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Escola de Design
na Gonçalo Pereira

IPCA Câmara adjudica obra

Pedro Granja
Texto e foto

A Câmara adjudicou, há
15 dias, a obra de re-
qualificação da antiga
Escola Gonçalo Pereira,
no âmbito do contrato
de comodato assinado
com o IPCA, em 2015,
para instalar no local a
Escola Superior de De-
sign (ESD) do politécni-
co sedeado em Barcelos.
Depois de sucessivos
concursos públicos te-
rem ficado vazios (sem
concorrentes), a emprei-
tada foi finalmente en-
tregue, por cerca de 1,3
milhões de euros (IVA
incluído) e um prazo de
execução de um ano.
Em nota de imprensa, o
Município informa que
“na subcave ficarão lo-
calizados quatro espa-
ços de oficinas, uma sala
de arquivo e duas zonas
técnicas. Na ala oeste,
irá manter-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 edi-
fício, com espaço para
serviços administrativos,
sala de reuniões, gabine-
tes, uma sala multiusos,
uma copa de apoio, bar
e cantina. Já no piso um,
além das salas, destaca-
se a criação de áreas
expositivas, com ênfase
para uma parede que
será substituída por um
vidro, duplicando a pro-
fundidade do hall e atri-
buindo ao espaço um ca-
rácter inovador e arroja-
do”. Será mantida “a
imagem pública e colec-
tiva do edifício, procuran-
do manter a traça origi-
nal do edificado, nome-
adamente com a recupe-

ração da claraboia exis-
tente, da fachada, dos
vãos e do desenho anti-
go da porta principal”.

Reforço da ligação
com a cidade
Em reacção, a presidente
do IPCA, Maria José Fer-
nandes, aplaude este
passo, dizendo que “o
objectivo é não só dar
melhores condições de
funcionamento à ESD,
mas também estabelecer
uma relação estreita en-
tre a escola e a cidade” e
permitir, recordando as
palavras do antecessor,
João Carvalho, “dar um
contributo decisivo para
a dinamização do centro
histórico da cidade”.


