
  

Castelo Branco: ESART já tem luz verde
para avançar, Câmara financia
componente nacional
A câmara municipal há muito que tinha demostrado interesse em
avançar com a componente nacional na construção da Escola
Superior de Artes, 70% verbas do QREN, 30% investimento nacional.
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A câmara municipal há muito que tinha demostrado interesse em avançar
com a componente nacional na construção da Escola Superior de Artes,
70% verbas do QREN, 30% investimento nacional.

Agora que o despacho para a construção da escola já recebeu luz verde
por parte dos responsáveis, a assembleia Municipal aprovou o protocolo
para que a câmara avance com 30% da verba.

Joaquim Morão, explicou na ultima assembleia municipal que esta posição
da autarquia tem por objetivo permitir a construção da escola, que para o
autarca é uma mais valia, “acho que é necessário investimento publico, e
se a escola não se realizar em Castelo Branco, os 70% do QREN irão
para outra localidade”.

A proposta de protocolo foi aprovada por unanimidade, irá agora ao
tribunal de contas que terá que dar parecer favorável para que o protocolo
possa ser cumprido. 
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