
AEscola Profissional de Agricultura
e Desenvolvimento Rural de Vagos
comemora este ano 25 anos de
existência. Um quarto de século de

crescimento, de ousadia e de qualificação,
que tem sido dedicado a formar alunos para
um mercado de trabalho cada vez mais exi-
gente.

A crescer em inovação, sem nunca descurar
o rigor e a exigência do contexto formativo
para que a excelência seja uma realidade cons-
tante e diária, o ano letivo 2014/2015 perspetiva
a continuidade de atividades e iniciativas,
como visitas de estudo internacionais, que pro-
porcionam vivências e conhecimentos inigua-
láveis, fortalecendo e alargando os estágios in-
ternacionais nas vertentes hípicas, agrárias,
ambientais e de restauração, assim como o re-
forço de parcerias, no sentido de promover a
empregabilidade e a resposta às necessidades
do mercado de trabalho. Além disso, a come-
moração dos 25 anos da EPADRV será cele-
brada com 25 acontecimentos, entre muitos
outros a inauguração de uma guia mecânica,
de um picadeiro coberto de Hipoterapia, e de
picadeiro exterior de fibra com sílica, de 80
por 40 metros, para competições nacionais;
reforço de investimento na aquisição de novos
equipamentos de comando numérico com-
putorizado (CNC), no centro de manutenção

industrial; início da atividade da Estufa He-
lioagro com vista à produção de antúrios e da
unidade de Transformação e Germinados; lan-
çamento do Queijo EPADRV e ainda a edição

de um livro comemorativo 25 anos…25 acon-
tecimentos.

A EPADRV acredita que só com inovação, pro-
fissionalismo e visão estratégica conseguiremos

vencer num mundo cada vez mais competitivo
e em mudança constante. |

* Artigo escrito ao abrigo
do novo acordo ortográfico
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Regresso às aulas

Sofia Barradas
(Sementiquantas Lda), ex-aluna da
EPADRV, distinguida com o Prémio Jovens
Agricultores de Portugal 2013, com um pro-
jeto pioneiro de produção de Forragem
Verde Hidropónica.

“Fui muito feliz na EPADRV, já há alguns anos
atrás…! A EPADRV é a casa de toda a gente, por-
que tudo era motivo para festa! Obrigada a to-
dos! A vocês também devo quem sou hoje! Es-
tudar numa escola profissional é um benefício,
pois, ao sair do ensino profissional estamos
preparados para o mercado de trabalho, com
excelência, se assim o quisermos. Na EPADRV
são-nos dadas todas as oportunidades para ad-
quirirmos os conhecimentos técnicos e práti-
cos! Eu senti isso quando comecei a trabalhar,
pois senti que tinha boas bases e os estagiários
que recebi, agora já como empresária (o Luís e
o Álvaro), também foram prova disso!
E hoje, cada vez mais, temos de ser os melhores
para marcarmos a diferença! Se não tivesse fre-
quentado o curso técnico de gestão agrícola,
hoje não seria agricultora, e muito me orgulho
da minha distinção a da minha empresa, já que
fui distinguida, no ano passado os melhores jo-
vens agricultores! O que foi muito importante,
porque me trouxe bastante visibilidade, en-
quanto agricultora e fornecedora!”

Inês Moço
Ex-aluna do Curso de Hotelaria e Restaura-
ção, licenciada pela IMI University e Chefe
de sala, no Sheraton, na Suíça 

“Quando conclui o curso de Hotelaria e Res-
tauração na EPADRV, este era um curso pio-
neiro na escola. Por isso, era tudo novidade,
mas a experiência foi ótima e muito impor-
tante para a minha formação posterior. 
Durante os três anos do curso estagiei em Al-
bufeira, Algarve, depois em Inglaterra e na
Turquia e a experiência foi bastante enrique-
cedora. Depois, fui estudar para a Suíça, para a
IMI University Centre Switzerland, com quem
a EPADRV tem protocolo e onde fiz um ba-
charelato, durante dois anos. Durante este
tempo fiz um estágio de seis meses, em Malta,
de oito meses em Miami e de três meses na
Pensilvânia. 
Entretanto, terminado o bacharelato, surgiu a
oportunidade de vir trabalhar para a Suíça. E,
neste momento, estou a trabalhar no restau-
rante do Sheraton, como chefe de sala. 
Estudar na EPADRV foi sem dúvida uma
mais-valia para mim, não só pelos contactos
que me proporcionou, mas também pela
possibilidade de conhecer locais diferentes,
experiências novas e culturas
diversificadas.

Testemunhos de Sucesso

EPADRV: 25 anos a crescer

Expetativas e Projetos pelo Diretor da EPADRV
A todos os que iniciam ou continuam as suas atividades na Escola Profissional de
Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos, EPADRV, dou a boas vindas e faço vo-
tos para que o ano seja de sucesso e que os objetivos traçados sejam atingidos. 
Num mundo cada vez mais exigente e competitivo, só com inovação, profissiona-
lismo e visão estratégica conseguiremos vencer. E vós, alunos, terão de ter a consciên-
cia disso. Mas não basta vós interiorizarem isso. É preciso que a Escola o demonstre.

Por isso, para este ano letivo, 2014-15,
perspetivamos mudanças organizacio-

nais, pedagógicas e estruturais, que
contribuirão para uma melhoria sig-
nificativa na formação, assim como a

dinamização de projetos e atividades
que visam o engrandecimento da

EPADRV e a sua contínua abertura à co-
munidade local e regional. Orgulhamo-

nos de, todos os dias, receber centenas
de jovens e crianças, que visitam o
nosso centro hípico, o parque pe-
dagógico, o polo de bovinos e que
fazem do nosso espaço verde en-
volvente um lugar de aprendiza-

gens e de crescimento. Não me-
nos significativos são os even-

tos gastronómicos e as deze-
nas de solicitações que leva-

mos a efeito na região e
que, desta forma, fazem da
EPADRV uma escola de for-
mação profissional qualifi-
cada e especializada, mas
também um espaço de re-
ferência local e regional. |

Fernando Santos

D.R.


