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TEXTO DE APOIO

The English Centre apresenta ARTZ XI de 02 a 30 de junho
As cores das telas de Eduardo Ferreira no The English Centre
As escadarias do The English Centre foram invadidas pelas cores das telas de
Eduardo Ferreira, artista plástico de Peniche, que é o convidado da 11ª edição da
ARTZ, a grande mostra artística anual desta escola. A exposição vai estar patente
até 30 de junho e pode ser visitada todos os dias úteis, das 9h30 às 13h00 e das
14h00 às 19h00.

Na inauguração da exposição, Eduardo Ferreira fez uma visita guiada pelos seus
quadros e explicou os vários processos com que estes foram pintados, mas
também algumas das histórias por detrás dos mesmos. Todos os quadros desta
mostra estão agora a ser apresentados pela primeira vez ao público, embora
alguns já tenham muitos anos.

Amigo de Carlos Ribeiro, Relações Externas do The English Centre, Eduardo
Ferreira fez questão de trazer trabalhos originais para a ARTZ. Carlos Ribeiro

contou que conheceu o pintor a vender os seus quadros no Cabo Carvoeiro e
sempre teve vontade de o ver a expor os seus trabalhos na escola de línguas.

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

A professora Susan Stokes leciona no The English Centre desde 2012 e tem
gostado muito das exposições que a escola promove, por ser uma forma de
conhecer o trabalho de artistas da região. “É muito bom percorrer as instalações
da escola e ver toda esta criatividade”, referiu. Este ano também gostou muito dos
trabalhos de Eduardo Ferreira, principalmente as pinturas de cavalos e das
paisagens portuguesas.

Há 24 anos a lecionar nesta escola, Anabela da Silva é uma grande entusiasta
destas exposições, uma vez que gosta muito de Arte e defende que esta deve
estar em todo o lado. “É bom quando se encoraja as pessoas a pensarem e a
verem Arte, ao mesmo tempo que se dá a oportunidade aos artistas para exporem
os seus trabalhos”, afirmou. Embora não seja muito apreciadora de aguarelas,
ficou surpreendida pela positiva com os quadros do artista convidado deste ano.

As obras de arte expostas são aproveitadas para as aulas, para que os alunos
possam discutir Arte em inglês. Por exemplo, escolher um dos quadros e falar
sobre ele. Os alunos com quem falámos mostraram-se muito contentes com estas
exposições e por poderem expressar as suas opiniões na língua inglesa. Um dos
quadros mais comentados entre os mais novos foi o do cantor Salvador Sobral.

