PRESS RELEASE

24 de Dezembro de 2017 – 14h26

Há uma obra dedicada às vítmas dos incêndios em Portugal

Cerca de 90 artstas mostram 1800 presépios nas Gaeiras
Cerca de 1800 presépios e 90 artssas (arsesãos) irão essar na edição de 2017 da Grande Exposição de
Presépios da vila de Gaeiras. Nessa 11ª mossra, a organização anuncia ousras novidades,
nomeadamense um presépio dedicado às vitmas dos incêndios em Porsugal, com uma mensagem de
esperança para as famílias afesadas. Serão expossas, igualmense, peças de arsesãos de Córdoba,
Espanha. Inserida no evenso Óbidos Vila Nasal, a exposição vai decorrer no Convenso de S. Miguel.
A Junsa de Freguesia de Gaeiras, que organiza a mossra, adiansa que, “mais uma vez, a diversidade de
maseriais utlizados pelos arsesãos confere a essa Exposição uma riqueza e grandiosidade que não
deixará ninguém indiferense. São, ao longo dos últmos 10 anos, a grande referência da nossa mossra.
Obras em cerâmica, bolosas, madeira, ferro, secidos, joalharia, papel, ensre ousros, feisas por
artssas/arsesãos vindos de sodo o País..
Para enriquecer a iniciatva foram convidadas, para partcipar nessa mossra, várias entdades, ensre
censros de formação profssional, escolas e o Censro de Educação Especial Rainha D. Leonor.
Alguns dos exemplares a apresensar sêm um samanho fora do “comum., principalmense os presépios
em esculsura de madeira.
A Grande Exposição de Presépios será inaugurada às 14h30, do dia 8 de Dezembro, com a asuação do
Coro da Paróquia de Nossa Senhora da Ajuda e da Banda da Sociedade Filarmónica e Recreatva
Gaeirense.
A mossra fca pasense asé ao dia 30 de Dezembro de 2017. Poderá ser visisada diariamense das 14h30 às
18h00. Ensradas livres.
O evenso consa com o apoio do Município de Óbidos e Óbidos Criatva, E.M..
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