
 

 

No hall principal, de 19 a 22 de Maio 

 

Artistas plásticos unidos contra a fome 

em exposição solidária no Casino Estoril 
 

 

Com o apoio da Galeria de Arte, o Casino Estoril acolhe, de 19 a 22 de Maio, uma 

exposição solidária intitulada “Dar a Mão com Arte”. Esta mostra colectiva reúne um 

conjunto de obras de 22 artistas plásticos, nas modalidades de pintura e escultura, que 

poderão ser adquiridas por preços muito apelativos. Com preços solidários, a receita das 

vendas das obras reverterão parcialmente para o núcleo de Cascais da Refood. Com 

entrada gratuita, a não perder, das 17h00 às 23h00.  

 

“Dar a Mão com Arte” distingue-se pelos contributos dos artistas Add Fuel (Diogo 

Machado), Aida Sousa Dias, Alfredo Luz, Antonieta Roque Gameiro, Branislav 

Mihajlovic, Carlos Ramos, Cristina Rocha Leiria, David Levy Lima, Diogo Navarro, 

Filipa Oliveira Antunes, Filipe Curado, Gustavo Fernandes, João Feijó, João Puig, 

Mariola Landowska, Nuno Sousa Mendes, Paul Mathieu, Paulo Ossião, Pedro 

Castanheira, Rogério Timóteo, Rui Carruço e Silvia Correia. 

 

A receita das obras vendidas será dividida entre os artistas plásticos e o núcleo de 

Cascais da Refood, que apoia, actualmente, 86 famílias a quem garante uma refeição 

diária, num total de 216 beneficiados. 

 

A Refood é uma organização fundada em Portugal em 2011 por Hunter Halder com o 

objetivo de combater o desperdício alimentar. O lema desta organização, com núcleos 

espalhados pelo país, é "aproveitar para alimentar", criando uma ponte humana que liga 

quem tem uma sobra diária a quem tem uma necessidade diária. Mais informações 

em https://www.re-food.org/pt. 

 

Distinguido com o certificado “Clean & Safe” do Turismo de Portugal, o Casino 

Estoril abre às 15h00 e encerra às 03h00. O acesso é livre, sendo que a partir das 

22 horas, é para maiores de 14 anos, e maiores de 10 anos acompanhados pelos 

pais. Nas áreas de Jogo é para maiores de 18 anos.  

 

Gabinete de Imprensa 

Tel: 214667791 * Fax: 214667970 

Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com 

Agradece-se a divulgação desta notícia 

03.05.22 
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