
Jorge  Rebelo 

        Artista Plástico 
Categoria profissional  “ Mestre “ 
 
 

   Nasceu em Novembro de 1952 em Lisboa, após alguns anos de Liceu ingressou na Escola de 
Artes Decorativas António Arroio frequentando até ao 4º. Ano o curso de “Pintura Artística e 
Decorativa “em simultâneo a trabalhar durante ( 11 anos ) no atelier de pintura Augusto 
Bertholo em Lisboa. No ano de 1977 concorre  para a Secção de Pintura Artística e Publicidade 

da C.C.F. de Lisboa,  ao fim de 9 anos com a categoria de Mestre, chefiou a  Secção de “ Arte 
e Publicidade “ durante 20 anos, Ao longo dos 40 anos de profissão, aprendeu, coordenou, 

e ensinou várias técnicas de pintura com vários tipos de materiais, teve aprendizagem para 
ajudar a impulsionar a serigrafia ainda muito primária nos anos 70 e 80, executou muitas 
pinturas de  grandes dimensões tais como: cenários, standes, restauros de obras de arte, arte 
sacra, dourar, pratear, decoração, todo o tipo de pintura de publicidade artística, pintura de 
quadros, etc. etc. 

            Nos dias que correm dedica-se exclusivamente à pintura de quadros a óleo e  acrílico   “rea-
lismo e surrealismo “  

 

 Associações e Academias 

           *Associado em ( 3 ) Associações de Arte 
           *Académico Imortal Internacional em duas (2) Academias Brasileiras “Febacla e Coninter” 

“Prémios e Diplomas 

   *Seis ( 6 ) Menções Honrosas em Diplomas e Medalhas       

*”Doutor Honoris Causa em Belas Artes” pela (Reitoria do Centro Sarmathiano de Altos  uEs-
tudos Filosóficos e Históricos –  ( Brasil ) 

   *Pincel de Ouro atribuído pela Febacla (Brasil) 

   *Homenageado com a medalha da “ Paz “ pela Coninter (Brasil) 2013 

   *Personalidade 2013 pela “ Soberana Casa Real e Imperial dos Godos de Oriente    *Home-
nageado com Mérito das Artes Visuais pelo (Conselho Internacional dos Académi- ccos de 
Ciências  Letras e Artes ). 
 *Medalha de Bronze ( 3º. Lugar) na Exposição de “ Pequeno formato” na CAE da Figueira   
dda Foz 

 *Medalha pela ARTCOM (Noruega) na ”Internacional Art Exhibition” na Casa do Paço – F 

 iFigueira da Foz 

 *Prémio Personalidade 2015 – pelo: Conselho Internacional dos académicos de Ciências,   L   
Letras e Artes  

 *Diploma de Mérito da AAArtes Galego Portuguesa- 2017 
 *Troféu de 2º. Lugar na exposição itinerante “ Terra de Vinhedos e de Mar “ Art´Oeste 

 
 

Com inúmeras exposições em todo o País, representado no Brasil e Espanha 

 
    


