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Foi em Espanha, na cidade de Burgos, que decorreu entre 25 e 29 de março o quinto encontro 
internacional do projeto Grundtvig “Playing for Learning” - PLALE. Com exceção da Alemanha 
todos os países envolvidos estiveram representados. A delegação portuguesa foi constituída 
pela coordenadora do projeto, Lurdes Cruz, e pelo encenador Carlos Melo.  
 
Os trabalhos desenrolaram-se na UNIPEC – Universidad Popular Para la Educación y Cultura de 
Burgos ,  uma instituição que se propõe promover a participação social e a aprendizagem ao 
longo da vida, tendo em vista uma melhor formação e o desenvolvimento pessoal e 
profissional dos jovens e adultos que a frequentam. 
 
O encontro em Burgos, o penúltimo do PLALE, teve como principal ponto da ordem de 
trabalhos uma reflexão sobre a implementação do projeto nos diferentes países parceiros até 
ao momento, com especial atenção para a preparação dos diversos sketches que, no seu todo, 
concorrerão para a peça final a ser apresentada em Bacau, na Roménia, no próximo mês de 
julho. 
 
Num primeiro contacto com a instituição e 
encontro com a sua diretora, o grupo teve a 
possibilidade de ouvir uma breve explicação sobre 
o funcionamento da UNIPEC, seguida de uma visita 
às suas instalações, um espaço recentemente 
recuperado e projetado para bem servir o fim a 
que se destina. Através de amplos e bem 
iluminados corredores, decorados com trabalhos 
realizados pelos alunos, os parceiros PLALE foram-
se integrando na UNIPEC e conhecendo alguns dos 
muitos docentes que aí desenvolvem a sua 
atividade.  



Recebidos também na Câmara Municipal de Burgos, ficou 
provado o interesse e acompanhamento do projeto pelos 
órgãos autárquicos locais. O grupo foi ainda brindado 
com uma resenha histórica sobre a cidade e uma visita ao 
edifício, rico em obras de arte. 
 
Ao longo de dois dos três dias de trabalho, primeiro pela 
UNIPEC e depois por todos os parceiros, foram 
apresentados os sketches que, de acordo com o que 

havia ficado acordado em encontros anteriores, constituirão o fio condutor da peça final 
global. Com a exposição das dificuldades 
encontradas durante o percurso de trabalho e a 
análise dos produtos submetidos à apreciação do 
grupo, estas sessões deram azo a uma reflexão 
profunda sobre a metodologia defendida pelo 
PLALE, a sua aplicação em sala de aula e 
exemplificação de técnicas facilitadoras para o 
seu êxito. A experiência da equipa portuguesa 
neste domínio bem como a formação académica 
e profissional de Carlos Melo na área do teatro, 
permitiram uma intervenção ativa e decisiva para 
o avanço da peça  final do PLALE. 
 
O último dia do encontro foi especialmente dedicado à preparação do encerramento do 
projeto, em particular no que respeita a mobilidade a Bacau: aspetos logísticos e apresentação 
de produtos finais.   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Presentes em várias aulas, de línguas e não só, o grupo 
PLALE pôde experimentar o pulsar da UNIPEC e da 
cidade de Burgos.  
 
Cruzar pessoas, saberes e culturas, no âmbito de um 
objetivo comum – o Playing for Learning -  foi o que de 
novo aconteceu, desta vez em terras de Espanha! 
 
 

 
Lurdes Cruz 

 
 
 

 


