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A arte é um património e um direito inalienável de todos. Para que o fascínio e o reconhecimento 

se transformem em participação e enriquecimento é preciso proximidade e fruição.  

O Arte em Festa 2018, uma iniciativa da Imargem, depois das edições de 2015, 2016 e 2018, 

decorre este ano de 25 de Maio a 25 de Junho e vai apresentar um programa com diversas 

actividades artísticas como Ateliês e Workshops, Encontros/Palestras “A Criação Artística”, 

Exposições e outras intervenções artísticas com o apoio da Câmara Municipal de Almada e a 

colaboração/ participação de muitos artistas, associações, projectos artísticos e agentes culturais, 

nomeadamente a AACA, a SCALA e a Vicarte, numa ampla reflexão sobre temas da arte 

contemporânea, privilegiando também as actividades de criação artística e o contacto das artes 

com o público. 

Este evento artístico pretende potenciar e celebrar a arte em toda em toda a sua afirmação 

artística e cultural, ocupando diversos espaços de arte da cidade, como a Galeria de 

Arte/Ateliês da Imargem, a Galeria-Sede da SCALA,  a Oficina de Cultura, o espaço Meia 

Volta de Úrano – Casa das Artes e o Solar dos Zagallos explorando a enorme capacidade que 

a arte tem de comunicar numa relação directa e viva com a população de Almada.  

A Direcção da Imargem 
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A criação artística 

 

 

O ato de criação artística em artes plásticas, pode ser todo o processo que se inicia com uma ideia até 

tudo aquilo que se passe depois no “ateliê do artista”, é uma experiência contínua de buscas constantes na 

procura de novos caminhos, seja do ponto de vista formal ou de sentidos. Esse processo pode passar pela 

tela, desenho, pintura, colagens, gravura, vídeo, instalação ou pós-médium, entre muitos outros. Para uns no 

ato de criação é importante a coerência ou a honestidade, para outros, é a clareza da linguagem ou a sua 

complexidade, para outros a lucidez e outros acham ainda que é fundamental muito trabalho. 

 

A criatividade tem sido refletida fundamentalmente através de três grandes temáticas: a estética, a prática 

artística e a educação artística.A criação artística envolve também questões que dizem respeito aos apoios, 

às condições que os artistas, os programadores, os formadores e outros profissionais têm no acesso aos 

meios necessários para a sua atividade.  

 

É sobre todas estas questões e outras que sejam pertinentes acerca da criação artística que vamos tentar 

refletir nestas duas semanas do “Arte em Festa” em 2018. 

 

Francisco Palma 
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18mai sexta       

 

Imargem 

21h Apresentação do Programa Arte em Festa 2018 
 

21h30 Apresentação “A Criação Artística” com o artista Renato Japi 
 

 

 

A Unidade de Investigação da FCT-Nova, VICARTE, 

em conjunto com a Faculdade de Belas Artes da 

Universidade de Lisboa, tem o prazer de partilhar 

uma apresentação do ex-aluno da VICARTE, 

Renato Japi.  

Sendo alguém que vem da área profissional do 

design, movendo-se posteriormente para uma 

prática mais artística, a apresentação de Renato 

sobre o tema a criação artística promete ser 

especial.  

Esperamos que desfrute da sua visão única e 

inspiradora. 

 

 

 

 

 

Renato Japi| Artista Plástico 
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25mai sexta  

      

15h-19h  

Imargem 

Painel de Cerâmica Imargem com artistas da 

Imargem 
Programa pag.20 

 

 21h30 
Imargem 
Encontro/Palestra”De membrana protetora a 

diáfana pele: vidro e vitral” comFernando Quintas 

 

 

Leituras simbólicas preconcebidas e características técnicas 

ancoradas historicamente, determinam e confinam o 

entendimento do vitral contemporâneo por artistas e 

arquitetos, que não parecem interessados em explorar as 

suas reais potencialidades. 

