
Exposição coletiva de pequeno formato





A exposição de pequeno formato de sócios 
da ARTES – Associação Cultural do Seixal é 
uma manifestação de liberdade criativa, um 
projeto de participação e envolvimento, uma 
possibilidade de transformação e um incentivo 
à criação artística, no domínio da pintura, 
através do apoio aos artistas, na valorização 
do seu trabalho e no encontro destes com a 
comunidade.

Ao tema/desafio deste ano, ORLA MARÍTIMA, 
responderam 16 artistas que apresentam 61 
trabalhos com diferentes técnicas e abordagens 
de expressão de carácter intimista que traduzem 
as diversas sensibilidades em que, ao contrário da 
ideia da monumentalidade, a combinação de 
técnicas e representações que aqui convergem, 
convivendo numa mancha mesclada e 
harmónica, simboliza também o espírito de 
partilha e de união. 

A todos os participantes e visitantes o nosso mais 
caloroso agradecimento.

Joaquim Santos
Presidente da Câmara 
Municipal do Seixal
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ORLA MARÍTIMA

Aqui, na orla da tela. O pincel, como as marés, 
devaneia com as cores. 
O azul. E o vermelho. Mais o amarelo. E por vezes 
outras cambiantes. 
Vamos atingindo a preia-mar. Por balanços, por 
recuos, por espumosos encontros no quadro, mas 
calmamente, como as ondas. 
Arrastamos connosco pedaços de memórias 
(nem sempre nítidas; nem sempre claras), como 
as que boiam na água. E depositamo-las na tela. 
Pedaços ondeantes de azul. De vermelho. E 
também de outras cores. As infinitas paletas.
Há trinta e dois anos que navegamos neste 
mar de tintas, por vezes ao ritmo dos lances 
da imaginação, outras vezes porque as ondas 
dentro de nós assim o querem. 
Aqui, na orla da tela. 

Umbelina Ribeiro
Presidente da ARTES – Associação Cultural 
do Seixal
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DE 11 DE DEZEMBRO DE 2021 A 22 DE JANEIRO DE 2022GALERIA MUNICIPAL DE CORROIOS
Rua Cidade de Leiria, 1 A 2855–133 Seixal
T. 915 633 228
E. dc.galeriasmunicipais@cm-seixal.pt 
Terça-feira a sábado das 15 às 19 horas
Encerra aos domingos, feriados, segundas-feiras 
e mês de agosto


