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margarida Prieto 
__

João Feijó convida-nos a embarcar com ele numa 
viagem em que dispensa à aguarela uma abordagem 
algo inédita, do que até agora se nos tem dado a ob-
servar: um preciosismo no seu desenho minucioso, 
de invulgar qualidade, um tratamento do pigmento 
sempre em busca de novas experiências utilizando a 
clássica técnica da aguarela, ou seja, a da pintura uti-
lizando porém pigmentos suspensos num veículo so-
lúvel em água. técnica esta que tem ao longo da his-
tória da arte uma importância muito superior àquela 
que o observador menos atento poderá imaginar.
A aguarela per si tem uma dimensão universal no 
tempo e no espaço, presente em todas as culturas. 
Nos milénios de cultura anteriores à nossa época 
de “reprodutibilidade técnica” e de virtualização da 
imagem, foi não apenas a imagem portátil por ex-
celência, mas a técnica privilegiada de registo de 
observação directa, de ensaio de representação, de 
simulação, e de ilustração.
E talvez se possa dizer ainda mais: a utilização da 
aguarela como meio é uma das mais valiosas zonas 
de intersecção entre a expressão artística enquanto 
forma de conhecimento, e portanto de investigação, 

o trabalho de observação e análise técnica. porque 
isso é tão verdade no que diz respeito à representa-
ção de um lírio ou de uma lebre por Albrecht Dürer ou 
de uma ave por Audubon como num esboço de Rodin 
ou um nu de Egon Schiele. A aguarela investigou o 
objectivo e o subjectivo mais do que qualquer outra 
técnica. Associa a perspicácia do olhar e a destreza 
da mão mais do que qualquer outra técnica (lembre-
mo-nos do deslumbramento de Klingsor perante a 
pincelada do escriba chinês, com o pincel contendo 
exactamente a quantidade de tinta necessária para o 
traçado de cada caracter). Compreende a atmosfera 
terrestre mais do que qualquer outra técnica.
E, se volta ao contacto com a água, regressa ao ele-
mento do qual provém toda a vida tal como a conhe-
cemos.
Mas mesmo sendo a mais difícil das técnicas, talvez 
das mais desvalorizadas, ou não fosse o seu suporte 
de grande fragilidade, mesmo assim, mergulhemos 
neste panorama que o Artista nos propõe apresen-
tando-nos um trabalho muito consistente e de gran-
de qualidade.

Boa viagem!

João FeiJó
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margarida Prieto 
__

João Feijó nos invita a embarcarse con él en un viaje 
que exenta a la acuarela un enfoque algo sin prece-
dentes, de que hasta ahora nos ha a dado observar: 
una preciosidad en su dibujo detallado de calidad inu-
sual, el tratamiento del pigmento siempre en busca 
de otros experimentos utilizando la técnica clásica 
de la .acuarela, o sea, la da pintura utilizando pero 
pigmentos suspendidos en un excipiente soluble en 
agua. técnica esta que tiene a lo largo de la historia 
del arte una importancia mucho superior aquella que 
el observador menos sintonizado podría imaginar.
Una acuarela en sí tiene una dimensión universal en 
el tiempo y en el espacio, presente en todas las cultu-
ras. En los milenios de la cultura anteriores a nuestra 
época de “reproductibilidad técnica” y de virtualiza-
ción del imagen, fue no solo el imagen portátil por 
excelencia, mas la técnica privilegiada de registro de 
la observación directa, de ensayo de representación, 
de simulación, y de ilustración.
Y tal vez se podría decir incluso más: el uso de la acu-
arela como medio es una de las más valiosas zonas de 
intersección entre la expresión artística como una for-
ma de conocimiento, y por lo tanto de investigación, el 

margarida Prieto 
__

Joao Feijó invites us to join him in a journey in 
which he dispenses to the watercolor an approa-
ch somehow unheard of, up to now: a thorough in 
his drawing, preciousness of unusual quality, a pig-
ment treatment always in search of new experien-
ces using the classic technique of watercolor, i.e. 
using paint pigments suspended in a vehicle, howe-
ver, soluble in water. this technique has throughout 
the history of art a much superior to the one the 
less aware observer can imagine. the watercolor 
per se has a universal dimension in time and space, 
present in all cultures. In the millennia of culture 
prior to our era of “technical reproducibility” and 
image, virtualization was not only portable image 
par excellence, but the prime technical registration 
of direct observation, testing, simulation, and illus-
tration.
And maybe we can say even more: the use of water-
color as a means is one of the most valuable areas 
of intersection between the artistic expression as 
a form of knowledge, and therefore the research 
work of observation and technical analysis. Becau-
se this is so true with regard to the representation 

trabajo de observación y análisis técnico. porque esto 
es tan cierto en lo que respecta a la representación 
de un lirio o una liebre por Albrecht Dürer o un pájaro 
por Audubon como un esbozo de Rodin o un desnudo 
de Egon Schiele.Acuarela. La acuarela ha investigado 
lo objetivo y subjetivo mas que cualquier otra técni-
ca. Hace la conexión de la perspicacia del mirar y la 
destreza de la mano más que cualquier otra técnica 
(nos recuérdenos de la maravilla de Klingsor delante 
de la cepillada del escribano chino, con el cepillo que 
contiene la cantidad exacta de tinta necesaria para el 
seguimiento de cada carácter). Entiende la atmósfera 
terrestre mas do que cualquier otra técnica.
Y si vuelve al contacto con el agua, vuelve al elemento 
de proveniencia de la vida tal como la conocemos.
pero incluso siendo la mas difícil de las técnicas, tal 
vez de la más devaluadas o no fuera su soporte de 
gran fragilidad, aun así, nos vamos a sumergir en este 
panorama que el Artista nos propone nos presentan-
do un trabajo muy consistente y de alta calidad.

