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REIMAGINAR  
A SAÚDE 
ATRAVÉS DA ARTE  
 
Este é um campo de grande exploração sensorial, com evidência 
científica nos resultados em saúde. 
 
A arte cura. A arte promove o bem-estar. 
 
Nesta exposição, promovida pela generosidade do MNAC, é fecunda 
a obra que surge de artistas abertos aos conceitos emergentes, 
mas ao mesmo tempo,  estruturantes sobre a saúde. 
 
Reconhecemos o valor da arte como fenómeno social. Acreditamos 
que a conexão social e o pensamento criativo e crítico conduzem 
a soluções, que pela sua natureza, muitas vezes têm de ser vistas 
por vários prismas. 
 
Pelo olhar estético dos artistas agora convidados, a quem 
agradeço, um a um, profundamente a sua imediata adesão,  
percorremos os caminhos da comunicação terapêutica, do  
desenvolvimento de competências, da relação em saúde, da 
compreensão e a falta dela, da união de esforços e importância 
das parcerias frutíferas e dos diferentes pontos de vista. 
 
Agradecemos também ao Museu da Farmácia e a Manuel Valente 
Alves, médico, investigador, curador e artista visual o contributo 
que dão para esta exposição. 
 
Esta é uma forte parceria MNAC & SPLS, que convoca a socie-
dade, o cidadão, as pequenas e grandes comunidades, a olharem  

Cristina Vaz de Almeida  
Presidente da Sociedade Portuguesa  

de Literacia em Saúde 
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a aprendizagem da saúde através de intervenções deste tipo, 
que nos fazem pensar, sentir, e por fim memorizar. 
 
As bases da literacia em saúde estão patentes em cada momento 
que percorremos estes trabalhos.  
 
Nas obras e no percurso que por elas fazemos, conseguimos, em 
diferentes proporções, refletir sobre o acesso à informação, 
neste caso, através de uma observação pictórica que nos é oferecida, 
motivados pelo apelo sobre a importância da compreensão no 
cerne da complexidade do mundo da saúde e, por isso, essencial 
a sua simplificação e melhor inteligibilidade.  
 
Este passeio por esta exposição “Literacia faz bem á Saúde”, 
também nos remete para o uso efetivo de uma consciência  
individual e coletiva, em que esperamos resultados promotores 
de uma visão mais holística sobre a forma de fazer saúde. 
 
Parabenizamos o espaço laboratorial Galeria [PeP], do MNAC, 
em particular a Lúcia Saldanha e a Emília Ferreira que compreendem 
que pela democratização da  arte se potencia a interconexão  
humana, elevando assim os espíritos. 
 
Agradecemos a todos os sócios da SPLS que contribuíram para 
vários conteúdos, à Viatris, à MSD, à Onya Health, a António 
Faria os apoios dados nesta concretização de uma exposição que 
irá percorrer Portugal, e a todos os centros hospitalares e sociais 
que nos vão acolher, depois do momento mágico de lançamento 
e presença no MNAC - Galeria [PeP]. 
 
A literacia faz bem à saúde.
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POSSIBILIDADES  
CRIATIVAS  
E INTERPRETATIVAS 
 
O abrir caminho a possibilidades criativas e interpretativas,  
associadas a uma contínua atenção e questionamento da realidade 
que nos rodeia, é um propósito da atividade da Galeria [PeP]. 
Esta galeria é parte integrante do projeto colaborativo e rede  
nacional [Portugal entre Patrimónios], [PeP], promovido pelo 
Museu Nacional de Arte Contemporânea.  
 
Com início em 2018, o [PeP] desenvolve dinâmicas para pensar 
e criar espaços participativos de aproximação à arte, tendo  
a galeria, desde 2021, acolhido diversas exposições, itinerantes 
ou não, produzidas com ou por parceiros.  
 
A exposição “A literacia faz bem à saúde” cria pontes entre 
temas, instituições, profissões e pessoas, através de discursos e 
experiências compreendidas no espaço da progressiva expansão 
temática da atividade dos museus e da arte contemporânea. 
Neste contexto, através da expressão, relaciona‐se livremente 
os conceitos de literacia em saúde, sentido e realidade, numa 
busca de significados e melhoria da comunicação. 
 