 Em Portugal, assim como a nível internacional, o vitral vai 

perdendo a sua importância e visibilidade em espaços 

públicos e privados, sendo gradualmente substituído por 

outras formas de arte, consideradas mais próximas do 

pensamento e inquietações das sociedades atuais. 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Quintas|Pintor e Professor na Faculdade  

de Belas Artes da Universidade de Lisboa  

 

 
 



programa 
7 

 

26mai sábado 

      

16h 
Galeria-sede SCALA 
Inauguração Exposição Colectiva “Diálogos Abertos”com diversos artistas de Almada(até 08 jun) 

 
Programa pag.18 

 

 

28maisegunda  

    

  21h30  
Imargem 
Encontro/Conversa “Acto de criar” com Louro Artur 

 

 

Troca de experiências, no universo das Artes Plásticas, no ato 

de criar, na comunicação e na divulgação (local, nacional e 

internacional) do objeto plástico.  

 
 

Louro Artur |Professor e Pntor 

 

 
29mai terça  

      

14h – 20h  
Galeria Imargem 
Exposição Internacional Vicarte: Investigating 
Art Making”(até 5 jun) 

Programa pag.18 

 15h-19h  

Imargem 

Painel de Cerâmica Imargem com artistas da 

Imargem 
Programa pag.20 
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30mai quarta  

      

15h – 18h  
Galeria-sede SCALA 
Exposição Colectiva “Diálogos Abertos”com 
diversos artistas de Almada(até 08 jun) 

Programa pag.18 

 15h-19h  

Imargem 

Painel de Cerâmica Imargem com artistas da 

Imargem 
Programa pag.20 

   
21h30  
Imargem 
Apresentação “Câmaras de Desenhar” com Mário Rainha Campos (Casa da Cerca - CAC) 

 

O Serviço Educativo da Casa da Cerca - Centro 

de Arte Contemporânea concebeu um modelo de 

CÂMARA DE DESENHAR para facilitar o desenho 

de observação. Neste Encontro vamos apresentar 

alguns projetos de arte participativa em que têm 

sido integrados contributos individuais em criações 

coletivas, com desenhos criados usando esta 

ferramenta, que muitos conhecem como a “mãe” 

da Máquina Fotográfica e de Vídeo. 

 

Mário Rainha Campos|Responsável pelo Serviço Educativo 

da Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea 

 

  

31mai quinta  

      

09h30 – 13h  
Galeria Imargem 
Exposição Internacional Vicarte: Investigating 
Art Making”(até 5 jun) 

Programa pag.18 

 15h – 18h  
Galeria-sede SCALA 
Exposição Colectiva “Diálogos Abertos”com diversos 
artistas de Almada(até 08 jun) 

Programa pag. 18 
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01junsexta  

   

15h – 18h  
Galeria-sede SCALA 
Exposição Colectiva “Diálogos Abertos”com 
diversos artistas de Almada(até 08 jun) 

Programa pag.18 

 15h-19h  

Imargem 

Painel de Cerâmica Imargem com artistas da 

Imargem 
Programa pag.20 

   
  21h30 

Imargem 
ApresentaçãoNEVER REGRET THY FALLcom 
Margarida Alves 

 

Never Regret Thy Fallé um projecto artístico de natureza 

interdisciplinar que procura um encontro com a 

potencialidade que o mito grego de Ícaro e Dédalo 

contém para reflectir acerca dos dias de hoje. Se, por um 

lado, se articulam conceitos relacionados com o sentido 

do voo e da queda de Ícaro, por outro, reflecte-se 

acerca do momento decisivo antes da partida, um 

momento escultórico idealizado por António Canova, que 

se transforma agora num diálogo imaginário entre pai e 

filho. 

Margarida Alves|Artista Plástica 

02 junsábado 

      

15h 
Solar dos Zagallos 
Inauguração Exposição “Frutos da Arte e do Fogo” com os trabalhos desenvolvidos pelos participantes 
no Curso de Cerâmica da IMARGEM(até 16 set) 

Programa pag.19 
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04 junsegunda 

      

 
 

 

 21h30 
Imargem 
Colóquio “O mal olhado” comLuís Miranda 

      

 
O tema centra-se na evolução dos conceitos, modelos 

e técnicas de exposição desde a época das igrejas e 

dos palácios e depois dos museus públicos, entendidas 

como instituições concentracionárias e elitistas, até à 

pulverização actual das entidades públicas e privadas 

destinadas a um consumo democrático e massivo de 

objectos de arte, incluindo a influência crescente dos 

projetos alternativos que pretendem romper o cerco e 

a marginalização criada pelos centros dominantes do 

circuito de exposição. Estas mudanças acompanham a 

transformação do conceito de objeto de arte e os 

modos como ele procura "abrir-se" e comunicar com o público. 

