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Setembro Cultural  
EM ODEMIRA RECEBE 7º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA 
 
Entre os dias 9 e 22 de setembro, a vila de Odemira vai receber a 7ª edição do Simpósio Internacional de 

Escultura de Odemira, que mobiliza seis artistas de diversas nacionalidades para trabalhar ao vivo junto à 

Zona Ribeirinha de Odemira e nas Oficinas do Município.  
 

Esta é uma iniciativa bianual, promovida em parceria pela Sopa de Artistas - Associação Local de Artistas 

Plásticos, Município de Odemira e Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves de Odemira, que se 

insere na programação da iniciativa Setembro Cultural. 
 

O objetivo deste Simpósio Internacional de Escultura passa por se constituir como uma ferramenta de 

educação não formal para a comunidade e para os alunos de artes da Escola Secundária de Odemira. Em 

paralelo afirma-se também como um espaço de intercâmbio entre países, de promoção da aproximação 

entre a escola e as artes e um mecanismo de transformação e fruição dos espaços públicos a partir de 

novos olhares e de novos elementos construídos no local e para o local. 
 

 
EXPOSIÇÃO DE JOALHARIA DE TABEA WIMMER NA IGREJA DA MISERICÓRDIA 
 
A par do 7.º Simpósio Internacional de Escultura irá ter lugar na Igreja da Misericórdia de Odemira, pelas 

18.30 horas, a inauguração da exposição de joalharia da autoria de Tabea Wimmer e a Finissage do 

Simpósio, também numa iniciativa da Sopa de Artistas - Associação Local de Artistas Plásticos. A exposição 

estará patente ao público até ao dia 4 de outubro.  
 

 

O Vice- Presidente da Câmara Municipal,  

 

 

(Ricardo Cardoso) 

 

 

N.I. n.º 113 

29/08/2019 

Envio: contactos e-mail dos ocs locais e nacionais  

Assunto: Setembro Cultural – VII Simpósio Internacional de Escultura 

Divisão de Gestão Interna 
Setor de Comunicação e Informação 

Praça da República, 7630 – 139 Odemira 

Tel: 283 320 901 Fax: 283 320 902 

rpa@cm-odemira.pt 

www.cm-odemira.pt 
 

ODEMIRA EM AGENDA 


