
«Pretendemos surpreender os visitantes»
Nuno Brito, vlee-pre Ident do IPVC
A afirmação é de Nuno Brito, vice-presidente do
Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC)
que, em entrevista, fala ainda da importância do
Espaço Escola e do que vai ser possível obser-
var no espaço reservado àsua instituição.
EXPONOR: Qual a importância de participar
em iniciativas como o Espaço Escola? E
qual ao interesse em espaços como uma feio
ra profissional para os alunos e a instituição
que representa?
NUNO BRITO: A Escola Superior não está des-
lígada do mundo, neste caso em particular das
empresas, formando pessoas para responder
às necessídades da sociedade que nos envol-
ve. A proximidade com as empresas e as orga-

nizações, através da interacção constante dos
alunos com a sua realidade e a inovação, são
algumas das preocupações deste Politécnico. A
demonstração desta política de proximidade é
visível em momentos importantes, como as que
juntam os diferentes empresários e interessa-
dos nas diferentes feiras profissionais (".)
Como pretendem surpreender quem vós
visitar? O que vai ser possível observar?
Pretendemos surpreender os visitantes da IN-
TERDECORAÇÃO com a apresentação de
projectos arrojados e inovadores, desenvolvidos
e criados por alunos do IPVC, do curso de De-
sign do Produto, onde vai ser possível observar
projectos de várias áreas tais como mobiliário,

ourivesaria e filigrana, iluminação e novas abor-
dagens a produtos e temas tradicionais.
As peças que estarão em exposição serão algu-
mas peças desenvolvidas no âmbito do projecto
Iluminar o Espaço de Trabalho, com candeeiros
inovadores. Também estarão patentes propostas
de modelos de cadeiras com novas abordagens/
temas mais jovens, tais como o surf, entre outros.
Teremos ainda patentes projectos de ourivesaria
com cerâmica de alta tecnologia, com o projecto
Luxtiles e, por último, estarão também presentes
propostas do projecto Hands on the Past - HOP
que versa a inovação em produtos já bem conheci-
dos de todos nós, tais como malas de senhora, va-
sos para ruas públicas, entre outras propostas. •


