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CONVITE PARA INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 
- REGRESSO ÀS ORIGENS - 

Saul Neves de Jesus nasceu a 27 de fevereiro de 1965, em Olhão. 
 
É Licenciado em Psicologia (1989) e Doutor em Ciências da 
Educação, na especialidade de Psicologia da Educação (1996), pela 
Universidade de Coimbra, onde foi professor. Em 2014 realizou um 
Pós-Doutoramento em Artes Visuais, na Universidade de Évora. 
Desde 2003, é Professor Catedrático da Universidade do Algarve e 
possui um vasto currículo académico e científico, com 
reconhecimento a nível nacional e internacional. 
 
No domínio das artes, realizou a sua primeira exposição em Olhão, 
com 18 anos de idade. Desde então já realizou mais de vinte 
exposições individuais, em Portugal e no estrangeiro.  
Na data em que comemora os 50 anos de idade decidiu “regressar” 
à sua cidade natal para apresentar uma mostra das suas produções 
artísticas, nas quais foram utilizadas diversas técnicas, em particular 
a fotografia, a pintura e a escultura. 
 
Simultaneamente, lança o livro “Construção de um percurso 
multidisciplinar, integrativo e de síntese nas Artes Visuais”, em que 
procura fazer uma retrospetiva de mais de 30 anos de produção 
artística, procurando dar consistência e identidade ao percurso 
desenvolvido neste âmbito. 
Conforme refere na Introdução do seu livro:  
“Em síntese, o desafio que nos colocámos enquanto praticantes de 
artes visuais foi desenvolver um percurso de produção artística, 
suportado pela curiosidade, motivação e aprendizagem de novas 
competências operativas nas artes visuais, permitindo estruturar 
uma perspetiva multidisciplinar, no sentido da integração progressiva 
de técnicas que permitissem expressar as ideias, os sentimentos e 
até as sensações que pretendíamos. 
Não é comum os artistas escreverem sobre a sua própria obra, mas 
quisemos fazê-lo pois, embora as imagens que produzimos “falem 
por si”, ao considerarmos a arte como um processo de comunicação, 
parece-nos importante partilhar o sentido dos trabalhos que 
realizámos, mesmo que a perceção por parte de quem os apreciar 
possa ser divergente da nossa.  
Convidamo-vos então a entrar no nosso mundo nas artes visuais...” 
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