Nota de imprensa / Press release

MUNICÍPIO DE ANADIA ENTREGOU TRABALHOS DA “OFICINA DE BARRO”
Atividade realizada no “Espaço Artes” do Festival Anadia Jovem
Os jovens participantes na “Oficina de Barro”, atividade que decorreu no “Espaço Artes” do
Festival Anadia Jovem, realizado em setembro último, receberam, no passado dia 18 de dezembro, no
Cineteatro Anadia, os certificados de participação e os trabalhos que criaram durante o evento.
A cerimónia de entrega contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Anadia,
Maria Teresa Cardoso, do vereador com o pelouro da juventude, Lino Pintado, e do coordenador da
ação, Albano Jorge.
O responsável pela orientação da “Oficina de Barro”, Albano Jorge, agradeceu a participação
dos jovens, bem como o apoio dado pelo Município de Anadia para que fosse possível levar por diante
esta iniciativa, frisando que o número de participantes na atividade tem vindo a aumentar de ano para
ano. Sublinhou ainda que “é muito gratificante vê-los a trabalhar com as mãos no barro”.
Por sua vez, a presidente da Câmara Municipal de Anadia salientou a importância desta
atividade para incutir nos mais novos o gosto por este tipo de arte, esperando que, no próximo ano, o
número de jovens participantes seja ainda maior. Deixou também uma palavra de agradecimento aos
jovens e ao coordenador.
A oficina contou com a participação de 22 jovens e um total de 39 trabalhos realizados. As
peças modeladas em barro pautaram-se pela diversidade, de acordo com a imaginação e a criatividade
de cada participante. Para além da orientação, o coordenador foi ainda responsável pela cozedura,
vidragem e pintura das peças, procedimentos que permitiram a “eternização” destas.
O vereador Lino Pintado registou com muito agrado “a valorização” que o “Espaço Artes” tem
vindo a conseguir no âmbito do Festival Anadia Jovem.
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