
 
 

Politécnico

Esart em aniversário
Capacidade criativa

A Escola Superior de Artes
Aplicadas do Politécnico de Castelo
Branco comemorou no dia 14 de
novembro o seu 19.º aniversário,
numa cerimónia que contou com a
presença do presidente, vice-
presidentes e administradora do
IPCB, autarcas da região,
representantes da sociedade civil e
de instituições da região, diretores
de outras escolas superiores do
IPCB, docentes, alunos e
trabalhadores da Escola.

 O presidente do IPCB, António
Fernandes, salientou o notável
percurso da ESART, a sua
capacidade criativa manifestada nas diferentes valências, do design à música, bem como a cultura de
escola existente na ESART.

 Aquele responsável destacou ainda o sucesso da Escola ao nível da captação de estudantes oriundos de
todo o país que na sua opinião se deve à qualidade do trabalho desenvolvido. De seguida agradeceu ao
diretor da ESART, José Raimundo, toda a sua entrega ao projeto ESART ao longo dos últimos 8 anos.

 O diretor da escola, José Filomeno Raimundo, salientou a "imensa capacidade de gerar parcerias e
cumplicidades" demonstrada pela ESART, "que nos distingue e afirma num universo lato, de entendimentos
diversos", destacando a Câmara Municipal de Castelo Branco, "pelo entendimento e apoio dados à nossa
escola desde o primeiro momento", o IPCB, "na pessoa do senhor presidente, António Fernandes, pela
atitude atenta e cuidada com que olha a especificidade da ESART", e ainda a todos os que colaboraram
com a ESART nos últimos anos: autarquias (nomeadamente o presidente da Câmara Municipal de Vila
Velha de Ródão, Luis Pereira), instituições e empresas.

 

 
 

1 Prémio de mestrado foi para Évora

2 Estudantes solidários

3 Candeias da Silva vence prémio

4 Magna charta universitatum

5 O estudante no centro da estratégia

6 FCS-UBI distinguida

7 Cinema premiado

8 Bolsas de Estudo com mais candidatos

9 Setúbal inaugura Lu Ban

10 Saúde junta politécnicos em rede

Edição Digital - (Clicar e ler)

 

Últimas Mais vistas

 

 

E-mail 21Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Director Fundador: João Ruivo Director: João Carrega Ano XVI Nº250  Dezembro 2018
Pesquisar...

Ensino Magazine Ensino Jovem Link's Publicações e Artigos RVJ Editores Multimédia Loja Virtual Arquivo

Editorial 1ª Coluna Entrevista Universidade Politécnico Cultura Unesco Opinião Motor Propostas Universidades Santander

Newsletter

https://issuu.com/ensinomagazine/docs/ensinocores_58672d6cb86702
https://issuu.com/ensinomagazine/docs/jovem_cores
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/dezembro-2018/universidade/premiodemestrado.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/dezembro-2018/politecnico/estudantessolidarios.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/dezembro-2018/cultura/candeiasdasilvavencepremio.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/dezembro-2018/opiniao/magnachartauniversitatum.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/dezembro-2018/1_coluna/primeiracoluna.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/dezembro-2018/universidade/fcsubidistinguida.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/dezembro-2018/universidade/cinemapremiado.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/dezembro-2018/politecnico/bolsasdeestudo.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/dezembro-2018/politecnico/setubalinauguraluban.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/dezembro-2018/politecnico/saudejunta.aspx
http://www.ensino.eu/%2flateral%2fipcb2017final.aspx
http://www.ensino.eu/%2flateral%2fsantander.aspx
http://www.ipleiria.pt/
http://www.ipg.pt/
http://www.ipportalegre.pt/
https://www.ubi.pt/
http://www.cespu.pt/
http://www.ensino.eu/
http://www.facebook.com/pages/Jornal-Ensino-Magazine/341145496161
http://twitter.com/#!/ensinomagazine
http://www.ensino.eu/ensino-magazine.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-jovem.aspx
http://www.ensino.eu/links.aspx
http://www.ensino.eu/publicacoes-e-artigos.aspx
http://www.ensino.eu/rvj-editores.aspx
http://www.ensino.eu/multimedia.aspx
http://www.ensino.eu/loja-virtual.aspx
http://www.ensino.eu/arquivo.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/dezembro-2018/editorial.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/dezembro-2018/1_coluna.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/dezembro-2018/entrevista.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/dezembro-2018/universidade.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/dezembro-2018/politecnico.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/dezembro-2018/cultura.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/dezembro-2018/unesco.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/dezembro-2018/opiniao.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/dezembro-2018/motor.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/dezembro-2018/propostas.aspx
http://www.ensino.eu/ensino-magazine/dezembro-2018/universidades-santander.aspx

