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PRÉMIO AMADEO SOUZA-CARDOSO 

A 10ª Edição do Prémio Amadeo de Souza-

Cardoso, mediante o já expressamente definido 

nas Condições Gerais de Participação, preconiza 

três prémios. Nesta edição o júri convidou um 

conjunto de artistas (Adriana Molder; António 

Júlio Duarte; Fernando José Pereira; João Jacinto 

e Pedro Sousa Vieira) dentro dos quais saiu o 

vencedor do Prémio Amadeo Souza-Cardoso, no 

valor de 10.000,00 euros, ficando a obra 

premiada a pertencer ao Museu Municipal 

Amadeo de Souza-Cardoso. 

A obra de Pedro Sousa Vieira juntar-se-á assim às 

obras já vencedoras em anteriores edições e que 

pertencem à coleção do museu, nomeadamente: 

- no ano 1997, a obra Cerimónia de Guerra da 

autoria de Albuquerque Mendes; 

- no ano 1999, a obra s/título da autoria de Inez 

Winjnhorst Assis e Santos; 

- no ano 2001, a obra Projeto para uma floresta 

da autoria de Rita Carneiro; 

- no ano 2003, a obra Ficou um pouco pensativa e 

depois respondeu lentamente: sim podes da 

autoria de Ana Vidigal; 

- no ano 2005, a obra Paratodos da autoria de 

Ana Maria; 

- no ano 2007, a obra Invertebrate/territory da 

autoria de Susanne Themlitz; 

- no ano 2009, a obra S/Título (Subject Matter) da 

autoria de Ana Luísa Ribeiro; 

- no ano 2011, a obra S/Título "Re..."da autoria de 

Pedro Tudela; 

- no ano 2013, a obra Japão #1, Japão #2, Japão 

#3 e Bashô - (da série Japão) - 2012 da autoria de 

Avelino Sá; 

- no ano 2015, a obra O Caminho íngreme que 

conduz até à pegada de Buda da autoria de Pedro 

Sousa Vieira; 

 

O Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso 

vai construindo a tipologia de coleção 

contemporânea através das ofertas que vai tendo 

e dos legados que vão deixando, para além dos 

trabalhos vencedores dos prémios. 

Ao analisar este conjunto de obras estamos a 

percorrer, em parte, o caminho que tem sido 

seguido pela coleção do museu e serão várias as 

abordagens a ter numa análise do conjunto das 

obras, tais como: 

 - Sobre o ponto de vista do género, 

podemos afirmar que tem existido uma aposta no 

feminino que contraria um pouco a realidade 

deste tipo de prémio; 

 - Sobre a tipologia da obra, podemos 

verificar uma predominância na pintura ou 

representações artísticas bidimensionais; 

 - Sobre as temáticas abordadas é possível 

verificar que grande parte das obras se têm 

vinculado a uma reflexão/observação artística de 

elementos da natureza, num sentido total ou 

parcelar, bem como outras temáticas: 

caminho/percurso, espaço/território e história 

pessoal/coletiva; 
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 - Sobre as técnicas utilizadas constatamos 

o uso de técnicas mistas, com o uso de pintura, 

colagens, encáustica e outro tipo de materiais 

mais industrializados; 

 

A opção de manter expostas as obras dos 

vencedores dos prémios anteriores permite a 

leitura e o enquadramento com as novas 

aquisições, assim como, com as restantes obras 

da 10ª Edição do Prémio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta do Rés do Chão e 1º Piso 
A vermelho - os vencedores de anteriores 
edições; A cinza - os espaços onde se 
encontram os artistas convidados. 
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VENCEDOR DA 10ª EDIÇÃO (2015) 
PEDRO SOUSA VIEIRA 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu no Porto em 1963 onde vive e trabalha. 

Pedro Sousa Vieira tem exposto individual e 

coletivamente desde de 1986 no território 

nacional em cidades como: Braga, Lisboa, Porto, 

Guimarães, Torres Vedras, Coimbra, Estoril, 

Castelo Branco, Ponta Delgada, Aveiro, Funchal, 

Paredes, Oeiras, Caldas da Rainha e Chaves. E no 

estrangeiro, nomeadamente: em Espanha, 

Ucrânia, França, Reino Unido, Holanda e 

Alemanha. 

O trabalho exposto é um exemplo claro das 

características processuais em Pedro Sousa 

Vieira, onde o formalismo do desenho é 

estruturador de um conjunto de ações realizadas 

sobre impressões/fotografias, tais como: cobrir, 

manchar, delinear, riscar, reenquadrar, diluir, 

colar e recortar. 

Neste trabalho intitulado de "O caminho íngreme 

que conduz até à pegada de Buda", sendo ele um 

conjunto de 16 desenhos que em exposição se 

encontram dispostos linearmente, remete-nos 

para uma ideia do caminho de uma viagem, onde 

cada desenho representa os passos que o artista 

demarcou e que convida o observador a revisitar. 

Pedro Sousa Vieira numa entrevista dada à 

revista Contemporânea afirmou: "... o que 

importa não são as imagens e os objetos como 

estratificações de critérios e categorias, mas as 

imagens e os objetos como sinais de uma viagem 

e de uma aventura. As imagens e objetos são 

como um espelho que potencia duas 

subjetividades sobrepostas: a alma do artista, 

como uma vida bem sucedida no perdão e no 

amor, e a alma do espetador, como um olhar 

pleno de gratidão e alegria." 

Na mesma entrevista, Pedro Sousa Vieira afirma 

uma maior força nas imagens que derivam da 

recordação dos sonhos e as menos marcantes as 

que evocamos como combinação instrumental de 

palavras. 

Ao falarmos do trabalho de Pedro Sousa Vieira 

importa referir que a maior influência que terá 

sofrido foi a do cinema, enquanto duplo fugidio. 

No cinema encontra uma linguagem artística que 

lhe permite transpor barreiras de categorias, 

barreiras de conteúdos, barreiras de 

comparações, barreiras dimensionais do visível e 

multiplicar as relações entre a consciência, as 

palavras e o corpo. 

É possível encontrar pontos de ligação da obra de 

Pedro Sousa Vieira com posturas e abordagens 

feitas pelos Surrealistas, atendo que não será de 

uma forma evidente, mas muito mais no domínio 

das intenções por de trás das ações artísticas. 

Ao observar os desenhos de Pedro de Sousa 

Vieira o visitante é convidado a descodificar as 

imagens impressas que servem de base, 

mediante a leitura das ações que sobre elas 

foram registadas. Essa descodificação poderá ser 

estruturada por posturas de análise que o próprio 

artista abraça no seu método de trabalho, tais 



6  
 

como: inspecionar, inter-relacionar, acolher, 

testar e experimentar a imagem mostrada 

(desenho), no contexto do caminho dos 16 

desenhos. 

Em Pedro de Sousa Vieira podemos entender a 

sua prática artista como um constante teste à 

resistência das imagens. 

 

OBRA EXPOSTA: 
O Caminho íngreme que conduz até à pegada de 
Buda. 2013 
Aguarela, guache, lápis de cor, grafite e fita de 
reparação de arquivo sobre recorte de revista sobre 
papel. 
Artista vencedor da 10ª Edição do Prémio Amadeo  
De Souza-Cardoso' 15 
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ARTISTAS CONVIDADOS 10ª EDIÇÃO (2015) 
ADRIANA MOLDER 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu em Lisboa a 18 de Novembro de 1975. 