Num universo de oito trabalhos, o coletivo de artistas explorou 
individualmente possibilidades criativas e interpretativas,  
respondendo à proposta da Sociedade Nacional ‐ Portuguesa de 

Emília Ferreira 
Diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea   

 
Lúcia Saldanha 

Autora e coordenadora do [PeP] 
Co‐curadora  



Literacia em Saúde (SPLS): “numa perspetiva construtiva de  
solução, sob o ponto de vista do artista, trabalhar temas  
subjacentes à literacia em saúde que se focam na comunicação 
terapêutica, no desenvolvimento de competências, na relação 
em saúde, na compreensão e na falta dela, na união de esforços 
e parcerias”. 
 
Agradecemos ao Museu da Farmácia o empréstimo de quatro peças 
do seu acervo, e ao Manuel Valente Alves, médico, investigador,  
curador e artista visual, a cedência das fotografias do livro  
“Imagens Médicas ‐ Novas Geografias do Discurso”. 
 
Esta parceria MNAC/SPLS, e esta experiência criativa, partilhadas 
no quadro do espaço laboratorial Galeria [PeP], revelam  
o potencial do diálogo e do envolvimento das instituições, artistas 
e pessoas em geral. Ao exemplificar contextos de produção  
artística associados à prática participativa e colaborativa,  
descobrimos a expressão de dinâmicas e formas do pensamento 
interpretativo, de um modo simultaneamente íntimo, pessoal  
e coletivo. 
 

9
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LITERACIA  
E SAÚDE  
 
Literacia e saúde são tão antigas como a civilização. Dos médicos 
da Antiguidade ao nosso tempo, fizeram‐se espantosos progressos 
no campo da medicina, o que, juntamente com a melhoria das 
condições de vida nas sociedades desenvolvidas, proporcionaram 
a longevidade das suas populações. 
 
Sendo a saúde o equilíbrio entre o bem‐estar físico e mental, 
propiciado pela melhoria das condições de vida, sociais e de  
assistência médica a que assistimos nas últimas décadas nas  
sociedades pós‐industriais, existe, contudo, a realidade oposta. 
 
A recente pandemia e suas terríveis limitações afetaram o mundo 
inteiro, no quadro de uma sociedade globalizada que, assim,  
sofreu forte impacto na economia e nas populações. 
 
À crise económica e sanitária acresceu a crise humanitária, com 
escalada de conflitos bélicos de difícil resolução, migrações  
forçadas, propagação de epidemias e catástrofes naturais, violação 
e regressão nos direitos humanos, acompanhados da escalada 
de regimes ditatoriais e repressivos. 
 
Direitos fundamentais como o direito à educação sofreram terríveis 
limitações, sobretudo nos países menos favorecidos, onde se  
assistiu à regressão dos direitos das mulheres e minorias, limitando 
a desejável busca de uma sociedade mais justa e igualitária.  

Rui Afonso Santos 
Co‐curador



Se a Arte não salva, ela pode porém possuir o papel de tornar  
a existência mais suportável. Se no Antigo Regime ela era  
propaganda, a contemporaneidade busca porém pistas para  
o entendimento da realidade, para a comunicação. 
 
Diogo Goes recorre à pintura e à asssemblage para convocar  
a discussão sobre o questionamento da clarividência cientifica 
e sobre a formação de uma ideia de pós‐verdade, determinada 
pela proliferação de desinformação, pelo imediatismo e pela 
apropriação destas narrativas por parte dos populismos ideológicos 
neototalitários. 
 
A pintura não figurativa de Ana Monteiro explora um referencial 
psicanalítico do domínio do inconsciente, na expectativa de uma 
resposta emocional e da recriação artística por parte do espectador. 
 
Flávia Germano Barra usa a técnica mista para refletir sobre o modo 
da perceção, e como esta e fundamental à própria vida. 
 
