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CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS ENTREGA EQUIPAMENTO 
INFORMÁTICO EM VILAR SECO E CARVALHAL REDONDO 

 

 

Nota n.º  

Data:  

Hora:  

 

Hoje com a entrega do material informático nas Escola do 1º Ciclo de Vilar Seco e Carvalhal 

Redondo concluiu-se o que estava previsto em caderno de encargos para a requalificação 

das mesmas. 

Os novos computadores e impressoras foram entregues pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Nelas, Dr. José Borges da Silva, na presença do Executivo do Agrupamento de 

Escolas de Nelas, professores, assistentes e alunos. 

A entrega destes equipamentos, assim como, do mobiliário escolar, material didático e 

quadros interativos encontra-se integrada no projeto de requalificação destes edifícios 

escolares. 

Além desta iniciativa, foram também implementadas novas instalações sanitárias, 

substituída a cobertura, intervencionada a fachada dos edifícios, caixilharia, salas de aula, 

assim como a rede de água e esgotos, rede elétrica, e foi ainda colocado e implementado o 

sistema de climatização AVAC. 

Os valores destas intervenções são os seguintes: 
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Escola de Vilar Seco 

• Estudos, parecerias, projetos e consultoria – 920,00 euros 

• Edifício (Procedimento) – 137.733,72 euros 

• Mobiliário Escolar – 2.590,06 euros 

• Refeitório Escolar – 3.488,29 euros 

• Material Didático – 3.332,74 euros 

• Equipamento Informático – 3.995,00 euros 

  

Escola de Carvalhal Redondo 

• Estudos, parecerias, projetos e consultoria – 920,00 euros 

• Edifício (Procedimento) – 157.745,41 euros 

• Mobiliário Escolar e Refeitório – 3.488, 29 euros 

• Material Didático – 3.400,00 euros 

• Equipamento Informático – 3.995,00 euros 

Em curso encontram-se ainda outras intervenções em Escolas do 1º Ciclo e Jardins de 

Infância, das quais se destacam a Escola do 1º Ciclo de Santar e o Jardim de Infância de 

Carvalhal Redondo. 

Estão ainda previstas para breve outras intervenções em estabelecimentos escolares, já 

candidatadas a financiamento, como as Escolas do 1º Ciclo da Feira e do Fojo em Canas de 

Senhorim. 

A Educação é área prioritária de intervenção no Município de Nelas! 

Porque Nelas Vive a Educação! 



 

 

 

Nota: Direitos reservados à Câmara Municipal de Nelas, sendo proibida a utilização profissional e comercial dos conteúdos e imagens sem 
que seja feita referência à respetiva fonte 
 
Versão: 0.4 – 10/2017 

 
 

 

 

 