Frequentou o curso de realização Plástica do 

Espetáculo na Escola Superior de Teatro e 

Cinema. Frequentou o curso de Desenho e o 

curso Avançado de Artes Plásticas na Arco onde 

foi bolseira dois anos consecutivos. Desde 2001 

que tem vindo a desenvolver um trabalho de 

desenho de retrato utilizando continuamente a 

mesma técnica (tinta da china sobre papel 

esquisso) e usando a imagem fotográfica como 

inspiração e modelo. Os seus trabalhos animados 

pelos mais variados temas, que vão da fotografia 

criminal do séc. XIX a imagens sedutoras das pin-

ups desenvolvem-se por séries que tem vindo 

regularmente a expor. Mais recentemente 

começou a utilizar o vídeo e a fotografia como 

meio. Estas obras são uma aproximação à cor, à 

imagem em movimento, ao ritmo e à montagem 

e também um continuar do desenvolvimento da 

disciplina de desenho através da maneira de 

como estes trabalhos são apresentados: 

projetados sobre desenhos negros em papel 

esquisso; impressas (fotografias) sobre papel 

esquisso ou utilizando os desenhos como cenário. 

A artista Adriana Molder já foi premiada em 2003 

com o prémio CELPA/Vieira da Silva – Artes 

Plásticas – Revelação e em 2007 o prémio 

Herbert Zapp Prémio para jovens artistas, Berlim. 

Viu-lhe ser atribuída bolsa em 2004 pelo CNC 

(Centro Nacional de Cultura) Jovens criadores; em 

2005 efectuou Residência na Budapeste Galeria, 

em Budapeste e em 2006/07 residência 

Kuntlerhaus Bethanien, em Berlim. 

Adriana Molder vive e trabalha em Berlim e tem 

exposto a título indivual e colectivo de forma 

contínua desde 2000 em Portugal em cidades 

como: Lisboa, Porto, Funchal, Penafiel, Sintra, 

Viana do Castelo, Coimbra e Lagos; mas também, 

no estrangeiro em paises como: Alemanha e 

Espanha. 

Até à data realizou dois livros de artista: um em 

2002, Câmara de Gelo, Sintra, Museu de Arte 

Moderna, que pertence à coleção Berardo e 

Cartola, Galeria Presença, em 2003. 

OBRAS EXPOSTAS: 
Neon Lady (da série The Light in the Heart) 
2014 
Acrílico sobre tela 
 
Orange Anger (da série The Light in the Heart) 
2014 
 
Acrílico sobre tela 
 
The Host (da série The Light in the Heart) 
2014 
Acrílico sobre tela 
 
Stripped (da série The Light in the Heart) 
2014 
Acrílico sobre tela 
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ANTÓNIO JÚLIO DUARTE 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu em Lisboa no ano de 1965. Realizou o 

Plano de Estudos completo em Fotografia, Ar.Co 

– Centro de Arte e Comunicação Visual, Lisboa 

1985/1989. Em 2010/2013 realizou a Pós-

Graduação em Estudos Cinematográficos, 

Universidade Lusófona, Lisboa. 

Enquanto bolseiro da Gulbenkian, em 1991, 

frequentou Photography – Exchange students 

Programme, Royal College of Art, Londres, Reino 

Unido. 

Desde 1995 até ao ano corrente, António Júlio 

Duarte tem realizado diversas exposições 

individuais, com maior proeminência em Lisboa, 

mas também, em Guimarães e no Porto. 

De destacar as bolsas e prémios que António Júlio 

Duarte já lhe viu serem atribuídos: em 1990 

Prémio European Kodak Award em Portugal; em 

1991, Bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian, 

Lisboa; 2003/04 e 2008 Bolsa de Produção 

Artística, Fundação Oriente, Lisboa; em 2005 foi 

selecionado no Prémio BESPhoto, Lisboa; e em 

2013 Nomeado pelo livro Deviation of the Sun, 

Deutsche Börse Photography Award, Londres, 

Reino Unido. 

O trabalho exposto reporta a um corpo de 

imagens produzidas em Goa. Esta Goa que nos é 

apresentada por António Júlio Duarte não é a Goa 

nostálgica com as marcas e as recordações de 

uma cidade pós-colonial. A imagem que é 

construída afasta-se completamente de qual 

postal turístico que já possamos ter visto de Goa. 

Com a ironia presente no título, António Júlio 

Duarte reforça tudo que não foi terminado ou 

tudo que ainda se encontra em construção, 

expondo as margens da imagem coletiva de Goa: 

cidade densa, com fronteiras geopolíticas, sociais 

e culturais tão permeáveis quanto autênticas. 

Através deste trabalho sentimos uma presença 

ausente do artista nas imagens que produz, onde 

para nos deixar "ouvir" a imagem, cala-se 

evidenciando a distância entre fotógrafo e 

objetos, pessoas e espaços fotografados. 

OBRAS EXPOSTAS: 
# 09 da série "Jesus Never Fails" 
2004 
Inkjet Print colada em Dibond, sem moldura, 
com suporte de fixação 
Edição de 3 exemplares + 2 P.A. 
 

# 34 da série "Jesus Never Fails" 
2004 
Inkjet Print colada em Dibond, sem moldura, 
com suporte de fixação 
Edição de 3 exemplares + 2 P.A. 
 

# 20 da série "Jesus Never Fails" 
2004 
Inkjet Print colada em Dibond, sem moldura, 
com suporte de fixação 
Edição de 3 exemplares + 2 P.A. 
 

# 15 da série "Jesus Never Fails" 
2004 
Inkjet Print colada em Dibond, sem moldura, 
com suporte de fixação 
Edição de 3 exemplares + 2 P.A. 
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FERNANDO JOSÉ PEREIRA 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu no Porto em 1961, onde vive e trabalha. 

Foi membro fundador e atual codiretor da 

VIROSE, Membro do coletivo Haarvöl. 

Realizou o Curso de Artes Plásticas – Pintura, na 

Escola Superior de Belas Artes do Porto, em 1987 

e posteriormente o Doutoramento em Belas 

Artes, na Faculdade de Belas Artes de Pontevedra 

- Universidade de Vigo, Espanha. 

Foram-lhe atribuídas as seguintes bolsas pela 

Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa): na 

frequência da Licenciatura - 1985/86 e 1986/87; 

na frequência do programa de Doutoramento - 

1997/98; como doutorando na escrita da tese - 

1999/00/01. 

Fernando José Pereira tem exposto desde 1991 a 

2015 individual e coletivamente, em Portugal, em 

cidades como: Coimbra, Guimarães, Vila Franca 

de Xira, Porto, Chaves, Lisboa, Braga, Viseu, 

Fundão, Lagos, Oeiras, Maia, Famalicão, Viana do 

Castelo. 

No estrangeiro já expôs em países como: Espanha 

(Vigo, Santiago de Compostela, Corunha, 

Cataluña, Barcelona, Valência, Bilbao, Salamanca 

e Ponte Vedra), Reino Unido, Áustria, Alemanha, 

Estados Unidos da América, India, Brasil, Lituânia, 

França, Bélgica, Hungria, Peru e Islândia. 

Nas obras em exposição no prémio é visível uma 

influência da Arte Conceptual principalmente no 

conjunto de desenhos "Inexterior". 