Cláudia Barradas utiliza a impressão fotográfica para aludir ao cuidar 
e seu inerente lado emocional, indispensáveis para a própria saúde. 
 
Frederico Pratas utiliza a pintura a óleo para remeter para o corpo, 
não como representação mas como marca informe, origem possível 
da vida. 
 
Na pintura de Maria De Fátima Silva alude‐se à comunicação  
e à problemática da linguagem entre profissionais da saúde e os 
pacientes, com alusão a saberes alquímicos. 
 
Nelson Ferreira autorrepresenta‐se pictoricamente pintando  
a partir do seu reflexo no espelho, aludindo ao medo dos hospitais. 
 
Verónica Ornelas busca um ponto de vista comum entre a literacia 
na saúde e o acesso às tecnologias da informação.
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MUSEU  
DA FARMÁCIA 
 
O Museu da Farmácia participa na exposição “Literacia faz bem 
à saúde”, com objetos marcantes como uma bula, o pulmão de 
um fumador, o Cãoprimido e um frasco contendo uma serpente. 
 
A serpente é desde tempo imemoriais o símbolo da farmácia  
e da medicina. A Sara, a serpente que tudo sara e tudo cura, é 
uma das mascotes do museu, cujo serviço educativo desenvolveu 
um programa de educação para a saúde com a designação  
de Clube da Sara.  
 
Desde o início deste projeto que foi possível contribuir para  
o aumento da literacia em saúde através das nossas mascotes; 
o Kápsula, a Ampola, o Cãoprimido e a Sara. Este programa  
educativo, promove um estilo de vida saudável, enquanto se  
incentiva as crianças e jovens a ter atitudes positivas e a não  
adquirir hábitos prejudiciais ao seu próprio corpo, apostando na 
ação preventiva de doenças. Conta com sinergias criadas através 
da plataforma entre o Museu, as farmácias e as escolas na  
dinamização de variadas atividades educativas.  
 
De forma imediata o Pulmão de um fumador incorpora literal‐
mente a noção do conceito ‐ literacia em saúde. Com a sua imagem 
impactante de um pulmão cheio de cigarros já fumados, este 
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Paula Basso 
Museu da Farmácia



pulmão permite comunicar de forma imediata os malefícios do 
tabagismo. É proveniente da área temática dedicada à Ciência  
e à Saúde do Festival dos Cem Dias, celebração que antecedeu 
a Expo‐98. 
 
As bulas dos medicamentos, que desafiam a literacia em saúde 
de todos os doentes, contêm dados uteis sobre a dosagem  
e a posologia, indicações terapêuticas, efeitos secundários,  
interações medicamentosas, contraindicações, advertências,  
armazenamento e outras informações essenciais que garantem 
o uso correto do medicamento e o tratamento das doenças.  
 
A literacia faz bem à saúde. Uma população bem informada  
permite uma maior consciência sobre os riscos de determinadas 
atitudes, tomar decisões informadas em saúde, a prevenção das 
doenças e uma maior promoção da saúde.  
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IMAGENS MÉDICAS  
NOVAS GEOGRAFIAS  
DO DISCURSO  
 
Os suplementos "Imagens Médicas" da Revista Portuguesa de 
Clínica Geral, um projeto concebido e organizado por Manuel 
Valente Alves em 2003‐2004 tiveram como referência e ponto 
de partida o livro Imagens Médicas – Fragmentos de uma  
História de Manuel Valente Alves, produzido no âmbito do Porto 
2001 – Capital Europeia da Cultura, dando‐lhe continuidade  
conceptual. Inauguraram uma experiência nova no âmbito das 
publicações médicas portuguesas: um diálogo entre ciência  
e arte sob a forma de textos produzidos por gente da ciência 
sobre imagens produzidas por artistas. Ao religar as ciências 
médicas a outros universos do conhecimento – como a filosofia, 
as artes, a política, as ciências cognitivas... –, numa perspetiva 
holística, este projeto, de certa maneira, contribui para diluir  
as fronteiras que separam os respetivos campos da investigação. 
O presente livro é, por assim dizer, “a sugestão, a posteriori de 
possíveis significados globais que podem ser encontrados na 
análise do conjunto do material contido nos doze suplementos. 
Existe uma unidade indissociável entre cada texto e as respetivas 
imagens, e essa unidade mantém‐se neste livro, apesar  
da reinterpretação gráfica que Manuel Valente Alves e Nina  
Szielasko dão a cada conjunto. A ordenação e organização das 
suas unidades não é, contudo, a que foi seguida na Revista: na 
Revista Portuguesa de Clínica Geral cada suplemento obedecia 
ao conteúdo do dossiê respetivo; no presente livro reorganizam‐se 
os suplementos segundo o seu cariz mais introspetivo ou mais 
técnico.” (Armando Brito de Sá, in Preâmbulo)  
 

