Ensino

Escola Profissional Agrícola D. Dinis

100 anos
de formação
na Paiã

A Escola Profissional Agrícola D. Dinis,
situada na Paiã, foi fundada no início do
século XX, mais concretamente em Março de
1917. Prestes a fazer 100 anos de ensino,
estivemos à conversa com o diretor e
professor José Aires, que nos contou como a
escola tem um papel fundamental para a
comunidade da região.
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com 80 cavalos para dar resposta ao
curso de gestão equina e ao funcionamento de um Centro Hípico: “
Possuímos umas instalações bastante satisfatórias”.
À parte de toda a grande aposta
feita nas espécies animais e vegetais, para que possa ser feito um ensino prático de qualidade, a escola
conta também com laboratórios
equipados e com oficinas tecnológicas, com todas os equipamentos
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