
24/01/2018 FALTA VONTADE POLITICA PARA CONSTRUIR A ESART, Rádio Cova da Beira

http://www.rcb-radiocovadabeira.pt/pag/4873 1/2

Director da Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo
Branco diz que não tem havido vontade política para construir a escola. A ESART foi
criada em 1999 e, passados mais de 10 anos, ainda não tem instalações próprias.
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Fernando Raposo, em entrevista à
RCB, acusa os governantes de má
vontade, a começar pelo actual
Primeiro Ministro "eu não me esqueço
que o Eng. José Sócrates na primeira
legislatura prometeu que iria
construir a escola criticando os
anteriores governantes por ainda não
o terem feito".
Fernando Raposo dirige a Escola
Superior de Artes do Instituto
Politécnico de Castelo Branco desde
1999. Passados mais de 10 anos, e na
hora da saída, a falta das novas
instalações é a grande mágoa que leva
"eu não entendo que neste país  se
tenham gasto milhões na construção
de estádios de futebol para nada, e a
escola que tem desempenhado o seu
papel,  ainda não tem instalações,
já  esteve inscrita em Piddac e caiu,
já  esteve aprovada   no anterior

quadro comunitário e aconteceu o
mesmo, isto é má  vontade política".
Desde que foi criada que a ESART está
a funcionar em instalações provisórias
que, segundo Fernando Raposo, não
têm as condições adequadas para um
ensino de qualidade "temos vindo a
adaptar as instalações que foram
libertadas pela escola superior agrária
e a aproveitar todos os gabinetes e
arrecadações mas não são as
condições favoráveis a um ensino de
qualidade".
Fernando Raposo espera que este ano
o bloco da escola superior de artes
seja construído no campus da
talagueira uma vez que a candidatura
foi aprovada no novo QREN e que no
PIDDAC para 2010 estão previstas as
verbas para a comparticipação
nacional da obra.  
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