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NOTA À IMPRENSA

Inauguração da exposição de pintura "As
Fabulosas", de Sofia Pinto Correia Melo
O Centro de Artes de Sines inaugura, no dia 5 de Fevereiro, às 18h30, a exposição "As
Fabulosas", com pintura de Sofia Pinto Correia Melo.
A exposição tem entrada livre e está patente até 27 de Fevereiro, todos os dias, entre as 14h00 e
as 20h00.
Tendo como tema principal o universo feminino, este conjunto de doze trabalhos de colagem
sobre papel pretende ser um olhar divertido e um pouco irónico sobre as preocupações do
quotidiano da mulher actual.
A partir de imagens fotográficas, recortes de revistas e papéis vários, foram criadas personagens,
mulheres ícones, representando diversos imaginários e ambições.
Sofia Pinto Correia Melo nasceu em Lisboa, em 1968. É licenciada em Marketing pelo IADE.
Possui também o curso de Design de Moda, com especialização em Audiovisuais de Moda no
IADE e ainda o curso de Modelagem Industrial, pelo CIVEC.
De 1989 a 1999 trabalhou na área da moda, em desfiles, revistas e colecções de marcas e
designers portugueses.
De 1998 a 2007, acompanhou a gestão da empresa familiar. Desde 1996, desenvolve um
projecto de artesanato, sob a marca Casassombrada®.
Em Outubro de 2007, foi editado “Casa Grande”, o seu primeiro livro de poesia, pela Quasi
Edições.
Em Julho de 2010 editou “Ficar só assim” e em Novembro último “A Ilha das Laranjas”, poemas
únicos, com ilustrações da autora, em edição de artista.
Na área da pintura, fez o curso de formação artística na Sociedade Nacional de Belas Artes.
Tem exposto individualmente com regularidade, desde 2003.
A exposição é uma organização da Câmara Municipal de Sines.
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