
vária

coNtriButed PaPers





o patrimóNio artístico

da assEmblEia lEgislativa rEgioNal dos açorEs.
algumas Notas

susaNa sErpa silva

Silva, S. S. (2010), o Património Artístico da Assembleia Legislativa 
Regional dos Açores. Algumas Notas. boletim do núcleo cultural da Horta, 
19: 269-301.

Sumário: A comprovar o quanto vale a pena visitar e conhecer um dos mais emblemáticos 
edifícios da arquitectura contemporânea faialense, quer pela sua qualidade, quer pelo seu sim-
bolismo e ainda pelo importante acervo artístico que contém, este artigo procura descrever 
a história da própria Assembleia Legislativa Regional dos Açores, com destaque para a sua 
vertente arquitectónica, bem como dar conta, num breve roteiro, de algumas das obras de arte 
(e dos respectivos artistas), que fazem parte da sua colecção e que tanto contribuem para o 
enriquecimento do nosso património cultural, ainda para mais quando evidenciam um forte 
cunho de açorianidade.

Silva, S. S. (2010), the art collection of the Regional Legislative Assembly of 
the Azores. Some notes. boletim do núcleo cultural da Horta, 19: 269-301.

Summary: As evidence of how much worth is a visit to one of the most emblematic buildings of 
contemporary architecture in Faial island, either due to its quality, or to its symbolism and also 
because of the important art collection which it contains, this article intends to offer a sketch on 
the history of the Regional Legislative Assembly of the Azores itself, with particular references 
to its architecture, as well as to give a brief account on some of the works of art and related 
artists, which are part of the collection and that contribute very significantly to the enrichment 
of our cultural heritage even more so when they show a strong mark of Azorean identity.

Susana Serpa Silva – CHAM (Centro de História de Além-Mar) – Departamento de História, 
Filosofia e Ciências Sociais da Universidade dos Açores.

palavras-chave: Assembleia Legislativa Regional dos Açores, arquitectura, artes plásticas, 
açorianidade.

Key-words: Regional Legislative Assembly of the Azores, architecture, fine arts, Azorean 
identity.



270 boletim do núcleo cultural da Horta

Símbolo das conquistas propiciadas 
pelo regime autonómico insular, con-
sagrado pelo texto constitucional e 
pela afirmação da democracia portu- 
guesa, a Assembleia Legislativa Re-
gional dos Açores (ALRA) constitui, 
desde 1976, um relevante patrimó-
nio político, identitário e simbólico 
das ilhas, ao qual se foi associando a 
riqueza de um vasto acervo artístico, 
igualmente de forte cunho açoriano 
ou marcado por traços de açoriani-
dade, que acresce o valor patrimonial 
do edifício, da cidade da Horta, em 
particular e da região, no seu todo.
Foi pela lei n.º 9/87 de 26 de Março, 
no art. 4.º, n.º 1.10.º que se determi-
nou que a cidade faialense se tornasse 
na capital do parlamentarismo açoria-
no, “sem prejuízo da realização de 
reuniões plenárias ou de comissões 
onde for decidido” 1. Desde a I legis-
latura, cujas eleições decorreram a 27 
de Junho de 1976, os então 43 repre-
sentantes das nove ilhas passaram a 
concentrar-se na Horta, desempe-
nhando as funções inerentes ao poder 
legislativo 2.

A abertura solene da primeira assem-
bleia regional deu-se a 4 de Setembro
de 1976, decorrendo no salão prin-
cipal da Sociedade Amor da Pátria, 
onde, aliás, se mantiveram as sessões 
durante alguns anos. A 25 de Julho de 
1980, o general Ramalho Eanes, então 
Presidente da República, ali entre-
garia o Estatuto Político-Administra-
tivo da Região Autonóma dos Açores. 
todavia, o início da III legislatura 3 

obrigou à transferência das instala-
ções para o pavilhão anexo à “Casa do 
Relógio”, integrado na antiga colónia 
alemã, relevando o carácter precário 
das mesmas, dado que nenhum des-
tes edifícios fora construído visando a 
especificidade destas funções. Desde 
logo se tornou imperioso edificar sede 
própria e condigna, conforme parecer 
da Comissão Eventual constituída, 
para esse efeito, em Março de 1981. 
A mesma comissão definiu “as bases 
de um programa preliminar do novo 
edifício bem como seleccionou a sua 
localização” 4, atendendo a questões 
como as características do terreno e 
a esplendorosa vista sobre a cidade 
e o canal.
Aprovado o Relatório da Comissão 
Eventual, a 4 de Junho de 1981, tive-1 Assembleia legislativa Regional dos Açores, 

Lisboa, Edição da Assembleia Legislativa 
Regional dos Açores, 1990, s/p.

2 Na III legislatura os deputados regionais era 
já 44 e na IV ascenderam a 51. Cf. idem.

3 As respectivas eleições decorreram a 14 de 
outubro de 1984.

4 Assembleia legislativa Regional… ob. cit.

1.  um Edifício siNgular: 
o simbolismo político E a iNovação arquitEctóNica
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ram início as necessárias diligências 
com vista à construção do nova infra-
-estrutura. Logo no ano seguinte foi 
aberto concurso público para elabora-
ção do projecto, passando-se à apre-
ciação das equipas concorrentes das 
quais, passaram à fase seguinte, ape-
nas cinco. Eram estas coordenadas 
pelos arquitectos Adalberto da Rocha 
Gonçalves Dias, Eduardo Mário Val 
Mendes Carqueijeiro, José Gomes 
Fernandes, Luís Alexandre Ferreira 
Chaves e Manuel Correia Fernandes. 
Em 1984 o primeiro lugar foi atri-
buído pelo júri responsável, à equipa 
do arquitecto Manuel Correia Fer-
nandes. A 31 de Julho de 1987, uma 
vez elaborado o projecto definitivo e 
aberto o respectivo concurso, a obra 
foi finalmente adjudicada à firma 
teixeira Duarte, S.A., ocorrendo a 
cerimónia de lançamento da primeira 
pedra, a 4 de Setembro 5.
A 15 de Junho de 1990 deu-se a inau-
guração do novo edifício, na presença 
do então Presidente da República, 
Mário Soares, acompanhado pelo 
Ministro da Presidência e da Defesa 
Nacional, Fernando Nogueira, que 
veio em representação do Primeiro-
-Ministro, Aníbal Cavaco Silva. Era 
Ministro da República para os Açores, 
o General Rocha Vieira e Presidente 
do Governo Regional, João Bosco 
Mota Amaral. também estiveram na 

cerimónia o Presidente da Assembleia 
da República, Victor Crespo, o Presi-
dente da Assembleia Legislativa da 
Madeira, Nélio Mendonça e o Vice-
-Presidente do Governo Regional da 
Madeira, Miguel de Sousa, cabendo a 
D. Aurélio Granada Escudeiro, Bispo 
da Diocese, a benção das instalações. 
Foi um dia festivo para os Açores e 
o Faial, em particular, concedendo-se 
mesmo tolerância de ponto aos fun-
cionários públicos da ilha 6. Segundo 
palavras de José Guilherme Reis 
Leite, na altura Presidente da Assem-
bleia Regional dos Açores, a primeira 
sede própria do Parlamento açoriano 
simbolizava

“uma importante etapa na longa cami-
nhada dos Açores pela afirmação de uma 
identidade e de uma organização política 
autónoma”, inscrevendo-se “na consoli-
dação do regime autonómico democrá-
tico e constitucional do arquipélago” 7.

Além do simbolismo político, o edi-
fício integra a história da arquitectura 
contemporânea dos Açores, com um 
lugar de destaque pelo seu programa 
e características únicas, marcadas pela 
funcionalidade e racionalismo. Por de- 
creto legislativo regional n.º 17/92/A, 

5 Idem.

6 Cf. O Telégrafo, n.º 26.993, 17 de Junho de 
1990 e o Açoriano Oriental, n.º 10.041, 14 
de Junho de 1990 e n.º 10.042, 16 de Junho 
de 1990.

