
carlos gervásio was born in 1972 in Monchique 
in the Algarve and from an early age he discovered 
that painting was to be not only an essential part 
of his life but his full time occupation.
Gervásio left for Lisbon and attended the Escola 
de Arte where he built on his experience through 
training and developed his individual style to 
what it is today.
Gervásio has exhibited regularly to great acclaim 
in the Algarve at the São Lourenço Cultural Centre 
and at the São Mamede gallery in Lisbon and Porto.
Artist and critic Eurico Gonçalves wrote about 
Carlos Gervásio and noted: “Graffiti murals and 
abstract expressionism manifest themselves in 
the works of Carlos Gervásio with his common 
touch rejecting any of the rules and asserting 
itself in the form of a rebellious nature that refuses 
to be defined by rules and standards normally 
followed”.
The Spanish critic Carlos Delgado stresses the 
lyrical expressionism in his work: “The gesture, 
colour and strength leave a lasting impression 
full of freshness and spontaneity, fluidity and 
freedom, abstraction and lyricism.  Carlos 
Gervásio has managed to create a detached style 
that ultimately looks at himself and guarantees a 
level of sincerity and imagination.”
Inspiring and challenging the works of Carlos 
Gervásio never fail to leave a lasting impression 
and to create a memorable impact.

carlos gervásio nasceu a 27 de Abril de 1972, 
em Monchique. Desde cedo que sentiu ser a 
pintura parte essencial da sua vida e, por isso, a 
pintura é a sua única actividade profissional. Partiu 
para Lisboa onde frequentou alguns cursos em 
Escolas de Arte, adquirindo alguma experiência e 
formação. Tem exposto regularmente no Algarve, 
no Centro Cultural São Lourenço e na Galeria 
São Mamede, em Lisboa e no Porto, sempre com 
grande aceitação do público. 
O artista e crítico Eurico Gonçalves, escreveu sobre 
Gervásio que: “Próxima dos graffitis murais da 
Arte Bruta do homem comum e do expressionismo 
Abstracto, a pintura gestual e abstracta de Gervásio 
manifesta-se à margem do saber instituído, 
rejeitando qualquer tipo de academismo para 
afirmar mais plenamente a sua natureza rebelde a 
normas e padrões previamente definidos.”
Por seu turno o crítico espanhol Carlos Delgado 
salienta o expressionismo lírico de Gervásio ao 
escrever que: “Gesto, cor e força são impressões 
deixadas pela leitura destes grandes formatos 
cheios de frescura e espontaneidade, de fluidez e 
liberdade, de ar e sensibilidade, de abstracção e 
lirismo. Gervásio tem vindo a depurar a sua obra 
de com extrema exigência e rigor; tem-se soltado 
criando um estilo que embora se aproxime de 
outros tradicionalmente ligados ao expressionismo 
lírico, acaba por se parecer consigo próprio, sendo 
identificado por essa riqueza e liberdade de traço 
que transmite uma entidade e uma garantia de 
sinceridade e imaginação.”
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A exposição de pintura por “Gervásio” estará patente ao público de 2 de Setembro a 3 de novembro de 2014, de Segunda a Sexta, 
das 10:00h às 19:00h. A entrada é livre. Esta exposição é organizada em colaboração com a Galeria São Mamede.

The painting exhibition by “Gervásio” will be open to the public from the 2nd September  
until the 3rd of november 2014 - Monday to Friday, from 10:00h to 19:00h. Entrance is free.  

The exhibition is organised in collaboration with the São Mamede Gallery.

convite | invitation 
 

É com prazer que a Galeria São Mamede e a Galeria de Arte Vale do Lobo convidam 
V. Exa. para a inauguração da próxima exposição de pintura de

 “Gervásio”. A inauguração terá lugar na terça-feira, dia 2 de Setembro de 2014 
às 17:30h, na Galeria de Arte, localizada no Vale do Lobo Shopping.

A ocasião será celebrada com um beberete. Esperamos dar-lhe as boas-vindas nesta ocasião.

It is with pleasure that Galeria São Mamede and Galeria de Arte Vale do Lobo invite you to the 
opening of the forthcoming painting exhibition by “Gervásio”. The opening will take place on 

Tuesday, 2nd September 2014 at 17:30h at the Art Gallery, located in Vale do Lobo Shopping.
The occasion will be celebrated with a cocktail. We do hope to see you there.

Homenagem a Picasso 
Acrílico sobre tela | acrylic on canvas 

130 x 130 cm - 2014



Portico manuelino
Acrílico sobre tela | acrylic on canvas

116 x 116 cm - 2014

Praia do amado
Acrílico sobre tela  
acrylic on canvas
70 x 100 cm - 2014

évora
Acrílico sobre tela  
acrylic on canvas
116 x 116 cm - 2014

Última ceia
Acrílico sobre tela 
acrylic on canvas
80 x 150 cm - 2014

surf
Acrílico sobre tela  
acrylic on canvas
130 x 130 cm - 2014


