Comunicado de Imprensa

Associação Internacional dos Lusodescendentes – AILD e a direção
da revista Observa Magazine, vão levar a cabo uma exposição de pintura
intitulada “Obras de Capa”, de Carlos Farinha, que decorrerá na sede do
Instituto Camões, I. P., no próximo dia 22 de janeiro de 2020 (4ª feira),
pelas 18h30.
Esta exposição, pretende ser uma descoberta da pintura do Mestre
Carlos Farinha retratada por 12 Obras onde exprime o espírito e a Alma do
Ser português no Mundo, dos ícones do nosso país e da nossa resiliência
perante as adversidades e valentia nos desafios. Esta exposição será,
naturalmente, acompanhada das várias edições da revista Observa
Magazine, onde nela se poderá disfrutar dos diversos temas tratados,
promotores da cultura e língua portuguesa, destacando portugueses de cá
e do mundo.
Esta iniciativa é o culminar de um período de 12 meses, em que a
revista Observa Magazine, publicação de periodicidade mensal, que
nasceu a 10 de janeiro de 2019, teve a ousadia, o arrojo e a originalidade
de ter 12 Obras de Capa, na sua revista, ou seja, durante 12 meses as
capas da revista foram obras do artista Carlos Farinha. Este novo ano de
2020, iniciou com um novo ciclo de obras de capa, desta feita com um
novo autor Ismaël Sequeira de São Tomé.
Em

memória

dos

descobrimentos

portugueses,

dos

seus

aventureiros que fizeram história e grandes conquistas, mas também, em

memória dos nossos emigrantes, que deixaram o seu país, a sua família e
os seus laços e partiram e partem pelo mundo, em busca de
oportunidades e de um futuro risonho, esta exposição também irá viajar
pelo mundo e parar em diversos locais: Paris, Bruxelas, New York, Berlim,
Londres, São Paulo, Luanda, Barcelona, Macau e outros locais e espaços
que possam merecer o interesse, dentro e fora de Portugal. Uma viagem
que inicia em Lisboa no Camões, I.P., já no dia 22 de janeiro de 2020, e
que aí estará patente ao público até dia 5 de fevereiro, e terminará no
Porto, no Museu Soares dos Reis, ainda sem data.
A exposição, terá também uma brochura (em anexo), disponível
para o público, que fará o enquadramento da mesma e permitirá
disponibilizar mais informação sobre este projeto e desafio.
Como figuras de destaque para esta iniciativa, além do artista Carlos
Farinha, foram também convidados a estar presente o Presidente do
Instituto Camões, Embaixador Luís Faro Ramos e a Ministra da Cultura,
Doutora Graça Fonseca, a Secretária de Estado das Comunidades
Portuguesas, Dr.ª Berta Nunes, os deputados eleitos pelo círculo da
emigração, o Presidente da Fundação Mário Soares, Dr. Mário Alberto
Nobre Lopes Soares e a Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Dr.ª
Isabel Mota, entre muitos outros convidados.
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