
EFÉMERO
Pintura de Pedro Américo





A Câmara Municipal do Seixal prossegue a 
promoção de obras de artistas, divulgando os  
seus trabalhos em espaços públicos.

Após ter vencido as mais recentes edições do 
Drive in Arte, que se realizaram em 2017 e 2019, 
é agora a vez de podermos ver um outro registo 
de Pedro Américo.

Na presente exposição, intitulada Efémero, 
podemos apreciar e contemplar um conjunto de 
trabalhos em que o autor nos mostra paisagens 
do Seixal, estudos de memórias e paisagens com 
a personagem «Pá».

Mais do que escrever sobre a pintura de Pedro 
Américo, é tempo de percorrer, olhar e sentir o 
que aqui nos apresenta.

Fica o desafio e o agradecimento ao artista e 
amigos.

Joaquim Santos

Joaquim Santos
Presidente da Câmara 
Municipal do Seixal





PEDRO AMÉRICO

Pedro Américo é natural do Seixal e tem 22 anos.
Em 2018, licenciou-se em Design na Faculdade 
de Arquitetura da Universidade de Lisboa.

Foi vencedor do Drive in Art em 2017 e 2019.
Atualmente trabalha como designer e ilustrador 
freelancer.

2
acrílico e tinta da china sobre 
tela, 25x25 cm



TORRE DA MARINHA
acrílico sobre tela , 27x22 cm



A exposição reúne onze obras, divididas em três 
grupos.

O primeiro grupo, constituído por quatro telas, 
representa algumas paisagens do concelho do 
Seixal. 

O segundo, constituído por outras quatro, estudos 
de memórias.

No terceiro, constituído por três telas, apresentam-
se paisagens com a personagem «Pá», utilizando 
técnica mista de tinta acrílica e tinta da china.

Esta exposição demonstra parte do trabalho com 
tinta acrílica sobre tela que Pedro Américo tem 
realizado entre 2015 e 2020.





NO MONTE
acrílico sobre tela, 
50x71 cm

PERTO DA TORRE
acrílico sobre tela, 
80x80 cm
 





COMPANHIA DE LANIFÍCIOS DE ARRENTELA
acrílico sobre tela, 50x70 cm
 

BAIRRO DA JAMAICA
acrílico sobre tela, 
100x100 cm
 



SIDERURGIA NACIONAL
acrílico sobre tela, 100x50 cm





…
acrílico e tinta da china sobre tela, 
40x40 cm



1
acrílico e tinta da china sobre tela, 
25x25 cm



DE 31 DE OUTUBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2020GALERIA MUNICIPAL DE CORROIOS
Rua Cidade de Leiria, 1 A 2855–133 Seixal
T. 915 633 228
E. dc.galeriasmunicipais@cm-seixal.pt  
Terça-feira a sábado das 15 às 19 horas
Encerra aos domingos, feriados, segundas-feiras 
e mês de agosto


