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Politécnico de Castelo Branco
com candidaturas abertas

Castelo Branco: Aluno da ESART
lança colecção de mobiliário
urbano que vai começar a
comercializar
António Courela, aluno da Escola Superior de Artes
Aplicadas (ESART) do Instituto Politécnico de Castelo
Branco, concluiu a licenciatura em Design de Interiores e PUB
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para concursos especiais,
mudança de curso e reingresso
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Iniciativa do Município de
Oleiros animou Férias de Verão
das crianças

EDUCAÇÃO

Penamacor: Academia
Explorar e Aprender terminou
mais uma edição de verão

  

Equipamento no ano passado e vai comercializar o
mobiliário urbano que concebeu no âmbito do projeto final
de curso.
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António Courela, aluno da Escola Superior de Artes Aplicadas
(ESART) do Instituto Politécnico de Castelo Branco, concluiu a
licenciatura em Design de Interiores e Equipamento no ano
passado e vai comercializar o mobiliário urbano que concebeu
no âmbito do projeto final de curso.
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Sob a orientação do docente Miguel Estima, o trabalho incidiu
na conceção de um conjunto de peças de equipamento urbano
em aço cortene e granito - banco corrido sem costas para três
pessoas, duas cadeiras individuais, uma papeleira e um
fontanário.  
Com o nome de “Interior City ”, as peças vão ser
comercializadas através da empresa de transformação e
comercialização de mármores e granitos Duarte & Fazenda, de
Escalos de Baixo, Castelo Branco, onde António Courela
trabalha, e que já esteve envolvida na fase de prototipagem
com a produção dos elementos em granito.

“Sem o apoio da empresa Duarte & Fazenda jamais seria
possível transformar todo o projeto em realidade, pois a firma
financiou tudo o que foi necessário além do uso de granito”,
refere o designer que, na fase de prototipagem, contou ainda
com o envolvimento de outra empresa da região, a Vicort, para
testes de produção dos elementos metálicos.

Para a comercialização do equipamento urbano “Interior City”,
que deverá ocorrer dentro de dois meses, António Courela
continua a trabalhar com o IPCB no desenvolvimento de
catálogos, folhetos e todo o material de divulgação da linha,
envolvendo assim outras áreas de competência da Escola.

A linha de equipamento urbano “Interior City” concebida por
António Courela tem como potenciais clientes as autarquias, a
nível nacional e internacional, mas “clientes individuais já
manifestaram interesse em adquirir algumas das peças mas
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Partilhe: 

  

isso só acontecerá quando a produção em série estiver em
curso, pois nesta fase os produtos terão um preço bastante
competitivo que estará ao alcance de todos”. 
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