www manuelvalentealve.net
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Manuel Valente Alves 
Armando Brito de Sá  

Editores 
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IMAGENS MÉDICAS  
NOVAS GEOGRAFIAS  
DO DISCURSO  
 
Manuel Valente Alves 
Armando Brito de Sá  
Editores  
 
 
Conceção gráfica  // Nina Szielasko 
 
Textos  // Luís Augusto Pisco, Armando Brito  
de Sá, Manuel Valente Alves, Helder Coelho, 
Eduardo Prado Coelho, Joaquim Letria, Celso 
Martins, Herlander Elias,Lúcia Marques,  
Sandra Vieira Jurgens, Maria do Carmo Serén, 
Alexandra Beleza Moreira, Luísa Pedroso  
de Lima, João Caraça, Ricardo Nicolau.  
 
Imagens // Cláudia Amandi, Ana Calhau,  
Alice Geirinhas, José Luís Neto, Paulo Bernardino, 
Jorge Molder, António Caramelo, Cristina  
Mateus, Amélia Alexandre, Fernanda Fragateiro, 
José Afonso Furtado, Rosa Almeida. 
 
Publicação // APMCG/ MVA Invent, 2005,  
240 pp, ISBN 972‐98886‐6‐3 
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IMPORTÂNCIA  
DO DESIGN GRÁFICO  
NA COMUNICAÇÃO  
 
Na sociedade da comunicação, o design gráfico desempenha um 
papel de importância incontornável. Em primeiro lugar, é preciso 
ter em conta que, nos nossos dias, toda a realidade é mediada 
por um conjunto de mecanismos comunicacionais nos quais  
a linguagem não verbal tem um peso decisivo. Quando nos  
acercamos de um produto, ou quando observamos uma qualquer 
realidade, somos influenciados por aspetos que agem sobre  
a nossa perceção não‐linguística, nomeadamente a cor, a forma, 
as linhas ou os caracteres tipográficos. Este facto permite àqueles 
que melhor usam o design gráfico alcançar os seus objetivos  
de forma mais eficaz, pois, em última análise, para o consumidor/ 
espetador a sedução de um produto é fortemente influenciada 
pela forma como é visualmente “embalado”. Nesse sentido,  
o design gráfico tem, também, um papel fundamental na criação 
da identidade de uma marca ou produto. Basta ter em conta  
a forma como as grandes multinacionais cuidam da sua imagem 
de marca, criando produtos que interessam pela sua funcionalidade, 
mas que também cativam e fidelizam os clientes pelo charme  
e look dos seus gadgets, sendo que, na maior parte dos casos,  
o reconhecimento do produto é feito mais rapidamente pelo seu 
logo do que pelo nome da empresa. A importância do design 
gráfico nesta faceta de eficácia da comunicação não visual teve 
o seu episódio fundador no momento em que Raymond Loewy 
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António Faria 
Designer
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designer responsável pela criação do logo da Shell decidiu que 
não era necessário acrescentar o nome da empresa ao desenho 
que tinha concebido para representar a marca. Muito significativa 
pela sua carga simbólica foi, também, a escolha feita para o logo 
da Macintosh, uma maçã‐arco íris, como forma de celebração 
da figura ímpar de Allan Turing. 
 
