
No próximo Sábado, 30 de Julho 

 

41º Salão Internacional de Pintura Naïf 

abre na Galeria de Arte do Casino Estoril  
 

É já no próximo Sábado, 30 de Julho, às 17 horas, que a Galeria de Arte do Casino 

Estoril inaugura o 41º Salão Internacional de Pintura Naïf. Trata-se de mais uma edição 

desta emblemática mostra colectiva com obras de 19 autores que responderam de forma 

positiva ao apelo que lhes foi dirigido para que esta edição primasse pela apresentação 

de trabalhos de qualidade e autenticidade naïf. A inauguração será, ainda, marcada por 

um momento musical protagonizado por “Os Pimpirralha”. O grupo alentejano promete 

recuperar várias canções icónicas da música tradicional portuguesa. A entrada é livre. 

 

De modo nenhum, podemos concordar com aqueles que afirmam que os pintores naïfs 

são aqueles que não sabem pintar. Antes pelo contrário, são aqueles que pintam como 

sabem, provenientes das mais diversas profissões e classes sociais. 

 

Escreveu Tomás Paredes, distintíssimo crítico espanhol “Os artistas ingénuos (naïfs) 

estão longe das academias e dos seus códigos, mas não da sabedoria; distantes da 

chamada arte culta, mas encontram-se no coração, no âmago da própria Cultura; 

longe das especulações intelectuais, mas não afastados da emoção profunda e 

incorruptível da gente simples. São profundamente verdadeiros, visceralmente 

humanos.” 

 

Artistas participantes: A. Réu, Alcindo Barbosa, António Poteiro, Arménio Ferreira, 

Bento Sargento, Conceição Lopes, Crucianu, Dulce Ventura, Edna de Araraquara, Elza 

Filipa, Fernanda Azevedo, Gutemberg Coelho, Isabelino Coelho, Jorge Serafim, Josep 

Mir, Manuel Castro, Maria Tereza, Richard Smith e Zé Cordeiro. 

 

Considerado como uma referência desta modalidade pictórica, o Salão Internacional de 

Pintura Naïf do Casino Estoril é o mais antigo do mundo, tendo a primeira edição sido 

realizada em 1980.  

 

 

A Galeria de Arte do Casino Estoril inaugura, no próximo Sábado, 30 de Julho, às 

17 horas, a 41ª edição do Salão Internacional de Pintura Naïf. Com entrada 

gratuita, a não perder, até 12 de Setembro. 

 

Distinguido com o certificado “Clean & Safe” do Turismo de Portugal, o Casino 

Estoril abre às 15h00 e encerra às 03h00. O acesso é livre, sendo que a partir das 

22 horas, é para maiores de 14 anos, e maiores de 10 anos acompanhados pelos 

pais. Nas áreas de Jogo é para maiores de 18 anos.  
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