7 Cf. Açoriano Oriental, n.º 10.040, 13 de 
Junho de 1990.
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de 13 de outubro, foi classificado 
como imóvel de interesse público 8. 
Já na altura da inauguração, o seu 
Presidente enaltecera as qualidades 
do imóvel que era,

“o mais adaptado às exigências técnicas, 
sociais, políticas e culturais do momento 
e ficará, na mente dos açorianos, a assi-
nalar uma época e uma geração” 9.

todavia, as reacções criticas não se 
fizeram esperar por parte de quem 
entendia que o traçado modernista 
do novo edifício nao se integrava no 
conjunto arquitectónico da urbe faia-
lense. Uma questão de “gosto” e um 
fenómeno que não seria inédito, repe-
tindo-se noutros tempos e ocasiões.  
Como acertadamente verificou um 
articulista de O Telégrafo:

“o divórcio existente entre a arquitectura 
e a população em geral é um facto real e a 
lamentar, que vai levar algum tempo a ser 
ultrapassado. tal acção de diálogo é da 
responsabilidade dos arquitectos. Estes 
terão de fazer a aproximação da arquitec-
tura contemporânea nas suas teses racio-
nalistas, ecléticas e tantas outras, nas 
filosofias de gestão urbanística e desenho 
urbano, nas técnicas de reabilitação, na 
salvaguarda e valorização do património 
edificado existente e futuro” 10.

Neste caso, as sensibilidades estéticas 
não seriam o mais relevante. A impor-
tância da nova sede do Parlamento 
Regional assentava na sua arquitec-
tura de qualidade, no “rigor e raciona-
lidade do discurso arquitectónico”, na 
“harmonia entre a proposta estética e 
os requisitos funcionais e a sua cor-
recta postura no contexto urbano”11.
Implantado na encosta, o edifício de 
quatro pisos é “precedido por um 
pátio rectangular, disposto transver-
salmente em relação ao corpo cons-
truído, com duas pirâmides com 
repuxos em posição simétrica”12.
Entre os materiais predominantes, 
quer a nível de estrutura, como de 
acabamentos, encontram-se o betão, 
o mármore, pedra da região e ferro. 
o revestimento foi feito de basalto, 
bagacina vermelha e tufo vulcânico. 
Nos pavimentos e escadarias preva-
lecia a madeira de teca, mármores e 
parquet13. Por entre a traça rectilínia, 
rasgada por amplos vãos de vidro, 
destaca-se a cúpula da sala do plená-
rio, com cobertura revestida a chapa 
de cobre e que, no interior, revela 
perfeitas condições acústicas e de 

8 inventário do património imóvel do con-
celho da Horta, Direcção Regional da Cul-
tura / Instituto Açoriano de Cultura, www.
inventario.iacultura.pt/faial/horta.

9 Cit. por O Telégrafo, n.º 26.992, 14 de Junho 
de 1990.

10 “Falando de arquitectura…” por L. C., in 
O Telégrafo, n.º 26.992, 14 de Junho de 
1990.

11 Cf. “Falando de arquitectura…” por L. C., 
in idem.

12 inventário do património imóvel cit. nota 8.
13 Cf. Açoriano Oriental, n.º 10.040, 13 de 

Junho de 1990.
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Para a decoração do conjunto arqui-
tectónico, e sua inerente valorização, 
foram convidados diversos artistas 
plásticos nacionais, dos quais pode-
mos destacar os açorianos Carlos Car-
reiro, António Dacosta, Carlos Dutra, 
tomás Vieira, Luísa Constantina e 
José Nuno da Câmara Pereira. Assim, 

fazem parte do núcleo inicial do 
acervo artístico da ALRA a carpete e 
o painel da sala de plenário, da autoria 
de Carlos Carreiro, bem como a urna 
de voto concebida por Carlos Dutra. 

ventilação. Dividido em duas gran-
des alas assentes sobre pilares que lhe 
conferem maior leveza e possibilitam 
aproveitamento do espaço térreo — à 
maneira de Le Corbusier — apresenta 
ainda a interessante particularidade de 
a cobertura dos pisos, a um nível supe-
rior ao do pátio, ser feita por platafor-
mas ajardinadas o que, uma vez mais, 
nos parece influência dos conceitos 
introduzidos pelo já referido arqui-
tecto franco-suíço e que podemos 
encontrar em obras emblemáticas, da 
sua autoria, como a Ville Savoy ou 
algumas Unités d’Habitation. os jar-
dins de cobertura contribuem ainda 
para uma conseguida integração do 
edifício no envolvente espaço verde 
em que foi implantado.
A planta rectangular do mesmo, que 
atende, com mestria, às especificida-
des a que se destina, proporcionou, 
desde logo, uma especialização dos 
espaços e divisões interiores sem o 
menor prejuízo quanto à unidade da 

construção, visível, aliás, na constante 
interacção entre o bloco principal do 
edifício e as estruturas exteriores. 
A luminosidade dos corredores, átrios, 
gabinetes e demais salas resultante não 
só dos vãos, amortecidos por estores 
exteriores aplicados a uma estrutura 
metálica, mas também das coberturas 
em vidro, permite o máximo aprovei-
tamento da luz natural que contribui 
para um ambiente único no interior 
das instalações.
Com uma área coberta de 5.200 m2, 
foi orçado em 400 mil contos, mas 
acabaria por ter um custo total de um 
milhão. o primeiro piso foi ocupado 
pelos serviços de apoio e o segundo 
pelas áreas reservadas aos partidos 
políticos. No terceiro andar situaram-
-se as salas do plenário, as das comis-
sões parlamentares, as do Governo e 
áreas de convívio. Por último, ficavam 
as instalações destinadas à comuni- 
cação social, bem como a bancada do 
público14.

14 Cf. Açoriano Oriental, n.º 10.040, 13 de 
Junho de 1990.

2.  sobrE o acErvo artístico da assEmblEia lEgislativa rEgioNal dos 
açorEs
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Integram ainda esse núcleo os pai- 
néis de Dacosta e as esculturas de 
basalto de Luísa Constantina – Atlan-
tes i e ii –, colocadas nos “passos per-
didos”15. Acrescem-no as tapeçarias 
de tomás e Ana Vieira, a primeira 
na sala do Presidente e a segunda na 
sala do Governo e mais outra de José 
Nuno, na sala de convívio. Por fim, 
nos pátios interiores, sobressaem, 
ainda desse tempo, as esculturas 
Arquipélago, pirâmides e Açor da 
autoria de Carlos Barreira, José Grade 
e Zulmiro de Carvalho16. Este último 
escultor, dera início, nos anos 70, 
a um novo conceito de intervenção 
espacial, estabelecendo relações entre 
a escultura e o ambiente que supera-
vam a até então dominante concepção 
de que a escultura era apenas um jogo 
de massas e volumes17.
Com o decorrer dos anos, muitas 
outras obras se foram juntando a este 
notável conjunto, para manifesto enri-
quecimento do património público 
regional. Contudo, sendo impossível, 
num único artigo, documentar tão 
vasto espólio, socorremo-nos de uma 
amostra escolhida de forma algo 

aleatória, – ainda que privilegiando 
as ligações aos Açores e à denomi-
nada açorianidade – com o simples 
intuito de registar e dar a conhecer, 
como se de um roteiro se tratasse, 
uma pequena parte da colecção de 
arte da ALRA e dos artistas que lhe 
deram forma, cor e alma18.
Iniciemos com uma breve nota sobre 
Luísa Constantina (1941-1990). A me- 
recer, há muito, um profundo estudo 
sobre a sua vida e obra que nos 
legou, a escultora micaelense, artista 
e professora, membro fundador e da 
direcção da Academia das Artes 
de Ponta Delgada, realizou diversas 
exposições individuais e colectivas, 
estando representada, no arquipélago, 
nos principais museus, no Hospital da 
Horta e na ARLA19. No parlamento 
açoriano, a dupla materialização, em 
pedra, da mítica Atlântida e das suas 
gentes, envoltas nas penumbras da 
bruma disforme ou perdidas nas pro-
fundezas do mar oceano, torna-se 
uma representação simbólica e dra-
mática do lendário mito das origens 

15 Designação atribuída ao corredor circular 
que envolve o areópago que constitui o ple-
nário.

16 Cf. Assembleia legislativa Regional… ob. 
cit.

17 Cf. Rui Mário Gonçalves, História da Arte 
em portugal. de 1945 à actualidade, Lisboa, 
Edições Alfa, 1986, vol. 13, pp. 114-116.

