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The English Centre volta a apostar na divulgação de artistas da
zona Oeste
11ª edição da ARTZ com pinturas de Eduardo Ferreira
Eduardo Ferreira, artista plástico de Peniche, é o convidado da 11ª edição da ARTZ, a
grande mostra artística anual do The English Centre, que este ano decorre de 2 a 30 de
junho. A inauguração tem lugar no dia 2, às 18h00, com um “welcome coffee” no átrio
da escola.
Nesta mostra podem ser contemplados retratos e algumas das mais interessantes
paisagens costeiras da região, entre outras abordagens do artista. A grande maioria dos
quadros patentes irão ser apresentados ao público pela primeira vez.

A escola de línguas caldense celebra em 2017 os seus 30 anos e volta a divulgar, nas
suas escadarias, as artes plásticas. O objetivo é que os trabalhos possam ser vistos por
alunos, professores, encarregados de educação e o público em geral.

Para muitas das crianças que frequentam as aulas no The English Centre, este é o
primeiro contato com as artes plásticas. “Assumimos assim de uma forma ainda mais
plena o nosso papel de educadores”, explica Jane Ribeiro, diretora da escola de línguas.

A ARTZ tem apostado na divulgação do trabalho de artistas locais ou nacionais (que
residam na região), pouco conhecidos ou já consagrados, mas que reconhecem o papel
da escola na promoção das artes.
“Pelo nosso espaço já passaram várias abordagens artísticas, da fotografia à escultura, e
este ano estão expostas as fantásticas pinturas de Eduardo Ferreira”, comenta a diretora.

Nascido a 18 de fevereiro de 1948, Eduardo Ferreira teve aulas particulares com grandes
mestres da pintura, como é o caso de Luís Pinto Coelho, um famoso retratista português
que pintou, entre outros, o anterior rei de Espanha (D. Juan Carlos), José Saramago e o
príncipe Alberto do Mónaco.

Natural de Peniche, Eduardo Ferreira concluiu o Curso Industrial na então Escola
Secundária de Peniche. De 1977 a 1982 dedicou-se ao estudo de técnicas de aguarela,
com aulas particulares em Lisboa. Mais tarde, de 1985 a 1989, desenvolveu as técnicas
de pintura de rostos e figura humana.

É à pintura de rostos e da figura humana que mais gosta de se dedicar, mas é também o
autor de vários quadros de paisagens, com muito sucesso entre o público. Há cerca de
30 anos que se dedica exclusivamente à pintura.

Ao longo da sua atividade de pintura, realizou várias exposições coletivas e individuais,
tanto a nível nacional como internacional. Uma das suas grandes exposições foi no
Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche, com o tema “Peniche e o Mar”. Está
também representado na obra "Pintores do Oeste de Portugal", uma monografia cujo
objetivo é divulgar o vasto número de artistas plásticos da região.

A exposição estará aberta de segunda a sexta-feira das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às
19h00 a todos os alunos, encarregados de educação, amigos do The English Centre e
público em geral.

Eduardo Ferreira