Ao observamos a obra composta por 12 

desenhos, dependendo da cultura 

cinematográfica, noticiosa e literária que temos, 

conseguimos reconhecer algumas das "citações" 

feitas pelo artista. Aquela que poderá ser mais 

evidente é a referência através da disposição das 

letras de um dos desenhos, aos textos de entrada 

da famosa saga cinematográfica "Star Wars". No 

entanto o conteúdo já é uma referência de um 

texto de uma coletiva de artistas. 

A arte conceptual vai ter diferentes ramificações 

e uma delas vincula-se à intervenção em locais 

específicos. No vídeo que é apresentado pelo 

artista a intervenção no local particular (casa de 

um amigo) não foi por ele diretamente realizada. 

Mas, o artista escolhe esse local para nos mostrar 

as histórias deste pela ausência de objetos. O 

espaço, que apenas é manipulado pelo artista 

através da edição do vídeo e do que escolhe 

mostrar, está vazio de objetos físicos e são as 

marcas dessa ausência que nos contam o que foi 

esse espaço. Para terminar, podemos dizer que 

em todo o vídeo a ideia da presença da perda é 

constante. 

 
OBRAS EXPOSTAS: 
"Inexterior" 
(2007...)/2015 
12 desenhos com grafite sobre papel 
 

"everything (nothing is left to tell)" 
2015 
Vídeo full HD, 10'28'' 
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JOÃO JACINTO 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu em Mafra em 1966. Vive e trabalha no 

Monte Estoril. 

Inicia a sua formação na Escola Superior de Belas 

Artes de Lisboa em 1985, licenciando-se entre 

1989 e 1992 na Ar.co em Lisboa. É, desde 2001, 

professor na Faculdade de Belas Artes da 

Universidade de Lisboa. 

Expõe desde 1986 individualmente e em coletiva 

em cidades portuguesas, tais como: Caldas da 

Rainha, Porto, Lisboa, Estoril, Cascais, Guimarães, 

Sines e Ericeira. 

No estrangeiro já esteve na Bélgica, Alemanha, 

Espanha, Suíça, Marrocos e Itália. 

"Às vezes aquilo que nós chamamos erro ou 

acidente ou parte mal desenhada, se é aceite e 

assimilada no fazer da página, transforma-se 

naquilo que de verdadeiramente surpreendente e 

interessante essa página de desenho tem" João 

Jacinto 

Segundo o texto da Galeria Fernando Santos, 

existente no catálogo, torna-se necessário indicar 

que o processo criativo sistemático é organizado 

por temas, no entanto, sempre atento ao erro, ao 

acidente e ao acaso. 

Podemos afirmar que o enquadramento dos 

trabalhos expostos na 10ª Edição do Prémio 

Amadeo de Souza-Cardoso se vincula à tipologia 

de trabalhos que se devem observar "a 

inexistência de obrigatoriedade de representação 

de uma qualquer realidade, ou dito de outro 

modo a tradição da abstração por outro"1. 

Ao observar as três telas de João Jacinto verifica-

se que são pinturas com uma grande quantidade 

de matéria de óleo sobre tela e com cores ferozes 

de afetividade. Neste contexto de observação 

será necessário ter em conta que o processo de 

criação é desenvolvido segundo o 

reconhecimento do fazer da pintura como 

processo inerente dos objetos observáveis. "é 

preciso ver o não-saber dele para se saber 

diretamente o quanto o que ele faz é sobretudo 

extrema inteligência plástica somatizada, não 

sabida".2 

 
OBRAS EXPOSTAS: 
"sem título" 
2013 
óleo e cinza sobre tela 
 
"sem título" 
2013 
óleo e cinza sobre tela 
 
"sem título" 
2013 
óleo e cinza sobre tela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Catálogo do 10º Prémio Amadeo Souza-Cardoso, pág. 32 

2
 Catálogo do 10º Prémio Amadeo Souza-Cardoso, pág. 32 
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PRÉMIO AQUISIÇÃO DO GRUPO DE AMIGOS DA BIBLIOTECA-
MUSEU - Selecionados 
A 10ª Edição do Prémio Amadeo de Souza-

Cardoso realizou-se através de um concurso 

explicitado nas Condições Gerais de Participação, 

que este ano pela primeira vez, integrou o prémio 

Aquisição do Grupo de Amigos da Biblioteca-

Museu. 

Na edição do ano anterior este prémio foi 

entregue a Ana Pais de Oliveira, com a obra 

Neighborhood #6, prémio atribuído à posterior, 

não estando previsto nas Condições Gerais de 

Participação. 

Desta 10ª edição resultou um conjunto de 

trabalhos selecionados que se encontram 

expostos, no museu Amadeo de Souza-Cardoso. 

Este ano inscreveram-se 350 artistas, com 616 

obras. Temos expostas 38 obras dos 29 artistas 

selecionados. Destes foram selecionados pela 

primeira vez 12. 

A tipologia das obras varia entre: escultura, 

pintura, fotografia e desenho. 

Os temas abordados foram muito diversos, aqui 

se deixam algumas indicações: 

 - Molde (na pintura e na escultura); 

 - Experimentalismo; 

 - Ritmos geometrizantes; 

 - Interesse pela materialidade do suporte; 

 - Composição da materialidade da linha; 

 - Relação da plasticidade com a literatura; 

 -.Jogos entre a verticalidade e a 

horizontalidade, entre o abstracionismo e o 

figurativo, entre experiências surrealistas e a 

banda desenhada fantástica, entre linguagem 

ilustrada e imagem texto, entre ilustração 

científica e desenho impressionista, com 

referências da história da arte mundial e 

referências cinematográficas e sobre revoluções 

políticas; 

 - Reflexões sobre viagem/caminhada, 

memórias de resíduos da sociedade urbana, 

identidade pessoal e coletiva e questões políticas, 

sociais e raciais; 

 
Planta do 1º Piso - Artistas Selecionados 
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VENCEDOR AQUISIÇÃO DA 10ª EDIÇÃO (2015) 
TIAGO BAPTISTA 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu em Leiria em 1986. Vive e trabalha em 

Lisboa. Licenciou-se em Artes Plásticas, Escola 

Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha. 

Expõe em Portugal e no estrangeiro desde 2009 e 

já lhe foi atribuído em 2009 Prémio Fidelidade 

Mundial. 

Importa referir que o trabalho de Tiago Baptista 

tem sido referenciado como um redesenhar de 

posturas da pintura histórica sobre uma 

perspetiva crítica e ironicamente perturbadora da 

contemporaneidade. 

Nas pinturas expostas é possível verificar a 

abordagem da ideia de decalque que remete para 

a cópia sobre várias tipologias de figuração tais 

como: molde, auto representação, máscara, 

projeção e negativo. 

Na obra vencedora é possível verificar a 

construção de cenários dentro do cenário 

pictórico onde a ausência de luz no espaço 

envolvente é construído ao contrário da alegoria 

da caverna de Platão, onde a luz vem do exterior 

da caverna. Como tal, na obra de Tiago Baptista o 

“cobertor” cria uma “caverna alegórica” e é a 

partir do interior deste “cenário” que a luz se 

projeta, para o exterior, delimitando-o ao mesmo 

tempo que o ilumina. 

Podemos afirmar que as pinturas de Tiago 

Baptista têm uma forte componente metafórica o 

que lhes configura a afirmação de liberdade 

polissémica, isto porque os elementos pictóricos 

podem ou não ser reconhecíveis/identificáveis 

“por todos”, mas onde o jogo entre os mesmos 

poderá permitir, com uma observação mais 

cuidada, o reconhecer de um subtexto a elas 

inerente. 