Boa viajen!

of a lily or a hare by Albrecht Dürer or of a bird by 
Audubon as in a Rodin sketch or a nude of Egon 
Schiele. the Watercolour investigated the objective 
and the subjective more than any other technique 
associating the look acumen and dexterity of the 
hand more than any other technique (let us dazzle 
of Klingsor before the brush of a Chinese scribe, 
with the brush containing exactly the amount of ink 
required for the outline of each character). Water-
color understands the Earth’s atmosphere more 
than any other technique. And if back into contact 
with the water, returns to the element from which 
all life originates as we know it.
But even being the most difficult of the techniques, 
perhaps one of the most devalued ones, due to the 
great fragility of its support, even so, let us dive into 
this panorama  the Artist proposes showing us a 
very consistent and of high quality work.

good trip!

João FeiJóJoão FeiJó



“A tinta precorre o papel 
formando a figura  
guiada pelo artista sobe na alma 
a dar vida á pintura 
”
auto desconhecidoJoão FeiJó



João FeiJó -  “the Free Styler”

o porquê do Free Style (estilo livre) na sua obra, segundo o próprio 
João Feijó, prende-se o com o facto de ser o modo como se sente 
mais confortável face à arte ou mesmo o caminho a que se entrega e 
no qual mais se desenvolve. 
não se considera um pintor “seguidista”, por não aderir a qualquer 
tipo de regras ou de estilos que permitiriam, de imediato, identificá-lo 
ou fazê-lo ser entendido pela comunidade artística. ao invés, sente 
que a sua postura é a sua maneira de ser totalmente leal à sua cria-
ção e, como Pablo Picasso dizia, “um artista preso a um estilo é um 
artista condenado”.
João Feijó adora ser livre e sem castrações naquilo que tem de criar 
e quer ser sempre isento de quaisquer medos de críticas que pos-
sam afirmar que é um artista sem um estilo definido. É por isso que 
aceita que não será muito fácil ser interpretado ou entendido, mas 
esse factor pouco lhe importa, bem pelo contrário, dá-lhe até uma 
refrescante alegria, na medida em que irá ter de ser acompanhado a 
vida inteira, sem nunca correr o risco de ser óbvio. 
Pinta, antes de tudo o mais, para si próprio, tentando ser o mais fiel 
possível às suas vontades momentâneas e ao estado de espírito em 
que se encontrar, sendo-lhe de todo impossível pintar, se estiver tris-
te, algo onde abundem as cores garridas, os movimentos rápidos, em 
suma, a alegria. É por esta razão que cria, num estado de espírito 
mais nostálgico, obras mais bucólicas e monólogos de tonalidades 
médias e transparentes. De idêntico modo, quando se encontra mais 
alegre, deixa fluir as mensagens com que o seu corpo e mente o im-
pregnam e recria o que lhe vem à mente nessa justa ocasião. assim 
nascem as obras mais fortes, mais marcantes, sem grandes roman-
tismos, mas antes com os sentimentos mais consentâneos com a 
euforia específica do instante em causa.
Pintar é algo comparável a viver. Do mesmo modo que existem dias em 
que se acorda com os sentimentos mais diversos (alegres, apaixonados, 
tristes, stressados, angustiados, ansiosos), assim nascem as obras...
Todavia, no mundo dos nossos dias, já não é somente a técnica aqui-
lo que mais prevalece, mas antes a criatividade, o produto final que 
o artista consegue transmitir, o sentimento mais fidedigno do que 
experimentou num determinado instante e que assim se imortaliza. 
não que o lado académico não seja importante, mas a realidade é que 

existem muitos professores de arte e até escolas que condicionam, de 
certo modo, a espontaneidade oriunda de alguns potenciais futuros 
criadores artísticos...
Feijó não se cansa de enfatizar que os professores que se encontram 
em escolas e faculdades de arte, se fossem grandes pintores, não 
estariam a leccionar, estariam a pintar, porque a rentabilidade eco-
nómica lhes seria bem mais aliciante... Contudo, esta é uma matéria 
em que entende não precisar de se alongar demasiadamente, porque 
o que importa deveras é tentar passar a mensagem da razão de ser 
do modo como vê a arte em si e na sua vida e vice-versa, pois não con-
segue mesmo vislumbrar-se desenvolvendo qualquer outra actividade 
senão a de criar, a qual designa, desassombradamente, por “gozo pes-
soal”, algo muito para além de si mesmo e parte integrante do seu ser 
interno e inteiro, bem mais do que somente uma mera profissão. 
Feijó ama o que faz: pintar, criar arte! Para ele é tão essencial como 
respirar, comer, dormir ou amar... Entende que é um privilegiado por-
que faz o que gosta e quer e, ainda, é remunerado por isso.
Como tantos outros, afirma, não se sente excepção. Passou uma fase 
de tormento, no início da carreira, um tempo de afirmação como ar-
tista e, como é óbvio, o reconhecimento levou alguns anos a chegar, 
porém, a vantagem é que, contrariamente à grande maioria das ou-
tras profissões, quanto mais velho fica o pintor, mais pode valer, mais 
apurado e sensível se vai tornando, logo, não corre tanto o risco da 
“pasmaceira da reforma”, que tanta gente ceifa à vida, uma vez que 
a inércia se apodera dos mais idosos e os remete para uma espera 
quase fatídica do dia do “juízo final”.
no que concerne às várias fases da pintura deste artista, vou falar-
-vos primeiramente da aguarela. Geralmente revela um estado meio 
silencioso e nostálgico e talvez até alguma nova paixão que desponta 
ou um querer amar de novo... as obras são verdadeiros ansiolíticos 
ou, por vezes, placebos que acalmam o artista e o transportam para 
uma nova realidade: a da aparente tranquilidade.
Sobre João Feijó, o melhor mesmo, em minha modesta opinião, é ver-
des e julgardes por vós próprios! Deixo o desafio!

