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Barcelos investe 1,3 milhões de euros
na recuperação da Escola Gonçalo Pereira 

EDIFÍCIO requalificad0 vai acolher a EsCola superior de design do instituto Politécnico do cávado e do ave

a 
Câmara Municipal 
de Barcelos vai in-
vestir 1,3 milhões 
de euros na recu-

peração da Escola Gon-
çalo Pereira, anunciou o 
novo presidente da au-
tarquia, Mário Constan-
tino, durante a sessão de 
abertura da 5.ª Conferên-
cia Internacional de De-
sign e Comunicação Di-
gital (DIGICOM).

No decorrer da sua in-
tervenção, Mário Cons-
tantino sublinhou a im-
portância do arranque 
destas obras «há muito 
tempo projetadas», possi-
bilitando ao  Instituto Po-
litécnico do Cávado e do 
Ave (IPCA) instalar a sua 
Escola Superior de De-
sign no centro da cidade.

A obra de requalifica-
ção do edifício da anti-
ga Escola Gonçalo Perei-
ra vai avançar na próxima 
semana à responsabilida-

S.A, que prevê um prazo 
de execução de um ano.

Investimento anunciado durante a 5.ª Conferência Internacional de Design e Comunicação Digital

de da empresa Costeira – 
Engenharia e Construção, 

O autarca espera que 
este novo espaço venha 

D
M

a servir da melhor forma 
a comunidade estudantil 

do Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave. 

«O objetivo é que os 
estudantes possam tirar 
proveito dos seus estu-
dos, dando asas à criativi-
dade e ajudando também 
a projetar a cidade Barce-
los a uma dimensão ainda 
mais superior», adiantou 
a Câmara Municipal de 
Barcelos em nota de im-
prensa enviada à redação 
do Diário do Minho.

Atualmente, a Escola 
Superior de Design está 
instalada no campus do 
IPCA, num edifício provi-
sório, possuindo laborató-
rios altamente equipados 
ao nível do desenvolvi-
mento do produto e dos 
audiovisuais.

«Com a nova sede, a 
atividade da Escola pode-
rá ser ampliada, servindo 
de ponte entre o campus 
e a cidade», acrescentou a 
edilidade.
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Braga entre os concelhosBraga entre os concelhos
com maior poder de compracom maior poder de compra
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ÚLTIMA PÁGINA

Barcelos investe 1.3 milhões 
na Escola Gonçalo Pereira

Concelhos do Minho promovem 
gastronomia e turismo na Galiza

P.10-11

SC Braga 
vence 
Ludogorets 
e garante 
liderança 
do grupo F
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Avenida de Sequeira - Braga 
T. 253 691 939 

EQUIPAMENTOS DE FRIO 
— AR CONDICIONADO — 

REGIÃOREGIÃO  P.12P.12

BRAGABRAGA  P.04P.04

Presidente da República dissolve Parlamento 
e marca eleições para o dia 30 de janeiro

SC Braga, 4SC Braga, 4
Ludogorets, 2Ludogorets, 2

DESPORTODESPORTO  P.18-20P.18-20

OPTOMETRIA  .  OPTOMETRIA 

PEDIATRICA  .  CONTACTOLOGIA 

PRESSÃO INTRAOCULAR

CAMPOS VISUAIS  
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ADAPTAÇÃO DE LENTES 

DE CONTACTO ESPECIAIS


