
Com entrada gratuita, a partir de 19 de Agosto 
 

Galeria de Arte do Casino Estoril 

inaugura exposição “Avizinhamento” 
 

 

A Galeria de Arte do Casino Estoril inaugura, na próxima quinta-feira, 19 de Agosto, às 

19 horas, a exposição “Avizinhamento”. Trata-se de uma colectiva nas modalidades de 

Pintura e Escultura. Nesta diversificada mostra estarão presentes trabalhos de 9 artistas 

contemporâneos. A entrada é gratuita. 

 

Na Pintura podemos destacar as paisagens de David Levy Lima na sua habitual paleta 

de tons quentes, os montes alentejanos de João Feijó, a figuração de José Grazina 

numa linguagem muito própria e a estreia neste espaço de Sandy Leslie, artista que 

apresenta uma série de trabalhos de forte cromatismo onde predominam os tons rosa. 

 

Na Escultura salientamos alguns trabalhos, como o Adão em madeira de Abílio Febra, 

as flores em ferro e madeira de Carlos Ramos, a Linha de Horizonte de Filipe Curado, 

o Tango de Marius Moraru ou as figuras em bronze de Rogério Timóteo. 

 

Artistas participantes: 

Pintura – David Levy Lima, João Feijó, José Grazina e Sandy Leslie. 

Escultura – Abílio Febra, Carlos Ramos, Filipe Curado, Marius Moraru e Rogério 

Timóteo. 

 

 

A Galeria de Arte do Casino Estoril acolhe, de 19 de Agosto a 20 de Setembro, a 

exposição colectiva “Avizinhamento”. A entrada é gratuita. 
 

O Casino Estoril foi distinguido com o certificado “Clean & Safe” do Turismo de 

Portugal e aderiu ao serviço COVID OUT, Selo de Confiança, Clean Surfaces Safe 

Places, emitido pelo ISQ. 
 

O Casino Estoril abre às 14h00 e encerra às 02h00, sendo o acesso livre, mediante 

apresentação de certificado digital ou teste negativo à covid-19. (São 

disponibilizados testes gratuitos). A entrada, 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.  

 

Gabinete de imprensa da Estoril Sol III 

Tel: 214667700 * fax: 214667970 

Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com 

Agradecemos a divulgação desta notícia 

12.08.21 

 


