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Assinala-se mais uma vez o protocolo entre a Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, a União de Fregue-
sias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz 
e a Associação dos Artistas Plásticos do Concelho de 
Vila Franca de Xira.

É com muita satisfação que hoje estamos na Galeria 
Augusto Bértholo em Alhandra a inaugurar uma expo-
sição do excelente trabalho artístico da nossa colega, 
Catarina Quintas, membro da nossa Associação.  

Será com certeza mais uma exposição de sucesso 
atendendo ao seu nome no mundo artístico e do 
ensino na área das artes plásticas.

Gostaríamos de confirmar o nosso empenho para pro-
mover os nossos artistas e o nosso Concelho.

A Direção da AAPCVFX congratula-se com todos 
aqueles que tornaram possível este projeto, salien-
tando a importância destas exposições de artes plás-
ticas.

Américo Ferreira da Silva
Presidente da Direção 
da Associação dos Artistas Plásticos 
do Concelho de Vila Franca de Xira



Esta exposição explora abordagens gráficas sobre 
o fumo, o fogo e o modo como se relacionam. Tema 
presente em vários contextos da nossa atualidade, 
sentimos ser apropriado para incorporar esta exposi-
ção. Entre o estado de guerra internacional e os incên-
dios florestais nos meses quentes, as imagens de fumo 
e fogo, e as suas consequências, ocuparam as telas 
televisivas dentro e fora de nossas casas. Para muitos, 
as labaredas destrutivas bateram à porta e trouxeram 
mágoa e sofrimento. 

Através do carvão e pastel seco sobre papel, procurá-
mos retratar estes elementos selvagens e encarcerá-los 
na face do papel. Vaidosamente, o fogo assume formas 
rocambolescas que hipnotizam o olhar e consomem 
tudo no seu percurso. Os desenhos que figuram esta 
exposição petrificam essas formas sobre o plano do 
papel, conservando a volúpia desse elemento ígneo, 
sem que a sua gula insaciável nos extinga.

FUMO 
E FOGO



CATARINA
QUINTAS

Catarina Quintas (1996). Licenciada em Desenho pela 
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. 
Frequenta o Mestrado em Desenho na Faculdade de 
Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Dedica-se ao 
estudo e ensino do Desenho, Pintura e Gravura. 

Tendo iniciado em 2016, participa em exposições 
coletivas e individuais nas áreas do Desenho, Pintura 
e Gravura. 

Encontra-se representada em coleções privadas em 
Portugal, África do Sul, Estados Unidos da América e 
Inglaterra.
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Galeria de Exposições Augusto Bértholo
Largo do Cais, n.º 2 - 2600-422 Alhandra
Tel.: 219 503 645. Email: aapcvfxira@gmail.com
Horário: 4.ª feira a domingo das 9h30 às 12h30 
e das 14h00 às 17h30. 
Encerra: 2.as, 3.as feiras e feriados


