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Barcelos requalifica futuro edifício
da Escola Superior de Design do IPCA 

Câmara vai investir mais de 1,3 milhões de euroS

O 
edifício da antiga 
Escola Gonçalo Pe-
reira, no centro de 
Barcelos, vai ser al-

vo de obras de requali-
ficação tendo em vista a 
instalação da Escola Su-
perior de Design (ESD) 
do IPCA. O anúncio já 
foi efetuado pela Câma-
ra Municipal de Barcelos. 

«Trata-se de um proje-
to que deu os primeiros 
passos em 2015, quando 
foi assinado um contra-
to de comodato entre o 
Município de Barcelos e 
o IPCA, e que vai agora 
ser concretizado, permi-
tindo cumprir um sonho 
antigo das duas entida-
des», referiu a presiden-
te do IPCA.

De acordo com Maria 
José Fernandes, «o objeti-
vo é não só dar melhores 
condições de funciona-
mento à ESD, mas tam-
bém estabelecer uma rela-

dera que a concretização 
deste projeto «vai signifi-
car a chegada do IPCA ao 
centro da cidade, assu-
mindo-se, por isso, como 
uma oportunidade de re-
forço da ligação afetiva e 
efetiva entre ambos». 

Do ponto de vista do 
IPCA, Maria José Fer-
nandes destaca o facto 
de a ESD ser «uma refe-
rência a nível nacional, e 
até internacional, na área 
do Design», recordando a 
«qualidade do ensino» ali 
ministrado ao nível das li-
cenciaturas e dos mestra-
dos, e agora, das pós-gra-
duações, bem como os 
«inúmeros prémios que os 
alunos formados nesta es-
cola têm conquistado em 
Portugal e no estrangeiro». 

A requalificação do edi-
fício da antiga Escola Gon-
çalo Pereira, um imóvel 
construído nos anos 30 do 
século XX, na Avenida dos 

A Escola Superior de Design ficará instalada na antiga Escola Gonçalo Pereira, em Barcelos

ção estreita entre a escola 
e a cidade». 

A atual presidente re-
cordou as palavras de João 
Carvalho, antigo presiden-
te do IPCA, na ocasião da 

assinatura do contrato de 
comodato com o Municí-
pio, e considerou que «a 
transferência da ESD pa-
ra a antiga Escola Gonça-
lo Pereira será uma vitó-

ria dos barcelenses, pois 
irá dar um contributo de-
cisivo para a dinamiza-
ção do centro histórico 
da cidade». 

Por outro lado, consi-
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Guerra, vai envolver um 
investimento da Câma-
ra Municipal de Barce-
los superior a 1,3 milhões 
de euros, com um prazo 
de execução de 365 dias. 

Apesar de estar encer-
rado há já algum tempo, 
o edifício – constituído 
por subcave, rés-do-chão 
e primeiro andar – en-
contra-se em bom esta-
do de conservação.  

O projeto de reabilita-
ção é da autoria do Atelier 
de Arquitetura Carvalho 
Araújo e visa a adaptação 
do edifício às necessida-
des educativas da ESD. 
Entre os vários pormeno-
res, destaque para a cria-
ção de novas dinâmicas 
de uso do pátio através da 
construção de um módulo 
multifunções, bem como 
a recontextualização da 
escola no cenário históri-
co da cidade de Barcelos.  