18 Agradecemos, muito reconhecidamente, à 
Senhora Dr.ª Ágata Biga a visita guiada 
que nos proporcionou de forma a podermos 
construir este artigo. A caracterização das 
obras reproduzidas nas figuras foi retirada 
do inventário de Obras de Arte da Assem-
bleia legislativa da Região Autónoma dos 
Açores, que nos foi gentilmente cedido.

19 “Luísa Constantina”, in Açores. marca 
madeira 97, Horta, Direcção Regional dos 
Assuntos Culturais, 1997.
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figuras 2:  Luísa Constantina, Atlantes i, 1989. Basalto açoriano (talha directa), c. 180 cm.
Col. ALRA, Passos Perdidos.
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figuras 3:  Luísa Constantina, Atlantes ii, 1989. Basalto açoriano (talha directa), c. 180 cm.
Col. ALRA, Passos Perdidos.
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açóricas, ainda presente nas entranhas 
da memória, como a lava endurecida 
nas entranhas destas ilhas de basalto 
negro. o mesmo basalto que Luísa 
Constantina escolheu e talhou.

De entre os nomes sonantes da gale-
ria de artistas contemporâneos nacio-
nais, presentes na Assembleia Regio-
nal, o de António Dacosta ocupa, sem 
dúvida, um lugar de destaque, desde 
logo por ter sido um dos introdutores 
do Surrealismo em Portugal e tam-
bém um crítico de arte (faceta menos 
notada) com uma impressionante pro-
dução de crónicas, nos anos de vida 
parisiense20. Ademais, dentro do que 
se considera a posteridade da obra de 
arte, Dacosta, “pintor para pintores” 
– como o classificou Bernardo Pinto 
de Almeida – exerceu uma enorme 
influência, mesmo que subtil, no 
panorâma de uma determinada arte 
portuguesa 21.
Natural de Angra do Heroísmo, onde 
nasceu no ano em que eclodiu a 
I Guerra Mundial, partiu para Lisboa 
em 1935 para tirar o curso de pintura 
na Escola de Belas-Artes. Logo em 
1942, no decurso da sua participação 
no Salão de Arte Moderna do Secre-

tariado de Propaganda Nacional, foi 
galardoado com o Prémio Amadeo de 
Souza-Cardoso, pela sua obra Festa. 
Não obstante a presença das evoca-
ções nostálgicas, da infância e da 
juventude, ser mais incisiva nas trans-
figurações transpostas para as telas da 
fase mais tardia e derradeira da sua 
carreira, já nos anos 40, alguma da 
sua pintura testemunhava a visão

“pelos olhos que trouxe das ilhas, lá de 
todo o repouso e paz crepuscular, lá do 
silêncio açoriano que nos ensina a ver 
com vagar e sem alarido, o que é natural 
e dado para se ver”,

conforme escreveu, sobre Dacosta, o 
conterrâneo Vitorino Nemésio, que 
então já o designava como “pintor 
europeu das ilhas” 22.
Em 1944 um trágico incêndio des-
truiu o seu atelier e grande parte das 
suas obras, amputando assim o nosso 
conhecimento da precursora e ino-
vadora fase inicial da sua carreira. 
Em 1947, Dacosta partia para Paris 
– onde se fixaria – enviando, no ano 
seguinte, dois quadros para a Expo-
sição do Grupo Surrealista de Lisboa 
e decidindo, um ano depois, deixar 
de pintar 23. Apesar da intensidade e 

20 dacosta em paris. Textos de António 
dacosta, Lisboa, Assírio & Alvim, 1999.

21 terá exercido influência sobre Álvaro Lapa, 
Mário Cesariny, Manuel Rosa, Julião Sar-
mento e mesmo o seu amigo, Júlio Pomar. 
Cf. Bernardo Pinto de Almeida, António 
dacosta ou “a imperiosa necessidade de

 presente”, Lisboa, Editorial Caminho, 2006, 
pp. 24-25.

22 Cit. por Bernardo Pinto de Almeida, ob. cit., 
p. 5.

23 Sobre a biografia de António Dacosta veja-
-se: Bernardo Pinto de Almeida, ob. cit., Rui 
Mário Gonçalves, António dacosta, Lisboa,



 Susana Serpa Silva 279

da qualidade das obras dos anos 40 
– de linguagem metafísica, dramática 
e penetrada por sentidos de melan-
colia, angustia e solidão que reflec-
tiam o estado da alma nacional sob o 
poder fascizante, bem como os refle-
xos aterrorizadores da Guerra Civil 
espanhola – os horrores da II Guerra 
Mundial também o tocaram profun-
damente, levando-o a suspender as 
suas criações por compreender como 
uma arte de intervenção e denúncia 
já não era possível e como as elabo-
rações ou criações positivas também 
não faziam sentido 24.
Depois de um fugaz regresso aos 
Açores, em 1964, Dacosta retomou 
a pintura em 1975, iniciando uma 
segunda fase em que surgem as suas 
primeira obras não figurativas, mas 
de grande actualidade e valor simbó-
lico. No ano de 1987, apresentou 
uma Exposição Individual na Biblio-
teca Pública de Angra do Heroísmo, 
recebendo, por essa altura, o título 
de cidadão honorário desta mesma 
cidade. Dois anos depois, passaria 
dois meses na cidade de Horta, para 
instalar os painéis então concebidos 
para o edifício da Assembleia Legis-
lativa Regional. Ainda teria tempo 
para se dedicar à poesia e elaborar o 

estudo do monumento “Altar Nave: 
em Louvor de” (Angra do Herosimo), 
antes de falecer a 2 de Dezembro de 
1990.
obra de encomenda pública, os dois 
painéis da ALRA, ambos de compo-
sição geométrica simbolizam, em 
nosso entender, a configuração do 
todo pela parte, inerente ao poder 
representativo democrático e parla-
mentar conforme documentam todas 
as cabeças e rostos individualizados, 
masculinos e femininos, que o pin-
tor integrou no xadrez das relações 
humanas, políticas e sociais. A espe-
cificidade desta criação, não esbate, 
de todo, a coesão e o sentido que 
Dacosta deu às pinturas da segunda 
fase da seu percurso enquanto artista.
o interregno que impôs à sua carreira 
tem motivado diversas interpreta-
ções. Se para alguns críticos de arte, o 
antes e o depois representam períodos 
totalmente antagónicos, para outros, 
– como é o caso de Bernardo Pinto 
de Almeida e Ruth Rosengarthen – 
não existiu uma ruptura, podendo-se 
encontrar um elo de ligação entre as 
duas fases, por haver continuidades, 
por entre descontinuidades, uma 
constante do Surrealismo. o primeiro 
período denota uma maior angústia, 
enquanto do segundo emana uma 
dimensão mais mística. todavia, a 

 Imprensa Nacional, 1984 e Ruth Rosengar-
 then, António dacosta. não há sim nem não 

/ Yes and no, in other words, Hamilton, the 
Bermuda National Gallery, 1999.

24 Cf. Bernardo Pinto de Almeida, ob. cit., 
pp. 7-9.
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problemática central – a relação entre 
o sagrado e o profano em torno do 
mito das origens – prolonga-se, com 
registos diferentes, entre uma e outra 
fase. o próprio artista afirmou que 
nunca recomeçara, que apenas conti-
nuara a ser … o que era, porque “não 
se deixa de ser quem é” 25.
Segundo Ruth Rosengarten, durante 
trinta anos de pausa, Dacosta inte-
riorizou o sentido da transitoriedade 
das coisas, da sua efêmera existência. 
Daí, a necessidade de voltar a pintar 

como um meio de adiar ou contornar 
a morte 26, como ele próprio afirmou:

“a pintura acontece-me outra vez” por-
que “há algo em mim contra o transitório, 
contra o periclitante do real. Há como 
que o exorcismo da morte (…) a vontade 
de eternizar o que é passageiro” 27.

Se na sua primeira fase, dos anos 40, 
Dacosta deu sinais de nostálgica 
inquietação escatológica, através de 
atmosferas densas e tensas, de am- 
biências de juízo final, já dos traba-
lhos da segunda fase emerge uma 
visão mais pacífica da finitude do 

25 Ruth Rosengarthen, António dacosta. não 
há sim nem não / Yes and no, in other words, 
Hamilton, the Bermuda National Gallery, 
1999, p. 3.

