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Castelo Branco: Politécnico adjudica construção do bloco pedagógico da ESART

Diario Digital Castelo Branco/Lusa | 2012-06-22 06:51:00

O Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) vai adjudicar, até ao final de julho, a
construção do bloco pedagógico da Escola Superior de Artes Aplicadas (ESART), anunciou  o
presidente da instituição, Carlos Maia.

Orçada em cerca de cinco milhões de euros, a obra é comparticipada em 70 por cento por
fundos comunitários, sendo a componente nacional assegurada pela Câmara de Castelo
Branco.

Carlos Maia adiantou que a obra deve estar concluída dentro de um ano.

A ESART vai ser construída no Campus da Talagueira, junto às escolas superiores de Saúde
e de Tecnologia.

O processo para a construção de instalações definitivas para a Esart data de 2000.

A Esart foi criada em 1997 e ocupa instalações provisórias na Escola Superior Agrária de
Castelo Branco, tendo neste momento 744 alunos em sete cursos de licenciatura e cinco de

mestrado.
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