
09/08/2021 Diário Digital Castelo Branco - Castelo Branco: ESART expõe objectos

https://www.diariodigitalcastelobranco.pt/noticia/5772/ 1/5

ÚLTIMAS SOBRE EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

Politécnico de Castelo Branco
com candidaturas abertas

  

Castelo Branco: ESART expõe
objectos
A Escola Superior de Artes Aplicadas  promove até  22 de
março, a exposição "Objetos", que estará patente ao
público no CyberCentro, em Castelo Branco.
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para concursos especiais,
mudança de curso e reingresso

EDUCAÇÃO

Iniciativa do Município de
Oleiros animou Férias de Verão
das crianças

EDUCAÇÃO

Penamacor: Academia
Explorar e Aprender terminou
mais uma edição de verão A Escola Superior de Artes Aplicadas (ESART) promove, até 22

de março, a exposição "Objetos", que estará patente ao público
no CyberCentro, em Castelo Branco.
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Inserida no programa do Fórum ESART, esta exposição
apresenta trabalhos em que estiveram envolvidos alunos de
três cursos ministrados na ESART - protótipos realizados pelos
finalistas da licenciatura em Design de Interiores e
Equipamento, durante o ano letivo 2010/2011; infografias de
alguns desses objetos, desenvolvidas pelos alunos da
licenciatura em Comunicação e Produção Audiovisual;
fotografias realizadas pelos alunos do Curso de Especialização
Tecnológica em Repórter de Imagem.

A exposição está dividida em três núcleos: objetos lúdicos
construídos em madeira e derivados; objetos utilitários
realizados em aglomerado de cortiça e cabides executados em
metal.Para a organização, a mostra justifica-se pela
necessidade de “nestes dias de crise e de oportunidades” ser
“urgente incluir o design como parceiro estratégico na economia
e incorporar, de forma sustentável, massa cinzenta na
transformação de matérias-primas nacionais, como sejam os
casos da madeira, da cortiça ou da pedra”. Nesse sentido, “a
ESART continuará a apostar na qualidade de ensino,
reconhecendo as vantagens da colaboração entre cursos, entre
escolas e entre empresas, unindo esforços de modo a
ultrapassar constrangimentos que a todos atingem”.

Para os alunos e futuros designers, “o processo de conceção,
produção e aproximação às condições reais é fundamental para
o seu percurso formativo”.
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