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HENRIQUE DO VALE 
Ceia
acrílico sobre lona têxtil . 170x95cm . 2018



HENRIQUE DO VALE 
Ceia
acrílico sobre tela . 80x60cm . 2020

Senhor, Tu é que me lavas os pés?!    
João 13:6



HENRIQUE DO VALE 
Ceia
acrílico sobre cartão . 100x35cm . 2020

Isto é o meu corpo que vai ser entregue por vós; 
fazei isto em minha memória.             
Lucas 22:19



Este cálice é a nova Aliança no meu sangue que vai ser
derramado por vós.                           
Lucas 22:20

HENRIQUE DO VALE 
Ceia
acrílico sobre cartão . 100x40cm . 2020



HENRIQUE DO VALE 
Ceia
acrílico sobre tela . 60x90cm . 2020



HENRIQUE DO VALE 
Ceia
acrílico sobre tela . 30x60cm . 2020



HENRIQUE DO VALE 
Ceia
acrílico sobre tela . 30x60cm . 2020



HENRIQUE DO VALE 
Ceia
acrílico sobre tela . 100x50cm . 2019

Não beberei mais deste fruto da videira, até ao dia em que
beber o vinho novo convosco no reino de meu Pai.
Mateus 26:29



HENRIQUE DO VALE 
Ceia
acrílico sobre cartão . 40x70cm . 2020



CRUCIFICAÇÃO
 

HENRIQUE DO VALE 
Cristo
acrílico sobre papel . 70x50cm . 2014



HENRIQUE DO VALE 
Cristo
acrílico sobre papel . 70x50cm . 2017

Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem.
 Lucas 23:33



HENRIQUE DO VALE 
Cristo
acrílico sobre papel . 70x50cm . 2017

 Meu Deus, meu Deus porque me abandonaste?     
 Marcos 14:25



HENRIQUE DO VALE 
Cristo
acrílico sobre tela . 100x40cm . 2017

Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
Lucas 23:46

 

 



 

Tudo está consumado.
João 20:30 

 

HENRIQUE DO VALE 
Cristo
acrílico sobre tela . 100x40cm . 2020



HENRIQUE DO VALE 
Cristo
acrílico sobre tela . 80x60cm . 2020

 

A terra tremeu e as rochas fenderam-se.
Mateus 28:51
 

 



Então, o Senhor Jesus, depois de lhes ter

falado, foi arrebatado ao Céu e sentou-se à

direita de Deus.
Marcos 16:19

HENRIQUE DO VALE 
Anjo I . Anjo II
acrílico sobre  cartão  . 70x27cm . 2020

RESSUSCITOU
e

SUBIU AO CÉU



CORPUS CHRISTI - Há Alguém que olha por nós.

 

Vivemos tempos de incerteza. Com serenidade, coragem e amor ao próximo, conseguiremos ultrapassar a

angústia do presente e pensar num amanhã melhor. Temos Alguém que olha permanentemente por nós!

Somos convidados a viver e a seguir o Seu exemplo.

Que esta Páscoa nos reforce a esperança de rapidamente podermos reunir família e amigos, para juntos

comemorarmos a vida!

 

 

Esta exposição estava programada desde o final do ano passado. Com as obras em acervo, ficamos

impossibilitados de realizar uma sessão pública inaugural e de manter a dinâmica de visitas, no espaço

físico da nossa galeria. Quisemos, mesmo assim, garantir a programação e a ligação com os nossos

colecionadores e amigos, promovendo uma mostra virtual. Editamos igualmente o presente catálogo, que

em formato digital, fica disponível para consulta e download no website Culturas.pt.

 

 
Alberto Camões Sobral

Aveiro, março 2020



HENRIQUE DO VALE nasceu em 1959. Curso Superior de

Pintura da E.S.A.P.; Curso Superior de Design Industrial da

E.S.A.D (Matosinhos); Mestrado em “Art, Craft & Design

Education” 2004, na Universidade de Surrey Roehampton -

Londres; Estágio de Litografia/Gravura na Academia de Belas

Artes de Liége. 

Participou em Workshops de Cerâmica em Portugal e Espanha;

Workshop de Gravura com Artistas Belgas e Portugueses -

Workshop de Gravura Digital/Gravura Tradicional (2004),

Projeto/Bienal de Cerveira. 

É um artista plástico com um percurso de mérito, no panorama

das artes plásticas em Portugal.
 

 

 

 

 

 

 

 
"As formas labirínticas que o Henrique do Vale recria, dão-nos a sensação de
sermos apanhados por um infinito que nos envolve e que nos torna figurantes dos
cenários representados e nos fazem sentir que, afinal, ainda está muito por dizer
neste mundo da representação". Henrique Silva
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