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ENSINO Lançado concurso público

Escola de Design em 2021
Olga Costa
Texto e foto

A nova Escola Superior de
Design do IPCA deverá
nascer no centro da cida-
de no início do ano lecti-
vo 2021/22. O anúncio
foi feito, dia 9 de Outu-
bro, pela vice-presidente
da Câmara, Armandina
Saleiro, à margem da
inauguração da exposi-
ção de Maria Keil. O con-
curso público para a em-
preitada havia sido publi-
cado nesse mesmo dia
em Diário da República.
A Escola de Design vai fi-
car localizada na antiga
Escola Gonçalo Pereira,
em pleno centro da cida-
de. A obra deverá ficar
por perto de um milhão
de euros (948 mil euros)
e, caso o concurso não
fique vazio, como acon-
teceu com o primeiro,
deverá ficar concluída no
verão de 2021. O projec-
to foi revisto e o valor da
empreitada, garantiu a
vereadora, sofreu um li-
geiro ajuste para cima,
atendendo não só ao fac-

to de o primeiro não ter
merecido o interesse de
nenhuma empresa de
construção civil, mas
também porque serão
contempladas outras
obras que não estavam
previstas no primeiro ca-
derno de encargos. Ar-
mandina Saleiro não es-
pecificou. A empreitada
terá financiamento no
âmbito do PEDU (Plano
Estratégico de Desenvol-
vimento Urbano). Recor-
de-se que a intenção de

a Escola Superior de De-
sign se mudar para as
antigas instalações da
Gonçalo Pereira já tem
quatro anos. Foi em No-
vembro de 2015, que
Câmara e IPCA anuncia-
vam a assinatura de um
contrato de comodato
por 30 anos. Na altura, o
IPCA anunciava que a Es-
cola de Design ia mudar-
se para o centro da cida-
de no ano lectivo seguin-
te. Mas passaram-se qua-
tro anos!