OBRAS EXPOSTAS 
Pas de lumiére 
Óleo s/tela 
160 x 170 cm 
Artista vencedor Aquisição do Grupo de Amigos do 
Museu da 10ª Edição do Prémio Amadeo Souza-
Cardoso'15 
 
O Duplo 
Óleo s/tela 
155 x 165 cm 
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ARTISTAS SELECIONADOS 10ª EDIÇÃO (2015) 
ANTÓNIO GONÇALVES 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu em Julho de 1975, na freguesia de Vila 

Nova de Famalicão, concelho de Vila Nova de 

Famalicão. 

Frequentou a Escola Soares dos Reis, Porto; 

licenciou-se em Artes Plásticas – Pintura, pela 

Faculdade de Belas Artes da Universidade do 

Porto e frequentou a Faculdade de Belas Artes de 

Cuenca-Espanha, ao abrigo do Projeto Erasmus 

1998/1999. 

António Gonçalves tem participado na exposição 
do Prémio Amadeo de Souza-Cardoso desde o 
seu início tendo apresentado sempre quadros 
com a técnica predominante do acrílico, e onde o 

predomínio, dos tons claros, tem sido evidente. 
Com exceção deste prémio e do anterior que 
apresenta uma pintura a óleo com tons 
vermelhos, onde as formas se assemelham ao 
plasma sanguíneo. Na obra exposta existe uma 
forma total mais unificadora e consistente que 
nos permite fazer uma aproximação aos vasos 
sanguíneos bem como à musculatura de um 
corpo. 

OBRAS EXPOSTAS: 
Forma de querer…… 
Óleo s/tela 
130 x 130 cm 
 

 
AVELINO SÁ [Vencedor da 9ª Edição] 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu em Santa Maria da Feira, em 1961. 

Licenciou-se em Artes Plásticas – Pintura, pela 

Faculdade de Belas Artes do Porto. 

Realizou a sua primeira exposição individual em 

1987 e desde então mostrou o seu trabalho, 

pintura (encáustica) e desenho, em diversas 

galerias e museus. Participou em numerosas 

exposições coletivas, em Porugal e no 

estrangeiro. 

Avelino Sá tem estado presente na exposição do 

Prémio Amadeo de Souza-Cardoso desde o seu 

início, tendo registado apenas duas ausências nas 

3ª e 6ª edições. Viu-lhe ser atribuído o Prémio 

Amadeo de Souza-Cardoso, no ano de 2013, com 

uma série de trabalhos relacionados com um 

poema japonês que se encontram também 

expostos junto aos anteriores trabalhos 

premiados. 

Nas obras que Avelinos Sá tem apresentado nas 
edições anteriores existe uma uniformidade 
cromática com o predomínio do branco. Com a 
obra que agora se expõe, abandona o anterior 
cromatismo e o vermelho torna-se presença 
incontestável, onde a forma circular surge como 
áurea na superfície pictórica. 

OBRAS EXPOSTAS: 
O Perfume das ameixas 
Encáustica s/madeira 
170 x 170 cm 
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CARLOS CORREIA 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu em 1975, em Lisboa, onde vive e trabalha. 

Licenciou-se em Artes Plásticas pela ESAD – 

Caldas da Rainha em 2002. 

Realizou o Projeto Individual em Pintura no Ar.Co, 

em Lisboa’04; o Mestrado em Artes Visuais 

/Intermedia pela Universidade de Évora’08 e 

frequenta atualmente o Doutoramento em Belas 

Artes – Pintura na FBAUL, Lisboa. 

Em 2012 criou a editora LOSSOFAURA, na qual 

editou 11 livros de Artista até agora e em 2013 foi 

noemado para a short-list do projeto da Thames 

&Hudson, 100 PAINTERS OF TOMORROW. 

A obra exposta enquadra-se numa série de 
pinturas e desenhos que simultaneamente 
representa uma viragem/progressão. A primeira, 
quando se afasta da representação da figura 
humana. Com a riqueza de contrastes, pregas, 
dobras de uma geometria que resgata os espaços 
fechados que se assemelham a contentores 
existe uma forte proximidade da mão, que 
reporta para o espaço da mesa subjugada à 
condição do quadro e remete-nos para uma 
continuidade progressiva. 

OBRAS EXPOSTAS: 
Quadro/mesa #052 
Acrílico s/tela 
4 x 150 x 100 cm 
 

 
CARLOS NORONHA FEIO 
Breve Biografia e Descrição das obras 
Nasceu em 1981, vive e trabalha em Londres. 

Realiza em 2010/2011 um MRes art research and 

practise, CCW Graduate School, UAL, Londres e 

em 2011 o Doutoramento na Royal College of Art 

de Londres. 

Tem exposto regularmente desde 2009 até aos 

dias de hoje, tanto em Portugal (Lisboa, Porto e 

Castelo Branco), como no estrangeiro (Viena, 

Teerão, Londres, Birmingham, Berlim, Nova 

Iorque, São Paulo e Rio de Janeiro). 

Da série "Native People of the Pacific World" 
(NPOPW) advêm as obras expostas no prémio. 
Dois trabalhos com escalas diferentes, mas 
ambos, em duas camadas, onde uma impressão a 
preto e branco representativa de povos "nativos" 
é sobreposta por uma camada de tinta com cor, 

linhas e representações que muitas se afiguram 
como reforços de linguagens, símbolos referentes 
a um dado grupo social. Expondo assim as 
construções sociais com base numa 
classificação/desclassificação social racial. 

OBRAS EXPOSTAS: 
NPOPW:d. XVI 
Óleo e guache, impressão digital em tela Hahnemühle 
Monet 
130 x 161 cm 
 
NPOPW:d. XXV 
Óleo e guache, impressão digital em tela Hahnemühle 
Monet 
52,5 x 75 cm 
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CARLOS TRINDADE 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu no Porto, em 1957. Licenciado pelo Curso 

de Artes Plástica/Pintura da ESBAP em 1981 e 

doutorou-se em Arte Contemporânea 

(Departamento de Escultura/Universidade de 

Vigo em 2014 e foi bolseiro da Fundação para a 

Ciência e Tecnologia (FCT) entre 2009-2012. 

Foi já distinguido com vários prémios desde de 

1981 e fez parte do Conselho de Direção Nacional 

da ANAP/Associação Nacional dos Artistas 

Plásticos, Comité Nacional Português para a 

AIAP/UNESCO (janeiro de 1998 a fevereiro de 

2002) 

Na obra exposta observamos um trocadilho 
compósito onde, pela grelha inerente, os 
fragmentos de imagens são 
baralhados/organizados. Desta forma o 
observador é chamado fragmentariamente à 
obra. No seu todo a obra permite a perceção do 
que são fragmentos de elementos em sombra e 
iluminados. 

OBRAS EXPOSTAS: 
Luzes e sombras 
Lápis, aguarela e grafite s/tela 
49 x 63 cm 
 

 
CATARINA PATRÍCIO 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu em 1980 é licenciada em Pintura pela 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de 

Lisboa (2003) e doutorada em Ciências da 

Comunicação, Especialidade em Ciência e 

Tecnologia (2014). 

Catarina Patrício desenvolve a sua atividade entre 

a prática, o ensino e a investigação científica. 

