
                                                                               
COMUNICADO DE IMPRENSA

Assunto: BD a Fresco na Aldeia das Amoreiras (Odemira)

A  Aldeia  das  Amoreiras,  no  concelho  de  Odemira,  ganhará  mais  cor  e 

animação de 14 de Julho a 17 de Agosto 2008 com o decorrer de mais uma etapa 

do projecto  BD a Fresco.  No âmbito das actividades do Centro de Convergência, 

um projecto de dinamização e desenvolvimento rural  aí  sedeado,  esta iniciativa 

utilizará os lavadouros da aldeia como ponto de partida de uma banda desenhada 

que será transporta para as suas paredes usando a técnica tradicional e histórica do 

fresco, que já é utilizada no Alentejo desde a ocupação romana.

Idealizada por Sara Serrão, vencedora da edição deste ano da BDteca de 

Odemira e segunda classificada na edição de 2006 do FIBDA (Festival Internacional 

de Banda Desenhada da Amadora), a história terá a vivência das mulheres como 

base. O processo de produção das pinturas a fresco será feito em grupo, contando 

com  a  participação  de  vários  jovens  voluntários  de  nacionalidade  portuguesa, 

belga, francesa e eslovena. 

Esta iniciativa conta com o apoio do Programa Juventude em Acção da União 

Europeia, Câmara Municipal de Odemira, Junta de Freguesia de São Martinho das 

Amoreiras e GAIA-Grupo de Acção e Intervenção Ambiental. 

Convidamos toda a comunidade a assistir a esta festa criativa, reservando 

as manhãs dos sábados 2, 9 e 16 de Agosto às visitas guiadas com uma explicação 

científica  acerca  da  produção  de  frescos,  seguidas  de  almoço.  Os  interessados 

podem  inscrever-se  ou  pedir  informações  adicionais  através  do  email 

geral@centrodeconvergencia.org,  do  número  de  telefone  283925032  ou 

pessoalmente, no Centro Social da Aldeia das Amoreiras.

Aldeia das Amoreiras, 28 de Julho de 2008

Com os melhores cumprimentos,

Ana Nuno

GAIA – Alentejo/ Centro de Convergência

Centro de Convergência
Centro Social da Aldeia das Amoreiras – Rua de Garvão – 7630-512 Aldeia das Amoreiras 

– Odemira
Tlf/Fax: (+351) 283 925 032 – e-mail: geral@centrodeconvergencia.org

www.centrodeconvergencia.org

mailto:ruiferreira@gaia.org.pt
http://www.centrodeconvergencia.org/
mailto:geral@centrodeconvergencia.org
http://www.centrodeconvergencia.org/