Naturalmente, como em tudo, há um lado perigoso no uso do 
design gráfico, sobretudo na propaganda. É conhecido o impacto 
que a simples escolha de uma cor pode ter numa estratégia de 
influência sobre os cidadãos, procurando a captação de voto, 
como as que foram levadas a cabo recentemente em momentos 
cruciais da política contemporânea. Esta faceta será inevitavelmente 
potenciada pela inteligência artificial, a qual permitirá conhecer 
a fundo o perfil psicológico de cada cidadão e usar o design 
gráfico de acordo com tal conhecimento, de modo a potenciar  
a sua capacidade de manipulação. 
 
Felizmente, também há o lado positivo e terapêutico do design 
gráfico, sendo possível, através dele, criar ambientes que permitem 
experiências lúdicas e libertadoras de stress, contribuindo, assim, 
para o equilíbrio emocional das pessoas e para a sua sanidade 
mental. É o caso de experiências imersivas e comunicativas como 
as que se levam a cabo em exposições temáticas. Também aí, no 
futuro, será cada vez mais fácil adequar o design gráfico ao objetivo 
terapêutico a alcançar, através do recurso à inteligência artificial. 
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MSD 
 
 
É com enorme gosto que a MSD se associa a este projeto que 
alia arte e literacia em saúde. 
 
A MSD acredita que é através de parcerias entre diferentes 
stakeholders que se criam sinergias capazes de chegar a mais 
pessoas e ter nelas um impacto mais efetivo. Um exemplo  
é o projeto VIHVER, que aliou profissionais de saúde, organizações 
de base comunitária e a indústria farmacêutica, a MSD, para  
responder a necessidades médicas e sociais ainda não preenchidas, 
num exercício de co‐criação de materiais, com o objetivo último 
de diminuir o estigma e a discriminação e com isso aumentar  
a qualidade de vida das pessoas que vivem com VIH. 
 
Acreditamos que o impacto da imagem, da palavra, do tato,  
do som são veículos essenciais de disseminação de informação, mas 
para isso é preciso gerar emoções, de modo a acionar mudanças 
de pensamento, de sentimento e acima de tudo de compor‐
tamento. Aliar a ciência e conhecimento à emoção é crucial  
e a arte nas suas múltiplas vertentes é fundamental para gerar 
emoções. Quando as diferentes valências se aliam com o mesmo 
objetivo o resultado só pode ser vencedor. 
 
Enquanto MSD temos orgulho em associar‐nos a este projeto  
e contribuir para uma comunidade mais esclarecida, com maior 
literacia em saúde e acima de tudo empoderada. Conhecimento 
é poder, é tomar decisões mais conscientes e viver com maior 
qualidade de vida. Esse é também o objetivo da MSD. 

MSD 
Empresa Farmacêutica
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VIATRIS 
 
Na Viatris vemos os cuidados de saúde não como são, mas como 
deveriam ser. 
 
Assim gostamos de nos definir. Uma empresa de cuidados de saúde 
empenhada em proporcionar mais e melhor acesso a medic‐
amentos e produtos de saúde, promovendo operações sustentáveis 
e desenvolvendo soluções inovadoras para os cidadãos. 
 
Temos a Pessoa no centro da nossa missão e muito mais do que 
disponibilizar medicamentos e produtos de saúde, queremos 
contribuir de forma global para a saúde e bem estar da população. 
Queremos uma sociedade capacitada na gestão da sua saúde.  
 
Pessoas com capacidade de obter, processar e compreender  
informação que lhes permita tomar decisões informadas. Mais 
literacia em saúde permite uma melhor utilização dos serviços 
de Saúde, uma adoção diária de comportamentos que se traduzam 
em melhor qualidade de vida e a gestão adequada de diferentes 
patologias que passa também pela utilização eficaz e segura dos 
medicamentos. 
 
Nesta missão de capacitar, a Arte é uma ferramenta poderosa de 
educação individual e coletiva. Transcende o tempo, tem a capaci‐
dade de despertar os sentidos, de gerar emoções e de nos fazer 
parar e refletir. A arte é educação, é terapia, é terapêutica! 
Agradecemos ao MNAC & SPLS o desenvolvimento deste protejo 
extraordinário. A sensibilização e educação do cidadão para conceitos 
estruturais da literacia em saúde é fundamental para o crescimento 
global da mesma.    