teresa machado
(Poetisa, não crítica de arte)
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João FeiJó -  “the Free Styler”

¿Por qué el estilo libre (freestyle) en su trabajo, según el propio 
João Feijó, la preocupación con el hecho de que la forma en que se 
sienta más cómodo en delante del arte o incluso la forma en que 
se entrega y en el que más se desarrolla.
no se considera un pintor “sumiso” por no adherirse a las normas 
o estilos que, de inmediato lo podían identificar o lo hacer ser en-
tendido por la comunidad artística. En cambio, considera que su 
postura es su forma de ser totalmente fiel a su creación y como 
Pablo Picasso dijo: “un artista atrapado en un estilo es un artista 
condenado.”
João Feijó le gusta ser libre y sin castraciones en aquello que tiene 
que crear y siempre quiere estar libre de cualquier temor de críti-
ca que puede presumir de ser un artista sin un estilo definido. Es 
por eso que acepta que no va a ser muy fácil de ser interpretado o 
entendido, pero este factor tiene poca importancia para él, por el 
contrario, da una alegría refrescante, ya que tendrá que ir acom-
pañado de toda la vida sin correr el riesgo de ser obvio.
Pinta, antes que nada, para sí mismo, tratando de ser lo más fiel 
posible a sus voluntades del momento y al estado de ánimo en el 
que se encuentra, y no puede pintar en absoluto, si estás triste, algo 
donde abundan los colores vivos los movimientos rápidos, en fin, 
la alegría. Es por esta razón que crea en un estado de ánimo más 
nostálgico, las obras más bucólicas y monólogos de medios tonos 
y transparentes. De la misma manera, cuando está feliz, deja fluir 
los mensajes con que su cuerpo y la mente lo impregnan y recría lo 
que viene a la mente n en esa precisa ocasión. así nacen las obras 
más fuerte, más impactantes, sin gran romanticismo, pero con sen-
timientos más acorde con la euforia del momento en cuestión.
Pintar es algo comparable a vivir. así como hay días en que te des-
piertas con los sentimientos más diversos (feliz, apasionado, tris-
te, estresado, angustiado, ansioso), así nacen las obras...
Sin embargo, en el mundo de hoy, no es sólo la técnica aquello que 
mas prevalece, pero la creatividad, el producto final que el artista 
consigue transmitir, la sensación más fiable do que se ha experi-
mentado en un momento dado y que así se inmortaliza. no es que 
el aspecto académico no es importante, pero la realidad es que hay 
muchos profesores de arte e incluso escuelas que condicionan, en 

João FeiJó -  “the Free Styler”

The reason why Free Style (freestyle) in his work, according to 
himself, concerns the the way he feels more comfortable in the 
face of art or even the way that he surrenders and in which more 
develops.
He doesn’t consider himself a painter “follow-my-leader”, for he 
does not adhere to any rules or styles that would immediately 
identify him or make him be understood by the artistic commu-
nity. rather, he feels that his posture is his way to be totally loyal 
to his creation and, as Pablo Picasso said, “an artist attached to a 
style is an artist sentenced”.”
João Feijo loves being free and without castrations in what he has 
created and always wants to be free from any fears of criticism 
that can claim him to be an artist without a defined style. That is 
why he accepts that it will not be very easy to be interpreted or 
understood, but this factor little matters to him, on the contrary, 
it gives him up to a refreshing joy, as he will have to be accom-
panied a lifetime without ever running the risk of being obvious.
He paints, before everything else, for himself, trying to be as fai-
thful as possible to his wills and momentary state of mind and 
it is impossible for him to paint if he feels sad something where 
vivid colours, fast movements, in short, the joy abound.  It is why, 
when in a more nostalgic state of mind he creates bucolic works 
and midtones and transparent monologues. The same way, when 
he finds himself more joyful, let messages flow with his body and 
mind to permeate and recreate what comes to his mind in this 
fair occasion.  So the stronger, more striking works, without ma-
jor romanticism emerge, but with feelings more in line with    the 
specific instant euphoria. 
Painting is something comparable to live. as there are days when 
you wake up with the most diverse feelings (happiness, passion, 
sadness, stress, distress, anxiety), so the works are born ...
However, in the world of our days, it is no longer only the techni-
que what prevails, but before the creativity, the end product that 
the artist can transmit, feeling more trusted than experienced in 
a given moment and thus immortalized. not that the academic 
side is not important, but the reality is that there are many art 
teachers and schools that affect, to a certain extent, the sponta-

