
 

 
Especialistas analisam abordagens contemporâneas do design 

“Comunicar Design” regressa ao Politécnico de Leiria 

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

dinamizar o “Co.D 2019 – Comunicar Design”, entre os dias 28 e 30 de maio. «Queremos lançar um olhar 

panorâmico às diferentes abordagens contemporâneas, não só de quem faz design, mas também sobre 

quem o pensa e organiza, quer enquanto arquivo, quer na forma da crítica e ensaio», destaca a 

organização do evento, constituída pelos docentes João Maio Pinto, João Vinagre e Marco Balesteros, e 

pelos estudantes finalistas da licenciatura em Design Gráfico e Multimédia da Escola. 

O “Co.D 2019 – Comunicar Design” inclui workshops, exposições e conferências, com a participação de 

profissionais nacionais e internacionais de referência na área do Design, como Fati Morri, Mário Moura, Urs 

Lehni, José Pacheco Pereira, Márcio Matos, Diogo Alves, Rui Silva (Alfaiataria+Instituto Fonográfico 

Tropical), Soraia Gomes Teixeira, Sofia Gonçalves e José Mendes. A organização salienta que «o programa 

do evento é desenhado para estimular a criatividade e a partilha de experiências entre estudantes e 

profissionais, visando refletir sobre o design de comunicação e seus intervenientes». 

Durante a iniciativa, que conta com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), estarão 

patentes exposições de design. Os interessados podem obter mais informações na página do evento 

em https://www.facebook.com/DesignGraficoMultimediaESAD.cr/. 

Convidamos os senhores jornalistas a acompanhar a iniciativa anual “Co.D 2019 – Comunicar Design”, que 

decorre entre os dias 28 e 30 de maio, na ESAD.CR do Politécnico de Leiria. Contamos com a vossa 

presença! 

Anexo: 

Programa do “Comunicar Design” 2019. 

 

Leiria, 24 de maio de 2019 

Para mais informações contactar: 

Midlandcom – Consultores em Comunicação 

Ana Marta Carvalho * 939 234 518 * 244 859 130 * amc@midlandcom.pt 

Ana Frazão Rodrigues * 939 234 508 * 244 859 130 * afr@midlandcom.pt 

Maria Joana Reis * 939 234 512 * 244 859 130 * mjr@midlandcom.pt 
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