 

Luís Miranda|Artista Plástico, Designer de comunicação e Professor de artes visuais  

 

05 junterça 

      

14h – 20h 
Galeria Imargem 
Exposição Internacional Vicarte: Investigating 
Art Making”(até 5 jun) 

Programa pag.18 

 15h-19h  

Imargem 

Painel de Cerâmica Imargem com artistas da 

Imargem 
Programa pag.20 
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18h – 20h 
Imargem 
Ateliê deDesenho de Modelo com Maria Bargado 

 
Programa pag. 21 

06 junquarta 

      

10h-12h; 14h-17h30 
Solar dos Zagallos 
Exposição “Frutos da Arte e do Fogo” 
comtrabalhos dos participantes no Curso de 
Cerâmica da IMARGEM(até 15 set) 

Programa pag.19 

 

 15h – 18h  
Galeria-sede SCALA 
Exposição Colectiva “Diálogos Abertos”com diversos 
artistas de Almada(até 08 jun) 

 
Programa pag. 18 

      

15h-19h  

Imargem 

Painel de Cerâmica Imargem com artistas da 

Imargem 
Programa pag.20 

 21h30 

Imargem 

Encontro/Palestra “A Leveza” com Fernanda 
Guerreiro 
 

 

 

A produção de esculturas neste projecto, sobre o qual vou 

falar, abrangeu a utilização de diversos materiais e 

técnicas e desenvolveu-se em dois anos de trabalho 

intenso. O tema é a leveza e o referente pesquisado  é  o 

cardo. A ideia, o estudo e a realização serão tema da 

conversa. 

 

 

 

 

Fernanda Guerreiro|Artista Plástica e Professora de artes visuais 
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07 jun quinta 

      

10h-12h; 14h-17h30 
Solar dos Zagallos 
Exposição “Frutos da Arte e do Fogo” 
comtrabalhos dosparticipantes no Curso de 
Cerâmica da IMARGEM(até 15 set) 

Programa pag. 19 

 

 15h – 18h  
Galeria-sede SCALA 
Exposição Colectiva “Diálogos Abertos”com diversos 
artistas de Almada(até 08 jun) 

 
Programa pag. 18 

 

08 jun sexta 

      

10h-12h; 14h-17h30 
Solar dos Zagallos 
Exposição “Frutos da Arte e do Fogo” 
comtrabalhos dos participantes no Curso de 
Cerâmica da IMARGEM(até 15 set) 

Programa pag.19 

 

 15h – 18h  
Galeria-sede SCALA 
Exposição Colectiva “Diálogos Abertos”com diversos 
artistas de Almada(até 08 jun) 

 
Programa pag. 18 

      

 
18h 
Oficina de Cultura 
Inauguração Exposição Pluralidadescom artistas da Imargem e artistas convidados da AGA-Associação 
de Gravura da Amadora (até 23 jun) 

 
 
 
 

Programa pag.20 

 
    

15h-19h  

Imargem 

Painel de Cerâmica Imargem com artistas da 

Imargem 
Programa pag.20 

 

 21h  
Imargem 
Inauguração Exposição Artes Plásticas Projectocom 
trabalhos dos participantes nos Ateliês Artes 
Plásticas da Imargem (até 26 jun) 

Programa pag. 19 
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21h30 

Imargem 

Encontro/Palestra “Técnicas e Estéticas da Gravura” comJoão Pedro Cochofel 

 
Após múltiplas técnicas que foram sendo criadas para 

tentar reproduzir imagense difundir outras formas de arte, 

foi principalmente com o aparecimento da 

fotografia, ao tornar inútil essa finalidade, que a gravura 

se tornou uma arteautónoma, utilizando em pleno as suas 

próprias técnicas para desenvolver as 

suas próprias estéticas. 

 

 

João Pedro Cochofel |Artista Plástico, designer e formador de gravura 

11 jun segunda 

21h30 
Imargem 
Encontro/ Palestra “O processo criativo na primeira pessoa – do fazer à criação” com Carlos Ribeiro 
    

 
 

O universo da criação é vasto e heterogénio. Em cada 

olhar, em cada gesto, existe um “pensar” que está para 

além da racionalidade, da reflexão, como a entendemos 

no sentido mais estrito da palavra. (…) Pela prática 

artista, por via do processo criativo, o criador artístico 

labora e faz acontecer a obra. A criação parece acontecer 

nos limites do atelier, circunscrita à “oficina”. 
 