26 Ruth Rosengarthen, “António Dacosta. 
A nostalgia do sagrado” in António dacosta.

 Açores, 1995, Angra do Herosimo, Governo 
Regional dos Açores – Secretaria Regional 
da Educação e Cultura, s/d.

27 Cit. por Ruth Rosengarthen, idem.

figura 4:  António Dacosta, S/ título, 1989. técnica mista, 2 painéis com 440 × 420 cm, cada.
Col. ALRA, Passos Perdidos.
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tempo humano, recheada de ele-
mentos pagãos. Aliás, um certo sin-
cretismo religioso caracteriza os tra-
balhos dos anos 80, envoltos numa 
auréola de mistério, por entre mundos 
de sombra e luz, repletos de simbo-
lismo. Sagrado e profano são concei-
tos que se entrecruzam em Dacosta 
em resultado da forte presença dos 
Açores, no seu imaginário. As festi-
vidades religiosas, em especial as do 
Espírito Santo, marcaram-no muito, 
desde menino, como ele próprio 
reconheceu. Assim, a “elaboração da 

relação entre o sagrado e o profano 
ocorre em trabalhos que têm menos 
obviamente a ver com temas religio-
sos, mas dos quais se pode inferir a 
preocupação contínua com as ori-
gens”. Mergulhado no paradoxo de 
“viver sem Deus”, mas envolto num 
sistema de crenças que o identificam 
na sua açorianidade, Dacosta mani-
festou em toda a sua obra, e nas pala-
vras de Ruth Rosengarten, “uma nos-
talgia do sagrado” 28.

28 Idem.

figura 5:  António Dacosta, A caça ao Anjo, 1984. Óleo sobre tela, 135 × 174 cm.
Col. ALRA, Sala de Visitas da Presidência.
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Datado de 1984, A caça ao Anjo, pin-
tura surrealista, não pelos convencio-
nalismos formais, mas pela sua liga-
ção ao simbólico, à contaminação do 
sagrado pelo profano, pode interpre-
tar-se como um dos registos dacos-
tianos próprios da década de 80 e de 
um ambiente de assumido retorno à 
pintura

“que se fez sentir, com os contornos de 
uma expressão assumidamente indivi-
dualista e reflexiva, foram favoráveis 
ao desenvolvimento da sua investigação 
pictórica, que se caracterizou pela utili-
zação de temas figurativos em contextos 
de perplexidade (paisagens e praias, figu-
ras humanas e animais, ninfas, sereias e 
deuses)” 29.

Como refere Bernardo Pinto de Al-
meida a pintura de Dacosta afirma, 
de forma soberana, a noção de que o 
trabalho do artista se destina a resti-
tuir uma visão poético-mágica do 
mundo, a permitir que algo se revele, 
que “se dê em seu mistério e, enquanto 
mistério, que induza um princípio de 
conhecimento e de progressão para 
a luz” 30.

Um dos artistas plásticos açorianos 
mais representado na colecção da 
ALRA é José Nuno da Câmara 

Pereira. Aos dois quadros da Sala 
da Presidência, às três tapeçarias 
da Sala de Convívio, onde repousa 
também enorme criação plástica de 
técnica mista, acrescem as obras 
patentes na Residência oficial, uma 
da “Série Caixas de Música”, outra 
sem titulo, de técnica mista sobre tela 
e mais duas, sobre papel, intituladas 
Os Anjos músicos.
Este versátil artista pela sua dinâmica 
e plural relação com os materiais e a 
matéria, nasceu em 1937, na ilha de 
Santa Maria, mas vive e trabalha, 
actualmente, na terceira, onde dirige 
a oficina d’Angra. Concluiu o seu 
curso de pintura na Escola Superior 
de Belas Artes de Lisboa (ESBAL), 
tendo exercido o ensino na Escola de 
Artes Decorativas António Arroio, no 
IADE e no ARCo. Em 1987 passou 
a professor assistente na ESBAL, 
dedicando-se à investigação e ao do-
mínio de novas formas de expressão, 
num tempo em que se propunha dife-
rente relação entre a arte e o público, 
instaurando-se conceitos inovadores 
e expressividades desusadas. Desde 
o ano anterior, José Nuno era artista 
convidado do Centro de Arte Moderna 
(CAM) da Fundação Calouste Gul-
benkian, onde a inovação museoló-
gica constituía a pedra de toque 31.

29 Maria Almeida Lima, “António Dacosta 
(1914-1990)”,

 www.camjap.gulbenkian.pt/Gallery/pdf.
30 Bernardo Pinto de Almeida, ob. cit., p. 14.

31 Sobre este período veja-se: Bernardo Pinto 
de Almeida, História da Arte… ob. cit., 
pp. 131 e ss.
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No seu já longo percurso, realizou 
diversas exposições individuais e 
colectivas, quer em Portugal, quer 
no estrangeiro, tendo estado presente, 
em 1985, na 1.ª Bienal de Arte dos 
Açores e do Atlântico, em Ponta Del-
gada. Além dos seis prémios que já o 
distinguiram, está representado ainda 
em múltiplas colecções públicas e 
privadas 32.
A fulgurante criatividade de José 
Nuno evidencia-se na arte pública 
insular, desde a Biblioteca Pública e 
Arquivo Regional de Ponta Delga-
da (relevos da entrada e azulejos da 
escadaria), aos painéis de azulejos 
da Escola Secundária da Lagoa e do 

Jardim dos Corte-Real de Angra, ao 
Jardim de Pedra das vinhas da Ilha 
do Pico. Aliás, no decurso da sua car-
reira, onde a multiplicidade imagina-
tiva de registos e linguagens detém 
um lugar dominante, dificultando o 
seu enquadramento nos limites redu-
tores de uma qualquer corrente ou ten-
dência, podemos encontrar pinturas 
de grandes manchas de cor, densas, 
térreas, matéricas (fig. 6), marinhas, 
azuis de mar e céu; diptícios ou trip-
ticos vibrantes e de ritmos variados, 
relevos contrastantes e decorativos, 
figuras transformadas, instalações 
irrepetíveis. Como refere José Luís 
Porfírio:

“Agora, neste início do terceiro milénio, 
José Nuno viaja pelos mais diferentes 
materiais, aglutina, rejeita e experimenta, 

32 Cf. “José Nuno da Câmara Pereira”, in Aço-
res. marca madeira 97, Horta, Direcção 
Regional dos Assuntos Culturais, 1997.

figura 6:  José Nuno da Câmara Pereira, parede, 2001. técnica mista, 153 × 254 cm.
Col. ALRA, Sala da Presidência..



284 boletim do núcleo cultural da Horta

numa memória permanente dos quatro 
elementos e da sua interacção momenta-
neamente registada, fixada numa aparên-
cia de quadro de cavalete, num percurso 
recente onde mutação dos materiais é, afi-
nal, o registo da sua transitoriedade. José 
Nuno é, desde sempre, um artista difícil 
de agarrar, ou de definir se preferirem, os 
seus trabalhos em torno da instabilidade 
da matéria, onde a pintura continuamente 
nascia e morria, na sua impermanência 
radical, buscavam, e encontravam, uma 
raiz, um nascimento contínuo para uma 
pintura diferentemente outra no espectá-
culo, ao mesmo tempo real e imagi-
nário, do seu fazer-se e desfazer-se em si 
mesma”33.

Este criador que faz nascer e inventa, 
experimentando, terá sido, ainda na 
óptica do critico já citado, um dos 
primeiros artistas portugueses e oci-

dentais, nos finais da década de 70, 
a mostrar “poderosos sinais de uma 
mudança de sensibilidade” 34 numa 
obra multifacetada e totalizante. Na 
pintura e nas instalações envolve 
os quatro elementos, as origens, os 
mares, as lavas, as lamas e os ventos. 
Na tapeçaria, como na azulejaria, fixa 
a poesia dos teclados, dos sons de 
violinos, das flores, das formas esti-
lizadas e serpentiformes, dos signos e 
dos sóis luminosos, em composições 
de coloração mais vibrante, diversa e 
intensa. Sobre madeira, metal, tela, 
peles ou tapeçarias, José Nuno nunca 
deixou de ser o criador das ilhas 35, 
inspirado por elas, tão marcantes na 
insularidade globalizante da sua plu-
ral e profícua imaginação.

