
EXPOSIÇÃO DE FINALISTAS DA LICENCIATURA DE ARTES PLÁSTICAS 

ESCOLA SUPERIOR DE ARTES E DESIGN — CALDAS DA RAINHA 

— 

14 de Setembro a 14 de Outubro 

CCC — Caldas da Rainha 

 A Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha do Politécnico de Leiria (ESAD.CR) 

celebra 30 anos de desenvolvimento de um projeto novo e distinto no campo do ensino das Artes, do 
Design e da Cultura, reconhecido nacional e internacionalmente.  

Os seus diplomados têm sido protagonistas de relevo no circuito profissional das artes contemporâneas, 
das artes performativas e da imagem, assim como do design gráfico, do produto e ambientes.  

 O curso de licenciatura em Artes Plásticas da ESAD.CR celebra 30 anos com a Escola. 30 anos a 

promover transformação e a transgredir fronteiras – materiais, virtuais, geográficas ou emocionais – 
ajudando a fazer a Escola que temos hoje. Apoiado numa prática pedagógica, transversal à Escola, 

baseada no projeto individual que assume inúmeras formas ao longo do percurso académico – evolutivo, 
apoia-se em processos de ensino-aprendizagem práticos, críticos e de natureza experimental, 

intermediados por intensos debates teóricos e transdisciplinares sobre a cultura contemporânea e as 

suas múltiplas formas de expressão que visam a materialização de uma potência autoral, livre e com o 
mundo. 

 Esta exposição marca outra fronteira, sobre a maturidade artística de cada um, sobre a 
continuação de estudos no Mestrado em Artes Plásticas e também sobre o desejo e sobre a realidade.  
 Esta exposição representa a próxima transgressão.  

  
 O melhor para todos. 

 João dos Santos, Diretor da ESAD.CR 

— 

 A exposição de finalistas apresenta o trabalho dos alunos que concluíram a Licenciatura de Artes 

Plásticas da Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha, em 2019. Sob a orientação dos 
professores da disciplina de projeto final, as obras traduzem a pesquisa individual de cada aluno, sendo 

reveladoras das tendências atuais na prática da arte contemporânea ao nível da pintura, escultura, 

desenho, instalação, vídeo, performance musical. Este momento é marcante porque torna público os 
resultados alcançados pelos alunos e consagra uma mudança entre as suas vidas académica e 

profissional, e por isso também é um momento único para a ESAD.CR.  
 Em nome da coordenação da Licenciatura de Artes Plásticas da ESAD.CR desejamos o melhor a 

todos os alunos. 

 Teresa Luzio, Coordenadora da Licenciatura de Artes Plásticas 



  
— 

 O acto artístico pressupõe liberdade e resistência, ele nasce de uma perspectiva subjectiva, não 

pode ser delegado e dessa razão se explica a singularidade do conhecimento artístico. Esta exposição 

procura articular múltiplos processos construtivos, estéticos, críticos  — tantos quantos o seu número de 

participantes o permite.  

 Chegam ao fim três anos ao redor de ateliers, oficinas, anfiteatros, bibliotecas, entre os seus e os 

nossos pares, num trabalho conjunto, de diálogo, prática constante, tentativa e erro, promovendo a sua 

liberdade na procura de uma voz singular, autoral, emancipada. 

 Num espaço e numa data simbólicos, com um duplo sentido de conclusão e inauguração 

assinala-se assim o impulso para interpretar o mundo através da prática artística. Fazemos votos para que 

o desejo de construir objetos geradores de processos em constante inquietação continue sempre activo.  

 Susana Gaudêncio e Paulo Quintas, Professores de Projecto de Artes Plásticas, 3º ano 

 
 

 HORÁRIO: SEG A  SEX: 10H - 19H | SAB E DOM: 11H - 18H 