 
 
 
Carlos Ribeiro |Artista Plástico 
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12 jun terça 
      

14h-20h  
Imargem 
Exposição Artes Plásticas Projecto com trabalhos dos participantes nos Ateliês Artes Plásticas Imargem(até 26 jun) 

Programa pag. 19 

 

13 jun quarta    

 

10h-12h; 14h-17h30 
Solar dos Zagallos 
Exposição “Frutos da Arte e do Fogo” 
comtrabalhos dos participantes no Curso de 
Cerâmica da IMARGEM(até 15 set) 

Programa pag. 19 

 14h-19h e 20h-22h 
Oficina de Cultura 
Exposição Pluralidadescom artistas da Imargem e 
artistas convidados da AGA (até 23 jun) 

 
Programa pag.20 

      

15h-19h  

Imargem 

Painel de Cerâmica Imargem com artistas da 

ImargemPrograma pag.20 

 17h – 20h 
Imargem 
Workshop de Xilogravura e Linogravura com 
Conceição Freitas 

Programa pag.21 
      

 21h30 
Imargem 
Conferência“Entre música e pintura: Chronochromie ou 
tributo a Olivier Messiaen”com Luís Correia de Sousa 

Organizado pela AACA  

  
A minha proposta é abordar, sumariamente, um projecto que 
tenho vindo a desenvolver na área da pintura, tendo como 
base do processo criativo as teorias e métodos de 
composição de Messiaen, nomeadamente na obra 
Chronochromie composta em finais dos anos 50 do século XX, 
tornando visíveis as relações entre sons e cores, entre tempo 
e espaço, num paralelo com a noção de ritmo na música. 
 

 
Luis Correia de Sousa |Investigador do Instituto de Estudos Medievais 
(IEM) edo Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical (CESEM)na 
FCSH / NOVA. 
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14 jun quinta 

      

9h30-13h  
Imargem 
Exposição Artes Plásticas Projecto com trabalhos 
dos participantes nos Ateliês Artes Plásticas 
Imargem(até 26 jun) 

Programa pag. 19 

 

 10h-12h; 14h-17h30 
Solar dos Zagallos 
Exposição “Frutos da Arte e do Fogo” comtrabalhos 
dos participantes no Curso de Cerâmica da 
IMARGEM(até 15 set) 

Programa pag. 19 

      

14h-19h e 20h-22h 
Oficina de Cultura 
Exposição Pluralidadescom artistas da 
Imargem e artistas convidados da AGA(até 23 jun) 

 
Programa pag.20 

 17h – 20h 
Imargem 
Workshop de Xilogravura e Linogravura com 
Conceição Freitas 

 

Programa pag.21 

 
 

 

15 jun sexta 

      

10h-12h; 14h-17h30 
Solar dos Zagallos 
Exposição “Frutos da Arte e do Fogo” 
comtrabalhos dos participantes no Curso de 
Cerâmica da IMARGEM(até 15 set) 

Programa pag. 19 

 

 14h-19h e 20h-22h 
Oficina de Cultura 
Exposição Pluralidadescom artistas da Imargem e 
artistas convidados da AGA (até 23 jun) 

 

Programa pag.20 

      
15h-19h  

Imargem 

Painel de Cerâmica Imargem com artistas da Imargem 
Programa pag.20 
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21h30 

Meia Volta de Urano-Casa das Artes 

Encontro/Palestra “Fotografia” com Pedro Soares 

Organizado pela AACA 

 
Pedro Soares desenvolve fotografia nas áreas do retrato, 

paisagem urbana e rural, teatro e dança. Cultiva o simples 

e o contraste , persegue a cor, aponta sinais de vida. 

Mistura com prazer luz natural e luz artificial, respeita os 

materiais que usa, cultiva valores não cotados em bolsa. 

 

A fotografia é lugar de convergência e vistas largas. 

