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NOTA DE IMPRENSA  [28/05/2013] 
 

 

 

 
 

EXPOSIÇÃO “ A3RAÇOS A ANTÓNIO MOREIRA” DE ANTÓNIO MOREIRA 
 
 

 
Desde a assinatura do Protocolo de Colaboração Cultural 
entre os Municípios de Aljezur e da Amadora, foram 
inúmeros os eventos que se realizaram. 

A participação de um grupo de Aljezurenses na pintura 
da Maior Tela do Mundo na Amadora, a Exposição Foto-
documental “O Município de Aljezur” apresentada na 
Casa Roque Gameiro, a Visita ao Centro de Ciência Viva 
da Amadora, as Exposições apresentadas no Espaço + “ 
As coleções de Arte do Município da Amadora e de 
Aljezur”, “Artista do Círculo Artístico Artur Bual”, e por 
fim, e ainda no corrente ano, a extraordinária exposição 
de B. D. inserida no Festival Internacional de Banda 
Desenhada da Amadora, são alguns dos muitos 
exemplos concretos, do que tem sido esta interatividade 

cultural entre os nossos dois Municípios. 

Partilhando de ideais comuns, solidificando as relações humanas, onde homens e mulheres de culturas e 
ambientes diferentes têm que ter iguais oportunidades, destaca-se o papel de António Moreira, 
Vereador do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal Amadora.  

Na hora da sua despedida do executivo autárquico da Câmara municipal da Amadora, não quis esta 
autarquia deixar de manifestar publicamente os seus agradecimentos pelo papel que durante largos 
anos desenvolveu e aprofundou no relacionamento cultural intermunicipal. 

Assim, na Sala 1 do Espaço + iremos inaugurar dia 8 de Junho pelas 17:30h. Uma exposição retrospetiva 
“A3raços a António Moreira” na qual se pretende realçar um pouco da obra de António Moreira nas 
suas múltiplas facetas de pintor, escritor, historiador, fotografo, editor, etc. 

Paralelamente a esta exposição o Município de Aljezur apresenta, com inaugurações no mesmo dia, um 
conjunto de 4 exposições de artistas que, de uma ou outra forma, tem ligações com António Moreira 
(Exposição Pintura de Eduardo Nascimento no Museu da Terra e do Mar da Carrapateira, Exposição de 
Pintura de Maria José Ferreira na galeria de Exposições da Junta de Freguesia de Odeceixe, Exposição de 
Pintura de Fernanda Páscoa na Junta de Freguesia do Rogil, Exposição de Pintura de Denise Frade na 
Sala de Leitura do Espaço +). 


