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NOTA DE IMPRENSA  [27/02/2015] 
 

 

 
 

EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE ALJEZUR EM 2015 
 
 
Dando continuidade ao ciclo de exposições temporárias que o Município de Aljezur irá apresentar em 
2015, vimos desta forma apresentar um conjunto de magnificas exposições que irão ser apresentadas, no 
Espaço +, no Museu da Terra e do mar da Carrapateira, Na Galeria de exposições temporárias da Junta de 
Freguesia de Odeceixe e na Junta de Freguesia do Rogil.  

Exposições no Município de Aljezur em 2015. 

De dia 5 de Fevereiro até 25 de Março o Espaço + apresenta na sala 1 a exposição de pintura da artista 
plástica polaca Kasia Wrona. Simultaneamente na sala de leitura do Espaço + estará patente ao público 
uma exposição de “Pasteleiras de todos os Tempos”. 

Ao longo do Ano o Espaço + irá apresentar de 9 de Abril a 25 de Maio uma exposição de fotografia “ Mar 
Oceano”de Sebastião Pernes, de 4 de Junho a 9 de Julho a exposição de pintura “Encenações poéticas” de 
Licínio Saraiva, de 16 Julho a 25 Agosto a exposição de pintura “Lúmen” do mestre Carlos Dugos, de 3 
Setembro a 15 de Outubro a exposição de pintura “Entre a lua e o sol” de Luís Vieira Baptista, de 17 de 
Dezembro e até ao final do ano estará ainda patente a exposição de pintura de Helena Justino. Já na sala 
de leitura do Expaço +,  ir-se-á apresentar em Abril e Maio uma exposição de “Fósseis Carapateirenses”, 
seguindo-se a exposição de pintura de Kira entre outras. Inserido nas comemorações do dia internacional 
da música  iremos apresentar uma exposição de instrumentos musicais antigos da Banda dos Bombeiros 
Voluntários de Aljezur. 

Dando continuidade á descentralização da cultura em Odeceixe, na galeria de Exposições temporárias da 
Junta de Freguesia de Odeceixe, está patente até dia 25 de Março a exposição de desenho de António 
Almas. Segue-se de 4 de Abril a 25 de Maio a exposição de pintura de Denise Frade, Nina Govedarica e 
Victor Lages (inserida na Feira do Folar de Odeceixe), de 4 junho a 27 julho a exposição de pintura de João 
Maraes Rocha, de 6 de Agosto a 29 de Setembro a exposição de pintura de kira e para terminar o ano ir-se-
á apresentar a II edição da exposição de artesanato de artesões odeceixenses. 

Na Junta de Freguesia do Rogil de 17 de Fevereiro a 31 de Março irá estar patente ao público a exposição 
de pintura de Kira, de 1 de Maio a 25 Junho a exposição de desenho de António Almas, seguindo-se as 
exposições de instrumentos musicais antigos da Banda dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, a exposição 
de “Fósseis Carapateirenses”, entre outras. 

No Museu da Terra e do Mar da Carrapateira de 2 a 30 de Abril estará patente a exposição de pintura de 
Kira, de 1 a 31 de Maio a exposição de Fotografia “a odisseia de mestre Joaquim Carneiro” de Apoema 
Calheiros, de 3 de junho a 5 de Julho a exposição de pintura de João Maraes Rocha, de 9 de Julho a 25 
Agosto exposição de fotografia “ Mar Oceano” de Sebastião Pernes, de 2 de Setembro a 28 de Outubro a a 
exposição de pintura de Denise Frade, Nina Govedarica e Victor Lages e o ano termina com uma 
extraordinária exposição de pintura “ E esta vontade de Voar” de Maria José Ferreira. 

 