 
 
 

Pedro Soares |Fotógrafo independente 

 
 
16 jun sábado 

      

10h-12h; 14h-17h30 
Solar dos Zagallos 
Exposição “Frutos da Arte e do Fogo” 
comtrabalhos dos participantes no Curso de 
Cerâmica da IMARGEM(até 15 set) 

Programa pag. 19 

 

 14h-19h e 20h-22h 
Oficina de Cultura 
Exposição Pluralidadescom artistas da Imargem e 
artistas convidados da AGA (até 23 jun) 

 

Programa pag.20 
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16h  
Oficina de Cultura 
Palestra“Criação enquanto processo” com 
Carlos Teixeira 
 

Organizado pela AACA 

  

  

 
O processo como condutor que acaba por ser 

conduzido pela capacidade criativa, numa dança 

interminável, em que os dois protagonistas se atraem 

num rodopiar constante. 

 
 

Carlos Teixeira |Artista Plástico 

 
 
 
 
 
 

19 jun terça 

      

14h-20h  
Imargem 
Exposição Artes Plásticas Projecto com trabalhos 
dos participantes nos Ateliês Artes Plásticas 
Imargem(até 26 jun 

Programa pag.19 

 

 15h-19h  

Imargem 

Painel de Cerâmica Imargem com artistas da 
Imargem 

 

Programa pag.20 

      

18h00 – 20h00 
Imargem 
Ateliê deDesenho de Modelo com Maria Bargado 

Programa pag.21 
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Exposições 

Outras Intervenções Artísticas 
 

 
 

EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL VICARTE: Investigating Art 
Making na Galeria de Arte da Imargem. Inaugura a 11 de 
Maio às 21h. Até 5 de Junho. Organizada pela Vicarte 

Este ano, por ocasião da oitava exposição do VICARTE na 

IMARGEM, teremos oportunidade de observar alguns 

resultados da investigação em progresso, sobre práticas 

criativas com vidro, que tem vindo a ser realizada por 

artistas, cientistas e designers. Esta exposição internacional 

mostrará alguns dos últimos trabalhos de professores, ex-

alunos e alunos do Mestrado de Arte e Ciência do Vidro.  

Participam: Alejo Bernal (Colombia), Amélie Girard (Canadá), 

Bela Aiache (Brasil), Covadonga Casado González (Espanha), 

Elmira Abolhassari (Irão), Fernanda Guerreiro (Portugal), 

Gregorik Bermudez (Venezuela), Kwan Tse (Hong Kong), Lori 

Tolayan (Turquia), Renato Japi (Brasil), Robert Wiley 

(EUA/Portugal), Valeria M. Bonavides (Colombia). 

 

Horário: Terça 14h às 20h, Quinta 9:30 às 13:00 

 
 

Exposição Colectiva “DIÁLOGOS ABERTOS" na 
Galeria-sede SCALA. Inaugura a 26 Maio, às 16h. Até 
8 Junho. Organizado pela SCALA. 

 
 
Em período de realização do evento Arte em Festa em 
Almada, sem deixar de afirmar as enormes 
potencialidades de cada um dos projectos envolvidos e, 
porque é também ao público que se dirigem as 
atividades deste evento, pretende-se proporcionar com 
esta exposição colectiva de Artes Plásticas uma maior 
diversidade de propostas estéticas, dando especial 
atenção a um diálogo aberto entre as diversas linguagens 
dos artistas que nelaparticipam. Participam artistas da 
AACA, Imargem e SCALA.  

 
Horário: Quarta a Sexta das 15h00 às 18h00. 
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Frutos da Arte e do Fogo – Exposição de trabalhos 

desenvolvidos pelos participantes no Curso de Cerâmica 

da IMARGEM – Associação de Artistas Plásticos de 

Almada. Organizada pelo Solar dos Zagallos

Participam Ana Cardoso, Carmo Caeiro, Elisa Leite, 

Elisabete Sousa, Elsa Pinheiro, Fátima Arcangelo, Hermínio 

Nogueira, Jusete Nogueira, Luis Tavares, Nuno Loureiro e 

Rosa Alves. Orientação de Jorge Garcia. 2 de Junho a 16 

de Setembro na Sala das Colunas do Solar dos Zagallos. 

Horário: Quarta a Sábado 10h-12h e 14h-17h30 

              Domingo 14h – 17h30 

 

 
 

Artes Plásticas e Projecto 

Galeria de Arte da Imargem 

Inauguração Sexta-feira, 8 de junho às 21h00 

8 a 26 junho 2018 

Exposição de Artes Plásticas dos participantes nos 
ateliês da Imargem nos seus diversos projectos artísticos 
durante o período de outubro 2017 a junho 2018. 
Nesta exposição poderá ser observado o percurso dos 
artistas na afirmação das suas linguagens individuais, 
assim como, a procura de um grande experimentalismo 
técnico e artístico que este ano teve alguma incidência 
nos temas da memória e do mapeamento.  
 