cierto modo, la espontaneidad procedente de algunos posibles fu-
turos creadores artísticos...
Feijó no se cansa de hacer hincapié en que los maestros que es-
tán en las escuelas y facultades de arte, si fueran grandes pinto-
res, no estarían a enseñar, estarían a pintar, ya que los beneficios 
económicos serían mucho más atractivos ... Sin embargo, esta es 
un área que no entiende la necesidad de estirar demasiado, por-
que lo que realmente importa es tratar de transmitir el mensaje de 
la razón de ser de la manera de ver el arte en sí mismo y en su vida 
y viceversa, porque no puede incluso prever el desarrollo de cual-
quier otra actividad, sino a crear, lo que significa que, con valentía, 
para “disfrute personal”, algo más allá de sí mismo y parte de su 
ser interior y mucho más que una mera profesión .
Feijó encanta lo que hacer: pintar, crear arte! Para ello es tan 
esencial como respirar, comer, dormir o amar...Considera que es 
un privilegiado, ya que hace lo que le gusta y quiere, y aun lo están 
pagando por eso.
al igual que muchos otros, dice, no se siente aparte. Pasó un 
período de tormento, al principio de su carrera, un momento de 
afirmación como artista y, obviamente, el reconocimiento se llevó 
algunos años más, pero la ventaja es que, a diferencia de la gran 
mayoría de las otras profesiones, cuanto mas viejo se queda el pin-
tor, más puede valer, más preciso y sensible se está convirtiendo, 
así que no corre mucho riesgo de “reforma de apatía” tanta gente 
la cosecha para la vida, ya que la inercia se apodera de los mayores 
y los remete para una espera casi fatídica del “juicio final”.
En cuanto a las diversas etapas de la pintura de este artista, voy 
a hablar primero de la acuarela. Por lo general, revela un estado 
medio silencioso y nostálgico y alguna vez incluso una nueva pasi-
ón o un querer amar de nuevo...Las obras son verdaderos ansiolí-
ticos o por veces placebos para calmar el artista y lo transportan a 
una nueva realidad: la tranquilidad aparente.
acerca de João Feijó, lo mejor mismo, en mi humilde opinión, es 
ver y juzgar por ustedes mismos! Les dejo el reto!

teresa machado
(Poeta, no crítica de arte)

neity of some potential future artistic creators ...
Feijó is never tired of emphasizing that teachers who are in 
schools and colleges of art ,if they were great painters, would 
not be to teaching, would be painting, because the economic re-
turns would be much more attractive... However, this is a matter 
on which he believes not needing to stretch too, because what 
really matters is trying to pass the message of the rationale of 
how he sees the art in itself and in his life and vice versa, because 
he can’t even envision-developing any other activity but to create, 
which he designates, boldly, as “personal enjoyment”, something 
far beyond himself and an integral part of his whole inner and 
whole being, much more than just a mere profession. 
Feijó loves what he does: painting, creating art! For him it is as 
essential as breathing, eating, sleeping or loving ... He believes 
he is a privileged because he does what he likes and wants and 
is also paid for it.
Like so many others, he says, does not feel as the exception. He 
lived a tormented period, at the beginning of his career, a time 
of affirmation as an artist and, obviously, the recognition took 
a few years to arrive, however, the advantage is that, unlike the 
vast majority of other professions, the older the painter is, may 
be worth more,  becoming more accurate and sensitive, therefo-
re, not running the risk of the “retirement apathy”, that so many 
people take to life, since the inertia takes hold of the most elderly 
and refers to an almost fateful wait of the  “doomsday”.
regarding the various stages of this artist painting, I’ll tell you 
first about watercolor. It usually reveals a silent  and nostalgic 
state of mind and maybe even some new passion that rises, or a 
want to love again ... The works are true anxiolytics or sometimes 
placebos that soothe the artist carrying him to a new reality: the 
apparent tranquility.
about John Feijó, even better, in my humble opinion, is seeing 
and judging for yourselves! I leave the challenge!

teresa machado
(Poet, not art critic)
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João manuel  
FeiJó luíS  

abril, 1963 

João Feijó nasceu em Lisboa em Abril de 1963.

Iniciou-se na difícil técnica da aguarela em 1975, mas 
desde 1984, também se dedica a outras técnicas como: 
Óleo, acrílico, fotografia, carvão, arte-digital e escultura.

Começou a trabalhar com a galeria Multiface, e desde 
1984 que se dedica unicamente às Artes plásticas. 

Frequentou o curso de pintura, fotografia e escultura 
na A.R.C.O e o de desenho na S.N.B.A.

trabalhou também em conjunto com artistas de reno-
me: pedro Calapez e Ivo na A.R.C.O; Moreira Aguiar; 
Vieira Baptista; e gustavo Fernandes e Artur Bual. 

grande parte do seu trabalho encontra-se em cole-
cções particulares, públicas e estatais espalhadas por 
vários cantos do mundo, nomeadamente no Canadá, 
Alemanha, Espanha, Inglaterra, Bélgica, Brasil, Esta-
dos Unidos da América, Japão, Macau, China, tunísia, 
França, Holanda e Angola e no espólio de arte do Vati-
cano em Itália 
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Menção Honrosa Galeria Arte Livre (Lisboa)

Menção Honrosa Culturgest CGD (Lisboa)

Menção Honrosa Galeria Multiface (Lisboa)

1º Prémio da Exposição Internacional de Aguarela de 
Madrid (Espanha)

Menção Honrosa Galeria Multiface (Lisboa)

2010

2008 

2007

2006

2005

2002

1991

1990

1989



EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS

Arte Lisboa Com a Galeria Art Lounge Novembro

Art Madrid com a Galeria Art Lounge Novembro

Galeria Art Lounge Outubro

CCB Centro Cultural de Belém, (Lisboa)

Exposição “Waterland” Cidadela de Cascais

Galeria Arte na Linha “ Me Myself & Art” (Estoril)

Exposição retrospectiva dos 27 anos carreira Galeria 
Atual (Lisboa)

Cubo de Cristal “The Free Style” Marina de Cascais 
(Cascais)

Galeria Atual, 25 Anos Carreira (Lisboa)

Casa D`Art (Holanda/Roterdão)

Tagus, Parque (Oeiras)

Galeria L.M. (Sintra)

Palácio Sotto Mayor (Lisboa)

Galeria L.94 (Lisboa)

Arte na Guia (Cascais)

BelourArte Gallery (Sintra)

Arte na Villa– Sala 3 (Cascais)

Arthouse (Cascais)

Hotel Penta (Lisboa)

Galeria L.94 (Lisboa)

