Encontro Internacional de Ilustração de São João da Madeira
De 17 a 21 de outubro, São João da Madeira tornar-se-á a capital da ilustração. A
celebrar a sua 12ª edição, o Encontro Internacional de Ilustração é uma data importante
nas agendas dos vários ilustradores espalhados pelo mundo. Entre cerimónias, oficinas,
workshops e o tradicional concurso, são muitas as atividades a acontecer durante a
semana ilustrada.
Cerimónia(s)
A “Cerimónia de Abertura” marca o início do Encontro Internacional de Ilustração. Aqui
apresenta-se o júri, os ilustradores convidados, os finalistas do concurso e o programa.
Há, também, espaço para uma visita guiada às exposições patentes na Torre da Oliva,
local central do evento.
No último dia desta semana ilustrada, realiza-se a “Cerimónia de Encerramento.” Neste
momento conhecem-se os vencedores do concurso, fazem-se os tradicionais balanços e
agradecimentos e há espaço para um momento musical.
Concurso
Um dos grandes destaques do Encontro Internacional de Ilustração (EII) é o concurso.
Foi lançado um desafio aos ilustradores de todo o mundo, que consistia na elaboração
de duas obras sobre o tema “Tempo.” As candidaturas são aceites até ao dia 14 de
agosto. Terminado este período, o júri seleciona 25 ilustrações, num total de 50 obras,
que irão a concurso. O vencedor do concurso, conhecido na “Cerimónia de
Encerramento”, levará para casa um “MACBOK PRO 13”, material Viarco, entre outros.
Programa
1. Concerto Ilustrado - O Concerto Ilustrado é um dos pontos altos desta semana. O
evento será na “Casa da Criatividade”, em São João da Madeira. Uma banda
convidada, ainda a anunciar, animará o público com as suas músicas enquanto que
alguns artistas convidados ilustram, in loco, os temas cantados.
2. Conversas - As conversas são, normalmente, aproveitadas para os amantes desta
arte tirarem dúvidas com artistas com provas dadas no mundo da ilustração. Ainda
assim, também se inclui neste tópico as sessões de autógrafos ou apresentações de
livros.
3. Feira do Livro - A livraria “Gigões & Anantes”, especializada na ilustração, fica
encarregue da “Feira do Livro” durante a semana do EII.
4. Feira da Ilustração - Nos dias 19 e 20, mediante inscrição, haverá um espaço em que
qualquer pessoa pode apresentar as suas obras e que terá a possibilidade de as
vender.
5. Oficinas nas Escolas - São mais de 40 as oficinas que a organização do EII promove
nas escolas da cidade. Estas oficinas realizam-se em pleno do horário escolar e são
lecionadas pelos ilustradores convidados.
6. Workshops - Para participar nestas iniciativas só mediante inscrição. Estes
workshops são dados por ilustradores convidados, o que dá a oportunidade aos
amantes desta arte aprenderem com os seus ídolos.

• Exposições
A Torre da Oliva acolherá várias exposições relacionadas com o Encontro Internacional
de Ilustração, de onde se destaca as obras finalistas. Os interessados em visitar estas
exposições terão direito a visitas guiadas.

