Informação PCE do PNA - Sair da Caixa e Crescer
Participação na 5ª Edição do BER - BRAGA EM RISCO
Foi com muito entusiasmo que o AE de Maximinos participou com vários alunos de diferentes
níveis de ensino em algumas das oficinas do Encontro de Ilustração – BRAGA EM RISCO.
Promovido pelo Pelouro da Cultura e Educação da Câmara Municipal de Braga, o 5º Encontro de
Ilustração decorreu de 6 a 21 de novembro e contou com mais de 100 ilustradores a expor, a
criar, a riscar e a reinventar a Cidade. As propostas para este ano procuraram envolver as escolas
e as lojas do comércio tradicional na dinamização de Oficinas e na utilização das Montras como
objeto de intervenção. O objetivo da utilização desta lógica colaborativa foi procurar uma
articulação que fizesse a aproximação do Público com o fenómeno Cultural.
O prestígio desta iniciativa faz com que a procura seja muita… A participação foi condicionada
por fatores externos e critérios que dependem da ordem no momento de inscrição.

Um Camaleão com muita pinta, recebe-nos com toda a graça e dá as boas vindas…

Foi criado um ambiente acolhedor.

No mundo da fantasia, tudo é…

Colorido, mágico!!!

…possível!

Com muita criatividade e boa disposição,
podemos ver o avesso das palavras e ir
à descoberta do que se esconde…

Participação dos alunos do CE de Gondizalves e do CE da Naia na Abertura do BER

As Oficinas permitiram explorar intenções, ideias, sonhos, emoções e tudo o que estrutura e
inspira o processo de ilustração. Foi assim que assistimos à aplicação das mais variadas técnicas
e materiais.

No fim, todos foram capazes! Aqui fica o sentimento coletivo de pertença e de felicidade.

Sem qualquer problema, por vezes é preciso sujar as mãos para avaliar o limite das nossas
capacidades…

Por todos os momentos de harmonia, aprendizagem e descoberta que nos proporcionaram,
queremos manifestar a nossa profunda gratidão a todos aqueles que contribuíram para que o
BRAGA EM RISCO tenha feito parte da nossa realidade. Fica, desde já, marcado encontro para
o próximo ano!
O Coord PCE do AE de Maximinos
Francisco Silva

