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Despertar das Artes

 É na diversidade das artes que se perspetivam novas tendências, 
novas formas de fazer e criar, novos modos de ensaiar imaginação 
com audácia, inteligência com acutilância.
 Assim, a exposição que irá estar patente no Fórum de Arte e 
Cultura de Espinho, “O Despertar das Artes”, é bem a mostra do que já 
enunciei: pintura, escultura, cerâmica e joalharia, afinal, todas as artes 
no mesmo espaço. 
 Albertino Valadares, Anttónia Portto, Carolina Serpa 
Marques, Cidália Correia, Docas, Eduardo Freitas, Ester de Sousa e 
Sá, Filomena Fonseca, Ilda Relvas, Isabel Gore, Isabel Saraiva, Luísa 
Prior, Málo Pimentel, Manuel Malheiro, Maria dos Santos, Mizé, Rui 
Coelho, Teresa Heitor, Fernando Vilar “Tosco”.
 Num olhar momentâneo para todos estes nomes é importante 
que se faça este sublinhado:
 A qualidade das obras é inegável. 
 Os artistas possuem todos um traço comum: olham para a arte 
enquanto forma de olhar a vida. As telas “respiram” mundividências 
inegáveis. Cor, luz, amor, natureza, ritmos, o mundo só, em 
pormenores. 
 “O Despertar das Artes” mostra-nos que o cidadão comum 
não vai ter dificuldades em extrair o que perpassa da obra exposta: 
as mãos do artista são guias da sociedade. De um país, em todo o seu 
esplendor.
 Aos convidados especiais, António Leite, José Rodrigues, 
Orlando Pompeu e Cassio Mello, o meu elogio, aos expositores, os 
meus parabéns!
 A cultura é também uma aposta estratégica deste executivo 
municipal, por isso disponibilizamos os nossos equipamentos para 
eventos deste género!
 Um bem-haja a todos!

 
Joaquim José Pinto Moreira
Presidente da Câmara Municipal de Espinho 



 Um Novo Despertar

 Percorrendo o universo de toda a produção artística que 
integra a história da arte no mundo, verificamos que toda a arte 
se assume como uma operação do espírito, tendendo à criação de 
obras que tentam exprimir uma realidade objectiva, através de uma 
peculiaridade que assenta na maneira de ver o mundo por cada artista. 
A Renascença deixou-nos a noção de belas-artes ou artes maiores que 
há época incluíam a pintura, a escultura, a gravura e a arquitectura. 
Foi um verdadeiro despertar para as artes e para o engrandecimento 
do homem e do artista enquanto produtor de arte. 
 Os movimentos artísticos que integram a arte contemporânea 
ao não colocarem limites à sua criatividade e imaginação puseram 
sistematicamente em causa todos os conceitos que estiveram na base 
criativa das gerações anteriores. Um novo despertar das artes surge a 
cada movimento artístico que emerge de um universo cada vez mais 
amplo de correntes e técnicas de arte. 
 E é precisamente a partir destas novas formas de abordagem 
das artes que surge a exposição “Despertar das Artes”. A mostra 
conta com a participação de vinte e três artistas, das áreas da pintura, 
escultura, cerâmica e joalharia. Para o Museu Municipal de Espinho 
é uma honra receber mais um grande evento, que terá como ponto 
alto a oferta de um quadro de Cassio Mello, o qual será entregue pela 
pintora Constância Nèry, viúva do artista, cumprindo-se, assim, o 
desejo daquele que é considerado pela crítica como o maior pintor 
de equinos do Brasil e um dos melhores a nível mundial. A todos os 
artistas presentes desejo o maior sucesso e manifesto a minha gratidão 
pela iniciativa, empenho e criatividade que colocaram na organização 
deste evento. Um bem haja ao Dr. Tiago Castro pelo excelente trabalho 
de coordenação que permitiu a realização desta exposição. A ele se 
deve o muito do sucesso expositivo que tem passado pelas Galerias 
Amadeo de Souza-Cardoso do Museu Municipal de Espinho. Um 
forte abraço para todos!

Armando Bouçon
Diretor do Museu Municipal de Espinho

O Desafio das Artes

 O porquê deste desafio que me trouxe a estas paragens!
 Ele surge porque me unem laços de carinho e amizade por 
este museu e seus representantes, pela forma como recebem, tratam e 
acarinham os artistas, mas também para que estas magníficas galerias 
Amadeu de Souza-Cardoso sejam conhecidas, dinamizadas e visitadas 
por todos.
 Nós os artistas temos que estar unidos para que estes eventos 
aconteçam cada vez mais por este país fora, para que a cultura lusitana 
não caia no esquecimento. Devemos isso a nós e a Portugal. Bem haja 
a toda a forma de Arte. A todos os que estão comigo desde o início 
muitos parabéns e até sempre.