Museu Municipal de Torres Novas

Galeria Multiface (Lisboa)

Galeria Multiface (Lisboa)

EXPOSIÇÕES COLECTIVAS

2012

Exposição Grupo Sonae Sierra (Cascais)

Exposição Galeria Atual coletiva sobre os oceanos 
(Lisboa)

Exposição de Arte Lusófona no Centro de Exposições de 
Lisboa (Odivelas)

Exposição Galeria Horti Lamiani em (Roma Itália)

Exposição Junta de Freguesia do Estoril (Estoril) 

Exposição a favor da Liga Contra a Sida Cordoaria 
Nacional (Lisboa)

Exposição Galeria Passe Partout (Lisboa)

Galeria Atual e Cruz Vermelha Portuguesa “Ajude o 
Haiti, Agora!” (Lisboa)

Sala Carrousel Du Luvre “Feira de Arte contemporânea” 
(Paris)

Galeria 118 “Artista convidado” (Londres)

Galeria Atrium Saldanha (Lisboa)

Exposição a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro 
(Lisboa)

Exposição a favor da Liga Portuguesa contra a Sida 
(Lisboa)

Galeria Atrium Saldanha (Lisboa)

Galeria Atual (Lisboa)

Convento do Beato (Lisboa)

Galeria Verney (Oeiras)

Art Expo 30 Years New York (U.S.A)

Galeria First Gallery “100 Pintores Portugueses 
Contemporâneos” (Lisboa)

Galeria Atrium Saldanha (Lisboa)

Galeria Casa D’Art Roterdão (Holanda) 

Semanas Culturais - Cascaishopping (Cascais)

Galeria L.M. (Sintra)

Feira de Arte Independente de Madrid (Espanha)

Semanas Culturais - Cascaishopping (Cascais)

Galeria Via Veneto, L.94 (Lisboa)

Galeria Arte Livre

2ª Feira de Arte Contemporânea do Estoril (Estoril)

Galeria L.M. (Sintra)                                                                 

Belourart Gallery (Sintra)

Galeria Verney (Oeiras)

Semanas Culturais - Cascaishopping (Cascais)

Feira de Arte Independente de Madrid (Espanha)

Semanas Culturais - Cascaishopping (Cascais)

Museu da Água (Lisboa) 

Semanas Culturais - Cascaishopping (Cascais)

Inauguração da Galeria Arte na Villa (Cascais)

Galeria L.94 (Lisboa) 

Galeria EuroArte

Espaço Cultural – Cascaishopping (Cascais)

Galeria ArtHouse (Cascais) 

Galeria R.C.L. (Sintra)

Oficina da Arte (Setúbal) 

Galeria Spring (Nova Iorque) 

Galeria L.94 (Lisboa)

Galeria Gali (Oeiras)

Galeria L.94 (Lisboa)

Galeria Gali (Oeiras)

“Art’Oeiras” – Galeria Vemey (Oeiras) 

Museu Regional de Sintra (Sintra)

Galeria Época (Guarda)

“VI Centenário dos Bombeiros Portugueses”

C.G.D (Lisboa)

Galeria L. 94 (Lisboa)

Galeria Edmundo Cruz (Sintra)

Feira de Arte de Portimão Port Arte (Portimão)

Galeria de Arte do Casino Estoril (Estoril)

Galeria Trindade (Lisboa)

Galeria Multiface (Lisboa)

Galeria Arcada (Lisboa)

Arco de Madrid (Espanha)

Sociedade Nacional de Belas Artes (Lisboa) 

Galeria de Arte do Casino Estoril (Estoril) 

Galeria Edmundo Cruz (Sintra)

Sociedade Nacional de Belas Artes (Lisboa) 
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luíS hernÁndeZ del PoZo
Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA) 
Comissário da feira de Arte de Madrid (ARCO)  
__

Falar da aguarela moderna em portugal é, forçosamente, 
falar de João Feijó, um jovem artista, irrequieto e introver-
tido, que alia à sua vocação precoce e bem demonstrada, 
uma preparação única em todas as técnicas de pintura, 
com especial relevo para a aguarela, cuja técnica assimi-
lou durante a sua estadia na Alemanha, onde completou 
a formação recebida no seu país natal.
Feijó, detentor de uma forte vocação, frequentou os cur-
sos da ARCO e da Sociedade Nacional de Belas Artes 
portuguesa, o que lhe permite expor nas mais prestigia-
das galerias, não só de portugal, mas também de vários 
países europeus, sendo de destacar a sua participação na 
Feira Internacional da ARCO de Madrid. Sendo, talvez, um 
dos certames mais exigentes da Europa, esta feira apos-
ta na modernidade de expressão, sempre que isso sig-
nifique uma garantia de qualidade, transmita um cunho 
pessoal e uma grande imaginação na selecção dos temas 
e na forma de os tratar. E este jovem artista português 
preenche, em grande escala, todas essas condições “sine 
qua non” exigidas pelo certame de Madrid, tendo obtido, 
entre outros numerosos galardões, o I prémio na Exposi-

ção Internacional de Aguarela de Madrid. 
por termos tido a sorte de observar o pintor no seu meio 
ambiente, podemos afirmar que a perfeição do desenho, 
a perspectiva formal, os pontos de fuga como valor de-
terminante do enquadramento e uma coloração mono-
cromática, com predominância das cores quentes, espe-
cialmente os vermelhos, constituem a garantia das obras 
que o nosso artista apresenta ao público interessado em 
arte. Como é essencial aos bons aguarelistas, a água cor-
re, em liberdade absoluta, pelo suporte eleito, como se 
o elemento líquido, por especial graça da sua natureza, 
soubesse onde ir e como o fazer; só os grandes mestres 
da aguarela o conseguem fazer e isso está presente nas 
obras de Feijó que, naturalmente, não repudia o emprego 
de outras técnicas ou de outras tonalidades nos seus tra-
balhos. torna-se ainda necessário referir que, tendo a cor 
e a matéria como artífices, o artista esquece o que está 
a pintar e entra num jogo de luz e sombras, de formas 
rítmicas, de repartição de relevos, que proporcionam ao 
espectador o clima ideal para que possa entrar em comu-
nicação com o pintor. Isto é o que, em definitivo, constitui 
a obra de arte bem feita, obra essa que temos que ver, 
para além de olhar e, acima de tudo, que é necessário 
sentir, para se captar toda a beleza que encerra a pintura 
de João Feijó.

