
 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 
 

I – “NATIONAL GEOGRAPHIC EXODUS

- Antiga Capitania reúne fotografias do

No próximo sábado, 26 de janeiro, pelas 16h00,

exposição fotográfica do “National Geographic Exodus Aveiro Fest 2018”

Depois do sucesso do ano anterior, a 

Geographic, estará patente até 1 de março,

aventura, de conceituados autores

Allen, Jennifer Adler, Rob Withworth, William Allard, Eduardo Leal, Jody MacDonald, Matthieu 

Paley, Keith Ladzinski, Benjamin Von Wong e Michael Clark.

Esta exposição resulta de uma colaboração entre a Câmara Municipal

organização do “National Geographic Exodus Aveiro Fest 2018”

internacional, com depósito e início de 

Aveiro. 

Com entrada livre, a mostra poderá ser visitada de s

e das 14h00 às 18h00. 

 

II – MUSEU DA CIDADE DE AVEIRO RECEBE EM EXPOSIÇÃO 

“O SURREALISMO EM PORTUGAL

- Corrente artística nascida em Paris, em exibição até 2 de março 
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Nota de Imprensa N.º 14, de 22 de janeiro de 2019 

NATIONAL GEOGRAPHIC EXODUS” A PARTIR DE AVEIRO

Antiga Capitania reúne fotografias dos mais conceituados autores 

internacionais - 

26 de janeiro, pelas 16h00, a Galeria da Antiga Capitania recebe a 

“National Geographic Exodus Aveiro Fest 2018”. 

Depois do sucesso do ano anterior, a segunda edição da exposição

até 1 de março, e irá reunir dezenas de fotografias de viagem e 

autores internacionais, entre os quais, Céline Cousteau, Timothy 

Allen, Jennifer Adler, Rob Withworth, William Allard, Eduardo Leal, Jody MacDonald, Matthieu 

Keith Ladzinski, Benjamin Von Wong e Michael Clark. 

Esta exposição resulta de uma colaboração entre a Câmara Municipal

“National Geographic Exodus Aveiro Fest 2018”, um evento 

, com depósito e início de um programa de itinerância expositiva nos Museus de 

Com entrada livre, a mostra poderá ser visitada de segunda a sexta das 10h0

MUSEU DA CIDADE DE AVEIRO RECEBE EM EXPOSIÇÃO 

O SURREALISMO EM PORTUGAL” 

Corrente artística nascida em Paris, em exibição até 2 de março 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

A PARTIR DE AVEIRO 

mais conceituados autores 

a Galeria da Antiga Capitania recebe a 

segunda edição da exposição National 

otografias de viagem e 

entre os quais, Céline Cousteau, Timothy 

Allen, Jennifer Adler, Rob Withworth, William Allard, Eduardo Leal, Jody MacDonald, Matthieu 

Esta exposição resulta de uma colaboração entre a Câmara Municipal de Aveiro e a 

, um evento de impacto 

um programa de itinerância expositiva nos Museus de 

egunda a sexta das 10h00 às 12h30 

MUSEU DA CIDADE DE AVEIRO RECEBE EM EXPOSIÇÃO  

Corrente artística nascida em Paris, em exibição até 2 de março - 



Com inauguração marcada para as 17h00 do próximo sábado, dia 26 de janeiro, o 

Museu da Cidade de Aveiro irá acolher a exposição de pintura “O Surrealismo em Portugal”, da 

Fundação Cupertino Miranda, e que estará em exibição, até ao dia 2 de março. O preço de cada 

entrada é de 2 euros. 

“O Surrealismo em Portugal” consiste numa mostra itinerante da Fundação Cupertino 

Miranda, detentora do Centro Português do Surrealismo, através do seu Museu e Biblioteca, e 

que tem procurado dar a conhecer o seu acervo, os artistas e autores, ao mesmo tempo que 

procura a valorização do movimento artístico e literário que é o surrealismo, nascido em Paris, 

no século XX, mais precisamente na década de 1920. 

As peças mais relevantes de pintura e escultura dos principais autores nacionais desta 

corrente artística irão marcar a sua presença neste espaço. 

 

III – ATIVIDADES NA CASA MUNICIPAL DA CIDADANIA 

A Casa Municipal da Cidadania apresenta as próximas atividades. Amanhã, quarta-feira, 

dia 23 de janeiro, “a Casa” recebe o Workshop de Defesa Pessoal, pelas 14h30, direcionado a 

jovens com mais de 15 anos. 

A atividade tem como finalidade proporcionar aos participantes o conhecimento básico 

de movimentos e técnicas de defesa pessoal, para situações do dia-a-dia. 

No Espaço Oficina da renovada Casa Municipal da Cidadania será ainda promovida nos 

dias 24 e 25 de janeiro, quinta e sexta-feira, respetivamente, pelas 14h00, a ação “(RE)Utilizar” 

que visa a construção de objetos utilitários, através da reutilização e reciclagem de materiais. 

 
Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 
Simão Santana 

Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