33 José Luís Porfírio, “trans/formações. A cir-
culação das matérias”, in José nuno. ultra-
periferias, Lisboa, António Prates. Arte 
Contemporânea, 2006.

34 José Luís Porfírio, Exposição Artes plásti-
cas, José nuno da câmara pereira, Angra

 do Heroísmo, Câmara Municipal de Angra 
do Heroísmo, s/d.

35 Sobre o artista e a obra, veja-se o DVD: 
José nuno, o criador nas Suas ilhas, Angra 
do Heroísmo, IAC, 2007.

figura 7:  José Nuno da Câmara Pereira, Açor, 1990. tapeçaria, 300 × 860 cm.
Col. ALRA, Sala de Convívio.
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Prosseguindo a visita à ALRA, depa-
ramos com um significativo conjunto 
de gravuras de David de Almeida. Na 
Sala de Convívio, bem a propósito 
da centralidade de outrora da econo-
mia baleeira na história do Faial e do 
Pico, a “Série Baleias” recria o mar 
dos cetáceos e a pujança dos cetáceos 
no mar.
Com um impacte visual muito pró-
prio, suavizado pela singularidade 
quase monocromática da gravura, 
este diário de bordo (fig. 8), de ma-
rinheiro açoriano e português, de lobo 
do mar e destemido caçador de ba-
leias – senhoras possantes dos ocea-
nos profundos – é uma das criações 
do vasto espólio do gravurista David 
de Almeida, que também se diz e é 
pintor e escultor de pedra. Esta pleni-
tude, não muito vulgar num só artista 
plástico, espelha a verve técnico-
-criativa de quem, no decurso da sua 
formação, tirou o curso de gravador 
litógrafo na Escola António Arroio e 
de gravura em metal na Cooperativa 
de Gravadores Portugueses 36.
Esta incomum fidelidade à gravura, 
tão maltratado ramo “menor” das 
ditas artes plásticas – conforme salien-
tou Rogério Ribeiro, a propósito de 
David de Almeida, – não deixa de ser 
uma reivindicação de quem partilhou 

experiências e aprendizagens neste 
domínio, apelando à

“beleza subtil e delicada como uma idéia 
que o papel ajudava ganhando pela luz 
a sua verdadeira dimensão. o apelo à 
luz, ao silêncio também, à meditação que 
diria cósmica, inundam de forma táctil e 
representada, faces ocultas do seu mundo 
e do seu pensamento sensível. (…) Diria 
que a luz não nos encanta pela brancura 
continuada, mas pelo peso e densidade, 
matéria e gradação cromática. os gran-
des espaços, o mar ou o deserto, intuídos 
como mergulho profundo numa solidão 
desejada, num silêncio habitado neces-
sariamente de muitas memórias” 37.

Nascido em 1945, em S. Pedro do Sul, 
David de Almeida faria o percurso 
europeu imprescindível aos criadores 
que buscam formação sólida e projec-
ção internacional. Apoiado pela Fun-
dação Calouste Gukbenkian (FCG), 
estagiou em França, estudou hologra-
fia no Goldsmith College de Londres 
e voltou à capital francesa para novo 
estágio, já na qualidade de bolseiro 
da FCG. Entre 1972 e 2008 expôs in-
dividual e colectivamente. Sozinho, 
começou no Museu de Angra do He-
roísmo, seguindo-se outros Museus, 
Galerias e Centros Culturais de todo 
o país, incluindo Macau, onde, aliás, 
foi responsável por diferentes inter-

36 Sobre a vida e obra de David de Almeida, 
cf. www.daviddealmeida.net. trata-se do site 
oficial do artista.

37 Rogério Ribeiro, “David de Almeida – Gra-
vuras” in Textos, www.daviddealmeida.net.
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figura 8:  David de Almeida, diário (Série Baleias), 1986. Gravura, 76 × 57 cm, com moldura.
Col. ALRA, Sala de Convívio.
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venções no domínio da arte pública. 
Ainda individualmente expôs em 
Espanha e França, mas em conjunto 
percorreu uma grande variedade de 
países, de onde se destacam os EUA 
e o Canadá. A sua ligação aos Aço-
res persistiu com a participação na 
3.ª Bienal de Arte dos Açores e Atlân-
tico, em 1991.
David de Almeida já foi distinguido 
com diversos prémios atribuídos em 
Portugal, Espanha e até no Iraque, 
estando representado em numerosas 
colecções museológicas nacionais e 
estrangeiras.

Continuando o nosso breve roteiro, 
não podemos deixar de relevar o 
único trabalho da autoria de tomaz 
Borba Vieira existente no edifício da 
ALRA, dado que na Delegação de 
S. Miguel, em Ponta Delgada, exis-
tem dois quadros do pintor, a saber: 
um da Série Homens de Rosto de 
cão (1990) e, mais recente, portal 
(2003). De enorme envergadura ar-
tística, – que a personalidade não 
demonstra – no pequeno meio da 
“ilha grande fechada”, Borba Vieira 
tem desenvolvido um trabalho notá-
vel e multifacetado como demonstra, 
aliás, a peça de tapeçaria, concebida 
para este edifício, que se torna tanto 

mais interessante por não ser registo 
ou técnica habitual na sua longa e 
profícua carreira. Caracterizada por 
motivos e formas geométricas con-
cêntricas, dispostas em rectângulos e 
molduras de intenso vermelho vivo, 
sobre fundos azuis e beges, a carpete 
reporta-nos a um figurino cromático e 
formal que predominou nas criações 
de Borba Vieira, nos finais dos anos 
80. Esta tapeçaria é uma criação que, 
em nosso entender, revela o sentir do 
próprio autor quando, nas suas novas 
propostas, procura “que não pesem 
demasiado as forças da tradição como 
as da moda”, num simples gesto de 
fazer por si próprio 37.
Com incursões na área do mosaico, 
nos painéis relevados decorativos 
e até na calçada artística regional 
(Ribeira Grande), é contudo como 
pintor que Borba Viera mais se revela 
e marca o panorama artístico nacio-
nal e regional. Neste domínio muito 
haveria a dizer sobre a obra e o artista. 
Nas sábias palavras de José França 
Machado, em jeito de retrato,

“pintor universalista as suas obras 
visam sempre a totalidade do público e 
a perenidade do tempo. Essa postura não 
resulta de uma estratégia premeditada. É 
antes o corolário da sua atitude perante 
a vida e do modo de estar no mundo da 
arte. Numa primeira leitura a sua obra 

38 Cf. tomaz Vieira, “Catálogo da Exposição 
no Museu Carlos Machado”, em 1989, cit. 
in Tomaz Vieira, s/l., Secretaria Regional da

 Educação e Cultura / Direcção Regional dos 
Assuntos Culturais, 1996, p. 11.
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figura 9:   tomaz Borba Vieira, S/ titulo, 1990. tapeçaria, 400 × 460 cm.
Col. ALRA, Sala de Reuniões do Governo.
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pode parecer falha duma matriz reco-
nhecível, mas isso é à superfície. Como 
veremos a marca pessoal existe em todas 
as obras e em todas elas encontramos a 
atitude humilde de quem sabe que é mais 
importante a sua obra do que ele próprio. 
Longe de escolas a que não nega impor-
tância, a sua linguagem é actual, mesmo 
se escapa a qualquer taxonomia de movi-
mentos artísticos” 39.

