
A Fundação irá atribuir, mediante candidatura prévia, duas
bolsas de estudo para o ensino superior. 
O período de candidaturas termina no dia 18 de outubro de
2020. 

Para saber mais consulte o regulamento disponível no site
da Fundação. 

www.fundacaocaixagricolacostazul.com/bolsa-de-estudo

N e w s l e t t e r

EXPOSIÇÃO
TRILHO DE
CORES

FLÁVIO
PACHECO

O atleta Flávio Pacheco, natural de
Ermidas-Sado, renovou o título de
Campeão Nacional, nos campeonatos
nacionais de paraciclismo que
decorreram de 14 a 16 de agosto em
Paredes, no Porto.
A Fundação Caixa Agrícola Costa Azul
é uma das apoiantes deste atleta. 

Ao longo do ano a Fundação tem
vindo a honrar o compromisso "de
todos e para todos". 
Numa época em que muitas empresas
viram as suas reuniões e formações
paradas por falta de espaço adequado
aos novos tempos, a Fundação cedeu
as suas diversas salas onde, devido à
sua amplitude, foi possível seguir as
orientações da DGS.
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CEDÊNCIA
DE SALAS

No passado dia 1 de setembro, a
Fundação abriu novamente as portas
da sua Sala Multiusos, com a
Exposição de Pintura "Trilho de
Cores" de Margarida Botelho. 
Esta exposição cheia de cores fortes e
intensas, está patente na Fundação até
ao dia 10 de outubro, agora com um
novo horário, das 14:00h às 18:00h.



S e t e m b r o  2 0 2 0

EXPOSIÇÃO DE PINTURA
"TRILHO DE CORES" 
Maria Margarida Botelho, artista plástica, nascida em Santiago do
Cacém a 13 de agosto de 1966, expõe as suas obras na Sala
Multiusos da Fundação, 
A exposição dá pelo nome "Trilho de Cores" e abriu ao público no
dia 1 de setembro, contando já com imensos visitantes. 
Orgulhosa dos seus trabalhos, que no seu conjunto enchem a sala
de vida, Margarida Botelho fala um pouco do seu percurso.
"Iniciei-me na pintura no ano 2004, como autodidata, através de um
percurso experimental, que me traz às obras que hoje tenho aqui expostas.
Não possuo formação na área da pintura, mas foco-me nas artes plásticas,
usando a técnica de entalhe da tinta sob tela."
Questionada  acerca de como chega ao resultado final, visível nas
suas telas cheias de cor, Margarida explica: "a preparação da tela
consiste em colocar camadas de tinta, previamente escolhidas de modo
aleatório, até que a mesma tenha a espessura desejada. Depois de esculpida
ganha a sua identidade, numa fusão de cores intensas e de forma abstrata."

As cores fazem
parte da minha

vida,
transmitem-me

uma sensação de
bem-estar e

tranquilidade"

Acerca do seu interesse pela
pintura acrescenta: "o interesse
pelas artes plásticas surge como uma
forma de expressão, considero que a
pintura é um estímulo que
materializa os meus sentimentos. As
cores fazem parte da minha vida,
transmitem-me uma sensação de
bem-estar e tranquilidade".
.
A Exposição "Trilho de Cores"
estará patente na Sala Multiusos
da Fundação, até ao dia 10 de
outubro, das 14:00h às 18:00h.

Base: Jornal O Leme


