
Com entrada gratuita, até 20 de Novembro 

Casino Lisboa acolhe na Galeria de Arte 
“Silêncios e Outros Discursos” de Teresa Sousa 

Foram milhares os visitantes do Casino Lisboa que, desde o passado mês de 
Setembro, observaram a exposição individual de pintura “Silêncios e Outros 
Discursos”, da autoria da artista Teresa Sousa. Com entrada gratuita, esta mostra 
individual de pintura está patente, até 20 de Novembro, na Galeria de Arte, localizada 
na área circundante ao Arena Lounge.  

A exposição “Silêncios e Outros Discursos” apresenta vinte e seis pinturas que 
relatam situações e pequenas histórias, com três ou menos personagens, que mostram 
e em simultâneo omitem, intenções, incertezas, emoções, sendo desafiante escutar o 
que dizem os seus silêncios, assim como as conversas, diálogos e monólogos que se 
adivinham. 

As obras apresentadas tiveram como inspiração memórias, poemas e meras situações 
do quotidiano, observadas ou ficcionadas. Deste processo resulta uma crónica ou um 
conto, que é registado sob a forma de pinturas, patentes para que os visitantes da 
Galeria de Arte do Casino Lisboa possam ler e interpretar estas narrativas coloridas. 

Nascida em 1959, natural de Lisboa, Teresa Sousa, após uma longa carreira 
profissional, iniciou a sua formação em Desenho e Pintura em 2016 na Oficina do 
Desenho, na Associação Cultural em Cascais onde o seu percurso artístico se 
desenvolveu a partir dessa data. 

A Galeria de Arte do Casino Lisboa acolhe, até 20 de Novembro, a exposição de 
Pintura “Silêncios e Outros Discursos”, da autoria da artista Teresa Sousa. A 
entrada é gratuita. 

Distinguido com o certificado “Clean & Safe” do Turismo de Portugal, o Casino 
Lisboa abre, de Domingo a Quinta-Feira, das 15h00 às 03h00; e às Sextas-Feiras, 
Sábados e vésperas de Feriados, das 16h00 às 04h00. 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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