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PT/AHALM/CALMP/00002 - Postais Pragal 2005.

Nível de descrição

DC

Código de referência

PT/AHALM/CALMP/00002

Tipo de título

Formal

Título

Postais Pragal 2005.

Datas de produção

2005 - 2005

Dimensão e suporte

1 capa e 19 postais, (cor); papel.

Entidade detentora

Arquivo Histórico de Almada.

Autor material

Associação Amigos da Cidade de Almada (org.); Junta de Freguesia do Pragal e Câmara Municipal de
Almada (apoio).
Conjunto de postais com reproduções das pinturas expostas no âmbito da "Exposição dos Alunos de
Pintura, Escola de Avós - Externato Frei Luís de Sousa".
Contém impressa a seguinte informação:
"Arrumar as imagens na superfície branca
Fazer as cores
Acertar a consistência das tintas
Pegar no pincel
Sujar as mãos
Começar a pintar

Âmbito e conteúdo

Vencer ou ser vencido! Viver o prazer e a emoção de ver crescer a obra; olhá.la de frente ou escondê-la
quando não lhe podemos dar mais, para que cresça sozinha; dar-lhe tempo, o nosso tempo, aquele tempo
que por fim temos para lhe dedicar roubado não sei como, ao trabalho ou ao lazer. É a concretização do
sonho este criar com «lutaprazertrabalho» sonho antigo, que não pode ser roubado porque é nosso e está
bem guardado em nós, porque é vivido com um sorriso que nos faz crescer um pouco na vertical e olhar
mais do alto para ver melhor o negro que por vezes nos rodeia e ajudar a dar-lhe cor, uma cor mais feliz,
vibrante e luminosa.
Isto pretendemos que seja a nossa pintura.
Carlos Canhão.
Artistas
Antonieta Pina
Camilo Gonçalves
Felícia Maria
Henrique Branco
Isabel Coelho
Jorge Silva
José Nascimento
Josefina Bettencourt
Luís Pinto
Lourdes Couto
Margarida Parada
Margarida Leite
Delfina Rosa
Marília Valadares
Vera Lúcia
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Cota descritiva

7087 - 7105.

Idioma e escrita

Português.
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