Participam: Conceição Silva, David Jorge, Elisabete 
Sousa, Fernanda Ferreira, Inácia Reis, Isabel Sabino, 
Jusete Nogueira, Manuel da Fonseca, Maria de Lourdes, 
Rosa Maria e Teresa Bacalhau. 
 
 

Horário: Terça 14h às 20h, Quinta 9:30 às 13:00 
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OFICINA DE CULTURA, 8 a 23 de Junho 2018, 

Inauguração 8 de Junho às 18h. 

Organizada pela Oficina de Cultura 

A arte é um importante recurso de reflexão, de 

experimentação e de reaprender a pensar onosso 

quotidiano. É através de um olhar crítico , da autonomia e 

da diversidade nas diversas expressões artísticas , que 

cada artista plástico exprime todas as variantes simbólicas 

que a arte pode transmitir. Esta é a proposta dos artistas 

da Imargem para a EXPOSIÇÃO PLURALIDADES em 

2018. Este ano decidimos abrir a Pluralidades à 

participação de artistas de diversas associações de arte 

portuguesas,  iniciando  este ciclo com a presença de 

artistas da Associação de Gravura da Amadora. 

Artistas Imargem:Carlos Morais, Conceição Freitas, 

Conceição Silva, Costa Martins, D`Souza, Edda Machado, 

Elsa de Sousa, Elsa Oliveira, Fátima Ramos, Fernando 

Cacela, Fernanda Ferreira, Fernanda Guerreiro, 

 

Fernando Quintas, Francisco Palma, Inácia Reis, João 

Simões Raposo, Jorge Garcia, Jorge Norvick, José 

António Silva, José de Sousa, José Raminhos, Jusete 

Nogueira, Leonor Vieira, Margarida Cortez, Maria 

Aline, Nuno Pinheiro, Roby Athayde, Romano Colaço, 

Susana Horta, Teresa Martins.  

Artistas AGA:Aldora Madeira, Botelho De Sousa, 

Gilberto Guerreiro, Helena Cunha, Isabel Danave, João 

Mateus, Joaquim Lourenço, José Mourão, Luís Tavares, 

Marina Dos Santos, Olga Santos. 

Horário: 4ª Feira a Domingo 14h às 19h | 20h às 22h 
(encerra aos feriados) 
_________________________________________________  

 
PAINEL DE CERÂMICA IMARGEM 
ATELIÊS IMARGEM 
25 maio a 19 de junho 
 
Pretende-se durante o periodo do Arte em Festa 

organizar um Ateliê Colectivo de Cerâmica com artistas 

da Imargem para realização de um painel de cerâmica 

a instalar no espaço público de Almada. 
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Ateliês e Workshops 

Desenho de Modelo AteliêsImargem | Maria Bargado 

05 e 19 Junho| Quarta, 18h00-20h00 

 
O desenho de modelo nu, cada desenho, uma leve marcação, uma linha 
livre, um contorno, linhas sobrepostas, um corpo. 
“Concentrar a humanidade num desenho do nu é tarefa subtil e emocional. 
Os nossos corpos irradiam a paixão dos nossos pensamentos e tornam-se 
por isso faróis da nossa fragilidade edo nosso poder” 
Sarah Simblet 

 

Idades: Jovens e Adultos com mais de 16 anos. Data limite inscrição: até dia 2 de 
Junho. Preço: 8€ por sessão. 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Workshops de Xilogravura e Linogravura 

Ateliês Imargem | Conceição Freitas | 13 e 14Junho| Quarta e 

Quinta,17h-20h 

A xilogravura é a arte de gravar ou entalhar sobre uma prancha de 
madeira, a que se chama de matriz, um desenho, com o objectivo de o 
reproduzir várias vezes. É uma das mais antigas técnicas, usadas para 
este efeito. Nos países orientais eram produzidas grandes matrizes em 
madeira para estampar em tecidos. Esta técnica também foi usada na 
ilustração de livros. Hoje, são os artistas plásticos que talham os seus 

desenhos em pranchas de madeira, para os reproduzir. 

