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Projeto Presença - Saguão. Exposição de uma escultura em aço 
córten de Carlos Tenius e daxilogravura “Luculus, condenado ao 
nada” de Armando Almeida. Até 2.01. :
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Obras recentes de Carlos Tenius e Armando 
Almeida estão em exposição no saguão do MARGS 
até o final de dezembro. Tenius é o autor do 
Monumento aos Açorianos e professor do Instituto 
de Artes. Armando Almeida também deu aulas de 
gravura na Universidade e no Ateliê Livre e foi um 
dos diretores do MARGS.
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PROJETO PRESENÇA — Edição 93 do pro
jeto expõe no saguão do Margs escultura 
em aço de Carlos Tenius e xilogravura de 
Armando Almeida. Até 2 de janeiro.
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PROJETO PRESENÇA -
A edição 1993 do Projeto 
Presença encerra em dezem
bro com a exibição, 
guão do Margs, de uma es
cultura em aço córten de Car
los Tenius e a xilogravura 
“Luculus, condenado ao na
da” de Armando Almeida. 
Tenius é o autor do “Monu
mento aos Açorianos” e pro
fessor do Instituto de Artes. 
Armando Almeida também 
deu aulas de gravura na Uni
versidade e no Ateliê Livre e 
foi um dos diretores do 
Margs.

no sa-

As obras de Tenius e 
Armando Almeida ficam 
exposição até 2 de janeiro. 
Horário do Margs: de terças 
a domingos, das 10 às 17 ho-

em

ras.
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PROJETO PRESENÇA
SJSuã° do Margs (Praça da Alfândega

Mostra de uma escultura em aço córten 
de Carlos Tenius e da xilogravura Lucu- 
lus. Condenado ao Nada. de Armando 
Almeida. De terça a domingo, das lOh às 
17h. Ate 2 de janeiro.
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PROJETO PRESENÇA
Saguão do Margs (Praça da Alfândega 
s/n°).
Mostra de uma escultura em aço córten 
de Carlos Tenius e da xilogravura Lucu- 
lus, Condenado ao Nada, de Armando 
Almeida. De terça a domingo, das lOh às 
17h. Até 2 de janeiro.
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PROJETO PRESENÇA -
A edição 1993 do Projeto 
Presença encerra em dezem
bro com a exibição, no sa
guão do Margs, de uma es
cultura em aço córten de Car
los Tenius e a xilogravura 
“Luculus, condenado ao na
da” de Armando Almeida. 
Tenius é o autor do “Monu
mento aos Açorianos” e pro
fessor do Instituto de Arte*;,
Armando Almeida também 
deu aulas de gravura na Uni
versidade e no Ateliê Livre e 
foi um dos diretores do 
Margs. As obras de Tenius e

Armando Almeida ficam 
exposição até 2 de janeiro. 
Horário do Margs: de terças 
a domingos, das 10 às 17 ho-

em

ras.


