
TERESA ANTUNES 
 
FORMAÇÃO  
É Licenciada em Gestão de  
Empresas (ISCTE) e segue uma  
carreira na área da gestão, no  
entanto, desde muito cedo, com o  
desejo de explorar a sua arte.  
Ao longo do tempo, tem vindo a  
dedicar cada vez mais tempo à  
pintura, explorando a sua arte,  
descobrindo o seu traço e o que a  
move para a arte da pintura.  
- Formação em Pintura, pelo Atelier  
Internacional de Belas Artes, com o  
artista plástico Rui Carruço,  
2014/2018.  
- Desenho Modelo Vivo, pelo Ar.Co  
Centro de Arte & Comunicação  
Visual, 2018.  
  
  
EXPOSIÇÕES  
- Exposição Colectiva no Hotel do  
Carmo, em Lisboa, 2014.  
- Exposição Colectiva no Palácio da  
Independência, em Lisboa, 2015.  
- Exposição Colectiva na Galeria de  
Exposições do Castelo Portalegre,  
no Alentejo, 2016.  
- Exposição Colectiva na Galeria  
Atmosfera-M, em Lisboa, 2017.  
- Exposição Permanente no Hotel  
VIP Executive Art’s, no Parque das  
Nações, desde 2017.  
- Exposição Individual no Espaço  
Cultural das Mercês, em Lisboa,  
2018.  
- Exposição Individual no Centro  
Cultural da Malaposta, em Odivelas,  
2018. 
 
“Quando estou com as minhas  
telas, fluo como me apetece,  
seguindo a minha alma,  
explorando o meu traço à minha  
forma de ser e expressar... uma  
intenção de despistar,  
desconcertar a racionalidade de  
todos os dias, de criar harmonia,  



de tocar, de promover reflexão...  
Adoro cores, traços indefinidos,  
soltos...  
Atualmente, não me dedico a  
tempo integral à pintura e muitos  
“flashes” de imagens que me  
surgem ficam suspensos no meu  
subconsciente, onde flutuam até,  
um dia talvez, pousarem em  
telas...”  
 
 
------------------------------------- 
 
 
EDUCATION  
Graduated in Business Management  
(ISCTE) and follows a management  
career, however early on she felt the  
desire to explore her art. 
Over the time, she has been  
dedicating more and more time to  
painting, exploring her art,  
discovering her trace and what  
mover her to the art of painting.  
- Painting Training, of the  
International Atelier of Fine Artes,  
with Rui Carruço (plastic artist),  
2014/2018.  
- Live Model Drawing, of the Ar.Co  
Center for Art & Visual Comunication,  
2018.  
  
  
EXHIBITIONS  
- Collective Exhibition at the “Hotel  
do Carmo”, in Lisbon, 2014.  
- Collective exhibition at the  
“Independence Palace”, Lisbon,  
2015.  
- Collective exhibition at the  
“Portalegre Castle Exhibition  
Gallery”, Alentejo, 2016.  
- Collective Exhibition at the  
“Atmosfera-M Gallery”, in Lisbon,  
2017.  
- Permanent Exhibition at the “VIP  
Executive Art's Hotel”, in Parque das  
Nações, since 2017.  
- Individual Exhibition at the “Cultural  



Space of Mercês”, Lisbon, 2018.  
- Individual Exhibition at the “Cultural  
Center of Malaposta”, Odivelas,  
2018. 
 
 
"When I am with my canvas, I  
just flow as I want, following  
my soul, exploring my trace  
on my own way of being... an  
intention to disconcert the  
daily rationality, create  
harmony, touch, promote  
reflection... I love colors,  
undefined and loose traces...  
Nowadays, I do not dedicate  
myself full time to painting,  
then many "flashes" of images  
that arise me are suspended  
in my subconscious, where  
they float until, one day  
perhaps, they land on  
canvas... " Teresa Antunes 
 
 


