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Exposição de fotogra�a “Posso…”

 
Vai estar patente, no Centro Cultural Raiano em Idanha-a-Nova, uma exposição de fotogra�a da
autoria de Alexandra Cruchinho, docente da Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto
Politécnico de Castelo Branco. 
 
A exposição, intitulada “Posso…”, estará patente de 14 abril a 28 de maio e será inaugurada no dia
14 de abril, pelas 17h00. 
 
“A exposição resulta da paixão pela dança e por tudo o que esta pode representar ou exprimir. 
O contacto com a bailarina, estudante de desporto da ESE/IPCB, surge pelo convite para assistir a
um espetáculo da escola de dança ArtCompany. A Patrícia - Bailarina, dançou e todo o discurso se
foi construindo e �uindo à medida que também ela se ia libertando no estúdio sob todas as luzes
que os �ashes lhe direcionavam. 
Um misto de luz, cor e movimento encerram uma narrativa carregada de misticismo e sentimento.”
  
 

 Partilhe
Partilhar


(/)

http://www.ipcb.pt/
http://www.ipcb.pt/


20/04/2018 Exposição de fotografia “Posso…” | Instituto Politécnico de Castelo Branco

http://www.ipcb.pt/exposicao-de-fotografia-posso 2/3

TweetarGosto 0 Salvar

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ipcb.pt%2Fexposicao-de-fotografia-posso&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Exposi%C3%A7%C3%A3o%20de%20fotografia%20%E2%80%9CPosso%E2%80%A6%E2%80%9D&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.ipcb.pt%2Fexposicao-de-fotografia-posso%23.WtmvoXzy9Dw.twitter


20/04/2018 Exposição de fotografia “Posso…” | Instituto Politécnico de Castelo Branco

http://www.ipcb.pt/exposicao-de-fotografia-posso 3/3

Contactos
Av. Pedro Álvares Cabral, nº 12

6000-084 Castelo Branco

(+351) 272 339 600 (tel:00351272339600)

(+351) 910 511 535 (tel:00351910511535) (Vodafone)

(+351) 965 956 971 (tel:00351965956971) (Meo)

(+351) 937 301 074 (tel:00351937301074) (Nos)

(+351) 272 339 601 (tel:00351272339601)

ipcb@ipcb.pt (mailto:ipcb@ipcb.pt)















Ligações Úteis
Arquivo (/arquivo) 

Portal emprego (/sa/portal-emprego) 

Cartão de Estudante (https://portal.sibscartoes.pt/Fichas/index/card/rwcb/id/00050/formtype/rnc) 

Consórcio Erasmus Centro (http://www.erasmuscentro.org/) 

Marcas Grá�cas (/sites/default/�les/upload/sc/marcas_gra�cas.zip) 

Notícias IPCB (/notas-informativas) 

Redepro (http://redepro.ipcb.pt) 

Webmail (http://webmail.ipcb.pt) 

Serviços online (/ipcb/serviços-online) 

Contacte-nos (/ipcb/contactos)

(http://aulp.org/) (http://pesquisa.b-on.pt/)

(https://portal.sibscartoes.pt/Fichas/index/card/rwcb/id/00050/formtype/rnc) (http://www.degois.pt/)

(http://www.ipcb.pt/acessibilidade) (http://www.apcer.pt/)
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