Luísa Prior
Pintora e Comissária da Exposição “Despertar das Artes” 

A Arte no Coletivo

 Das partes se faz o todo e do trabalho coletivo emerge o 
bem comum... Desta forma se poderá descrever o significado e a 
significância das exposições coletivas. Inegável é a mais-valia que 
estas possibilitam, desde logo, o “Confronto” entre estilos, técnicas 
e materiais. A dicotomia entre modos de estar e de ver o mundo, 
partindo dos olhos privilegiados dos Artistas - Classe Maior. 
 O resultado é um “Despertar das Artes” e dos sentidos, que 
transportam o espectador para um novo Universo de cores e texturas, 
sob o olhar inteligível e desafiador de cada uma das obras de arte.
 Por último, a colaboração, entre nomes consagrados das artes 
em Portugal, com nomes emergentes, é um exemplo e uma lição de 
vida. O meu agradecimento à Luísa Prior pelo convite para com ela 
comissariar esta exposição e a todos os artistas que aceitaram o repto 
de Despertar a Arte no Museu Municipal de Espinho! 

Tiago Castro
Comissário da Exposição “Despertar das Artes”
Téc. Sup. de Património e Museologia do Museu Municipal de Espinho
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 “(…) Albertino Valadares não dá mostras de ter hesitado, e muito pelo 
contrário, iniciou a prática da pintura dispensando as regras académicas, dando desde 
logo, o salto desabrido num gestualismo sem rede. Em boa verdade, a experiência da 
aprendizagem tem a virtude de conhecer aquilo que se não deve fazer (...)” 

Júlio Resende, junho 2007     

S/ Título, 2002
técnica mista s/ juta

110 x 90 cm
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Anttónia Portto

 Arte - Uma mão cheia de Poesia e cor - Uma forma de comunicar. 

Dia Festivo
óleo s/ tela
90 x 70 cm
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Vira do Minho, 2012
acrílico s/ tela

73 x 92 cm
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 “As suas telas traçam-se ao ritmo da vida, dizendo de si e de uma sua 
particular forma de olhar o Universo que a envolve.”

Cidália C
orreia

 “Lanço traços, cores de mim e canto o eco dos meus sonhos nas palavras 
que desenham a força da arte.”

Emoções
prata e pedra semi-preciosa
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 Aridez
  Estes meus trabalhos são a procura de um ponto de passagem - transição de 
fotos captadas pela objectiva, para a tela, onde ganham uma segunda vida. 
 Transição de simples  paisagens para uma expressão de sentimentos ou 
estados de alma.

Eduardo FreitasAridez
acrílico s/ tela

70 x 60 cm

Pterodactyluskochi
técnica mista s/tela

120 x 80 cm

 A areia macia que te massaja os pés já em tempos foi uma bruta rocha - 
felizmente nada é imutável.
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 Ester de Sousa e Sá, é uma apaixonada pelas artes em todas as suas 
vertentes e, no que diz respeito à pintura, vem desenvolvendo esta arte desde finais 
dos anos sessenta, pintando tudo aquilo que toca a sua sensibilidade artística, 
dando cor às telas com aquilo que vê, sentindo na alma aquilo que pinta.

Ensaiando a Arte, 2002
óleo s/ tela
80 x 60 cm

Filom
ena Fonseca

 “(...) A obra pictórica de Filomena Fonseca é, em meu entender, um 
dizer poético que se corporiza através da emoção transmutada em cores, traços e 
formas, numa simbiose entre o abstracto e o figurativo inteligível.”  

Conceição Oliveira - 12 de Junho de 2012

Sedução I, 2002
técnica mista s/ tela

80 x 60 cm
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Praia, 2007
óleo s/ tela

80 x 150 cm
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 “(…) a pintura de Ilda Relvas, busca a cor, as paisagens, o mar, as casas. 
Traços pensados, pinceladas ao desafio e com saber, espontâneas. As cores que se 
misturam na Água, no Céu, transmitem sensações que nos tocam.”

Albertino Valadares, Setembro de 2011 

Isabel G
oreTributo a Giacomo Casanova - BEAUTY

óleo s/ tela
90 x 70 cm

 “Arte é um caminho sem fim, onde emoções, pensamentos e imagens 
flutuam, tomando formas diversas que aparecem e desaparecem como que por 
magia, desafiando para mais um traço ou uma nova cor.  Arte, refúgio secreto 
onde o prazer, angústia e sofrimento levam por vezes a desistir, mas a alma  insiste 
em continuar!” 
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 “(...) Cidade onde convive o passado e o presente, o que ela será um dia 
também, se dela cuidarmos. As linhas preenchem o espaço, como se tivessem vida 
própria desobedecendo muitas vezes à mão, o sonho guiando a mão: a vida pode 
sempre mais do que eu. Numa dança cromática e estrutural, apresentam-se o azul 
e o cinza, o rosa acetinado, toques de cobalto, amarelos abafados com ultramarinos 
que nos arrastam pela foz até ao sussurro do mar. (...)”

