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N lh di ã

 

Morro de amor pelas águas da ria,
Esta espuma de dor eu não sabia.
Sou moliceiro do teu lodo fecundo,
Sou a ria de Aveiro, o sal do mundo.
 
 
Vara comprida,
Tamanho da vida.
Braço de mar
A lavrar, a lavrar.
 
 
Morro de amor, nesta rede que teço
E é no sal do suor que eu aconteço.
Para além da salina, o horizonte me ensina
Que há muito mar, muito mar p'ra lavrar, p'ra lavrar.

 
 
Fado Moliceiro . Ary dos Santos
imortalizado pela voz de Carlos do Carmo

faina do moliço
aguarela sobre papel . 76x28cm



faina do moliço
aguarela sobre tela . 100x100cm

Ria



faina do moliço
aguarela sobre papel  . 76x56cm



moliceiro
aguarela sobre papel . 76x56cm



faina do moliço
aguarela sobre tela . 60x80cm



salinas
técnica mista sobre tela . 100x50cm

Salinas

 

 
Com o seu sal tão branquinho,
Nas salinas a brilhar  (...)
 
 
Marcha de Aveiro

 
 



salinas
aguarela sobre papel . 28x76cm



salinas
técnica mista sobre tela . 50x100cm



 

paisagem marítima
técnica mista sobre tela . 120x120cm



 

paisagem marítima
técnica mista sobre tela . 100x100cm



museu da arte nova
aguarela sobre papel . 76x56cm

Arte 
Nova

 

Aveiro, 
cidade Arte Nova
 
 
 
 



antiga cooperativa agrícola
aguarela sobre papel . 76x56cm



hotel as américas
aguarela sobre papel . 76x56cm



Vamos todos em romagem,
Nossas ofertas levar,
E perante a sua imagem,
São Gonçalinho adorar.
 
(...)
 
Hino de São Gonçalinho
 

 

 

 
 
 
 
 

são gonçalinho . adro da capela
aguarela sobre papel . 76x56cm
(coleção particular)

São
Gonçalinho 

 



são gonçalinho . dança dos mancos
aguarela sobre tela . 100x100cm



canal central
aguarela sobre tela . 100x100cm

Cidade 
 



canal central
aguarela sobre papel . 76x56cm



cais dos botirões
aguarela sobre tela . 100x100cm



canal de são roque
aguarela sobre papel . 56x76cm



canal central
aguarela sobre papel . 56x76cm



António Neves (Ílhavo - 1963), desenvolveu e apurou técnicas
de desenho e pintura na Fábrica de Porcelanas Vista Alegre.
Em 1987, desvinculou-se desta empresa e iniciou carreira
profissional nas artes plásticas. Elege a minuciosa técnica da
aguarela como referência do seu trabalho artístico. Utiliza
variados suportes, para além da aguarela, sendo-lhe
reconhecidas a pintura em tela e a escultura em aço
recortado e conformado, para  além dos grandes murais de
azulejo. A sua obra atravessa várias temáticas, no entanto, a
Ria de Aveiro é presença marcante, num universo pictórico
rico de paisagens e de pormenores dos espaços que
habitamos. 
 

 

 

 

 

 
"(...) É Portugal que se retrata nesta pintura. Um país ainda romântico, humano e
pronto para ser lido na simplicidade das suas formas, na elegância das linhas
estruturais (...). António Neves pinta a decantação e a harmonia. Serenamente."         
 Edgardo Xavier (crítico de arte)
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5% do valor das vendas reverterão para a Paróquia da Vera Cruz em Aveiro - Respostas Sociais



www.culturas.pt

http://www.culturas.pt/