22

Vera Martinho 
Medical Manager • Viatris 
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A LITERACIA FAZ BEM  A SAÚDE 
 
A ideia de literacia associada à saúde e ao bem‐estar é trabalhada 
nesta exposição de acordo com uma proposta concreta da  
Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. O desafio foi 
“numa perspetiva construtiva de solução, sob o ponto de vista 
do artista, trabalhar temas subjacentes à literacia em saúde que 
se focam na comunicação terapêutica, no desenvolvimento de 
competências, na relação em saúde, na compreensão e na falta 
dela, na união de esforços e parcerias”.  
 
Cada artista explorou individualmente possibilidades criativas  
e interpretativas que, no seu conjunto, permitem repensar as 
fronteiras entre profissionais, pacientes e artistas de um modo 
simultaneamente íntimo, pessoal e coletivo e afirmar o poder 
da expressão artística no diálogo e no envolvimento das instituições, 
dos criadores e das pessoas em geral. 
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Lúcia Saldanha 
Rui Afonso Santos 

Curadores
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ANA MONTEIRO 
 
Ana Monteiro nasceu no Porto em 1990. Desde pequena que 
gosta de contar histórias e tem fascínio por animais e experiências 
científicas. Procurou manter esse interesse sempre presente no 
seu percurso académico. Estudou Artes Visuais e mais tarde  
especializou‐se em Banda Desenhada e Ilustração na ESAP  
Guimarães. Foi no terceiro ano de curso que descobriu o trabalho 
de Oliver Sacks, facto que veio influenciar muito a sua prática 
artística, fomentando ainda mais o interesse na interligação 
entre arte e as ciências. Atualmente trabalha na Casa Comum, 
projeto cultural da Reitoria da Universidade do Porto e no Museu 
de História Natural e Ciência da U. Porto, conseguindo conjugar 
os seus interesses culturais e científicos através da comunicação 
e do design.
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Olhos compostos • 59X84 cm • gravura em chapa de zinco (várias técnicas), 2023



CLAÚDIA BARRADAS 
 
Cláudia Barradas nasceu em Moçambique em 1974. Veio para 
Portugal ainda criança, trazendo sempre “a arte no seu sangue”. 
Frequentou os Curso de Ilustração na Sociedade Portuguesa  
de Belas Artes, o Curso de Banda Desenhada na Fundação  
Calouste Gulbenkian e o Curso de animação Infantil na Escola de 
Arte Nextart. Participou em várias exposições coletivas.  
 
Formada em Medicina Tradicional chinesa (MTC), concilia a arte 
e a criação com o seu percurso como Especialista em Medicina 
Tradicional Chinesa. Na exposição “Literacia faz bem à saúde”, 
expõe uma ilustração resultado de um convite e de uma parceria 
entre as colegas Diana Pinheiro, Raquel Marques e Márcia Sampaio, 
para ilustrar o livro “Saberes e Sabores – um guia para nutrir  
a família” da editora Dinalivro, publicado em 2022. 
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Sem título, 100x100 cm, impressão, 2022



DIOGO GOES  
 
Diogo Goes nasceu no Funchal em 1989. Licenciado em Artes 
Plásticas ‐ Pintura, pela Faculdade de Belas Artes da Universidade 
do Porto (2012), realizou como artista plástico cerca de cinquenta 
exposições individuais e integrou cerca de duas centenas de  
coletivas em todo o país e estrangeiro.  
 
Apresentou o objeto‐instalação e a performance “Quis que  
as galinhas abortassem”, na Fundação Serralves (2010). Está  
representado na Galeria AP'ARTE no Porto e na Zet Gallery 
Group dst, em Braga. Recebeu o Apoio Mecenático da Fundação 
Millennium BCP para o ciclo de exposições individuais "Osculum 
/ Totem" (2014/2016). Apresentou a instalação “Goes circus: 
Ceci n’est pas une île” na Reitoria da Universidade da Madeira, 
integrada no projeto “Ilhéstico”, organizado pela galeria PORTA 33.    
 
