
Inauguração agendada para 27 de Novembro 
 

 “Cenas de Lisboa”  

na Galeria de Arte do Casino Estoril 
 

 

A Galeria de Arte do Casino Estoril inaugura, no próximo dia 27 de Novembro, às 17 

horas, a exposição “Cenas de Lisboa”, da autoria do artista brasileiro Maramgoní. A 

entrada é livre. 

 

O artista plástico Maramgoní, passeia por Lisboa com olhar apurado e mestria, na sua 

primeira exposição individual na capital. Com mais de 30 anos de carreira, o artista 

expressa uma visão urbana e ao mesmo tempo vigorosa de Lisboa, através de 24 

trabalhos, onde retrata alguns dos bairros mais emblemáticos, como Alfama ou o Bairro 

Alto, a Baixa Pombalina, o Castelo de São Jorge, o Tejo e algumas cenas do quotidiano 

alfacinha. Na busca de uma nova leitura artística, baseada em novas questões estéticas 

que se refletem num desenho primoroso, o artista revela-nos um vasto conhecimento 

pictórico e procedimento fundamentado numa arquitetura filosófica. 

 

Artista por natureza 

Maramgoní nasceu em São Paulo, em 1972, interessando-se desde a infância por 

desenho e demonstrando grande habilidade com formas e proporções. Com apenas 10 

anos de idade, traça as diretrizes de seu destino artístico: a pintura. Após alguns anos 

como autodidata, em 1987, abre seu próprio atelier, onde também lecionou. Em 2005, 

aprofunda-se na arte contemporânea. Indiferente aos modismos, sua obra mantém-se 

autêntica e suas técnicas e cores revelam seu genuíno dom e amor pela arte. Em 

Setembro de 2018, Maramgoní mudou-se para Lagos, Portugal. 

 

 

A Galeria de Arte do Casino Estoril inaugura, no dia 27 de Novembro, às 17 horas, 

a exposição “Cenas de Lisboa”, da autoria do artista brasileiro Maramgoní. Com 

entrada livre, a não perder, até 11 de Janeiro de 2022.   

 

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 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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