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Barcelos vai converter 
antiga primária em escola superior

A 
Câmara de Barce-
los adjudicou, por 
1,3 milhões de eu-
ros, a requalificação 

do edifício da antiga Es-
cola Gonçalo Pereira, que 
passará a acolher a Esco-
la Superior de Design do 
Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave (IPCA).

Segundo um comuni-
cado do município, a em-
preitada tem um prazo 
de execução de 365 dias.

Construído nos anos 
30 do século XX, na 
Avenida dos Combaten-
tes da Grande Guerra, o 
edifício, constituído por 
subcave, rés-do-chão e 
primeiro andar, «apre-
senta-se em bom estado 
de conservação».

«No entanto, por for-
ma a melhor se adaptar 

Investimento de 1,3 milhões de euros

Câmara Municipal avança com requalificação da Escola Gonçalo Pereira

B
ra
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às necessidades educati-
vas de estudantes e pro-
fessores de Design, se-
rão adaptados e criados 
novos espaços», refere o 
comunicado.

Na subcave ficarão lo-
calizados quatro espa-
ços de oficinas, uma sala 
de arquivo e duas zonas 

técnicas.
Na ala oeste irá man-

ter-se o acesso ao exterior 
de forma a garantir uma 
área de cargas e descargas.

Quanto ao rés do chão, 
ficará reservado para os 
acessos principais ao 
edifício, com espaço pa-
ra serviços administrati-

vos, sala de reuniões, gabi-
netes, uma sala multiúsos, 
uma copa de apoio, bar e 
cantina.

Já no piso um, além das 
salas, serão criadas áreas 
expositivas, com destaque 
para uma parede que será 
substituída por um vidro, 
«duplicando a profundi-

dade do hall e atribuin-
do ao espaço um cará-
ter inovador e arrojado, 
perfeitamente enquadra-
do com a Escola Superior 
de Design».

A empreitada terá tam-
bém em conta a necessi-
dade e importância em 
conservar a imagem pú-
blica e coletiva do edifí-
cio, procurando manter a 
traça original do edifica-
do, nomeadamente com a 
recuperação da claraboia 
existente, da fachada, dos 
vãos e do desenho antigo 
da porta principal.

A antiga escola primá-
ria foi cedida ao IPCA pela 
Câmara de Barcelos, em 
regime de comodato, por 
30 anos, automaticamen-
te renováveis.
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Desemprego 
no distrito de Braga
dispara 21% 
no arranque de 2021
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Barcelos 
vai converter 
antiga primária 
em escola superior
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Dezanove mil bracarensesDezanove mil bracarenses
vacinados até meados de abrilvacinados até meados de abril
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DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021, DO JORNAL DIÁRIO DO MINHO,  

NÃO PODENDO SER VENDIDO SEPARADAMENTE
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cultura  |  Biblioteca Municipal de Esposende – 155 anos de história

TALHO 1
253 214 440

Quinta da Capela

“A MELHOR CARNE, AO MELHOR PREÇO”
TALHO 2
253 619 358

Rotunda da Makro

TALHO 3
253 693 510

Celeirós

D
R

COVID-19COVID-19 P.13-14P.13-14

Norte Norte 
investe investe 
3 milhões3 milhões
para recuperar para recuperar 
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MOURA RENOVA 
COM SC BRAGA 
ATÉ 2026
E CLÁUSULA
SOBE PARA 
30 MILHÕES
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Cónego 
Mário Martins 
assume cargo 
de presidente 
da Confraria 
do Bom Jesus


