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Having spent his childhood in Africa, Diogo

Navarro draws inspiration from the African

scenery and his travels have vastly shaped his

artistic decisions. For over a decade he has

participated in over 80 solo and group

exhibitions in Portugal and internationally.

Navarro’s works are represented in many

private and public collections, including the

Embassy of Vatican in Rome, Italy; Embassy of

Portugal in Kinshasa, Congo; Embassy of United

States in Lisbon, National Museum of Natural

History and Science in Lisbon, as well as Palácio

Nacional da Ajuda in Lisbon, Portugal.

In 2012 Navarro received the first prize of

“Image of Russia” by the Russian Academy of

Fine Arts in Moscow, Russia. In 2014 he won the

painting category award at the International

“Vera Art Festival” in Lisbon, Portugal. In 2015

he participated at the “International Year of

Light” exhibition at Palazzo Loredan, in Venice,

Italy; presenting a body of work influenced by

the interaction between light and glass.

Diogo became the “in-house” artist of Farol

Hotel. Being a very empathic and sociable

person, he will gladly meet Clients who

appreciate and show interest for his works.

Diogo lives and works in Lisbon, Portugal.
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Tendo passado a sua infância em África,

Diogo Navarro inspira-se no cenário africano e

as suas viagens moldaram amplamente as

suas decisões artísticas. Ao longo de mais de

uma década participou em mais de 80

exposições individuais e colectivas em

Portugal e internacionalmente.

As obras de Navarro estão representadas em

muitas coleções privadas e públicas, incluindo

a Embaixada do Vaticano em Roma, Itália;

Embaixada de Portugal em Kinshasa, Congo;

Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa,

Museu Nacional de História Natural e Ciência

em Lisboa, bem como no Palácio Nacional da

Ajuda em Lisboa, Portugal.

Em 2012 Navarro recebeu o primeiro prêmio

de “Imagem da Rússia” pela Academia Russa

de Belas Artes em Moscovo, Rússia. Em 2014

ganhou o prémio da categoria pintura no

“Vera Art Festival” Internacional em Lisboa,

Portugal. Em 2015 participou na exposição

“Ano Internacional da Luz” no Palazzo

Loredan, em Veneza, Itália; apresentando um

corpo de trabalho influenciado pela interação

entre luz e vidro.

Diogo tornou-se o artista “in house” do Farol

Hotel. Sendo uma pessoa muito empática e

sociável, terá todo o prazer em atender

Clientes que apreciem e demonstrem interesse

pelos seus trabalhos.

Diogo vive e trabalha em Lisboa, Portugal.
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