A ESFH AO SERVIÇO DA COMUNIDADE
Arrancaram, no passado dia 2 de Novembro, os trabalhos dos alunos do Ensino Profissional da
Escola Secundária Francisco de Holanda no Paço dos Duques de Bragança, no âmbito de um
protocolo estabelecido, ainda durante o mês de Outubro de 2015, entre as duas entidades.
Tal protocolo surge no âmbito de variadas situações que a Diretora do Paço, Dra. Isabel
Fernandes tem vindo a detetar como sendo prioritárias para intervenção, as quais partilhou
junto da directora da escola Rosalina Pinheiro, que se prontificou a encetar esforços no
sentido de colaborar na sua resolução.
Envolvendo 27 alunos das mais variadas áreas (comércio, electrónica, automação e comando,
electrónica automação e computadores, gestão e programação de sistemas Informáticos e
mecatrónica), o mesmo contempla três grandes áreas de intervenção.
Com efeito, numa primeira instância, pretende-se que os alunos seleccionados pela escola
colaborem na reestruturação das Instalações Elétricas do Paço dos Duques de Bragança.

Este trabalho, já a decorrer, irá ser levado a cabo pelas turmas de electrónica automação e
comando, electrónica automação e computadores e mecatrónica, sendo coordenados pelos
Dr. Arlindo Leite e Dr. Celso Mesquita por parte do Paço dos Duques e orientados pelos Eng.
Sandra Machado, José Carlos Silva e Amorim Peixoto por parte da escola.
Paralelamente, 2 alunos de gestão e programação de sistemas Informáticos irão desenvolver
conteúdos multimédia para enriquecer, em diferentes locais visitados pelos turistas, a
informação disponível acerca do espólio, características e história do Paço, sendo esse
trabalho coordenado pela Dra. Maria José Macedo por parte do Paço dos Duques e pela Dra
Ana Ferreira por parte do Francisco de Holanda.
Finalmente, um grupo de 6 alunos da turma de Técnico de Comércio irá ter a responsabilidade
de colaborar na vigilância dos diferentes espaços do mesmo, estando o seu trabalho a ser
coordenado pela Dra. Maria José Macedo por parte do Paço dos Duques e pela Dra. Eduarda
Esperança por parte da Escola Secundária Francisco de Holanda.

A Escola Secundária Francisco de Holanda e o Paço dos Duques de Bragança acordaram que
esta colaboração tivesse, numa primeira fase, a duração de um ano lectivo. Todos os
intervenientes se têm mostrado entusiasmados com o desenvolvimento dos trabalhos
realizados.