Participou nas bienais de EXPO Milão'2015, na VI Bienal de 
Jovens Criadores da CPLP (2015), na de Gaia e na de Cerveira, 
entre outras. Participou ainda no Ciclo de Exposições “Ano das 
Artes Portugal/Brasil 2012/2013”. Recebeu vários prémios  
e bolsas. Expôs coletivamente com Albuquerque Mendes, Álvaro 
Siza Vieira, Agostinho Santos, Ana Vidigal, António Quadros  
Ferreira, Baltazar Torres, Francisco Laranjo, José Rodrigues, José 
Guimarães, Júlio Pomar, Julião Sarmento, Júlio Resende, Nadir 
Afonso, Pedro Cabrita Reis, Pedro Tudela, Lourdes Castro,  
António Palolo, Gäetan, Suzanne Themlitz, Michael Biberstein, 
Julião Sarmento, Ana Hatherly, Paulo Neves, Eduardo Batarda, 
Armanda Passos, António Charrua, João Cutileiro entre outros. 
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Lancem ideias àqueles que criticam ou a Literacia na Era da Pós verdade,  
96x96cm, técnica mista, 2022



FLÁVIA GERMANO BARRA 
 
Flávia Germano Barra nasceu em Lisboa em 1977. Vive e trabalha 
em itinerância entre Lisboa e Valada, numa incansável vitalidade 
nómada com vista a unir esses territórios: a naturalidade  
e a urbanidade, a fonte e a deriva. O seu trabalho decorre do  
estranhamento entre a matéria, pensamento e memória.  
Convocando lembranças inúteis, suspende a matéria de que dispõe 
para realizar o corpo do seu trabalho: desenho, escultura, vídeo 
e instalação.  
 
Frequentou o curso básico de Desenho e Pintura no Ar.Co (2005). 
Foi artista residente na MArt, espaço de projeto e experimentação 
artística, onde foi bolseira (2020) e integrou o projeto pedagógico 
de inclusão social, Martezinhos. 
 
Atualmente é artista residente na BASE – Escola de Arte, onde é 
responsável pelo projeto pedagógico de inclusão social, em  
colaboração com a EB2/3 Manuel da Maia. Expõe regularmente 
desde 2018. 
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11LB21 e Um Copo de Água Morna com Limão, quadro serigráfico com impressão  
em tinta foto sensível, 60x50 cm, 2022 • WBC/BASO, escultura em terracota, tinta  

de tempera, chapas de radiografia e iluminação LED, 15x45cm aproximadamente, 2022



FREDERICO PRATAS 
 
Frederico Pratas nasceu no Lobito em 1967. O seu trabalho  
artístico, nomeadamente a pintura, remete para o corpo.  Para 
si, o ato de pintar é uma experiência num determinado espaço 
e num determinado tempo, com uma determinada qualidade  
e energia, onde os diversos sentidos do corpo confluem.  
 
A sua iniciação à pintura ocorreu em 2009. Está envolvido desde 
início no projeto artístico da Base, onde é Artista Residente. Em 
2022, realizou a exposição individual “Close‐Up” na Galeria  
Sá da Costa em Lisboa. Foi Artista Residente noutro projeto a convite 
do André Almeida e Sousa e da Patrícia Sasportes desde 2014. 
Desde 2013 participou em diversas exposições coletivas, nomea‐
damente o “Horto de Incêndio” (2019), na exposição do “Istituto 
Centrale per la Grafica” em Roma e outra em Lisboa no MNAC.  
Participou em diversas exposições, designadamente na Galeria 
Sá da Costa, no Museu de São Roque, no Museu Medeiros de 
Almeida, na Galeria Arte Graça, entre outras. Está representado 
na coleção da Fundação Calouste Gulbenkian.
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Olho,óleo sobre tela, 40x50 cm, 2022 • Diagnóstico, óleo sobre tela, 38x46 cm, 2022 
Tomografia, óleo sobre tela, 40x27 cm, 2022 • Cicatriz, óleo sobre tela, 46x38 cm,  2022



MARIA DE FÁTIMA SILVA 
 
Maria De Fátima Silva nasceu na Ericeira em 1970 e é licenciada 
em Design, IADE ‐ Creative University (1994). Frequentou Pintura 
no AR. CO. ‐ Centro de Arte e Comunicação Visual (1990/93). 
Desde 1992 tem desenvolvido trabalho de atelier em paralelo 
com a atividade pedagógica no ensino.  
 
