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Entidade: Câmara Municipal de Loures 

Alfredo Santos (Diretor do Departamento de Cultura, Desporto e 

Juventude) e Conceição Macieira (Coordenadora da Área dos Museus e 

Galerias) 

 

Recebidos por: Deputadas Gabriela Canavilhas (PS) e Odete Silva (PSD). 
 
Assunto: Homenagem a Eduardo Gageiro  

 

Exposição: Os representantes da Câmara Municipal de Loures agradeceram a concessão da 

audiência e apresentaram os motivos que justificaram o seu pedido, que se prendem com a 

homenagem que a Câmara Municipal está a organizar a Eduardo Gageiro, um reconhecido 

fotógrafo, com mais de 300 prémios recebidos, cujo primeiro emprego foi o de empregado de 

escritório na Fábrica da Loiça de Sacavém.  

 

Trata-se de uma exposição no Museu de Cerâmica de Sacavém, cuja inauguração estava 

inicialmente prevista para 26 de julho, mas que foi adiada para 16 de fevereiro, data de 

aniversário do fotógrafo, por não ter sido possível reunir um conjunto de recursos 

indispensáveis para a sua projeção de forma sustentada. 

 

Após uma breve síntese da sua história de vida, consideraram do maior interesse o seu 

reconhecimento público em vida, lembrando que a sua obra retrata momentos importantes da 

nossa história, como o 25 de Abril ou os Jogos Olímpicos de Munique. Mencionaram ainda a 

sua atividade como fotógrafo da Assembleia da República. 

 

Em relação às parcerias, referiram os contactos que têm mantido com editoras, para o 

lançamento de uma biografia, e também com entidades privadas. Fizeram ainda alusão a uma 

proposta de documentário sobre a vida de Eduardo Gageiro. O orçamento total previsto ronda 

os 40.000 Euros. 

 

Com esta audiência, pretendem criar sinergias para a organização da homenagem e avaliar a 

possibilidade de encontrarem, na Assembleia da República, um parceiro institucional para esta 

iniciativa. 

 

A Sra. Deputada Odete Silva (PSD) felicitou os audientes pela iniciativa, que considerou de 

grande interesse, pelo que manifestou disponibilidade em relação a esta proposta de parceria. 

 

A Sra. Deputada Gabriela Canavilhas (PS) colocou algumas questões, nomeadamente, sobre o 

tipo de parcerias desenvolvidas, os montantes que têm assegurados, a percentagem de 

fotografias de Eduardo Gageiro na exposição, e ainda sobre eventuais contactos com a RTP, 

relativamente à possibilidade de inclusão do documentário na sua programação, e com o BES, 

cuja orientação é focada na fotografia.    
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Os representantes da Câmara Municipal esclareceram que 90% são fotografias de Eduardo 

Gageiro. Afirmaram também que desenvolveram parcerias com empresas do concelho, tendo 3 

delas manifestado a sua disponibilidade para apoiar, pese embora não se conheçam ainda os 

montantes. Afirmaram que deverão ter já assegurado 50% do valor. Em relação aos apoios da 

banca, esclareceram que optaram por privilegiar um banco local e agradeceram a sugestão em 

relação ao contacto com a RTP. 

 

A Sras. Deputadas Gabriela Canavilhas (PS) e Odete Silva (PSD) afirmaram que vão propor à 

Comissão que apresente à Sra. Presidente da Assembleia da República uma proposta, no 

sentido de apoiar institucionalmente a exposição e de a mesma poder ser recebida na 

Assembleia da República. 

 

A documentação da audição, incluindo a gravação áudio, encontra-se disponível na página da 

Comissão, na Internet. 

 

  

 

Palácio de São Bento, 28 de junho de 2012 

 

 

A assessora  

Cristina Tavares 

 

 