João FeiJó
[pt]
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luíS hernÁndeZ del PoZo
Da Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA) 
Comissário da feira de Arte de Madrid (ARCO)  
__

Hablar de la  acuarela moderna en portugal es, fuerte-
mente, hablar de João Feijó, artista joven, irrequieto e 
introvertido, que une con su vocación anticipada demos-
trada pozo y, una única preparación en todas las técnicas 
de la pintura, con la relevación especial para la acuare-
la, técnica que asimiló durante su estancia en Alemania, 
donde terminado la formación recibida en su país nativo.
Feijó, tiene una vocación fuerte, frecuentó los cursos del 
ARCO y de la sociedad nacional de las artes portugués, 
qué permite que exhiba sus obras en prestigiosas galer-
ías, no sólo de portugal, pero también de algunos países 
europeos, siendo destacar su participación en la feria in-
ternacional del ARCO de Madrid. Siendo, quizás, una de 
exigir de la mayor competencia de la Europa, esta feria 
apuesta en la modernidad de la expresión, siempre que 
ésta signifique una garantía de calidad, transmite una 
matriz personal y una gran imaginación en el selección 
de los temas y la forma de tratarlos. Este joven artista 
portugués joven llena, en grande, todas estas condiciones 
“sine qua non” exigidas por la competencia de Madrid, 
consiguiendo, entre otras las recompensas numerosas, 

    

luíS hernÁndeZ del PoZo
International Association of Art Critics (IAAC) 
Commissioner Art Fair of Madrid (ARCO)  
__

talking about modern watercolour in portugal is inevita-
bly talking about João Feijo, a young artist, restless and 
introverted, who combines with his vocation early and well 
demonstrated, a single preparation in all painting techni-
ques, with particular emphasis on watercolour, whose te-
chnique he assimilated during his stay in germany, where 
he completed the training received in his home country.
Feijó, holder of a strong vocation, he attended the courses 
of the ARCO and the Sociedade Nacional de Belas Artes 
(National Society of portuguese Arts) allowing him to ex-
pose in the most prestigious galleries, not only in portugal 
but also in several European countries, notably his parti-
cipation in the International Exhibition of ARCO in Madrid. 
Being, perhaps, one of the most demanding events in Eu-
rope, this fair bets on modernity of expression, where it 
means a guarantee of quality, pass a personal touch and a 
great imagination in the selection of topics and how to tre-
at them. And this young portuguese artist large scale fills 
all of these conditions “sine qua non” required by the Ma-
drid event, obtaining, among numerous other awards, the 
I prize in International Watercolour Exhibition in Madrid. 

como el 1º premio en la exposición internacional de Acu-
arela de Madrid.
Fue una suerte de observar al pintor en su ambiente, po-
demos decir que la perfección del dibujo, la perspectiva 
formal, el escape señala como valor determinativo del 
bastidor y de una coloración monocromática, con el pre-
dominio de los colores cálidos, especialmente los rojos, 
constituimos la garantía de las obras que nuestro artista 
presenta al público interesado en arte. pues es esencial 
para los buenos acuarelistas, el agua funciona, en la liber-
tad absoluta, para la ayuda del elegir, como si el elemento 
líquido, para el favor especial de su naturaleza, supiera 
adónde ir y como haciendo; sólo los grandes maestros 
de la acuarela lo hacen y éste está presente en las obras 
de Feijó que, por supuesto, no niegue el trabajo de otras 
técnicas o otras cortinajes en sus trabajos. Un alambique 
llega a ser necesario relacionarse que, teniendo el color 
y la sustancia como artesanos, el artista se olvida de cuál 
es pintar y entra en un juego de la luz y de las cortinas, las 
formas rítmicas, la distribución de la relevación, que pro-
porciona al espectador el clima ideal de modo que pueda 
entrar en la comunicación con el pintor. El es lo que, en 
definitivo, constituye la obra de arte bien hecha, ejecución 
el que tengamos eso a ver, paradas más allá de mirar e, 
sobretodo, que es necesario sentirse, para coger toda la 
belleza que trabe para arriba la pintura de João Feijó.

Since we have been fortunate to observe the painter in his 
environment, we can say that the perfection of the design, 
the formal perspective, vanishing points as determining 
the value framework and a monochromatic colour, with a 
predominance of warm colours, especially the reds, cons-
titute a guarantee of the works that our artist presents to 
the public interested in art. As it is essential to the good 
water colourists, the water flows in absolute freedom by 
supporting elected as if the liquid element, by special gra-
ce of its nature, knowing where to go and how to do it, only 
the great masters of watercolour can do and this is pre-
sent in the works of Feijó, who of course, does not disavow 
the use of other techniques or other shades in his work. 
It is also necessary to point out that, with the colour and 
matter as craftsmen, the artist forgets what he is painting 
and enters a game of light and shadows, rhythmic forms, 
distribution of reliefs, giving the viewer with the ideal clima-
te for that he communicate with the painter. this is what, 
ultimately, is the artwork well done, work that we have to 
see, looking beyond and above all, it is necessary to feel, to 
capture all the beauty that holds the painting of João Feijó.

