NOTA DE IMPRENSA

[28/02/2012]

PROGRAMAÇÃO DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR - 2012
A programação de exposições que anunciamos para 2012, na qual um surpreendente conjunto de
artistas a integra, não deixa margem para dúvidas de que o Município de Aljezur continua a apostar em
realizar um trabalho de vanguarda, aberto a muitas formas de expressão e comunicação. Do Desenho à
Pintura, da Banda Desenhada, à Gravura, da Escultura ao Artesanato local terão lugar de destaque nesta
programação.
Das exposições previstas salientam-se:
No Espaço + (sala 1) a Exposição “Sou Cristão convosco e Bispo para vós” (Exposição Fotodocumental
por ocasião da visita de sua Eminência o Bispo do Algarve a Aljezur), Exposição “ArteDentro” (A
V edição duma exposição de artistas locais), Exposição “ A coleção do Município de Aljezur” (A coleção
de obras de arte do Município de Aljezur representa sem dúvida um valor acrescido de bens
museológico representativos do trabalho que vem sendo executado pelo Espaço+), Exposição de
pintura de Victor Lage (Exposição comemorativa de 30 anos de carreira), Exposição “452 anos da Santa
Casa da Misericórdia de Aljezur” (Uma exposição que pretende mostrar a história desta instituição nas
suas diversas valências e que pretende assinalar os 452 anos da sua fundação.),Exposição de Banda
Desenhada integrada no Festival Internacional, de B.D. (Talvez a mais mediática exposição prevista
para 2012 visto integrar a programação oficial do Festival Internacional de Banda Desenhada da
Amadora. Esta exposição é uma parceria entre a Câmara Municipal da Amadora e o Município de Aljezur
ao abrigo do Acordo Cultural existente entre as duas autarquias.) e a Exposição de Ilustrações de
Manuela Crespo.
Na Sala de Leitura do mesmo espaço serão apresentadas “Exposição de fotografia “5 fotógrafos
amadores de Aljezur” (Um leque de 5 fotógrafos aljezurenses que fotografam por prazer nos seus
tempos livres.), Exposição Fotodocumental “6 Anos do Espaço +”, Exposição de escultura de Carlos
Bajouca (Exposição complementar da exposição de pintura de Manuela Crespo), Exposição de livros de
Banda Desenhada (Uma exposição que integra e complementa a Exposição de Banda desenhada da Sala
1).
Já no edifício dos Paços do Concelho de entre as exposições prevista salienta-se a Exposição de Pintura
e Escultura de Carmen dos Santos com uma palestra na inauguração por: Adalberto Alves.
Previstas estão também uma série de exposições a serem apresentadas na recentemente inaugurada
Galeria de exposições Temporárias da Junta de Freguesia de Odeceixe das quais salientamos: Exposição
de Fotografia de Luís Pais, Exposição de Pintura de Denise Moreira “Feitio/Fetiche”, Exposição de
Pintura Jorge Dinis, Exposição de Pintura de Nadine Rodrigues, Exposição de Fotografia de Bruno
Guerreiro.
De referir ainda, que, inserida nas Comemorações do 25 de Abril do corrente ano, irá ser apresentada
no edifício da Junta de Freguesia do Rogil uma magnifica Exposição Fotodocumental “Despertar Abril”.
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