A linogravura também é uma técnica de impressão, mas a 

matriz é um linóleo, material muito macio. O linóleo é 

escavado com goivas, assim como a madeira, tintado e passado por um prelo ou prensa, onde se 

exerce pressão e o trabalho, passa para o papel, reproduzindo o desenho, uma e outra vez. 

Idades: Jovens e Adultos com mais de 16 anos 
Data limite inscrição: até dia 10 de Junho. Preço: 5€ por sessão, materiais incluídos. 
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Locais, informação e inscrições 

  

Entrada Livre nos Encontros/Palestras e Exposições 

Ateliês e Workshops 
Existem limites minimos e máximos de participantes 

 

Informações e reservade inscrição:imargem.arte@gmail.com|212731272 

(3ªfeira das 14h às 20h e 5ªfeira das 09h30 às 13h00). Deve confirmar a 

inscrição com o pagamento do valor da inscrição três dias antes do início de 

cada ateliê na sede da Imargem.  

Mais informações em https://imargem82.wordpress.com/arte-em-

festa/arte-em-festa-2018/ 

 

 

 
 

IMARGEM -Associação de Artistas Plásticos de Almada - Rua Torcato José Clavine nº19 Piso 03 PRAGAL | Tel: 
212731272 | imargem.arte@gmail.com |https://imargem82.wordpress.com  |Horário:Terça das 14h às 20h e 

Quinta das 09h30 às 13h. 

AACA – Associação Amigos Cidade de Almada – Rua Capitão Leitão, 5 2º Esqº Almada | Contactos: 211955308; 
amigosalmada@gmail.com 

MEIA VOLTA DE ÚRANO - Casa das Artes-Rua Cândido dos Reis nº 49Almada | Tel: 265 405 931 |Horário:Segunda 
a domingo: 10h00 às 02h00 

OFICINA DE CULTURA–Avª D. Nuno Álvares Pereira, 14 M – 2800-174 Almada | Tel: 212724050 | Horário: 

Quartaa Domingo14h às 19h e das 20h às 22h. 

SCALA- Sociedade Cultural de Artes e Letras de Almada: Rua Conde Ferreira (antiga Delegação Escolar) 2800-077 
Almada | Telm: 965350257| scala.artes@gmail.com;http://scala-almada.blogspot.pt| Horário: Quarta a Sexta 

das 15h às 18h. 

SOLAR DOS ZAGALLOS – Largo António Piano Júnior 2815-761 Sobreda | solar@cma.m-almada.pt | Tel: 
212947000 | Horário:Quarta a Sábado 10h-12 e 14h-17h30. 

 

 
 

mailto:imargem.arte@gmail.com
https://imargem82.wordpress.com/arte-em-festa/arte-em-festa-2018/
https://imargem82.wordpress.com/arte-em-festa/arte-em-festa-2018/
mailto:imargem.arte@gmail.com
https://imargem82.wordpress.com/
mailto:amigosalmada@gmail.com
mailto:scala.artes@gmail.com
http://scala-almada.blogspot.pt/
mailto:solar@cma.m-almada.pt
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ARTE EM FESTA 25 maio a 19 junho 2018 

 

Organização  

Imargem-Associação de Artistas Plásticos do Concelho de Almada 

Coordenação e Programação  

AACA: Eduardo Raposo; IMARGEM: Conceição Freitas, Fernanda Guerreiro, Francisco Palma, Jorge Garcia, 

Marcos Reis; Maria Bargado; SCALA: Maria Manuel; VICARTE: Robert Wiley 

Imagem e Design Gráfico  

Francisco Palma e Maria Bargado 

Colaboração e Participação 

AACA- Associação Amigos Cidade de Almada, SCALA - Sociedade Cultural de Artes e Letras de Almada 

eUnidade de Investigação Vicarte – Vidro e Cerâmica para as Artes da FCT da Universidade Nova de 

Lisboa-Campus da Caparica. 

Renato Japi, Fernando Quintas, Louro Artur, Mário Rainha Campos, Margarida Alves, Luís Miranda, Fernanda 

Guerreiro, João Pedro Cochofel, Carlos Ribeiro, Luis Correia de Sousa, Pedro Soares, Carlos Teixeira, 

Conceição Freitas e Maria Bargado. 

 

Apoio 

Câmara Municipal de Almada  
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