“Contos de futebol e
outras histórias”
Horário de funcionamento:
De terça a domingo das 10h às 12h e das 15h às 17h
Encerrado:
Todas as segundas-feiras, 1de janeiro, terça-feira de
Carnaval, domingo de Páscoa, 25 de abril, 1 de maio,
Feriado Municipal (móvel) e 25 de dezembro
Contatos:
Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria
Rua Alexandre Braga, 32
3430 – 007 Carregal do Sal
Tel.: 232960404
Fax: 232960409
museu@carregal-digital.pt

Desenhos de Luís Teles
De 07 de março a 30 de abril
2017

A exposição consta de desenhos que ilustram uma
seleção de pequenos textos escolhidos.
O tema do “futebol” procura sublinhar vivências de
infância em que os domingos eram marcados por
aqueles grandes desafios que se colocavam à equipa
local em que invariavelmente eu acompanhava o meu
pai - grande “adepto” e “sócio” do clube local.
À hora do jogo, os mais aficionados encostavam-se à
frágil vedação em tubo, que vedava o campo. Seguiam
assim bem de perto e em dimensão real todos os
movimentos do “rectangulo”.
Fixavam-se bem junto dos bandeirinhas a quem não
poupavam fortes críticas, apupos e fortes assobios,
àquela marcação de fora de jogo da equipa local.
A exposição apresenta desenhos de ilustração de
textos de autores de referência como: Eduardo
Galiano; Assis Pacheco; Peter Handke e Júlio
LlAmazares, Mário de Sá Carneiro.
Este verão quente, cheio de fumo, provocado pelos
incêndios florestais, motivou-me (fechado em casa) a
ilustração de alguns textos de Mário Henrique Leiria textos de Humor Negro, extraídos do “Gin-Tonic”.
O Outono levou-me a Jacqes Prevert em “Histórias
para meninos sem Juizo”.
No meio ficaram as Short stories de Lydia Davis.
Enquanto que algumas questões mais pessoais, me
levaram a ler e reler Kafka, em América.
O desenho aqui apresentado movimenta-se numa
dimensão, próxima do gesto, que em si segue a expressão
do conto e lhe procura dar movimento.
- Um gesto rápido, tão rápido como aquele que sai da
marcação daquele “golo” que surpreende o relato do
comentador desportivo que de insípido comentário, passa
a gritar com toda a força aquele “Goooolo” …...que acaba
passa a definir toda a “emoção” dos 90 minutos.

Curriculum:
Luís António Lourenço Teles.
Nasceu em Coimbra a 6 de outubro de 1954.
Viveu a infância em Oliveira do Conde/ Carregal do Sal onde
estudou no Colégio Nuno Álvares.
Foi Arquiteto pela Escola de Belas Artes de Lisboa em 1978.
Professor de Desenho, (Educação Visual) no inicio da
carreira entre 1974 e 1979, tendo iniciado a lecionar ainda
estudante, na Escola Preparatória de Mangualde
1974/1975 e em Viseu no Magistério Primário 1975/1975.
Iniciou a sua carreira profissional de arquiteto em Valença
no Gat do Vale do Minho 1980, 81 e 82 e depois no Gat do
Vale do do Lima, 1983,84 e 85.
Foi arquiteto da CCRN de 1987 até 2007, tendo
acompanhado vários Planos Diretores e de Urbanização no
distrito de Viana do Castelo.
Como arquiteto em profissão liberal, executou entre outros
os seguintes trabalhos: Ampliação do Museu Municipal de
Viana do Castelo, (tendo merecido uma menção honrosa
no prémio de arquitetura da Ordem dos Arquitetos em
1993), Igreja da Correlhã em Ponte do Lima, Reconversão
do Convento dos Capuchos, Auditório e Casa Diocesana de
Viana do Castelo, Casa da Cultura em Melgaço, Lar de
Fontão em Ponte de Lima, Lar e Creche em Deão, Viana do
Castelo.
Foi membro da Comissão Diocesana de Arte e Cultura entre
1998 e 2006
- Lecionou arquitetura na Cooperativa Arvore no Porto
entre1984 e1988 e na Escola Superior Gallaécia em Vila
Nova de Cerveira entre 2004/ e 2007(com alunos
portugueses e da Galiza) - Professor de Património no
Instituto Politécnico de Viana do Castelo entre 1989 e 1991.

- Como arquiteto o desenho foi sempre uma ferramenta
do projeto, tendo sido um exercício constante a par do
estudo e da obra de arquitetura.
Durante sua catividade profissional participou em várias
exposições coletivas entre as quais a exposição Depois
do Modernismo, em 1983 na Sociedade de Belas Artes
em Lisboa e da Lusitânia o Limite o Mar em 1992 em
Madrid.
- Em outubro de 2015, em Viseu, na Livraria Sidarta,
exposição de desenhos de ilustração de textos de vários
autores, “O Crocodilo e a Avestruz” Alphonse Allais,
fábulas e outros textos”.
- Fevereiro de 2016 participação na Ilustrada.
- Em julho de 2016 no espaço Sidarta, na Acert em
Tondela, uma exposição de ilustração “O Minotauro e
outros seres imaginários – segundo o “Manual de
Zoologia Fantástica” de Jorge Luís Borges e Margarita
Guerreiro.
- Em janeiro de 2017, ilustração de um livro infantil
“Menino d'Ouro e a Raposa de Prata, da escritora
uruguaia Sandra Ramirez, publicado pelas Edições
Esgotadas.