De facto, sem deixar de acompanhar 
os tempos e as tendências da contem-
poraneidade, tomaz Vieira tem uma 
obra plural, que ultrapassa o redu-
cionismo das correntes, que domina, 
aglutina e personaliza, cruzando 
gramáticas universais com experiên-
cias do viver e do sentir próprios do 
meio insular. Dos desenhos a tinta 
da china às telas monocromáticas, de 
grandes manchas de cor, pontilhadas; 
das letras ou caracteres policromos às 
incursões abstraccionistas; do retrato 
enquadrado, por vezes, num vocabu-
lário de pendor surrealista, ao paisa-
gismo muito peculiar, aos cenários e 
linhas de água e às figurações ambiva-
lentes de “Mulheres de Rabo de Peixe 
e Homens de Rosto de Cão”, a pin-
tura de Borba Vieira, pela sua geniali-
dade criativa, ultrapassa as fronteiras 
arquipelágicas, sem todavia, nunca 
sair totalmente delas. os Açores – as 
ilhas, as gentes, os fenómenos da in- 
sularidade –, são constantes configu-
radas nas séries “Ilhas”, “Arquipé-

lagos”, “Ilhas Embaladas” e “Ilhas 
Emaladas” – paradoxos da açoriani-
dade.
Como referiu Nestor de Sousa, tomaz 
Vieira é criador de

“pintura que não é modo de interpretação 
do mundo exterior, mas acto interiorizado 
de situações que procura resolver em 
processos de modernidade artística” 40.

Natural de Ponta Delgada, onde nas-
ceu em 1938, estudou na ESBAL e foi 
bolseiro da Fundação Calouste Gul-
benkian. De regresso aos Açores, em 
1963, ingressou no ensino, mas man-
teve a prática artística, participando 
em exposições e acabando por pros-
seguir a sua formação em Florença. 
Pouco tempo depois, fixa residência 
em Lisboa e regressa ao ensino, che-
gando a ser assistente na ESBAL. Em 
1972, regressou definitivamente à sua 
terra natal, expondo em Angra e Ponta 
Delgada e noutras cidades do país e 
do estrangeiro. Chega a colaborar, 
efemeramente, com a Universidade 
dos Açores, no âmbito da formação 
de professores, prosseguindo até aos 
nosso dias com inúmeras exposições 
individuais e colectivas. o Centro 
Cultural da Caloura, de que é proprie-
tário e dinamizador, é já uma referên-
cia, como também o é e será Borba 
Vieira no mundo das artes açorianas, 
nacionais e mundiais.

39 In Tomaz Vieira, ob. cit., p. 13. 40 Idem, p. 139.
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outro notável micaelense presente 
na colecção da ALRA é Carlos Car-
reiro, cujo emblemático contributo 
para o respectivo acervo, será dos 
mais conhecidos do grande público 
uma vez que ocupa lugar de desta-
que na Sala do Plenário. A carpete 
do hemiciclo 41, bem como o enorme 
políptico, atrás da Mesa da Presi-
dência, – num minucioso e prolixo 
registo figurativo e policromático tão 
peculiar ao autor, mas a propósito, 
repleto de sinais e símbolos de aço-
rianidade –, constituem peças de 
relevo do espólio decorativo inicial, 
indissociáveis do espaço nobre do 
edifício, para o qual, aliás, foram 
especialmente concebidas.
Menos divulgada será a pintura ex-
posta na Sala da Presidência (fig. 10) 
que, todavia, não é difícil de atribuir 
à autoria de Carlos Carreiro. Diga-se, 
aliás, em boa verdade, que o impacto 
das suas pinturas é singular. A coe-
rência da linguagem, a originalidade 
das composições, o feérico e intenso 
cromatismo, assim como o fulgor 
criativo e imaginativo, dão um cunho 
muito próprio, quase identitário, à sua 
obra que por tudo isso, se torna fácil 
de reconhecer.

Nas palavras de Arnaldo Saraiva 
“talvez não haja em Portugal um 
pintor com um tal fascínio pelo ciné-
tico (…), e, logicamente, pelas via-
gens, no exterior e no interior, ou 
pelas histórias, individuais e colecti-
vas” 42. A multiplicidade de registos e 
de movimentos, de espaços e tempos 
cruzados e sobrepostos, de cenas reais 
e simultâneamente inverosímeis, con-
figuram mensagens que “privilegiam 
justamente o tema do caótico, do arbi-
trário e do anedótico do homem – ou 
do mundo – contemporâneo” 43.

“Mas homem vindo de ilhas, para mais 
vulcânicas, tem uma visão do mundo e 
uma memória dos objectos e das cores 
que não se fechou em nenhuma escola, 
nem mesmo surrealista. Visão clara di-
recta, mesmo quando em plongée. Barcos. 
Cores de lava, ou azuis marítimos e celes-
tes. Espaços altos e, breves, salvo os do 
olhar. Vulcões, inundações, tufões” 44.

toda esta multiplicidade de represen-
tações, de símbolos, de figuras, de 
minúcias e pormenores emerge, ful-
gurante e desconcertante nesta tela de 
perplexidades (fig. 10) – à maneira 
única de Carlos Carreiro – com gen-
tes das ilhas, fechadas num espaço 
restrito, mas não totalmente confina-
das aos limites da insularidade. Gente 

41 A emoldurada maquete desta tapeçaria, pin-
tada a guache sobre papel e datada de 1989, 
encontra-se na Sala da Presidência.

42 Arnaldo Saraiva “A gula do pintor e a gala 
da pintura” in carlos carreiro / pinturas de 

 1990 a 2003, Ponta Delgada, Câmara Muni-
cipal de Ponta Delgada, 2003.

43 Idem.
44 Ibidem.
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figura 10:  Carlos Carreiro, gente da ilha Espreita para os Antípodas, 1985.
Acrílico sobre tela, 116 × 97 cm c/ moldura. Col. ALRA, Sala da Presidência.
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que espreita, que procura e perscruta 
em cenários de exuberância narrativa 
e de histórias que se constroem den-
tro de outras histórias.
Por ocasião da exposição retrospec-
tiva levada a cabo em 1991, Joaquim 
Matos Chaves analisou, de forma bri-
lhante, a pintura deste artista micae-
lense. olhar a sua pintura é como que 
assistir a um espectáculo, muito pró-
ximo das artes circenses, no que elas 
têm de mais sério, ou seja, o seu lado 
lúdico e mágico. Jogo, magia, luz e 
cor, tão necessários à vida, são ele-
mentos indissociáveis da pintura de 
Carreiro, envolta, simultaneamente, 
num clima de irrealidade.

“os prodígios de Carlos Carreiro são pro-
dígios alegres, algumas vezes jocosos, e 
são prodígios sobretudo como resultado 
de combinações inesperadas. o insólito 
está então garantido mas este insólito 
estabelece-se nuns termos tais que o des-
propósito, afinal aparente, se torna num 
apropósito outro. (…). Ao fascínio ante-
riormente referido outro é licito associar, 
o fascínio dos contos de fadas, fascínio 
redobrado porque as fadas e seus poderes 
não aparecem. o poder aqui reside sim-
plesmente na fecundíssima imaginação 
do artista e na sintonia que entre a sua 
imaginação e o nosso inconsciente colec-
tivo existe” 45.

Apesar da vertente imaginária e oní-
rica, o pintor é também um exímio 
observador da realidade, original, 
irónico e critico, que descobre e des-
nuda o que sob ela se esconde e ele, 
minuciosamente, capta e expõe, por 
vezes ridicularizando.

“o que desde logo espanta é que parece 
que o pintor não se toma verdadeira-
mente a sério e que a sua obra é um 
exercício desmedido de humor e fanta-
sia, uma colecção formidável de jogos 
de palavras, alusões aos sonhos, alego-
rias do quotidiano, referencias mais ou 
menos explícitas à história da pintura 
(que conhece profundamente) que vai 
citando sem preocupações sistemáticas. 
Assim, cada obra de Carreiro torna-se  
numa espécie de celebração do Para-
doxal com o seu cortejo de excessos, 
entre o terror e o encantamento” 46.

Na linha dos excessos, o horror ao 
vazio patente na pintura deste artista 
– mesmo quando “se vão os figuran-
tes e ficam os cenários” – as proxi-
midades à pintura naif, que exalta e 
excede, reinventando, sinalizam um 
longo amadurecimento que celebra 
o prosaico, o fantástico, sem paralelo 
no contexto artístico português.

“Ele é um caso raro entre os casos raros 
da moderna geração de pintores: pela 
vocação que demonstra, pelo desplante 
com que se atreve a pintar com tintas 

45 Joaquim Matos Chaves, “Aproximando a 
Pintura de Carlos Carreiro”, in carlos car-
reiro. Retrospectiva, Angra do Heroísmo, 
Secretaria Regional da Educação e Cultura / 
Direcção Regional dos Assuntos Culturais, 
1991.

