
 
 

 NIPC  502 563 010  LARGO RAMOS DA COSTA – 7520-159 SINES  +351 – 269 630 600      FAX   +351 – 269 633 022    E-MAIL: info@mun-sines.pt  

 
 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Novas exposições de pintura e fotografia no 
Centro de Artes de Sines 

 
O Centro de Artes de Sines recebe duas novas exposições, uma de pintura e outra de fotografia, 
entre 5 de maio e 3 de junho, com inauguração este sábado, dia 5, às 18h30. 
 
“A Viagem Encantada” é a viagem pictórica do pintor e escultor Luís Vieira-Baptista, nascido em 
Lisboa em 1954, através do seu processo criativo. Ao reunir algumas das obras mais 
emblemáticas das séries que produziu no âmbito das inúmeras exposições que tem vindo a 
realizar ao longo das últimas décadas, dá-se assim a conhecer, pela primeira vez, ao público 
desta cidade. Destacam-se, entre outras, as peças do início do Visionismo, corrente estética de 
que é o autor (Lisboa/Nova Iorque 1991), assim como as peças dedicadas a Fernando Pessoa, 
Teixeira de Pascoaes e José Saramago. 
 
“Zoom in 3” é uma exposição na sequência da terceira edição do curso de fotografia Zoom In, 
realizada pela Câmara Municipal de Sines, através do Gabinete / Casa da Juventude, em 2011. Os 
fotógrafos que participaram no curso tiveram como desafio usar a fotografia como um meio de 
aproximação ao mundo das emoções: retratar o invisível, isolar uma emoção e colocá-la numa 
parede. O resultado são painéis de 1m cheios de alegria, melancolia, liberdade, luxúria, solidão, 
equilíbrio e imprevisibilidade. 
 
Depois da inauguração, as exposições podem ser visitadas todos os dias, entre as 14h00 e as 
20h00, com entrada livre. 
 
São ambas organizadas pela Câmara Municipal de Sines. 
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Recursos adicionais na área Atualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, www.sines.pt.  
 
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 
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