É a segunda edição consecutiva que Catarina 

Patrício participa no Prémio Amadeo de Souza-

Cardoso, tal como na edição anterior Catarina 

apresenta um trabalho de desenho em grande 

formato (a grafite e aguadas de cinzento). O seu 

trabalho regista-se entre o traço expressionista e 

hiper-realista onde são visíveis as referências às 

imagens cinematográficas. 

É através da fragmentação e remontagem das 
imagens que Catarina reafirma a importância 
para a Humanidade de uma linha histórica, 
revelando a sua debilidade. 

OBRAS EXPOSTAS: 
Eu sou o que é constrangido a superar-se a si 
mesmo até ao infinito 
Grafite s/papel 
150 x 90 cm 
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CLAPEKO 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu em 1940, Leipzig. Tem desenvolvido a sua 

carreira artística desde 1955, na Alemanha e com 

algumas experiências em Florence, Roma, 

Londres, Paris e Amarante. 

Clapeko desde 2007 tem concorrido 

ininterruptamente ao Prémio Amadeo de Souza-

Cardoso, tendo já realizou uma residência 

artística em Amarante inserido no estreitamento 

dos laços que unem Amarante a Wiesloch. 

As obras de Clapeko têm sido marcadas por um 

assumido experimentalismo. Na obra que 

apresenta nesta edição a sobreposição de 

camadas sucessivas de elementos lineares e 

retangulares com múltiplas cores e que são 

reformatados por um plano opaco branco que dá 

ao observador a sensação de estar a olhar por 

duas aberturas ovais. Clapeko faz assim uma 

noção de uma perfuração física na superfície da 

pintura, para a dimensão interna da mesma. 

OBRAS EXPOSTAS: 
B-1101/2011/06 
Acrílico s/tela 
85 x 70 cm 
 

 
DANIEL MOREIRA 
Breve Biografia e Descrição da obra
Nasceu na Suíça, vive e trabalha no Porto. É 

Licenciado em arquitetura desde 2000. 

Daniel Moreira tem realizado exposições 

individuais e coletivas entre Lisboa, Viana do 

Castelo, Leiria, Porto, Maia, Óbidos, Braga, Brasil, 

Austrália e Alemanha. 

Daniel Moreira tem trabalhado a ideia de 

paisagem natural, sobre o ponto de vista da 

recolha de memórias e objetos resultantes do ato 

de caminhar. 

Nas obras expostas Daniel Moreira exercita, no 

plano horizontal e vertical, a reposição da suas 

observações através de objetos que recolheu: 

fotografias e desenhos sobre diferentes suportes. 

A evocação desses dois espaços são constantes e 

levando diversas vezes o observador a 

redesenhar esses passos através das memórias 

deixadas pela viagem/caminhada realizada pelo 

artista. 

O observador é convidado a contemplar a 
caminhada, que não foi sua, de dois espaços que 
sendo de cariz exterior se encontram em 
observação no espaço interior do museu, que em 
si é eminentemente contemplativo e 
distanciador. 

OBRAS EXPOSTAS: 
Montanha 
Instalação (mesa) 
160 x 90 x 75 cm 
 
Floresta 
instalação (parede) 
200 x 100 cm 
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FILIPE CORTEZ 
Breve Biografia e Descrição da obra
Nasceu em 1986. Licenciado (2008) em Artes 

Plásticas - Pintura pela Faculdade de Belas Artes 

da Universidade do Porto e mestre em pintura 

(2012) pela mesma Faculdade. 

Tem exposto individual e coletivamente, desde 

2011, em Portugal em cidades como: Porto, 

Póvoa de Varzim, Viana, Aveiro, Penafiel e 

Coimbra e em espaços internacionais como Nova 

Iorque e Toronto. 

Esta é a segunda vez consecutiva que Filipe 

Cortez participa no Prémio Amadeo de Souza-

Cardoso e é selecionado. 

O conjunto de objetos que apresenta advém do 

trabalho que desenvolveu nas residências 

artísticas que realizou em Nova Iorque em 2015. 

Em continuação do trabalho já anteriormente 

desenvolvido sobre conceitos (desterrar, 

contaminar, corroer, degradar) em constante 

contradição com o ato de preservar memórias e 

"achados arqueológicos" futuros. 

Pela recolha de objetos de edificações da cidade 
de Nova Iorque e através do material latex retira 
a sua forma para posteriormente serem 
replicados. Como tal, apresenta não os objetos 
originais, mas as réplicas e as peliculas de latex. 
Assim, representa uma reflexão sobre a 
sociedade industrializada, descartável e residual 
onde vivemos. 

OBRAS EXPOSTAS: 
Collection 
Pintura a acrílico s/gesso; latex 
75 x 75 x 20 cm 
 

 
ISABEL BRAGA 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu em 1965 e licenciou-se em Artes 

Plásticas/Pintura pela Faculdade de Belas Artes 

do Porto. Participa em exposições coletivas, 

bienais e prémios de artes plásticas desde 1994, 

no Porto, Guimarães, Bragança, Penafiel, Vale de 

Cambra e Vila Nova de Cerveira. 

Isabel Braga após a seleção no 1º Prémio Amadeo 

de Souza-Cardoso volta a concorrer com uma 

obra, onde inicia um novo ciclo de trabalho com 

desenhos. 

Os temas já trabalhados são agora repensados 
através do desenho. A procura da simulação do 
efeito ótico da flutuação de um objeto sobre 

água, através dos instrumentos compósitos do 
desenho: efeito de sombra, superfície translúcida 
e movimento circular. 

OBRAS EXPOSTAS: 
Em movimento 
Mista s/M.D.F. 
100 X 180 cm 
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JOANA RÊGO 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu em 1970 é licenciada em Artes Plásticas - 

Pintura (1995) pela Faculdade de Belas Artes do 

Porto (FBAUP), mestrado em pintura (1999) pelo 

San Francisco Art Institute, EUA e doutoranda 

pela FBAUP no Doutoramento em Arte e Design. 

Joana Rêgo tem sido selecionada regularmente 

para o Prémio Amadeo de Souza-Cardoso desde a 

sua criação, até à data, apenas não participou 

numa das edições. Teve em 2010/2011 uma 

exposição individual no Museu Municipal 

Amadeo de Souza-Cardoso. 

Mais uma vez Joana Rêgo apresenta-nos uma tela 

onde os jogos entre imagem ilustrativa e imagem 

escrita, isto é, entre o formal e o conceptual. 

Existe nesta obra a evocação/contradição do ato 
de habitar pela referência imagética da gaiola de 
pássaro e pela presença gráfica dos 
vocábulos/noções - impermanência e finitude. 

OBRAS EXPOSTAS: 
Impermanence 
Acrílico s/tela 
100 x 80 cm 
 

 
JOANA RUFINO 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu em 1984 e concluiu o Curso Avançado de 

Artes Plásticas no Ar.Co Centro de Arte e 

Comunicação Visual (2012). 

Esta jovem artista é a primeira vez que concorre 

ao Prémio Amadeo de Souza-Cardoso e apesar do 

seu breve currículo apresenta dois trabalhos de 

desenho entre o registo da ilustração científica e 

o desenho impressionista. 

OBRAS EXPOSTAS: 
Sem título 
Lápis de cor e tinta da china s/papel 
24,8 x 17,6 cm 
 
Sem título 
Lápis de cor, lápis de cera, pastel, aguarela, guache, 
tinta da china e grafite sobre papel 
20 x 14,5 cm 
 

 
LUÍS SILVEIRINHA 
Breve Biografia e Descrição da obra
Nasceu em 1968 e realizou o Curso Avançado de 

Artes Plásticas no Ar.Co do Centro de Artes e 

Comunicação Visual. 

