
 Após a primeira edição da GRÃO – RESIDÊNCIA ARTÍS-
TICA E DE INVESTIGAÇÃO (projeto anual criado em 2019), a 
Associação Quinta das Relvas, a entidade organizadora, adapta 
esta segunda edição aos tempos atípicos em que vivemos atra-
vés da indicação de um ponto de partida - a expressão linguística 
“um grão na asa”, isto é, sentir-se ou estar levemente embriaga-
do, fora do estado de normalidade.

 Esta residência procurou abrir espaço para novas pos-
sibilidades num ambiente propício a um dinamismo diferente 
do habitual, numa experiência intensa mas intimista em que os 
participantes foram convidados a mergulhar de um modo cons-
ciente tanto a nível psicológico como social, capaz de potenciar 
a sua permeabilidade face ao contexto natural e cultural ofere-
cido quer pelo espaço da Quinta, quer pela população e cultura 
locais.

 “Um GRÃO na Asa”  foi marcada por sessões de deba-
te entre os artistas residentes e por visitas de estudo a espaços 
culturais da Região de Aveiro, culminando esta experiência na 
exposição que aqui se apresenta, na Biblioteca Municipal de Al-
bergaria-a-Velha.

 Dos artistas representados nesta exposição conta-se 
com a presença de Beatriz Chagas, Clara Leitão, Filipa Fernan-
des, Rafael Fráguas, Vitor Gonçalves e Carolina Drahomiro + Da-
nilo Galvão, aos quais se juntam as coordenadoras do projeto, 
Mariana Malheiro e Beatriz Manteigas, também artistas plásticas.Entidade organizadora Apoios 

20 - Victor Gonçalves
Andaço I
Vídeo, 5’55”

21 - Victor Gonçalves
Andaço II
113 x 160 cm
10 monotipias e colagens 
sobre papel 

22 - Filipa Fernandes
Ensaio para uma novela foto-
gráfica III
Dimensões variáveis 

23 - Victor Gonçalves 
Andaço III
Fato de proteção com vegeta-
ção local
50 x 180 cm 

24 - Clara Leitão
Digestão
Guache, lápis de cor e cola-
gem sobre papel
23 x 66 cm

25 - Rafael Fráguas
Selva I
Spray, óleo e pastel de óleo 
sobre papel 
45 x 60 cm

26 - Rafael Fráguas
Fogo
Spray, óleo e pastel de óleo 
sobre papel
45 x 60 cm

27 - Filipa Fernandes
Ensaio para uma novela foto-
gráfica II
Impressão fotográfica
20 x 100 cm

28 - Victor Gonçalves  
Andaço V
Monotipia sobre papel de 
arroz tnt e vegetação local
29,7 x 21 cm 

29 - Beatriz Chagas
Uma cabeça 
Pasta modelar, gesso, cola 
branca e tinta acrílica
32 x 85 x 21 cm 

30 - Rafael Fráguas
Selva III
Spray, óleo e pastel de óleo 
sobre papel
40 x 58 cm 

31 - Clara Leitão 
Vaca/boi 
Guache sobre pasta de 
modelar 
24 x 43 cm

32 - Filipa Fernandes
Ensaio para uma novela 
fotográfica I
90 x 200 cm
Impressão fotográfica  

33 - Carolina Drahomiro e 
Danilo Galvão 
Saúva -7’20”
Cartografia do encontro - 
3’46 “

34 - Vídeo documentário 
sobre a residência

12 - Rafael Fráguas
Sapo III
Erva mate sobre moedas
4 x 2,5 x 2,5 cm

13 - Clara Leitão
Fruto
Guache, lápis de cor e colagem 
sobre papel 
33 x 10 cm 

14 - Rafael Fráguas
Sapo II
Óleo, pastel de óleo 
15 x 18 x 2,5 cm 
 
15 - Clara Leitão
Plantas
Guache, lápis de core e pasta 
de modelar, ramos e madeira
44 x 59 x 55 cm
 
16 - Clara Leitão 
Predadores 
Gouache, lápis de cor e cola-
gem sobre papel
23 x 66 cm

17 - Beatriz Chagas
Adeus 
Impressão a jacto sobre papel
81 x 47 cm 

18 - Beatriz Chagas
Adeus 
Impressão a jacto sobre papel
81 x 47 cm

19 - Rafael Fráguas
s/ título
Spray, óleo e pastel sobre 
pastel
53 x 82 cm



 Pelo segundo ano consecutivo, reuniram-se as forças 
para propor a um conjunto de sete artistas o desafio de pro-
duzir conteúdo artístico a partir da exploração do contexto 
oferecido quer pelo espaço da Quinta das Relvas, quer pela 
cultura local. A metáfora das pedras, criada a partir do nome 
pelo qual dá esta residência artística – Um Grão na Asa – pa-
rece-nos constituir o melhor ponto de partida para descrever 
o presente momento:
 Sabemos que as pedras que carregamos às costas 
são todas diferentes. Reconhecemos que há quem tenha 
uma pedra grande, outros três pedras pequenas. Há quem 
as tenha porosas, outras escorregam e obrigam-nos constan-
temente ao seu resgate. Podemos assumir que a dificuldade 
de carregar a nossa pedra é sempre relativa à dimensão da 
pedra do outro. Estas pedras de que nos lembramos frequen-
temente são as difíceis, as que por vezes ferem, ou que ferem 
sempre.
 Mas há também outras pedras, as que tendemos a 
não olhar, por serem mais discretas, aquelas que acabam no 
fundo das nossas costas e que se desfazem até. Estas são as 
pedras que aconchegam os calhaus, as que, embora pesan-
do, facilitam a deslocação dos mesmos funcionando como 
rodas, as que permitem que não fiquemos tão marrecos. Po-
demos encontrá-las em circunstâncias variadas: supondo que 
chocamos uns contra os outros, as pedras que mais facilmen-
te saltarão de costas em costas são as pequenas. E quando 
uma dessas pedrinhas salta, há umas costas que seguirão ca-
minho mais pesadas, mas também mais aptas a carregar os 
calhaus.
 
As pedras também constroem coisas!

        Beatriz Chagas
      Setembro de 2020

1 - Beatriz Manteigas
Mr. Ellsworth
Técnica mista sobre papel
109 x 100 cm 

2- Beatriz Manteigas
s/ título
Série fotográfica
10 x 15 cm 

3 - Rafael Fráguas
Selva II
Spray, óleo, pastel e grafite
40 x 58 cm 

4 - Victor Gonçalves
Andaço IV
Tronco e desenhos sobre carpete
100 x 150 cm 

5 - Rafael Fráguas
Selva IV 
Spray, óleo, pastel e grafite
40 x 58 cm 

6 - Carolina Drahomiro e Danilo Galvão
Cartocoreografia
Instalação de vídeo - 10’41 “
100 x 100 x 37 cm 

7 - Carolina Drahomiro e Danilo Galvão
Epistemicídio
Carvão sobre papel 
220 x 100 cm 

8 - Carolina Drahomiro e Danilo Galvão
Biotoomia 
Técnica mista
120 x 35 cm

9 - Mariana Malheiro
A sós 
Óleo sobre tela
18  x 24 cm 

10 - Mariana Malheiro 
Crianças que brincam na rua
Óleo sobre tela
40 x 50 cm


