Teresinha Henriques
Maria Teresa Gomes Lima Henriques, nasceu a 16
de novembro de 1951, em Alvarelhos, freguesia

Horário de funcionamento:
De terça a domingo das 10h às 12h e das 15h às
17h

Exposição de Pintura

Coletiva

de Oliveira do Conde.
Viveu a sua juventude, em São Paulo, Brasil, onde
realizou diversos cursos de artes, inclusive o Curso
de Design de Interiores e Pintura em Porcelana.
Em Portugal tem desenvolvido vários cursos de
artes e frequenta, à semelhança das outras
artistas o atelier de Cláudia Costa, mais uma vez
os seus trabalhos, com o seu traço bem marcante,
são expostos no Museu Municipal de Carregal do
Sal.

Encerrado:
Todas as segundas-feiras, 1de janeiro, terça-feira
de Carnaval, domingo de Páscoa, 25 de abril, 1 de
maio, Feriado Municipal (móvel) e 25 de
dezembro

Rosa Macedo, Lisete Alves, Paula Matos e
Teresinha Henriques

Contatos:
Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria
Rua Alexandre Braga, 32
3430 – 007 Carregal do Sal
Tel.: 232960404
Fax: 232960409
museu@carregal-digital.pt

De 01 de março a 30 de abril
2018

Rosa Macedo

Lisete Correia

Paula Matos

Rosa Maria Almeida Macedo nasceu a 4 de maio de

Maria Lisete Gonçalves Correia nasceu a 28 de

Ana Paula Marques da Silva Matos nasceu a 19 de

1943, em Carregal do Sal.

agosto de 1948, em Vila Meã, freguesia de Oliveira

março de 1965, em Carregal do Sal. Desde o Ensino

Na infância, e com 8 anos, partiu para África com os

do Conde.

Básico que manifesta o gosto pela pintura e

seus pais onde realizou a sua escolaridade.

O seu gosto natural pelas artes e elementos de

trabalhos manuais. Assim, no ano de 2005 iniciou a

Em 1976 regressou à sua terra natal, onde

decoração contribuiu, para procurar desenvolver

atividade de pintura em tela, através do Curso de

desenvolveu sempre a sua atividade profissional na

melhor técnicas de pintura em tela e, para isso

Desenho e Pintura desenvolvido no âmbito do

Escola Secundária de Carregal do Sal, facto que lhe

frequenta também o atelier da artista e Professora

Ensino Recorrente extraescolar, sob orientação de

permitiu conhecer muitas gerações de jovens do

Cláudia Costa.

Manuel Lemos.

concelho.

O seu gosto pessoal, e a sua expressão artística é

Nesta procura constante de desenvolvimento de

Desde sempre manifestou o gosto pelas artes e

muito especialmente dedicado aos trabalhos

técnicas plásticas, tem procurado também a

frequentou o seu primeiro curso, sob orientação da

abstratos. Tem obras dispersas em coleções

formação, junto da artista e Professora Cláudia

Professora Sami. Neste âmbito, há alguns anos que

particulares e já participou em exposições coletivas.

Costa.

procura desenvolver mais as técnicas de pintura e

A artista manifesta o gosto de pintar a natureza e

frequenta o atelier da artista e Professora Cláudia

paisagens e em cada tela, aquilo que mais gosta. As

Costa, tendo participado em várias exposições

suas obras já estiveram patentes a título individual,

coletivas. Nesta exposição, concretamente, salienta

em diversos locais de Carregal do Sal.

o seu gosto pelo tema de África.

Mais uma vez, as artistas, já mencionadas reúnemse, para uma exposição coletiva, no Museu
Municipal Manuel Soares de Albergaria.