O seu trabalho principal baseia‐se nas raízes telúricas e anímicas 
da história milenar de Portugal. Alguns dos seus focos principais 
têm sido locais pré‐históricos, a Grande Deusa, o Amor de  
D. Pedro e Inês de Castro, o mundo Angélico, integrando estes 
temas com a atualidade e a vertente feminina. Num universo 
iconográfico abrangente de símbolos, emoções e memórias  
históricas e oníricas, as imagens surgem através da construção 
e desconstrução dos elementos que estruturam a composição 
pictórica. O seu trabalho tem sido exposto em museus, galerias 
e bienais; Convento da Graça em Torres Vedras, Palácio de Cristal 
no Porto, Museu Geológico de Lisboa, Museu do Megalitismo 
em Mora, Museu do Vinho em Alcobaça, Museu da Marinha  
em Lisboa, Instituto Superior de Gestão em Lisboa, Instituto  
Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida  
de Lisboa, Carrousel du Louvre, Paris e Exposição Internacional 
de Arte Contemporânea Madrid, Centro Cultural de Mindelo em 
Cabo Verde, Palácio de São Clemente no Rio de Janeiro, Casa de 
Cultura de Ericeira, Casa de Cultura de Mafra, Hélder Alfaiate 
Galeria de Arte, Galeria Artur Bual, Galeria Sete, Galeria Luís  
Madureira, Galeria Por Amor à Arte, REM, Bienal de Cerveira. 
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Complexidade em Saúde, acrílico s/tela, 100x100 cm, 2023



NELSON FERREIRA 
 
Nelson Ferreira é interessado nas tradições artísticas de outras 
culturas e tempos históricos, tendo‐se especializado em técnicas 
de pintura antigas (pintura a óleo flamenga, técnicas de óleo do 
período barroco com âmbar líquido). Viajou pelo mundo para 
fazer cursos em iconografia russa e grega, marmoreado turco 
(Ebru), miniatura indiana (estilo mogól), pintura chinesa, etc.  
 
Em Londres, ministra workshops de pintura na galeria Saatchi, 
técnicas de desenho clássico no Museu Victoria & Albert  
e na National Portrait Gallery, etc. Em Lisboa, ensinou técnica  
de pintura flamenga no MNAA ‐ Museu Nacional de Arte Antiga, 
e métodos de desenho Bargue no MNAC ‐ Museu Nacional de 
Arte Contemporânea, onde foi artista residente.  
 
Também ministra sessões de Team Building para empresas como 
o Discovery Chanel, Paramount, escritórios de arquitetura KPF 
e Farrells, etc. Especializou‐se em pintura de retrato, tendo  
exibido no Reino Unido, Canadá e Portugal. Expõe regularmente 
nas 'First Thursdays' da Whitechapel Art Gallery, nos Spitalfields 
Studios. 
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Autorretrato nosocomefóbico, Acrílicos sobre tela, 99x99cm, 2023



VERÓNICA ORNELAS 
 
Verónica Ornelas nasce em 1997, Lisboa, conclui o ensino  
secundário na Escola Secundária Pedro Nunes na área de Artes, 
é atualmente finalista em Arquitetura na Faculdade de Arquitetura 
da Universidade de Lisboa. As principais áreas de interesse  
relacionam‐se com Artes Plásticas, Desenho, trabalho artístico  
c crianças e jovens, bem como a relação entre a Arquitetura  
e a Natureza. 
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Ponto de Vista, Acrílico sobre tela, 100x80 cm, 2023
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