João FeiJóJoão FeiJó



Panorama
    

Joan lluíS montanÉ 
Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA)
__

João Feijó, aguarelas de paisagens, vista panorâmica, 
cores que difundem o tom. 
O artista português plasma nas suas aguarelas pano-
râmicas paisagens da alma, paisagens do coração, 
outras paisagens que partem da realidade e que estão 
matizadas com sensações, com vibrações que sobem e 
descem, que se encontram para brincar com diferentes 
ritmos. 
Ritmos cromáticos que são partes de um tudo evidente, 
que se determina com a vontade de aquele que preten-
de canalizar os quatro elementos, aplicando-os em cada 
circunstância, quer seja em paisagens de água, em pai-
sagens que mostram grandes extensões verdes, como 
se fossem produto de um instante, removendo-se como 
o ar, quer em paisagens que unem céu e terra, conver-
tendo-se em vibração emocional. 
Exibe outras paisagens que são produto do interior, do 
eu espiritual do artista, que contêm referências exterio-
res mas que vão mais além do que se vê e contempla. 
trata-se de um conjunto de paisagens que são partes 
de um tudo programado, que estão veiculados através 
da aguada, de uma aguada subtil, que se instala com 

prontidão, definindo aquilo que é mais importante na 
composição. 
também possui paisagens que são produto da terra, 
com casas, construções rurais características, que co-
nectam com a necessidade de situar o espectador em 
determinadas paragens. Sendo belos, são inteiramente 
materiais, no sentido de querer instalar-se mais além 
das circunstâncias que os geraram, porque há uma es-
pécie de consciência subjacente que os impulsiona para 
os estádios que o artista pretende fazer-nos contemplar. 
tem grande precisão, mas, na aguarela, deixa voar o 
pormenor ou a descrição ao ar do momento. 
As suas paisagens são livres, sem disfarces, sem ca-
deias nem valas, perdendo-se, em ocasiões, no horizon-
te. 
Um horizonte que se enquadra numa determinada evi-
dência do eu mais subtil e fluído, do eu mais determi-
nante, porque quer exprimir a densidade sem abusar da 
matéria, para instalar-se no momento, no instante fugaz 
que é aquele que determina a característica principal do 
amor entendido como parte de um tudo em que os ele-
mentos e a natureza jogam um papel fundamental.

João FeiJó
[pt]
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Joan lluíS montanÉ 
Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA)
__

João Feijó, acuarelas de paisajes, vista panorámica, co-
lores que difunden el tono. 
El artista portugués plasma en sus acuarelas panorámi-
cas paisajes del alma, paisajes del corazón, otras paisa-
jes partiendo de la realidad y que están teñidas con las 
sensaciones, con las vibraciones que suben y bajan, que 
se reúnen para jugar con diferentes ritmos. 
Ritmos cromáticos que son partes de un todo evidente, 
que se determina con la voluntad del que pretende ca-
nalizar los cuatro elementos, aplicándolos en cada cir-
cunstancia, ya sea en paisajes de agua en los paisajes 
que muestran grandes extensiones verdes, como si fue-
ran producto de uno instante, quitándose como el aire, 
sea en los paisajes que unen el cielo y la tierra, convirti-
éndose en vibración emocional. 
Muestra otros paisajes que son el producto del interior, 
del yo espiritual del artista, pero que contienen referen-
cias externas que van más allá de lo que uno ve y con-
templa. 
Se trata de un conjunto de paisajes que son partes de 
un todo programado, que se transmiten a través de la 
aguada, de una aguada sutil, que se instala rápidamen-

    

Joan lluíS montanÉ 
International Association of Art Critics (AICA)
__

João Feijo, watercolors of landscapes, scenic views, whi-
ch diffuse color tone.
the portuguese artist creates in his watercolors pano-
ramic landscapes of the soul, of the heart, landscapes 
departing from the reality tinted with sensations, with 
vibrations that rise and fall, meant to play with different 
rhythms. 
Chromatic rhythms that are parts of a whole course, 
determining the will of who intends channeling the four 
elements, applying them in every circumstance, whether 
in landscapes of water, in landscapes that show great 
green extensions, as if they were like a product of a mo-
ment, removing as air either in landscapes that unite he-
aven and earth becoming an emotional vibration. 
João Feijó displays other landscapes that are the pro-
duct of the inner, spiritual self of the artist, but contai-
ning external references that go beyond what one sees 
and contemplates. 
this is a set of landscapes that are part of an all pro-
grammed, that are conveyed through the aguada, a sub-
tle watery, which settles with readiness, defining what is 
most important in composition. 

te, definiendo lo que es más importante en la composi-
ción. 
también cuenta con paisajes que son el producto de la 
tierra, con casas, construcciones agrícolas característi-
cas, que conectan con la necesidad de situar al espec-
tador en determinadas paradas. Siendo hermosos, son 
totalmente materiales, en el sentido de querer se insta-
lar más allá de las circunstancias que los han generado, 
ya que hay una especie de conciencia subyacente que 
los lleva a los estadios que el artista quiere que contem-
plemos.
Cuenta con una gran precisión, pero, en acuarela, deja 
volar el detalle o la descripción al aire del momento. 
Sus paisajes son libres, sin disfraz, sin cadenas o zanjas, 
perdiendo de vez en cuando en el horizonte. 
Un horizonte que se ajusta en una determinada eviden-
cia del yo más sutil y fluido, del yo más determinante, 
porque quiere expresar la densidad sin abuso de la ma-
teria para se instalar en el momento, en el instante fu-
gaz que es lo que determina la característica principal 
del amor entendido como parte de un todo en que los 
elementos y la naturaleza juegan un papel fundamental.

