VISITA DE ESTUDO À ESCOLA SUPERIOR DE ARTES E DESIGN - IPL
CALDAS DA RAINHA

No dia 3 de março de 2016, realizou-se uma visita de estudo organizada pelo Prof. Rui
Leal, representante da ESAD.CR na Comissão Científico Pedagógica do Programa IPL60+,
e pela Doutora Anabela Monteiro, responsável pelo Gabinete de Comunicação e
Organização de Eventos da EDAD. CR, que acompanharam toda a visita.
O grupo, constituído por 40 estudantes seniores e pela coordenadora do Programa, foi
ainda acompanhado por uma estagiária do curso de Comunicação e Media (ESECS) e por
dois estudantes do 12º ano, a realizar estágio de cursos técnico-profissionais.

Durante a manhã, visitámos o Museu da Cerâmica e o Museu Malhoa, no qual pudemos
disfrutar da arte produzida por grandes mestres com fortes ligações à cidade de Caldas
da Rainha.

Depois de um almoço no refeitório da EDAD. CR, realizámos uma visita às oficinas da
Escola, nas quais tivemos a possibilidade de conhecer as várias vertentes do trabalho
realizado pelos estudantes de licenciatura e mestrado. Em todas elas, houve o cuidado,
por parte dos responsáveis e de alguns estudantes, de nos mostrarem as tecnologias e
materiais utilizados para a realização dos trabalhos. Em algumas delas, pudemos
acompanhar e experimentar alguns procedimentos e técnicas.

A vertente prática do trabalho realizado nas oficinas de madeiras, metais ou cerâmica e
vidro, entre outras, foi particularmente aliciante para as pessoas que tiveram atividades
profissionais relacionadas com as áreas em causa e que foram colocando questões sobre
o equipamento existente e a sua utilidade.

O trabalho realizado no Laboratório de Prototipagem Digital foi um dos que despertou
mais curiosidade, pela inovação e pela novidade que representa para os presentes. Aqui,
foi possível perceber um pouco melhor, por exemplo, as potencialidades da impressão
em 3D.

Por fim, foi possível trazer uma recordação da oficina de Serigrafia e Gravura, tendo-se
lançado o desafio para a realização de um workshop de serigrafia, no mês de abril.

