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IPCA
| Paula Maia | 

A câmara de Barcelos anunciou
a adjudicação das obras de re-
qualificação do edifício da anti-
ga Escola Gonçalo Pereira, no
centro da cidade, tendo em vista
a instalação da Escola Superior
de Design (ESD) do IPCA.
“Trata-se de um projecto que
deu os primeiros passos em
2015, quando foi assinado um
contrato de comodato entre o
Município de Barcelos e o IP-
CA, e que vai agora ser concreti-
zado, permitindo cumprir um
sonho antigo das duas entida-
des”, referiu a presidente do IP-
CA. 

Segundo Maria José Fernan-
des, “o objectivo é não só dar
melhores condições de funcio-
namento à ESD, mas também
estabelecer uma relação estreita
entre a escola e a cidade”. 

Recordando as palavras de
João Carvalho, antigo presidente
do IPCA, na ocasião da assinatu-
ra do contrato de comodato com
o Município, Maria José Fernan-
des considerou que “a transfe-

rência da ESD para a antiga Es-
cola Gonçalo Pereira será uma
vitória dos barcelenses, pois irá
dar um contributo decisivo para
a dinamização do centro históri-
co da cidade”. 

Por outro lado, a concretização
deste projecto “vai significar a

chegada do IPCA ao centro da
cidade, assumindo-se, por isso,
como uma oportunidade de re-
forço da ligação afectiva e efec-
tiva entre ambos”. 

Maria José Fernandes destaca
o facto de a ESD ser “uma refe-
rência a nível nacional, e até in-
ternacional, na área do Design”,
recordando a “qualidade do en-
sino” ali ministrado ao nível das
licenciaturas e dos mestrados, e
agora, das pós-graduações, bem
como os “inúmeros prémios que
os alunos formados nesta escola
têm conquistado em Portugal e
no estrangeiro”. 

A requalificação do edifício da
antiga Escola Gonçalo Pereira,
um imóvel construído nos anos
30 do século XX, na Avenida
dos Combatentes da Grande
Guerra, vai envolver um investi-
mento da Câmara Municipal de
Barcelos superior a 1,3 milhões
de euros, com um prazo de exe-
cução de 365 dias. 

Apesar de estar encerrado há já
algum tempo, o edifício – cons-
tituído por subcave, rés-do-chão
e primeiro andar – encontra-se
em bom estado de conserva-
ção.  

O projecto de reabilitação é da
autoria do Atelier de Arquitectu-
ra Carvalho Araújo e visa a
adaptação do edifício às necessi-
dades educativas da ESD. Entre
os vários pormenores, destaque
para a criação de novas dinâmi-
cas de uso do pátio através da
construção de um módulo multi-
funções, bem como a recontex-
tualização da escola no cenário
histórico da cidade de Barcelos.  

Futuro edifício da Escola de Design 
vai sofrer obras de requalificação 
REQUALIFICAÇÃO do edifício da antiga Escola Gonçalo Sampaio Pereira, no centro de Barcelos, 
vai implicar um investimento superior a 1,3 milhões de euros por parte da câmara de Barcelos.

DR

Obra terá um prazo de execução de 365 dias e irá dar um contributo decisivo para a dinamização do centro histórico de Barcelos
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Segundo Maria José Fernandes, presidente do IPCA, 
“o objectivo é não só dar melhores condições 
de funcionamento à Escola de Design, mas também
estabelecer uma relação estreita entre a escola e a cidade”. 