the author also presents landscapes that are the pro-
duct of the land, with houses, farm buildings features 
that connect with the need to situate the viewer in cer-
tain stops. they are beautiful, are entirely material, in the 
sense of wanting to settle beyond the circumstances that 
generated them, because there is a kind of underlying 
consciousness that drives them to the stadiums that the 
artist brings us to contemplate.
the artist has great accuracy but, in watercolor, let fly 
the detail or description to the air at the time. 
His landscapes are free, without disguise, without chains 
or ditches, losing if, on occasions, on the horizon. 
A horizon that fits a certain evidence of self-more sub-
tle and because he wants to express the density without 
abusing of matter, to settle at the moment, fleeting ins-
tant in which is the one that determines the main feature 
of love understood as part of a whole in which the ele-
ments and nature play a key role.

João FeiJóJoão FeiJó
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JoSÉ manuel ÁlVareZ enJuto
Crítico de arte y doctor en Bellas Artes
__

JOÃO FEIJÓ, ENtRE LUZES

É muito normal que os autores que vivam perto do mar, 
a luz e a cor abundem na maior parte das suas obras, 
como também o retrato da vida quotidiana dos que o 
rodeiam, o dia-a-dia calmo e sereno dos cidadãos. São 
estas cenas simples e habituais do amanhecer de cada 
dia que ilustram os seus trabalhos. pequenas sequên-
cias em curtos relatos desses sucessos, repetidos uma 
e mil vezes de forma semelhante, um prazer infinito que 
se traduz numa linguagem plástica, vizinhos sentados 
em velhos bancos nas praças tradicionais, aproveitando 
o sol do dia, ruas desertas que servem como modelo de 
uma cidade abandonada, fachadas de casas emblemáti-
cas, entardeceres campestres, amanheceres literários. 
Em todos estes momentos revela-se um carácter par-
ticular mostrado através de uma interminável série de 
fundos.
A obra de João Feijó percorre esta narrativa de influên-
cia, tanta que não pára de investigar e experienciar qual 
a melhor maneira de registar todos os acontecimentos 
que o envolvem em cada jornada, se através das textu-

ras dos acrílicos, se perante a liquidez do óleo, se pela 
instantaneidade da fotografia, se pela modelação da ac-
ção digital, pela sua imponência tridimensional, se pela 
poesia das aguarelas. Em qualquer caso, nada é oculta-
do nas diversas tentativas de recrear os que o cercam, 
a vida repleta de luz frequentemente causada pela liga-
ção de cores. Estamos, assim perante um pintor no seu 
exercício peculiar.

João FeiJó
[pt]
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JoSÉ manuel ÁlVareZ enJuto
Crítico de arte y doctor en Bellas Artes 
__

JOÃO FEIJÓ, ENtRE LUCES

Es muy normal que los autores que viven cerca del mar, 
la luz y el color predominen en la mayor parte de sus 
obras, así como el retrato de la vida cotidiana de los que 
le rodean, el del día a día calmo y sereno de los ciudada-
nos. Son estas escenas sencillas y habituales del ama-
necer de cada día que ilustran  sus trabajos. pequeñas 
secuencias en cortos relatos de esos éxitos, repetidos 
una y mil veces de forma similar, un placer infinito que 
se traduce en un lenguaje plástica, los vecinos sentados 
en los bancos antiguos de las plazas tradicionales, dis-
frutando del sol del día, las calles desiertas que sirven 
como modelo de una ciudad abandonada, las fachadas 
de las casas emblemáticas, atardeceres campestres, 
amaneceres literarios. En todos estos momentos revela 
un carácter particular que se muestra a través de una 
serie interminable de fondos.
El trabajo de João Feijó corre a través de este relato de 
influencia, por lo que continúa investigando y experi-
mentar la mejor manera de registrar todos los eventos 
que lo rodean todos los días, a través de las texturas de 

    

JoSÉ manuel ÁlVareZ enJuto
Art critic and doctor in Arts 
__

JOÃO FEIJÓ, BEtWEEN LIgHtS

It is quite normal that light and colour abound in most 
of the works by authors who live near the sea, as well 
as the portrait of daily life of those around them, the 
calm and serene day-to-day of the citizens. these sim-
ple and usual dawn scenes of each day illustrate their 
work.  Little sequences in short accounts of these suc-
cesses, repeated one and thousand times in a similar 
way, an infinite pleasure translated into a plastic langua-
ge, neighbours sitting on old traditional plazas benches, 
enjoying the sunshine of the day, deserted streets that 
serve as model of an abandoned city, iconic facades of 
houses, countryside sunsets, sunrises literary. All these 
moments reveal a particular character shown through 
an endless series of funds.
the work of João Feijo runs through this narrative of in-
fluence, so rich that he continues to investigate and ex-
perience the best way to record all the events involving 
him every day, whether through the textures of acrylic, 
the liquidity of the oil, the immediacy of photography, 
or by action of digital modelling, with its tridimensional 

acrílico, se delante el liquidez del oleo, se la inmediatez 
de la fotografía, se por la acción de modelado digital, 
por su grandeza tridimensional, se pela poesía de las 
acuarelas. En cualquier caso, nada se esconde en los 
diversos intentos para recrear los que lo rodean, la vida 
completa de la luz a menudo causada por la unión de los 
colores. Estamos, pues, ante un pintor en su ejercicio 
peculiar.

grandeur or by the poetry of his watercolours. In any 
case, nothing is hidden in the various attempts to recre-
ate what surrounds him, light-filled life often caused by 
the binding of colours. We are thus faced with a painter 
in his peculiar exercise.

João FeiJóJoão FeiJó
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