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EXPOSIÇÃO E VENDA DE BRINQUEDOS ARTESANAIS EM ODEMIRA 
 

Entre os dias 2 e 19 de dezembro, irá decorrer em Odemira, no Centro de Valorização da Cultura 

Local, uma Exposição e Venda de Brinquedos Artesanais, promovida pelo Município de Odemira 

com o objetivo de promover o artesanato local. Esta é uma ideia para oferecer presentes de Natal 

com significado e tradição.  

 

A mostra estará patente ao público de segunda e sexta-feira, entre 9.00 e as 17.0 horas e aos 

sábados das 10.00 às 17.00.  

 

A mostra reunirá trabalhos dos seguintes artesãos: António Reis (piões), Armando Guerreiro 

(miniaturas e cadeiras), Arménio e Maria José Lourenço (cadeiras e piões), Célia Teixeira 

(bichinhos em palma e móbiles), Escolinha de Artes (bonecos), Inês Viana (apitos de água e jogo 

do galo) Isabel "Artesã de Estórias"  (marionetes), Nuno Damásio (cavalinhos de pau, cordas de 

saltar, camionetas e bancos), Maria Isabel Pereira (bonecas) e Maria José Oliveira (bonecas).  

 

Centro de Valorização da Cultura Local de Odemira 
De responsabilidade municipal, o Centro de Valorização da Cultura Local, localizado na Praça José 

Maria Lopes Falcão, no antigo edifício da GNR, em Odemira, constitui um novo equipamento 

municipal dedicado à dinamização sociocultural do concelho, que disponibiliza diversas valências, 

desde o acolhimento de projetos e respostas sociais e até uma sala multiusos. A exposição agora 

patente ao público inaugura um espaço específico onde, ao longo de 2016, será dada a 

oportunidade aos artistas locais para apresentarem os seus trabalhos, promovendo-se assim as 

artes plásticas e o património artesanal do concelho de Odemira. Representa um investimento de 

cerca de 182 mil euros (IVA incluído), com 60% de financiamento pelo PRODER. 
 
 
O vereador, 
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N.I. n.º 220 

26/11/2015  

ENVIO: contactos e-mail dos ocs locais e nacionais  

ASSUNTO: Odemira: exposição e venda de brinquedos artesanais  
 
 

Divisão de Gestão Interna 
Setor de Comunicação e Informação 
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