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Braga quer tornar-se
«capital da ilustração»

        Pedro Vieira da Silva

O 
edifício do Caste-

lo, no centro da ci-

dade de Braga, foi 

palco, ontem, da 

apresentação da bienal 

2019-2020/Prémio Eixo 

Atlântico, que terá lugar 

no próximo ano, tendo 

como pano de fundo o 

"Braga em Risco".

Lídia Dias, vereado-

ra da Educação e Cultu-

ra da Câmara Municipal 

de Braga, foi a primeira a 

usar da palavra, revelando, 

desde logo, que a divul-

gação oficial do evento só 

será feita após ser aprova-

da em reunião de câma-

ra e, depois, «ratificada» 

em assembleia-municipal.

«Este é um prémio que 

visa divulgar a ilustração e 

é relativo ao Eixo-Atlân-

tico porque, para o ano, 

Braga será capital da Cul-

bienal da ilustração/prémio do eixo atlântico vai ter lugar em 2020

Responsáveis do IPCA, Lídia Dias e Pedro Seromenho apresentaram "Bienal de Ilustração/Prémio do Eixo Atlântico"
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tura do Eixo e um dos de-

safios que nos foi lançada 

passava por ter um even-

to de competição e, então, 

resolvemos aproveitar o 

fantástico desenvolvido 

pelo "Braga em Risco", que 

está já consolidado, aliado 

ao nosso parceiro que é o 

IPCA», destacou a respon-

sável da autarquia. «Que-

remos valorizar a ilustra-

ção», vincou.

A seu lado estava Pedro 

Seromenho, curador do 

"Braga em Risco", que lan-

çou as bases para o evento.

«Braga em Risco con-

solidou-se e nesta quarta 

edição temos uma famí-

lia grande e consolidada, 

de ilustradores de todo 

o país que nos visitam e 

nos trazem a sua arte, das 

mais diversas formas. Este 

ano, são 15. Foram muitos 

dezenas de ilustradores 

que passaram e vão pas-

sar no evento que decor-

re de nove a 17 deste mês. 

E, com este concurso, te-

mos a ambição e sonho de 

Braga se transformar na 

capital da ilustração, que 

é uma forma de alavan-

car o encontro e trazer o 

que de melhor se faz na 

ilustração nacional e não 

só. Creio que é uma por-

ta que se abre para trazer-

mos ilustradores de todo o 

Mundo a Braga, que con-

tinua de portas abertas a 

estes fantásticos artistas 

que deixam a sua marca», 

avançou Pedro Serome-

nho, que agradeceu, ain-

da, ao IPCA, um parcei-

ro «fantástico» e que, este 

ano, tem «uma mostra de 

enorme qualidade».

«Acredito que será o 

despertar de outras cida-

des pela ilustração», disse.

Paula Tavares, direto-

ra da Escola Superior de 

Design do Instituto Poli-

técnico do Cávado e do 

Ave, revelou que o cartaz 

do evento foi criado por 

«mestres MIA» da escola 

barcelense, tendo realça-

do a «excelente parceria» 

com a CMB. Este prémio 

é «especial» para a dire-

tora da escola que, há 26 

anos, quando estava a fazer 

«erasmus em Barcelona», 

venceu o «prémio prin-

cipal do Eixo Atlântico».

Marta Madureira, di-

retora da Escola Superior 

de Design do IPCA, real-

çou que os trabalhos que 

vão estar em exposição 

são da autoria dos alunos 

que, assim, terão «oportu-

nidade de mostrar os seus 

trabalhos».

A bienal está «a ser pre-

parada» e terá lugar no pri-

meiro semestre de 2020, 

no âmbito da Braga em 

Risco.
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Poder de compra em Braga
acima da média nacional

Cultura | Jorge de Sena: Centená rio do nascimento 

HOJE

Crianças levam 
bonequinhos ao Hospital
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BRAGA  P.04

BRAGA  P.05

Areia na barra 
de Esposende 
volta a deixar 
pescadores 
em terra P.09

Melgaço investe meio milhão
no abastecimento de água

REGIÃO  P.13

Guimarães sensibiliza
para o uso da bicicleta REGIÃO  P.11
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