Composição, 2010
óleo s/ tela
24 x 18 cm

Luísa Prior

 “E  este Universo  é belo ?  
      A  emotividade de Luísa convida-nos a entrar  no seu mundo.
      O seu Universo e tempo, o movimento sem início nem fim e a eternização 
do mesmo que se metamorfoseia em emoções.”
      

Maria José Guedes

Universo
acrílico s/ tela
100 x 100 cm
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 Maló Pimentel nasceu em Vila Nova de Tazém, concelho de Gouveia, 
distrito da Guarda. 
 Licenciou-se e fez carreira como docente do Ensino Secundário. Nos 
últimos anos, e com mais tempo para dedicar e cultivar a área artística, frequentou um 
curso de pintura na Cooperativa Árvore – Porto, leccionado pelo pintor Américo Moura. 
Também frequentou aulas dos pintores,  Ana Isabel Duarte, Dagoberto e Marília Resende.

Descanso
óleo s/ tela

114 x 64 cm

M
aria dos Santos

 Nasceu no Porto em 1960 e desde muito jovem manifesta a sua vocação 
para as Artes Plásticas, nomeadamente, na pintura de cenários e cartazes de 
eventos, alguns deles efectuados no Atelier do Teatro Sá da Bandeira, em 1980.
  Licenciada em Direito, após várias interrupções abandona a carreira 
jurídica, para se dedicar exclusivamente à Pintura a partir de 1992.
 Estudou desenho e arte publicitária no Atelier de Freancisco Nunes.

Afurada, 2002
óleo s/ tela
70 x 90 cm
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 Autodidacta; apaixonada pelas artes pictóricas; crente no comprazimento 
da pintura. Apenas Mizé.

Cidade, 2007
acrílico s/ tela

70 x 50 cm

Rui C
oelho

 “Procurando desencadear emoções positivas, através de formas 
matemáticas e contrastes de cor.”

Rui Coelho

Pião
óleo s/ tela

100 x120 cm
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A arte enquanto forma de ver a vida através da cor, traços reais e imaginários… 

Angústia, 2007
acrílico s/ tela
150 x 100 cm

“Tosco” Fernando VilarA Lata de Conservas
faiança

13 x 8 cm

 Fernando Vilar, que assina as suas obras com o pseudónimo de “Tosco”, 
nasceu em Coimbrões, Vila Nova de Gaia, a 8 de Março de 1932.
 Autodidacta começou a trabalhar em cerâmica em 1978. Presentemente é 
considerado um dos mais importantes ceramistas popular-urbanos portugueses.

 “Antes que os outros o fizessem resolvi adoptar o nome artístico de Tosco.
  Tosco como o acabamento dos meus trabalhos.”



DESPERTAR ARTESda
spintura, escultura, cerâmica e joalharia

DESPERTAR ARTESda
spintura, escultura, cerâmica e joalharia

Ela, o Vício, e o Convite
acrílico s/ tela

70 x 70 cmAn
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 Premio Nacional, Domingos Sequeira, de Gravura e Desenho, em 1962.  
Premio, Aquisição, na VIII Mostra International di Bianco e Nero, ocorrida em 
Lugano, em 1964. Premio, Menção Honrosa, na 5th International Biennal 
Exhibition of Prints in Tokyo, em 1966.
 “A Arte, não se estuda nem se aprende, encontra-se.” Assim afirmou 
Picasso a uma jornalista, quando esta lhe perguntou: “Aonde aprendeu a desenhar 
e a pintar ?”

José RodriguesNossa Senhora do “Ó”, 2006
bronze , patinado e polido

26,5 x 28,5 x 69 cm

 “O que aqui se mostra é uma obsessão que se vem arrastando desde 1991”

José Rodrigues
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 “Orlando Pompeu é detentor de uma carreira de trinta anos bem como de 
um currículo nacional e internacional ímpar...”

C
assio M

ello

Sedução I, 2002
técnica mista s/ tela

80 x 60 cm

Convidado Especial – In Memoriam

CASSIO MELLLO 
(1930 - Brasil | 2011 - Porto) 

“(…) Cassio Mello dedicou seu talento ao aspeto mais belo da natureza - a Vida.” 

Andreana Büest

O Beijo
acrílico s/ tela
100 x 81 cm


