
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Currículo Artístico:  
 
 

 Natural de Lisboa.  

 Autodidata 

 Curso de Pintura, pela Câmara Municipal do Barreiro  

 Curso de Pintura Desenvolvimento/Projeto No Centro de Artes Plásticas do Barreiro (Artesfera) 

 Workshop de Pintura de retrato na SNBA 

 Projeto “Ágora” – Museu Coleção Berardo 2015/2016 

 

Mais de uma centena de exposições individuais e coletivas no país e estrangeiro. Passagem pela mú-

sica (composição de músicas e letras e interpretação), teatro, poesia e realizador de programas de 

rádio amador. Atualmente a desenvolver projetos piloto na 1ª residência artística da Moita, a convite 

da Câmara Municipal, com aulas abertas às escolas e população. 

 

Prémios:  

 

- 3º Prémio no Concurso “Chaminés Alentejanas” – Casa do Alentejo - Lisboa 2016  

- Medalha de Ouro no IX Intercâmbio Cultural Internacional de Arte e VI Salão Premiado – Casa da 

Cultura de Setúbal 2014 

- 1º Prémio na 10ª Samarte – Exposição de Artes Plásticas no Samouco-Alcochete 

- Menção Honrosa na 1ª Bienal de Pintura – Prémio Joaquim Afonso Madeira 

- 1º Prémio no Salão de Desenho Invent’arte 2012 – Odivelas 

- Primeiros, segundos e terceiros Prémios em Concursos de suportes Publicitários. 

- Dois primeiros Prémios de Pintura, dois primeiros Prémios de Desenho e Menções Honrosas em 

Jogos Florais. 

 

Vítor Moinhos 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Currículo Artístico:  
 
 Arte Postal Internacional do Barreiro, Porto, Brasil e Finlândia. 

 Selecionado para o Prémio na 2ª Bienal de Pintura – Prémio Joaquim Afonso Madeira. 

 Selecionado para o IV Prémio de Desenho Américo Marinho. 

 Selecionado para XXVIII Certame de minicuadros "Huestes de Cadí" - Alicante - Espanha 

 Convidado pela Waylight para I Salão Nacional de Artes Plásticas - Portugal, a favor da instituição 

de solidariedade Fundação AMI, com doação de uma obra para angariação de fundos para cons-

trução de uma casa de apoio à hospitalização de crianças carenciadas dos Açores. 

 Selecionado com duas obras para a XII Exposição 2012 – o mar e motivos marítimos – Museu da 

Marinha – Lisboa. 

 Convidado as participar no Aniversário dos 150 anos da Cruz Vermelha Portuguesa. 

 Autor de "Artes & Ofícios", Feira organizada anualmente pela Câmara Municipal da Moita. 

 Autor de Postais ilustrados, Capas e ilustrações para Livros de Poesia, Associativismo e Biografias, 

algumas edições da Câmara Municipal da Moita. 

 Convidado idealizar e executar Painéis de Parede, tendo como temática a História de vários Orga-

nismos Públicos. 

 Representado em diversas coleções institucionais e particulares no País e Estrangeiro. 

Vítor Moinhos 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Artistic Curriculum:  
 
 

 Born in Lisbon 

 Self-taught  in arts 

 Painting studies by  Barreiro City Hall 

 Painting studies on movement & project  by Barreiro ’s Plastic arts Centre (Artesfera) 

 Workshop of portrait painting na SNBA 

 Project “Ágora” – Berardo Colecction Museum2015/2016 

 

He has more than one hundred exhibitions in Portugal and abroad. Art is presente in his life in other 

expressions, like Music (lyrics, composition and interpretation), theatre, poetry, and radio amateur.  

Now he’s developing an important artistic project, the fist artistic residence in Moita. The invitation 

came from the City Hall of Moita (nearby Lisbon). This artistic residence will include art classes for 

schools and to the local community.  

 

Awards (1/2): 

 

- 3rd prize in the painting contest  “Alentejanas’s Chimneys – Casa do Alentejo - Lisboa 2016  

- Gold Medal in the  IX Intercâmbio Cultural Internacional de Arte e VI Salão Premiado – Casa da Cul-

tura de Setúbal 2014 

- 1st prize in the 10th  Samarte – Plastic Arts Exibition  in Samouco-Alcochete 

- Honorable Mention in  the 1st Pintura Biennial– Joaquim Afonso Madeira Award 

- 1st prize in the Drawing Saloon named “Invent’arte 2012” –  in Odivelas 

- Several 1st, 2nd and 3rd prizes in advertising contests. 

- Two 1st prizes in Painting, Two first prizes in Drawing, several other prizes in drawing and honorable 

mentions in floral games.  
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Artistic Curriculum:  
 
 
Awards (2/2):   

 
 Postcard Art Internacional do Barreiro, Porto, Brasil and Finland 

 Aproved to the  prize in the  2ª Painting Biennual – Award Joaquim Afonso Madeira. 

 Aproved to the IV  Drawing Prize of Américo Marinho. 

 Aproved t the XXVIII Event of small sizes paintings "Huestes de Cadí" - Alicante - Espanha 

 Invited to the  Waylight to the I Salão Nacional de Artes Plásticas - Portugal, a favor da instituição 

de solidariedade Fundação AMI, com doação de uma obra para angariação de fundos para cons-

trução de uma casa de apoio à hospitalização de crianças carenciadas dos Açores. 

 Aproved to the  XII Exposição 2012 – o mar e motivos marítimos (two paintings) – Museu da Mari-

nha – Lisboa. 

 Inveted for the celebration of the 150 years of the Portuguese Red Cross 

 Creator of "Artes & Ofícios", Fairy organized every year  by the City Hall of Moita 

 Creator of postcards, book covers and ilustrations of poetry book, biographys. Some of them to 

the City Hall of Moita. 

 Invited to create and performe the project about Wall pannels according to historical themes. To 

apply in public buildings and services. 

 Several Paintings included in public and private collections in Portugal and abroad. 

Vítor Moinhos 
 


