
 
 

 

     

 

 

    

 
 

Através da Fidelidade España 

Grupo Fidelidade promove obra de  

Fernando Pessoa em Madrid 

Exposição do poeta português vai ser inaugurada pelo Primeiro-Ministro António Costa, no 

dia 6 de fevereiro, no Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, em Madrid.  

 

Lisboa, 5 de fevereiro de 2018 – O Grupo Fidelidade, através da sucursal Fidelidade España, vai apoiar 

a maior exposição sobre a obra de Fernando Pessoa – Toda a Arte é uma Forma de Literatura, que 

será inaugurada amanhã, dia 06 de fevereiro pelo Primeiro-Ministro português, António Costa, no 

Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, em Madrid.  

Comissariada por João Fernandes e organizada em coprodução com a Fundação Calouste Gulbenkian, 

de cujas coleções provém uma grande parte das obras de Fernando Pessoa expostas, esta exposição 

é patrocinada pelo Grupo Fidelidade com o objetivo de partilhar a cultura portuguesa no contexto 

internacional, promovendo uma maior aproximação às obras e artistas portugueses de renome.  

Dedicado ao tema “Pessoa e a modernidade sensacionalista”, a exposição é inspirada nos primeiros 

projetos de publicação de Fernando Pessoa da poesia dos seus heterónimos, aprofundando o período 

artístico da modernidade portuguesa dos postulados estéticos do escritor. 

A exposição apresenta as constantes do pensamento do escritor, detendo-se tanto nas suas ficções 

literárias (de Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares, etc.), como nas suas 

obsessões mais recorrentes: a metafísica, o paganismo, o ocultismo e o Quinto Império profetizado 

pelo poeta, um império atemporal dos sentidos e da criatividade que pressagiou a refundação mística 

do destino de Portugal.  

Paralelamente à exposição patente no Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, decorrerão várias 

iniciativas de promoção da vida e obra de Fernando Pessoa, nomeadamente o debate com Fernando 

Cabral Martins, João Fernandes, Antonio Saez, Marta Soares, Richard Zenith; o ciclo de cinema “Alguns 

filmes sobre Fernando Pessoa”; Leitura de textos do poeta; e uma feira do livro dedicada às obras do 

poeta.  

O Grupo Fidelidade está presente em Espanha desde 1995, através da Fidelidade España, 

disponibilizando soluções globais e inovadoras nos ramos Vida e Não-Vida, através de uma rede de 

mediadores especializados em seguros para empresas e particulares. 

https://www.fidelidade.pt/
https://www.facebook.com/SegurosFidelidade
https://www.youtube.com/user/SegurosFidelidade
https://www.linkedin.com/company/fidelidade
https://www.fidelidade.pt/PT/a-fidelidade/NossaMarca/marca/Paginas/Premios.aspx


 
 

 

     

 

 

    

 
 

 

 

 

 

Sobre a Fidelidade 

A Fidelidade é a seguradora líder de mercado em Portugal, tanto no ramo vida como não vida, registando 

atualmente uma quota de mercado de cerca de 27,7%. A companhia está presente nos vários segmentos de 

negócio da atividade seguradora e beneficia da maior rede em Portugal, marcando presença em vários países, 

nomeadamente Angola, Cabo Verde, Moçambique, Espanha, França e Macau. 

 

A Fidelidade é a seguradora mais premiada em Portugal 

A Fidelidade atua com base numa estratégia definida e continuada de “Customer Centric Approach”, onde os 

clientes estão efetivamente em primeiro lugar. O facto de dar uma importância crucial à qualidade do serviço 

que presta e à oferta abrangente e inovadora que oferece fazem da Fidelidade a seguradora líder de mercado, 

a mais premiada em Portugal e também com distinção internacional. Em 2014, a Fidelidade foi distinguida pela 

“Efma Accenture Innovation Awards”, na categoria de “sustainable business”, com o seu projeto ‘WeCare’, (que 

tem como objetivo apoiar a correta reinserção de pessoas que foram vítimas de acidentes graves que puseram 

em causa a sua reintegração física, económica e social).  

www.fidelidade.pt 

 

 

 

https://www.fidelidade.pt/
https://www.facebook.com/SegurosFidelidade
https://www.youtube.com/user/SegurosFidelidade
https://www.linkedin.com/company/fidelidade
https://www.fidelidade.pt/PT/a-fidelidade/NossaMarca/marca/Paginas/Premios.aspx
http://www.fidelidade.pt/

