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Na próxima sexta-feira, dia 16 de fevereiro, terá início a exposição “

O Arquivo enquanto espaço de trabalho e lugar onde as Memórias são preservadas” de Mário 

Ferreira de Almeida, na Galeria da Pedra no Museu de Aveiro / Santa Joana. A abertura terá 

lugar pelas 17h00 e contará com a presença do autor.

No trabalho agora apresentado no Museu, o autor pretende dar a conhecer o seu mais 

recente trabalho de investigação, desenvolvido no âmbito do doutoramento em Arte Multimédia. 

As peças que agora podem ser apreciadas não são mais do que memórias das pessoas qu

habitaram a Colónia Agrícola. Este conjunto de memórias é apresentado como um arquivo 

composto por enumeras memórias que se encontram impressas nestas obras. 

A mostra estará patente até 18 de março, podendo ser visitada no horário habitual do 

Museu, de terça a domingo das 10.00h às 12.30h e das 13.30 às 18.00h. Tem entrada livre.

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Assessor de Comunicação
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feira, dia 16 de fevereiro, terá início a exposição “Arquivo e Memória 

O Arquivo enquanto espaço de trabalho e lugar onde as Memórias são preservadas” de Mário 

Ferreira de Almeida, na Galeria da Pedra no Museu de Aveiro / Santa Joana. A abertura terá 

lugar pelas 17h00 e contará com a presença do autor. 

trabalho agora apresentado no Museu, o autor pretende dar a conhecer o seu mais 

recente trabalho de investigação, desenvolvido no âmbito do doutoramento em Arte Multimédia. 

As peças que agora podem ser apreciadas não são mais do que memórias das pessoas qu

habitaram a Colónia Agrícola. Este conjunto de memórias é apresentado como um arquivo 

composto por enumeras memórias que se encontram impressas nestas obras. 

A mostra estará patente até 18 de março, podendo ser visitada no horário habitual do 

erça a domingo das 10.00h às 12.30h e das 13.30 às 18.00h. Tem entrada livre.

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

Simão Pedro Santana
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro
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Arquivo e Memória - 

O Arquivo enquanto espaço de trabalho e lugar onde as Memórias são preservadas” de Mário 

Ferreira de Almeida, na Galeria da Pedra no Museu de Aveiro / Santa Joana. A abertura terá 

trabalho agora apresentado no Museu, o autor pretende dar a conhecer o seu mais 

recente trabalho de investigação, desenvolvido no âmbito do doutoramento em Arte Multimédia. 

As peças que agora podem ser apreciadas não são mais do que memórias das pessoas que 

habitaram a Colónia Agrícola. Este conjunto de memórias é apresentado como um arquivo 

composto por enumeras memórias que se encontram impressas nestas obras.  

A mostra estará patente até 18 de março, podendo ser visitada no horário habitual do 

erça a domingo das 10.00h às 12.30h e das 13.30 às 18.00h. Tem entrada livre. 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

Simão Pedro Santana 
do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


