“Condomínio de Talentos” é uma exposição criada por três
artistas, com diferentes idades e caraterísticas mas com a
mesma morada e paixão por criar.
A ideia para a exposição começou quando estes três artistas
que habitam no mesmo prédio, sentiram a necessidade de
expor as suas criações e ao expressar a sua vontade à junta
de freguesia, começou a nascer o “Condomínio de Talentos”.

Foi com muito prazer que acolhemos a proposta de três artistas
plásticos de Alverca, que manifestaram à Junta de Freguesia a
vontade de darem a conhecer os seus trabalhos junto de toda a
Comunidade.
Com a Exposição "Condomínio de Talentos", a Junta de Freguesia
abre as suas portas à fruição cultural, e reafirma a sua disponibilidade
para colaborar com os agentes locais, na organização de iniciativas
que potenciam o nosso imenso valor humano e social.
Os nossos agradecimentos à Margarida Sá, ao António Vaz e ao Luís
Abegão Pinto, pela proposta de realização desta exposição em
Alverca, esperando que esta seja a primeira de muitas que venham a
realizar, não só em Alverca, mas também noutros locais da nossa
União de Freguesias.
O Presidente da Junta de Freguesia
de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
- Cláudio Lotra -

Margarida Sá estudante de artes, portuguesa, de 18 anos.
Atualmente estudo Arte multimédia na Faculdade de Belas Artes da
Universidade de Lisboa, após ter concluído o curso de artes visuais
de secundário na Escola Secundária Gago Coutinho, em Alverca.
Desde pequena sempre soube que o meu caminho seria pela via
artística, sempre foi natural para mim passar dias e noites a desenhar
e a criar. O tipo de produção artística em que me foco mais atualmente
é a pintura, sobretudo a tinta de óleo, que considero ser o meu
material de eleição, apesar de ser autodidata e ter apenas começado
a trabalhar com o mesmo à cerca de um ano. Para além de pintura,
outra área artística em que trabalho é o body painting e maquilhagem
artística.
Criar, seja através da pintura, desenho, maquilhagem ou outros tipos
de arte é algo que sinto necessidade de fazer para combater qualquer
tipo de frustração e transformá-la numa expressão das minhas ideias
e criatividade. Acredito que sempre será a minha maneira de me
expressar.
Ao continuar o meu percurso tenho intenções de construir uma
carreira artística, neste momento mais apontada para a área do
cinema.

Luís Abegão Pinto, 66 anos, fisioterapeuta e osteopata
Desde sempre gostou de desenhar. Na adolescência ofereceram-lhe
uma caixa de pastel oleoso e foi desenvolvendo a técnica como
autodidata.
Apesar de uma vida profissional intensa, foi continuando a realizar
alguns quadros experimentando várias técnicas.
Atualmente, devido à necessidade de aprofundar conhecimentos,
frequenta aulas de desenho e pintura a óleo.

António José Almeida Vaz, 68 anos, natural de Lisboa, casado, pai de
2 filhos, residente em Alverca há 32 anos.
Trabalhei na área de informática, tendo-me reformado em 2014.
Como hobby sempre tive gosto pela pintura o que me permitiu fazer
alguns quadros a óleo e a acrílico ao longo dos anos, utilizando
algumas técnicas, mas sempre como autodidata.
Esta motivação já vem desde a escola primária; em todos os meus
trabalhos tento expressar através das cores, sentimentos de "Alegria,
Paixão, Ternura, Natureza".
Em 2018 para além da pintura, fui experimentando outros tipos de
trabalhos bem diferentes daqueles que tinha feito até então. São
realizados com pequenos pedaços de madeira recortada e pintada,
colados sob um painel tornando-se bastantes decorativos e
interessantes, resultando num bonito efeito visual.
Em paralelo tenho executado outros trabalhos com pequenos
pedaços de azulejos de diferentes cores, partidos, colando-os em
painéis e também na decoração de vasos de jardim.
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