Luís Silveirinha desde 1995 que expõe em cidades 

como: Lisboa, Braga, Porto, Cascais, Elvas e 

Cáceres (Espanha). 

Luís Silveirinha veio a ser selecionado pela 

primeira vez, na 8ª Edição do Prémio Amadeo de 

Souza-Cardoso. Esta é a segunda vez que é 

selecionado. 

A obra que apresenta vem no seguimento de um 

conjunto de trabalhos que tem desenvolvido 
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numa postura de mapiação e de coleção de 

imagens, que terá iniciado com a exposição 

"Mapas de Pandora" em 2014. Desta feita 

apresenta a manipulação pelas técnicas do 

desenho (linha-contorno e mancha-opacidade) 

imagens da história da arte mundial. 

OBRAS EXPOSTAS: 
s/título 
guache s/impressão (painel constituído por 12 
desenhos de 31x25) 
120 x 120 cm 
 

 
MANUEL CALDEIRA 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu em 1979 e concluiu o curso de Fine Arts 

Foundation (2000), na Byam Shaw of Art e mais 

recentemente o curso de Artes Plásticas, Ar.Co 

(2006) do Centro de Comunicação Visual. Tem 

exposto regularmente, coletiva e 

individualmente, desde 2005. 

Manuel Caldeira é selecionado para este prémio, 

o primeiro em que isso acontece, com dois 

trabalhos de grande formato e com a 

predominância do preto. 

Estas grandes peças são povoadas por pequenos 
elementos geométricos que pelo seu ritmo, 
posição ou tamanho dão uma dimensão espacial 
ao preto de fundo. 

OBRAS EXPOSTAS: 
Sem Título (Fawlty Numbers I) 
Guache e colagem s/papel 
127 x 190 cm 
 
Sem Título (Fawlty Numbers II) 
guache e colagem s/papel 
127 x 190 cm 
 

 
MARIANA GOMES 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu em 1983, licenciou-se em Artes 

Plásticas/Pintura (2007), pela Faculdade de Belas 

Artes de Lisboa e tem exposto individual e 

coletivamente desde 2007 em Lisboa, Porto e 

Coimbra. 

Mariana Gomes apresenta uma obra de grande 

formato com um elemento colorido que ocupa 

grande parte da tela. E como marca da artista 

situa-se no limbo entre um elemento abstrato e 

figurativo. 

É possível verificar que o fundo tem um tom 
escuro, enquanto que o elemento central contem 
cores vibrantes (cores primárias). Importa referir 
que estes jogos estéticos possuem uma forte 
componente de ironia. 

OBRAS EXPOSTAS: 
s/título 
Óleo s/tela 
200 x 200 cm 
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MÁRIO VITÓRIA 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu em 1983 é licenciado em Pintura (2006) 

na Faculdade de Belas Artes do Porto (FBAUP); 

mestre em Práticas e Teorias do Desenho (2009) 

na FBAUP; e mestre em Ensino em Artes Visuais 

na Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade do Porto. 

Expõe regularmente individual ou coletivamente 

desde 2012 em cidades como: Sines, Vila Real, 

Coimbra, Guarda, Vila do Conde, Vila Nova de 

Gaia, Estoril, Sever do Vouga, Cascais, Barcelos, 

Matosinhos, Guimarães, Grijó, Amarante, Torres 

Novas e também em São Paulo e Curitiba. 

Mário Vitória tem sido selecionado para o Prémio 

Amadeo de Souza-Cardoso desde a 8ª Edição. 

Este ano apresenta dois trabalhos em formato 

pequeno, onde mais uma vez 

apresenta/representa mundos que se cruzam 

com as experiências surrealistas e a banda 

desenhada fantástica. 

Desta vez as obras reafirmam ainda mais a 
importância do desenho como lugar construtor 
da sua obra, que vai para além do ‘papel’ que o 
desenho executa como mero suporte 
estruturador do seu trabalho. 

OBRAS EXPOSTAS: 
Num cruzamento é sempre necessária uma 
passadeira 
Tinta da china e acrílico s/tela  
50 x 65 cm 
 
Sonha que o teu mal não é sono ou a pedagogia 
das fronteiras no séc. XXI  
Tinta da china e acrílico s/tela 
50 x 65 cm 
 

 
MARTA SAMPAIO SOARES 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu em 1968 é licenciada em Gestão e 

Administração de Empresas (1986) na 

Universidade Católica Portuguesa; e mestre em 

Fine Arts (2014) do Colégio de Artes Chelsea. 

Expõe regularmente individual e coletivamente 

desde 2006, em cidades como: Lisboa, Londres e 

Almada. 

Marta Sampaio Soares apresenta uma obra com 

uma presença única e uma forte característica de 

fragilidade. 

Segundo a própria artista este trabalho surge 
dum processo de composição da textura, forma e 

cor. Como tal, em vez de só trabalhar sobre uma 
superfície já pré-estabelecida, a artista Marta 
trabalha o próprio suporte (cera) como 
construtor de imagem. 

OBRAS EXPOSTAS: 
Wax #1 
Cera e tecido 
110 x 90 x 0,5 cm 
116 x 140 cm 
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MARTINHO COSTA 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu em 1977 e licenciou-se em Pintura pela 

Faculdade de Belas Artes da Universidade do 

Porto; mestre em Teoria e Prática de Artes 

Plásticas Contemporâneas na Universidade 

Complutense. 

Expõe regularmente individual ou coletivamente 

desde 2003 em cidades como: Madrid, Lisboa, 

Aveiro, Porto, Sines, Algés, Braga, Bragança, São 

João da Madeira e países como Luxemburgo e 

Suíça. 

Martinho Costa é selecionado pela 1ª vez para o 

Prémio Amadeo de Souza-Cardoso, com duas 

obras marcadas pelas últimas explorações 

plásticas feitas pelo artista evidenciadas por uma 

linguagem figurativa. 

Nestas obras é evidente a sua pincelada rápida e 
expressiva com imagens de situações banais e 
que têm a sua origem no registo fotográfico. 

OBRAS EXPOSTAS: 
Palmeiras em Sesimbra 
Óleo s/tela 
105 x 75 x 0,58 cm 
 
Dois blocos de mármore 
Óleo s/mármore 
29 x 24 x 2 cm 
 

 
NUNO GIL 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu em 1983, licenciou-se em Pintura (2008) 

pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de 

Lisboa e expõe com regularidade individual e 

coletivamente desde 2004, em cidades como: 

Lisboa, Madrid, Londres, Badajoz e Amarante. 

Nuno Gil é o único pintor português incluído na 

publicação "100 Painters of Tomorrow" editado 

pela Thames and Hudson. 

Esta é a 2ª vez consecutiva que Nuno Gil é 

selecionado para o Prémio Amadeo de Souza-

Cardoso com o seu estilo de Pintura Barroca e de 

forte cromatismo e um sentido altamente 

decorativo. 

O seu processo de criação de imagens prossupõe 

a sobreposição de sucessivas camadas de tinta e 

pigmento. No caso concreto da obra apresentada 

utiliza a colagem de papéis previamente tratados 

alternando com desenhos a grafite. 

Nuno Gil faz parte de um grupo de pintores que 

pensam a pintura como imagem num sentido 

amplo. 

