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NOTA DE IMPRENSA  [06/02/2013] 
 

 

 
 

MUNICÍPIO ALJEZUR – CICLO DE EXPOSIÇÕES 2013 
 

Espaço + (Sala 1) 

Fevereiro /Março Exposição de Escultura de Carlos Soares 

O escultor, que elege a madeira como matéria-prima de eleição, apresentará, 

nesta exposição, um conjunto de obras que realçam a sua linguagem criativa 

muito particular. 

“O primeiro contacto com a obra de Carlos Soares faz-se pelo seu confronto 

com o material: entre ele e a madeira uma inerência perfeita, mais do que 

um compromisso, uma cumplicidade que parece vir do sangue, aquela 

correlação que no escultor assume um significado maior, o material como 

princípio dos princípios, o sem-forma, o caos, o começo do que é sem estar 

feito, portanto sem forma.” (Jorge Guimarães). 

 

Março/Abril Exposição de Pintura de Joaquim Lourenço 

Nasceu em Belver em 1951. 

Membro fundador do Grupo Artever, onde expõe desde 1981. 

Membro fundador do Nuance-Grupo Multimédia. 

Citado no livro “Who’s Who In International Art”. 

Representado no Museu Diogo Gonçalves em Portimão, C.M. Amadora e em 

várias coleções particulares em Portugal e no Estrangeiro. 

 

Maio 
 

Exposição de Pintura de Nuno Gonçalo Martins Ezequiel 

Com uma vasta carreira expositiva este artista que atualmente leciona na 

EBI/JI de Aljezur irá mostrar um conjunto de trabalhos que pelas suas 

características irão surpreender o visitante. 
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Junho/Julho Exposição de Pintura de António Moreira 

Uma exposição que pretende mostrar todo o tipo de trabalho desenvolvido 

por este artista nas diferentes vertentes em que tem atuado ao longo dos 

seus 50 anos de carreira. 

 

Julho/Agosto Exposição de Pintura de Clotilde Fava 

Nasceu em Lisboa em 1941. Curso de escultura na Escola Superior de Belas 

Artes de Lisboa (1962). É professora de Educação Visual em Luanda e Leiria. 

Membro da Sociedade de Belas Artes de Lisboa, da ACEA (Federació 

Internacional d`artistes plastics - Barcelona), do Conselho Consultivo da Casa 

Museu João Soares - Leiria e da Cooperativa Árvore – Porto 

 

Setembro/Outubro Exposição de Trajes e Tecidos do C. Aljezur 

Uma exposição em parceria com a Santa casa da Misericórdia de Aljezur, 

Paróquia de Aljezur e Associação de Defesa do Património Histórico e 

Arqueológico de Aljezur. Trata-se de uma exposição onde se irão mostrar 

tecidos de vária épocas assim como peças de vestuário usadas por pessoas de 

Aljezur. 

 

Novembro/Dezembro Exposição de Pintura de Luís Athougia 

Iniciada em Lisboa, a carreira artística de Luis Athouguia desenvolve-se, 

sobretudo, na área da pintura e do desenho. Nasceu em 1953 em Cascais. É 

Diplomado pelo IADE - Instituto Superior de Design de Lisboa. Desde 1983 

vem apresentando os seus trabalhos em relevantes Exposições 

Internacionais, Bienais de Arte, encontros de Arte Postal e integrou diversos 

grupos multidisciplinares e plurinacionais de Artistas. Luís Athouguia realizou 

mais de três centenas de exposições em Portugal, Espanha, França, 

Alemanha, Itália e Finlândia. Está representado em museus, instituições e 

importantes coleções nacionais e estrangeiras e foi premiado em certames 
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Previstas estão também uma série de exposições a serem apresentadas na Galeria de Exposições 

Temporárias da Junta de Freguesia de Odeceixe  e na Sala de Exposições da Junta de Freguesia do 

Rogil, das quais salientamos:  

- Exposição de Fotografia “India” de José Luís Madeira”,   

- Exposição de Pintura de Denise Moreira,  

- Exposição Cartoons de Luís Afonso,  

- Exposição de Medalhística da coleção do Município de Aljezur 

- Exposição de Pintura de Nadine Rodrigues,  

- Exposição de Fotografia de António Moreira,  

- Exposição de Fotografia de João Mariano “Alambiques e Alquimistas”, 

- Exposição de Pintura de Sónia Reis,  

- Exposição de Fotografia de Tiago Duarte,  

- Exposição de Pintura de Almerindo.. 

 


