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O tesouro deste mês é um catálogo produzido pela Bibliote-

ca Municipal de Ponte de Sor na ocasião da exposição 

“Grandes Portuguesas” da pintora Daniela Camelia Anghel, 

em Março de 2006.  

A exposição que este documento retrata serviu para home-

nagear grandes figuras femininas da nossa história. Daniela 

Anghel que nasceu em 1979 na Roménia mas licenciou-se 

em Lisboa arrancou às tintas os retratos da Rainha Santa 

Isabel, Inês de Castro, Josefa de Óbidos, D. Filipa de Len-

castre, a Marquesa de Alorna, Luísa Todi, D. Maria II, Flor-

bela Espanca, Eunice Muñoz, Carmen Dolores e Amália 

Rodrigues, entre outros. Inicialmente, o projeto foi pensado 

para a Galeria de Arte do Casino Estoril, com o título 

“Mulheres de Portugal”, onde a pintora expôs uma série de 

38 retratos de conhecidas mulheres de Portugal, das mais 

diversificadas áreas. Na altura, Agustina Bessa-Luís apelidou

-a de "retratista de inegável qualidade e mérito". Em 2005 

foi convidada a realizar o retrato do Presidente Jorge Sam-

paio que lhe foi oferecido por um grupo de amigos no Palá-

cio de belém.  



G r a n d e s  P o r t u g u e s a s  

D. Anghel 



Esta exposição de Daniela Anghel, “Grandes Portuguesas”, é um tributo desta 

jovem pintora romena à Mulher Portuguesa. Este é o motivo principal desta 

exposição. Por outro lado, o retrato tem sido ao longo dos séculos o melhor 

instrumento que a pintura faculta para garantir a intemporalidade do ser humano, 

como os museus de todo o mundo sobejamente comprovam. 

 

Apresentada no ano passado na Galeria de Arte do Casino Estoril, com uma 

totalidade de 38 retratos de grandes portuguesas, que se notabilizaram nos mais 

diversos ramos da actividade humana, essa mostra causou um grande sucesso 

pelo ineditismo do tema e pela invulgar qualidade com que esta jovem autora 

aborda o tema do retrato. 

 

A exposição que Ponte de Sor agora tem oportunidade de apreciar, pode ser 

considerada uma escolha antológica da mostra realizada no Estoril, não lhe 

faltando a figura dessa grande Senhora que foi a Marquesa de Alorna, figura 

grande desta região, como também Florbela Espanca e Soror Mariana, outras 

alentejanas notáveis. 

 

No texto que escreveu para o catálogo desta exposição, Agustina Bessa-Luís 

considera Daniela Anghel “uma retratista de inegável qualidade e mérito, com 

uma linguagem muito própria e pequenos pormenores que definem já não o 

nascimento, mas a confirmação de uma grande retratista”, digna de outros 

grandes nomes que têm passado por este magnífico espaço da Biblioteca 

Municipal de Ponte de Sor, onde a Literatura e a Arte se irmanam. 

 

Março de 2006 
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D. Maria I 
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Daniela Anghel nasceu em 1979 na Roménia. Licenciada em Pintura pela Faculdade de Belas 

Artes da Universidade de Lisboa em 2003. Actualmente vive em Lisboa. Em 2005 foi convidada 

a realizar um retrato do Senhor Presidente da República Jorge Sampaio. O quadro foi 

oferecido por um grupo de amigos do Presidente por ocasião do seu aniversário, em reunião 

oficial no dia 19 de Setembro de 2005 no Palácio Belém.  

 

Prémios - Exposições: 

 

2005 

  - Exposição colectiva, Arte Contemporânea, Galeria de Arte do Casino Estoril - Portugal 

  - Exposição colectiva, Feira de Arte Contemporânea, Centro dos Congressos, Estoril - 

Portugal 

  - Exposição colectiva, XVIII Salão de Primavera, Galeria de Arte do Casino Estoril - 

Portugal 

  - Exposição individual, “Mulheres de Portugal”, Setembro – Outubro, Galeria de Arte do 

Casino Estoril - Portugal   - Exposição colectiva, XIX Salão de Outono, Galeria de Arte 

do Casino Estoril - Portugal 

2004 

  - Exposição individual, Galeria de Arte do Casino Estoril - Portugal 

  - Exposição colectiva, Festival de Arte Contemporânea, Centro dos Congressos, Estoril - 

Portugal 

  - Menção Honrosa, XVII Salão de Primavera, Galeria de Arte do Casino Estoril - Portugal 

  - Exposição colectiva, Arte Contemporânea, Galeria de Arte do Casino Estoril - Portugal 

  - Exposição colectiva, Arte Contemporânea, Galeria de Arte do Casino da Póvoa de 

Varzim - Portugal 

  - Exposição colectiva, XVIII Salão de Outono, Galeria de Arte do Casino Estoril - Portugal 

  - Exposição colectiva, Biblioteca Municipal de Ponte Sor - Portugal 

2003 

  - Menção Honrosa, XVI Salão de Primavera, Galeria de Arte do Casino Estoril - Portugal 

  - Exposição colectiva, “Dom Fernando II”, Sintra - Portugal 

  - Exposição colectiva, “Leilão de Jovens Pintores” Palácio do Correio Velho - Portugal 

1998   

  - Exposição colectiva no Museu da Técnica, Bucareste - Roménia 

  - Menção em Pintura na Olimpíada Nacional de Artes Plásticas, Odorheiul Secuiesc - 

Roménia 
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