46 Bernardo Pinto de Almeida, “o sonho de 
Alice no Castelo do Facteur Cheval”, in 
carlos carreiro / pinturas de… ob. cit.
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e a fazer falar a pintura, pela natureza 
peculiar das formas que associa, pela den-
sidade metafórica do seu discurso e pelo 
peso e pela coerência do seu estilo” 47.

Artista e mestre, Carlos Carreiro, 
nascido em Ponta Delgada, em 1946, 
é professor agregado da Escola 
Superior de Belas Artes do Porto 
(ESBAP), estabelecimento onde se 
formou em 1972. Foi bolseiro da 
Fundação Calouste Gulbenkian, já 
realizou mais de 35 exposições indi-
viduais e participou em mais de 150 
colectivas, tanto em Portugal, como 
no estrangeiro. Esteve presente nas 
I e II Bienais de Arte dos Açores e 
do Atlântico e em 1991, a Direcção 
Regional dos Assuntos Culturais do 
Governo Regional dos Açores orga-
nizou uma exposição retrospectiva 
itinerante, que esteve patente ao pú-
blico nas principais cidades do arqui-
pélago, bem como em Lisboa e Porto. 
Galardoado com onze prémios, está 
presente em numerosas colecções pri-
vadas e públicas, regionais, nacionais 
e estrangeiras (em países como a Sué-
cia e a Coreia). Infelizmente, por oca-
sião do incêndio que destruiu a antiga 
reitoria da Universidade dos Açores, 
pereceram três quadros seus 48.

outra presença marcante na colecção 
da ALRA é a de Eduardo Carquei-
jeiro, pintor natural de Setúbal, mas 
com fortes laços de ligação aos Aço-
res, e ao Faial, em particular, onde 
viveu durante algum tempo. Recente-
mente, ofereceu alguns painéis da sua 
autoria à Igreja de Nossa Senhora das 
Angústias, deixando, pois, uma repre-
sentação significativa no património 
artístico desta região que soube inte-
riorizar e interpretar nas suas essên-
cias e ambiências.
Além de duas telas patentes na Resi-
dência oficial, uma intitulada pico 
(2005) e outra A Seus pés (2003), 
na Sala de Convívio podemos apre-
ciar a marcante intensidade telúrica 
de Autonomia – evocação poética e 
“sublime” – como muita da expressão 
artística de Carqueijeiro – de uma das 
maiores conquistas histórico-políticas 
do povo açoriano (fig. 11). A figura 
zoomórfica – homem com asas de 
açor ou milhafre – como que num 
rompante de voo iniciático de liberta-
ção, é bem o símbolo da emancipação 
administrativa das ilhas, que desde aí 
vislumbraram novos horizontes, por 
entre as velhas peias que se rasgam e 
abrem a outros caminhos e destinos.
A filiação matricial das três telas, já 
referidas, num jogo de cores vibran-
tes e luminosas, indicia a coerência 
da obra de Carqueijeiro, pois ainda 
nelas podemos encontrar semelhan-
ças com outras mais como Faces do 
Sublime e montanha de Fogo.

47 Rocha de Sousa, “Nota de Rodapé”, in car-
los carreiro. Retrospectiva, cit.

48 “Carlos Carreiro” in Açores. marca madei-
ra 97, Horta, Direcção Regional dos Assun-
tos Culturais, 1997. Veja-se também: carlos 
carreiro. Retrospectiva, cit.
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Segundo Emília Nadal, a pintura des-
te artista, seja paisagística, seja mais 
abstractizante, denota um imaginá-
rio profundamente influenciado pelo 
meio ambiente envolvente, quer das 
terras sadinas onde nasceu, quer das 
ilhas açorianas que adoptou:

“a luz e as nuvens, o espaço e as atmos-
feras, as pedras e as falésias, os mares, as 
montanhas e o fogo são referências cons-
tantes no vocabulário do pintor, sendo 
traduzidos em vibrantes cromatismos. 
Aqueles elementos são tão simbólicos 
como as representações de objectos, de 
panejamentos, de elementos minerais ou 
vegetais, e de figuras humanas quando 
as respectivas formas se desenham em 
espaços vazios ou emergem em paisa-
gens polimórficas e ambíguas” 49.

Eduardo Carqueijeiro nasceu em 1958 
e formou-se na ESBAL e no AR.Co. 
Em 1998, foi bolseiro da British 
Council e especializou-se em Londres 
no Central St. Martins College of Art 
and Design e na Slade School of Art.
Já realizou mais de 27 exposições in-
dividuais e participou em pelo menos 
61 colectivas, no país e no estran-
geiro, incluindo os Açores, estando 
representado em múltiplas colecções 
museológicas, privadas ou de insti-
tuições públicas. A sua relação bem 
próxima com o arquipélago – espe-
cialmente com as ilhas do triângulo 
– comprova-se ainda pela integração 
de obras suas na colecção de arte con-
temporânea do Governo Regional, 
nos Museus da Horta, do Pico e de 
Angra, no IAC (Instituto Açoriano de 
Cultura) e no oVGA (observatório 
Vulcanológico dos Açores) 50.

49 Emília Nadal, Presidente da Direcção da 
SNBA, “MUNDopequeno” – Exposição de 
Pintura de Eduardo Carqueijeiro in www.
iac-azores.org/agenda/2005/eduardo-car-
queijeiro.html.

50 noticiasdofaial.blogspot.com/2007/06/
 eduardo-carqueijeiro-e-sua-pintura.html.

figura 11:  Eduardo Carqueijeiro, Autonomia, 2002. Acrílico sobre tela, triptico, 80 × 220 cm.
Col. ALRA, Sala de Convívio.
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No seu afã de evolução e aperfei-
çoamento, Carqueijeiro também tem 
ministrado formação artística. Chegou 
a manter “master classes” em duas 
escolas de arte londrinas e durante a 
sua estada na Horta, ensinou técnicas 
de pintura na Ecoteca do Faial. 
Actualmente, continua a ensinar na 
sua cidade natal e conforme teste-
munho na primeira pessoa, dado em 
2007, ao periódico Tribuna das ilhas:

“Gosto muito de pintar o real e a 
paisagem, mas também gosto de 
pintar temas mais gestuais, com 
diferentes materiais, o que me leva 
geralmente a quadros tendencial-
mente mais abstractos. Gosto geral-
mente de partir da paisagem para 
construir algo diferente” 51.

o único testemunho, presente na 
ALRA, da já vasta, rica e impor-
tante carreira de Álvaro Raposo de 
França 52 é o beijo, escultura em 
bronze que podemos encontrar na 
Sala de Convívio. Este escultor figu-
rativo e abstracto, de espírito livre 
e vanguardista sem extremismos, 
autor de peças individuais ou de gru-
pos, oscilando entre o naturalismo e 
a expressividade interpretativa mais 
original, continua a ser fiel a um pen-

dor modernista, quer no tratamento 
das formas, quer no uso ou conju-
gação de determinados materiais.
Este beijo trifacetado, tripartido ou 
triplo, numa espécie de trindade eco-
ada pelo gesto maior do amor entre 
um casal, revela a elegante e suave 
volumetria de um excelente domí-
nio da técnica de trabalhar o bronze. 
Este material, aliás, tem uma pre-
sença marcante em estátuas e bustos 
do escultor, não obstante o recurso a 
outros materiais como a madeira, o 
latão, o chumbo, o estanho, a vibra de 
vidro ou o polyester. Como afirmou 
Nestor de Sousa:

“o artista acolhe valores de tradição 
naturalista, todavia, em imagética de 
mais sensível interpretação dos modelos, 
ganha representação de outro expressivo 
figurativismo, com recusa, porém, da 
deformação ou exagero das proporções 
e das formas. Sendo iconografia já pra-
ticada, nem por isso deixa de afirmar-se 
como lição que foi de modernidade, 
também pelos suportes e técnicas de 
execução” 53.

