
   
 

Exposição de trabalhos do AE de Condeixa-a-Nova 

a propósito do Centenário do nascimento de Fernando Namora 

na DGEstE - Lisboa 

 
Encontra-se patente ao público, desde 29 de janeiro, a exposição do Agrupamento de 

Escolas de Condeixa-a-Nova, nas instalações da DGEstE – Direção de Serviços da Região 

de Lisboa e Vale do Tejo, em Lisboa, com trabalhos realizados pela Educação Pré-escolar, 

a propósito do centenário do nascimento do seu patrono, Fernando Namora.  

Integram a exposição trabalhos realizados no âmbito dos projetos “ReConhecer Namora” 

e “Se Fernando Namora fosse escultor”, desenvolvidos nos Jardins de Infância de EB1, de 

EB3, de Avenal, de Ega, de S.Fipo e de Sebal, durante o ano letivo 2018/19. Estes projetos 

propiciaram o conhecimento da pessoa, da vida e da obra, tornando presentes as suas 

múltiplas facetas junto dos mais novos, da comunidade escolar e do público da sua terra 

natal – Condeixa-a-Nova. Possibilitaram ainda que o patrono se revelasse como um 

verdadeiro exemplo para as crianças, numa evocação que foi ao mesmo tempo uma 

homenagem, alcançando deste modo o conhecimento e a admiração pelo autor. 

Dada a riqueza e complexidade da vasta obra, foi encontrada pelas crianças forma de a 

materializar através de construções tridimensionais, como são disso exemplo, os trabalhos 

relativos às obras “Sentados na relva”, “Retalhos da vida de um médico, “Rio triste” “Fogo 

na noite escura” e ”Nome para uma casa”, entre outros. Dos trabalhos expostos, constam 

além das construções tridimensionais, painéis, pinturas, e outros trabalhos de artes visuais, 

que mostram a visão das crianças sobre algumas das obras e vida do autor.  

Organizada pelo Departamento da Educação Pré-escolar e pela Comissão 

Administrativa Provisória, mostrou desde logo, ter obtido junto do público uma forte 



recetividade e uma apreciação muito positiva, pela qualidade pedagógica, riqueza e 

diversidade estética dos trabalhos expostos. 

A sessão de encerramento decorrerá no dia 28 de fevereiro, pelas 15 horas, e contará 

com a presença ilustres convidados do Agrupamento, de Entidades parceiras do meio local 

e da DGEstE. 

  

A Coordenadora do Departamento da Educação Pré-escolar, 

Ana Guadalupe Nunes 

 

 

 

  



  

  

  



  

  

  



 

  

  

  

 