OBRAS EXPOSTAS: 
Sem título 
Acrílico, tinta da china, grafite e agrafes sobre papel 
Fabiano 
116 x 140 cm 
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PATRÍCIA GERALDES 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu em 1980, licenciou-se em Pintura pela 

Faculdade de Belas Artes do Porto e tem exposto 

regularmente individual e coletivamente nas 

seguintes cidades e países: Porto, Lisboa, Vila 

Nova de Cerveira, Póvoa de Varzim, Santa Maria 

da Feira, Coimbra, Londres, Goa, Ponta Delgada, 

Vigo, Viena e Paris. 

Patrícia Geraldes é selecionada para Prémio 

Amadeo de Souza-Cardoso pela segunda vez e 

apresenta, já não, uma obra que facilmente é 

identificada como desenho, mas sim um conjunto 

de fios de algodão onde a linha (do desenho) é 

corporizada. 

As quatro meadas de fio de algodão branco são 

apresentadas suspensas à parede branca do 

museu existindo apenas um desenhar na 

dimensão física do elemento. Desaparecendo 

qualquer contraste tonal para demarcar a linha - 

elemento do desenho. 

O título da obra evoca a história da própria 
matéria (algodão), bem como, a ideia de percurso 
e de viagem pela integração da palavra "rota". 

OBRAS EXPOSTAS: 
Antiga rota das estórias 
Fios de algodão branco sobre parede 
40 x 120 cm 

 
PAULO MOREIRA 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu em 1968, licenciou-se em Educação Visual 

(1993), é mestre em Desenho e Técnicas de 

Impressão pela Faculdade de Belas Artes do Porto 

e tem exposto regularmente individual e 

coletivamente desde 2003 em cidades e países 

como: Santa Maria da Feira, Porto, Espinho, 

Aveiro, Guarda, Amarante, Vila Nova de Gaia, 

Marinha Grande, Vila Nova de Cerveira, 

Gondomar, Coruche e Espanha. 

Paulo Moreira é pela 2ª vez consecutiva 

selecionado para o Prémio Amadeo de Souza-

Cardoso, com uma obra de grande formato e uma 

forte influência das manifestações artísticas 

passiveis de serem encontradas nas ruas de 

ambientes urbanos, tais como: graffiti. 

A obra de Paulo Moreira surge numa fidelização 
constante de procura fora das convenções. Como 
tal apropria-se de uma estrutura poética do 
desenho misturado com uma estética crua, onde 
a dimensão social e política, diretamente 
retiradas das realidades popular e social, é 
trabalhada com um toque de ironia. 

OBRAS EXPOSTAS: 
People ain't no good 
Acrílico, colagens e aerosol sobre cobertor 
200 x 193 x 2 cm 
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PAULO NEVES 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu em 1959, frequentou o Curso de Pintura 

na Faculdade de Belas Artes do Porto. 

Desde a criação do Prémio Amadeo de Souza-

Cardoso esta é a 7ª vez que Paulo Neves é 

selecionado. O museu já possui duas peças do 

artista e este já teve a oportunidade de expor 

individualmente no nosso museu. 

Nesta edição Paulo Neves apresenta uma obra 

facilmente identificada com o plano da pintura, 

pela sua forma e pelo seu reduzido contraste 

volumétrico. 

Esta obra enquadrasse num conjunto de obras a 
que o artista denominou de impressões, onde é 
possível encontrar nas linhas trabalhadas em 
relevo, uma proximidade formal às impressões 
digitais do homem ou dos sulcos existentes nos 
campos arados e nos jardins Zen. 

OBRAS EXPOSTAS: 
Sem Título 
Gravura s/madeira de Faia 
150 x 150 x 30 cm 
 

 
RITA CASTRO NEVES 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu em 1971 e realizou o Curso Avançado de 

Fotografia do Ar.Co (1995), mestre em Belas 

Artes pela Slade School of Fine Art (1998) e tem 

exposto regularmente desde então em cidades 

como: Bahia, Bristol, Londres, Porto, Helsínquia, 

Braga, Vila Franca de Xira e Guimarães. 

Rita Castro Neves tem desenvolvidos trabalhos 

explorando um realismo pormenorizado e 

minucioso, em suportes diversificados como: 

fotografia, produção de objetos, vídeo, a live art, 

instalação e site-specific. 

As imagens ou elementos do quotidiano no 

trabalho de Rita Castro Neves são fonte de 

emoções, de perspetivação crítica de situações e 

estruturas da sociedade. 

As obras expostas sugerem uma reflexão sobre as 

revoluções políticas, através da evocação da 

Revolução Francesa na obra Marat e a 

constatação do que encontramos hoje da 

Revolução do 25 de Abril, em Portugal, na obra 

Zeca. 

OBRAS EXPOSTAS: 
Zeca 
Raw, lambda, moldura 
120 x 80 cm 
 
Marat 
Raw, lambda, moldura 
120 x 80 cm 
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RUI FERRO 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu em 1971 e é Professor Doutor desde 2015 

em Arte e Design, pela Faculdade de Belas Artes 

do Porto, com a Dissertação Moldes de uma 

Identidade - análise prática e conceptual de um 

processo criativo. 

É a primeira vez que Rui Ferro se encontra entre 

os selecionados do Prémio Amadeo de Souza-

Cardoso e expõe uma obra que está relacionada 

com a sua tese de Doutoramento, que remata um 

ciclo de investigação que começou com o 

levantamento que desenvolveu no âmbito da 

Prova de Aptidão Pedagógica e que foi 

apresentada como tese de Mestrado. 

Na obra apresenta um processo reflexivo-criativo 

sobre a sua própria identidade. Nascido em 

Angola, mas tendo crescido e amadurecido em 

Portugal, evoca a figura da palanca negra 

(Símbolo de Angola) reencarnando 

figurativamente a sua forma de pensar (o quanto 

angolano ele se considera). Ao mesmo tempo 

deixa a possibilidade que outros na mesma 

situação o possam fazer. 

Os processos de moldagem empregues vão desde 

a técnica manual ao processo tecnológico pelo 

uso de scanner 3D como da impressora 3D, 

transportando-se duma reflexão pessoal para 

uma criação industrial. 

OBRAS EXPOSTAS: 
Palanca Negra _ A infância do último ato 
Instalação: elemento em prototipagem rápida, 
capacete proestética, outros 
200 x 200 x 200 cm 
 

 
SANDRA FERRO 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu em 1973 e Licenciou-se em Artes Plásticas 

Pintura (2005), pela Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto. Tem exposto desde 1996 

individual e coletivamente em cidades como: 

Braga, Coimbra, Vila Nova de Gaia, Ílhavo, Sintra, 

Montemor, Porto, Coruche, Gondomar, Aveiro, 

Mira, Lisboa, Tocha, Figueira da Foz, Vagos e 

Sevilha. 

Esta é a primeira seleção para o Prémio Amadeo 

de Souza-Cardoso. Apresenta uma obra de 

grande formato, onde a composição se identifica 

com uma parede de uma cidade. 

A artista denomina a sua obra de fragmentos do 

tempo pois mostra as camadas temporais que em 

qualquer cidade é possível encontrar na 

acumulação fragmentada de cartazes sobre 

cartazes da "vida"/eventos dessa mesma cidade. 

Assim a artista conta a história da própria cidade 

através dos seus remanescentes. 

