
EPOPEIA DAS ARTES

Horário: Terça-feira a Sábado das 10h00 às 12h00  e das 14h00 às 19h00
Encerra às Segundas-feiras, Domingos e Feriados. Tel.: 219 533 050 

GALERIA MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES 
PALÁCIO  QUINTA DA PIEDADE 

PÓVOA DE SANTA IRIA

Associação de Artes e Letras, sem �ns 
lucrativos, nasceu em junho de 2015 em 
Odivelas - Lisboa, Portugal, pelas mãos de um 
grupo de artistas que já expunham juntos há 
vários anos. Kim Molinero (Presidente da 
Direção), pintor, escultor e comissário 
internacional; Dina de Souza (Tesoureira/Lo-
gística), pintora surrealista; Teresa Martins 
(secretária/designer) pintora abstracionista; e 
AMamede (presidente da assembleia geral), 
pintor e escultor. Desta união nasceu uma 
associação que pretende a divulgação e venda 
das obras dos seus associados, nas suas 
vertentes de pintura, escultura, fotogra�a, 
poesia, etc.

Fazer algo mais pela cultura do país
Através das obras dos seus 221 associados e 
com o foco de levar as artes e as letras aos 
recantos mais longínquos do país, onde o 
acesso às artes continua a ser de�citário, a 
Epopeia de Artes tem o orgulho e o prazer 
nestes três anos de atividade de ter realizado 
mais de uma centena de exposições no 
interior e litoral de Portugal.

Este percurso ao longo do país proporcionou 
um signi�cativo conhecimento de entidades, 
privadas e públicas, que abriram as suas 
portas à Associação, e muitas �zeram questão 
de mostrar o seu apoio na digni�cação da Arte 
através da sua presença nas inaugurações 
bem como na sua divulgação nos meios de 

comunicação.
Diversidade de nacionalidades
O leque de artistas que fazem parte da 
Epopeia de Artes é oriundo de países como 
Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo 
Verde, Portugal, Brasil e Espanha. Esta 
diversidade de nacionalidades e multitude de 
culturas enriquecem a oferta artística da 
associação em cada exposição que realiza.

Prémios
Como forma de dinamizar as suas exposições a 
Epopeia de Artes oferece aos participantes das 
suas exposições certi�cados de participação e, 
em algumas de cariz mais relevante e 
emblemático as melhores obras são 
distinguidas com prémios de criatividade.

Ambição internacional
Perante o sucesso das exposições realizadas a 
nível nacional, com dezenas de participantes, 
grande a�uência de público e interesse dos 
media, a Epopeia de Artes resolve em 2017 
lançar-se além-fronteiras com a participação 
em Feiras Internacionais, com o objetivo de 
divulgar o talento e a arte dos seus artistas.

2 a 30 de dezembro | 2017

Participantes:

AMAMEDE
ANA PEREIRA
BRANCA RODRIGUES
CARMEN DOS SANTOS
DINA DE SOUZA 
HERMINIA MESQUITA
KIM MOLINERO
LUIS ALBUQUERQUE
MADALENA MACEDO
MARGUSTA
MARIA HELENA ROCHA
MÁRIO REBELO DE SOUSA
NINA PONCES
NOR-LEONOR MOURÃO
NUNO RODRIGUES
ROSÁLIA VALENTE DIS SANTOS
TERESA MARTINS



Outros projectos
KIM MOLINERO

SOLITÁRIO 4
acrílico mais resina sobre tela

80x200

MARGUSTA
PAZ

acrílico  sobre tela
80x100

ROSÁLIA VALENTE DOS SANTOS
NEBLINA AZUL

óleo sobre tela
50x70


