| EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA |
“BUCELAS
IndISCrEtA”
de Carolina Jerónimo

B i b l i o te c a I re n e C r u z

| Espetáculo |
“Duelos de Aleixo”

Até 18 de nov / 2022

(Auditório Tomás Noivo)

09h às 12h e das 13h às 17h

| Bucelas de Honra |

ORGANIZAÇÃO:

| BUCELAS |

ABERTURA
26 out / 2022 - 19 h

APOIO:

ENTRADA LIVRE

A Autora
Depois de muitos anos a fotografar apenas para o meu Mundo,
partilho nesta exposição pequenas realidades efémeras que captei,
feitas de momentos que já não voltam.
Bucelas Majestosa é o meu
modelo de eleição. Admiro-a e
retrato-a a qualquer hora do dia e
em todas as estações do ano.
Maravilho-me e estou atenta aos
seres mágicos que nela habitam,
sejam animais ou plantas, cuja
vida registo nas minhas imagens
digitais. Perco-me no Trancão, nos
seus reflexos e na sua
tranquilidade bucólica.
Pedaços e olhares da nossa Terra, uma Bucelas que está viva,
reinventada todos os dias, pronta para ser eternizada.
Olhêmo-la!

Carolina Jerónimo
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Temas da Exposição
Bucelas Majestosa
“Memórias coletivas que enraizadas em nós, criam
a essência de quem somos: Bucelenses!”
Trancão
“Rio Trancão, bucólico quando as águas são
mansas. Convida à calma e à reflexão. Convém
ser respeitado, ou ele próprio se fará respeitar!”.
Seres Mágicos
“A maior dádiva da natureza, de amor
incondicional…esses seres mágicos que nos
mantêm sãos de corpo e alma”.
À Lupa
“À lupa da janela indiscreta se antevê pequenos
pormenores: casas, jardins, coisas do dia a dia das
nossas gentes”.
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Na freguesia de Bucelas existem artesãos, artistas plásticos e
outros que desenvolvem determinados tipos de atividades
culturais e artísticas que não são conhecidos do nosso público.
É intenção do executivo autárquico poder dinamizar,
desenvolver e, principalmente, divulgar esses trabalhos,
através de exposições periódicas.
Esta exposição fotográfica é sinónimo desse desígnio.
Carolina Jerónimo, bucelense, há vários anos fotografa lugares
e sítios da nossa terra. Não era sua pretensão divulgá-los
publicamente, mas em boa hora as sua amigas mais próximas
a convenceram.
E nós, Junta de Freguesia de Bucelas, alimentámos esse
anseio.
Um agradecimento a todos que connosco colaboraram nesta
iniciativa.
Visitem a exposição e, ao mesmo tempo, usufruam da
Biblioteca Irene Cruz, um espaço aberto a toda a população de
Bucelas e a todos quantos nos visitam.
Hélio Santos
Presidente da Junta de Freguesia de Bucelas
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