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NOTA DE IMPRENSA  [15/10/2012] 
 
 

 

 

EXPOSIÇÃO DE BANDA DESENHADA 
 

De 28 de Outubro a 30 de Novembro tem mais um motivo 
para se deslocar a Aljezur ao Espaço +. 

Inserida no Festival Internacional de Banda Desenhada da 
Amadora, o Município de Aljezur apresenta no Espaço + 
duas magnificas exposições individuais de Banda Desenhada 
dos conceituados artistas Cristina Sampaio e Rui Lacas. 

Cristina Sampaio nasceu em Lisboa. Em 1985 licenciou-se 
em pintura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. 
Ilustra livros infantis desde 1987 e trabalha desde 1986 
como ilustradora e cartoonista para diversas revistas e 
jornais em Portugal e no estrangeiro. Trabalhou em 
cenografia, multimédia e animação. As suas ilustrações 
foram apresentadas em várias exposições coletivas e 
individuais, em Portugal, Brasil, Alemanha, França, 
República Checa, Grécia, Noruega e Canadá. 

Rui Lacas nasceu em Lisboa, em 1974. Estudou na 
Universidade de Belas-Artes de Lisboa e começou a 
trabalhar como ilustrador e cartoonista em regime de 
trabalho independente antes de se dedicar à banda 

desenhada. Em 1994, estreia-se na publicação em formato álbum, em parceria com Jorge Magalhães, na 
adaptação à banda desenhada da peça “Maldita Cocaína”, de Filipe La Féria. Seguiram-se “A Cauda do 
Tigre” (1998), “A Filha do Caranguejo” (2001), “Que é Feito do Meu Natal?” (2002), “Obrigada, Patrão” 
(2008), e “Asteroid Fighters” (2009), entre muitas outras contribuições em diversas publicações. 
Atualmente, Rui Lacas integra um coletivo (The Lisbon Studio). 

 Esta exposição que surge no seguimento de um protocolo de cooperação cultural entre as Câmaras 
Municipais de Aljezur e da Amadora pode ser visitada dentro dos horários habituais (2ª feira das 9:00 às 
15:30h, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª das 09:00 às 18:00h, sábados das 10:00 às 18:00h). 

 Estão previstas visitas guiadas à exposição para as escolas mediante marcação. 

A inauguração desta exposição terá lugar no Espaço + dia 28 de Outubro (Domingo) pelas 15:00h. 

 