 
OBRAS EXPOSTAS: 
Fragmentos do tempo I 
Acrílico s/tela 
150 x 3,5 x 130 cm 
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SÉRGIO PINHÃO 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu em 1949 e estudou cacografia com João 

Hogan e serigrafia com Dacos na GRAVURA, entre 

69 e 70. Foi membro da direção da GRAVURA e 

do conselho técnico da SNBA. Atualmente é 

membro da direção desta. Desde 1970 que expõe 

regularmente individual e coletivamente, em 

Portugal, em cidades como: Santarém, Lisboa, 

Angra do Heroísmo, Vila Franca de Xira, Alijó, 

Almada, Tavira, Vila Nova de Famalicão, Coimbra, 

Leiria, Palmela e Amarante. Internacionalmente 

já expôs: em Baden-Baden, Bradford, 

Frederikstad, Florença, Tóquio, Paris, Madrid, 

Bahia, Munique, Ljubljana e Seoul. 

Esta é a 5ª vez que Sérgio Pinhão é selecionado 

para o Prémio Amadeo de Souza-Cardoso e 

apresenta-nos duas obras em serigrafia. Onde a 

geometrização das formas e a sobreposição de 

transparências nos permite uma ponte com os 

movimentos da arte ótica. Os processos técnicos 

permitem-nos uma reorganização de um discurso 

poético-formal e revela-nos um cruzamento entre 

o mundo real (noção de espaço) e o mundo 

ficcionado (noção de tempo). 

OBRAS EXPOSTAS: 
Shatter 
Serigrafia (10 + 4PA) 
66 x 50 cm 
 
Splinter 
Serigrafia (10 + 4PA) 
66 x 50 cm 
 

 
TERESA MAGALHÃES 
Breve Biografia e Descrição da obra 
Nasceu em 1944 e licenciou-se com o Curso 

Complementar de Pintura (1970), pela Escola 

Superior de Belas Artes de Lisboa. Tem exposto 

individual e coletivamente desde 1965, em 

cidades como: Évora, Porto, Lisboa, Sydney, 

Macau, Madrid, Monte Carlo, Pontevedra, São 

Paulo e Nova Iorque. 

Para Teresa Magalhães esta é a 5ª vez que é 

selecionada para o Prémio Amadeo de Souza-

Cardoso desde do seu início. Em 2011/2012 teve 

uma exposição individual no Museu Municipal 

Amadeo de Souza-Cardoso. 

Na obra que apresenta temos patente o jogo de 

suportes e técnicas, através da presença de uma 

impressão de uma flor e de bocados de outros 

trabalhos. Onde a Pintura não tem um papel 

secundário, bem pelo contrário, isto porque 

segundo Teresa Magalhães é a pintura que 

impulsiona as imagens – "através da pintura que 

está à volta e que as aglutina é que cria uma 

situação muito interessante." 

OBRAS EXPOSTAS: 
Série "Cores da Natureza" Sem título 
Acrílico/folha de prata/tela impressa/sobre tela  
80 x 2 x 100 cm 
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VISISTA GUIADA - REFLEXIVA ÀS OBRAS 
DOS ARTISTAS CONVIDADOS E 

SELECIONADOS: 
 

"IDENTIFICAR, OBSERVAR E 
RELACIONAR" 

 
Apresentamos aqui uma visita que mais não é do 

que um sistema de abordagem à exposição 

semelhante a um QUIZ3 artístico, onde o 

pretendido é dar autonomia ao grupo/indivíduos 

e que o guia apenas vá articulando as 

observações e relações que este/estes vai/vão 

construindo entre as obras expostas. 

 

Para grupos a partir dos 15 anos e adultos esse 

QUIZ será organizado do seguinte modo:  

Cada grupo será organizado em pares e a cada 

par será dado duas palavras de forma aleatória, 

sendo uma, um verbo/ação e outra um adjetivo. 

Exemplos de palavras do grupo verbo/ação: 

cortar, colar, lembrar, evocar, realçar, reinventar, 

percorrer, caminhar, passar, ficar, prender, fixar, 

esquecer, sonhar, reproduzir e cobrir. 

Exemplos de palavras do grupo dos adjetivos: 

colorido, vibrante, rápido, lento, confuso, 

geométrico, realista, fantástico, revolucionário, 

poético, escuro, gráfico, parcelar, total, sujo e 

revelador. 

                                                           
3
 Quiz é um jogo, normalmente de cultura  geral, onde  se 

coloca à prova a capacidade dos participantes de utilizando 

os seus conhecimentos que possuiem chegar a novos 

conhecimentos. 

De seguida será dado a cada par dez minutos 

para procurarem relacionar, através da ação e/ou 

do adjetivo, pelo menos duas obras. 

Todos de uma forma organizada, nos restantes 20 

a 30 minutos, apresentarão as suas 

interpretações e em conjunto discutirão as 

diferenças ou semelhanças que vierem a existir. 

Duração: 40 minutos 

 

Para grupos com idades até aos 15 anos o Quiz 

será organizado do seguinte modo: 

Os grupos serão organizados em pares só que 

serão distribuídas a cada par dois cartões com 

imagens, de forma aleatória, tais como: 

 - Com cores (vermelho, amarelo, azul, 

branco ou preto), com partes que compõem um 

desenho (linha, pontos ou manchas), com rostos, 

com animais (palanca negra), com figuras 

geométricas (quadrados, triângulos, círculos ou 

retângulos), com texturas (algodão, tecido, cera, 

e madeira) e com um dos macacos dos sentidos 

(não vê, não ouve, não fala). 

De seguida o grupo percorrerá em conjunto a 

exposição e serão os pares que quando passarem 

por uma obra deveram dizer se acham que 

encontraram alguma coisa semelhante com o que 

observam nos cartões. 

Desta forma existirá a observação coletiva e 
individual ao mesmo tempo. As relações neste 
caso serão efetuadas pelo guia que vai 
acompanhando a observação. 

Duração: 40 minutos 
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ESTA VISITA PODERÁ SER SOLICITADA POR MARCAÇÃO, TAL 

COMO JÁ EXISTE, BASTANDO IDENTIFICAR O TÍTULO DA 

VISITA E A FAIXA ETÁRIA DOS PARTICIPANTES. 

 
SUGESTÃO PARA CONCLUSÃO DA VISITA 

EM CONTEXTO DE SALA DE AULA 
 

Para conclusão da visita, em contexto de sala de 

aula, (visto a visita tanto a livre como a sugerida 

neste caderno se vincula a observação, reflexão e 

partilha ancorada na linguagem verbal) a nossa 

sugestão prendesse à realização efetiva de um 

desenho, ou outro trabalho prático, onde os 

pares formados na visita, ou a título individual, 

procurem criar uma imagem que seja ilustrativa 

das observações e reflexões retiradas aquando da 

visita. 

Visto que na exposição em causa sobeja a 

diversidade, sugerimos que não existam 

restrições de materiais, meios ou linguagens, 

tendo em vista a faixa etária dos participantes.  

 

 

 

 

 

 

Solicitamos que nos enviem evidências sobre as 
atividades realizadas com esta nova ferramenta 
disponibilizada pelos Serviços do Museu Municipal 
Amadeo Souza-Cardoso, através do E-mail: 
mmasc@cm-amarante.pt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos/Informações: 

Câmara Municipal de Amarante 
Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso 
Alameda Teixeira de Pascoaes 
4600-011 Amarante 
www.amadeosouza-cardoso 
Tel: 255 420 238/272 Fax: 255 420 281 
E-mail: mmasc@cm-amarante.pt 
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