A centralidade da figura humana, 
– com maior destaque para o femi-
nino – a par de uma recusa do aca-
demismo tradicional, sem exacerba-
dos esquematismos ou estilizações 

51 Idem.
52 Sobre o escultor, veja-se, por exemplo: Ra-

poso de França. Escultura, Ponta Delgada, 
Museu Carlos Machado, 1990; Raposo de 
França, s/l., Nova Gráfica, Lda., 1992;

 Álvaro França: catálogo, Ponta Delgada, 
Câmara Municipal, 2003.

53 Raposo de França, prefácio de Nestor de 
Sousa, cit.
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e sem vinculações a correntes, esti-
los ou tendências, caracterizam uma 
parte considerável da obra escultó-
rica de Raposo de França, de variado 
e consistente repertório. Segundo 
Margarida oliveira, na evolução do 
seu trabalho escultórico, que não é 
sequencial, podemos encontrar for-
mas suaves e arredondadas, de volu-
metrias simples, mas que, no caso de 
figuras de vulto ou bustos, denotam a 
preocupação da caracterização psico-
lógica do modelo 54.
Raposo de França nasceu em Ponta 
Delgada, corria o ano de 1940. Em 
1960, ingressava na ESBAP onde 
concluiu, cinco anos depois, com a 
singular média de 19 valores, o curso 
Complementar de Escultura. Viria a 
tirar ainda o curso de Ciências Peda-
gógicas na Universidade de Coimbra, 
o que lhe permitiria ensinar desenho 

no Liceu de Ponta Delgada, depois 
de uma breve passagem pelo Canadá. 
Em 1992 tornar-se-ia assistente na 
ESBAL o que o obrigou a residir em 
Lisboa, deslocando-se, porém, com 
frequência aos Açores. Durante a sua 
carreira, tem participado em nume-
rosas exposições, na região, no país 
e na diáspora, incluindo relevantes 
prestações no domínio da arte pública 
e até da medalhística.

Ao contrário de Raposo de França, 
Carlos Dutra, escultor também aço-
riano, natural da cidade da Horta e re- 
sidente em Évora 55, encontra-se pro-
fusamente representado na colecção 
da ALRA. Algumas peças reportam-
-se ao núcleo inicial, mas outras 
terão sido adquiridas posteriormente. 

54 In Raposo de França. Escultura, ob. cit.

55 Colabora, desde 1985, com o Departamento 
de Escultura em Pedra do Centro Cultural 
de Évora.

figuras 12 e 13:  Álvaro Raposo de França, beijo, 1987. Bronze, 38 × 50 × 50 cm.
Col. ALRA, Sala de Convívio.
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Esculturas em basalto, como 40 Anos 
do Vulcão dos capelinhos ii, Ave 
marinha (n.º 1) e cachalotes, de 
temática e suporte material que dizem 
muitos dos Açores e da ilha do Faial, 
em particular, espelham a produção 
criativa do autor no ano de 1997. Da 
convulsão da terra e da cratera vul-
cânica à vida nos mares do Atlântico, 
esta trilogia do escultor Carlos Dutra 
comprova as suas origens insulares – 
embora vivendo fora das ilhas – que 

o fazem imprimir na pedra típica, que 
rasga e talha com mestria, traços mar-
cantes de açorianidade.

Já a peça, em pedra e sem título, 
patente nos Paços Perdidos e, sobre-
tudo, a emblemática urna para Votos 
destinada aos deputados, que remon-
tam, respectivamente, a 1987 e 1990, 
inscrevem-se numa gramática escul-
tórica diferente, mas não menos insu-
larizante.

figura 14:  Carlos Dutra, 40 Anos do Vulcão dos capelinhos ii, 1997. Basalto, 48 × 85 × 60 cm.
Col. ALRA, Átrio de Entrada.
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A beleza e a originalidade desta peça 
(fig. 15), de grande valor estético não 
depreciado pelo sentido de funcionali-
dade (atendendo ao objectivo a que se 
destina), passam pelos seus contornos 
assimétricos suportados numa justa-
posição do basalto e do mármore, 
num jogo de oposição de cores que se 
complementam – o preto e o branco. 
o perfil sinuoso começa nos simbó-
licos nove círculos de chaparia basál-
tica, que compõem a base, – qual 
arquipélago de vulcânicas realidades 

distintas, mas unas – terminando na 
urna dentada, de mármore, com ra-
nhura saliente, que em equilíbrio ou 
correlação de forças, assente sobre 
a base, serve de depositária do vere-
dicto da representação popular.
o escultor Carlos Dutra apresenta 
uma notável obra em pedra, com 
especial incidência nos mármores e 
granitos, sendo que algumas das suas 
esculturas se encontram em espaços 
públicos de Setúbal, Évora, Chaves e 
dos Açores. Conta no seu curriculum 

figura 15:  Carlos Dutra, urna para Votos, 1990. Mármore branco e basalto, diâmetro da urna 43 cm. 
Col. ALRA, Sala do Plenário.
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com mais de dezena e meia de exposi-
ções individuais e a atribuição de dois 
prémios: “Novos Escultores”, em 
1986, concedido pelo Centro Cultural 
de Évora e “Novos Valores da Cul-
tura”, em 1988, pela Galeria Nasoni/
Ministério da Cultura. Entre as suas 
criações mais recentes destaca-se o 
troféu do Faial Film Fest, em metal, 
contrariando a prevalência dos mate-
riais já referidos.

Ainda nos meandros das gerações 
mais jovens, seja por idade, seja por 
percurso, Fátima Madruga que já 
granjeou um lugar ao sol no mundo 
das cores e das formas, também está 
presente na colecção do parlamento 
açoriano. Natural da freguesia de 
Santa Luzia, concelho de S. Roque, 
na ilha do Pico, onde nasceu em 1955, 
começou por se dedicar à gravação de 
marfins, forma artesanal decorrente 
da antiga indústria baleeira e, como 
tal, muito característica das ilhas do 
canal. Depois de mais de duas déca-
das de scrimshaw, que a notabiliza-
ram, a artista, há vários anos residente 
no continente, dedicou-se à pintura. 
Sem deixar de cultivar o gosto pela 
rádio, pelo jornalismo, pelas letras 
e pela reflexão filosófica, é pela sua 

obra pictórica que integra o actual 
património da ALRA 56.

“A intensidade cromática das suas telas, 
as figurações de contornos naif, que lhe 
emprestam uma atmosfera muito própria 
e próxima de um aparentemente imagi-
nário infantil e onírico, conferem-lhe 
uma grande originalidade que envolve 
ainda as próprias temáticas, amiúde reve-
ladoras de um intenso cunho açoriano. 
os basaltos negros do Pico ou, simples-
mente, o trabalho da terra, os homens e 
as mulheres do campo, os carros de bois, 
os cenários bucólicos, de estridente colo-
rido, são elementos marcantes da pintura 
de Fátima Madruga que conta já com 
alguns prémios e várias exposições, algu-
mas delas na Galeria Casa Preta, da sua 
terra natal. Como a própria afirmou na 
inauguração da sua última exposição em 
Palmela, nas suas telas há uma mensa-
gem critica, mas optimista “pois acredita 
que o ser humano há-de compreender que 
é possível conciliar a beleza, a natureza, 
a solidariedade e a sustentabilidade com 
o mundo contemporâneo” 57.

Além dos artistas plásticos por nós 
referenciados, muitos outros fazem 
parte da galeria da colecção da ALRA. 
Aqui fica o nosso singelo tributo 
aos demais que, igualmente pela sua 
expressividade criativa avolumam e 
enriquecem o património material e 

56 omundovistodaqui-mouradaguas.blogspot.
com/2008/11/portugal-com-optimismo.
html.

57 Palavras proferidas a propósito da Expo-
sição individual intitulada “Portugal Intem-

 poral”, que esteve patente ao público na Bi-
blioteca Municipal de Palmela, de Novembro 
a Dezembro de 2008. www.cm-palmela.pt/
servicos/newsletters/Portugal+Intemporal.
html.
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cultural dos Açores, patente num dos 
mais emblemáticos edifícios públicos 
da cidade da Horta, a saber: Francisco 
de Andrade, Álvaro Mendes, Aube 
Elleánet, Guilherme Parente, António 
Ferreira Pinto, Vítor Boga, Marga-
rida Madruga, Lídia Pombo, Manu 
San (Manuel dos Santos), Monique 
Neves, Adélia Cabral de Barros, 
Carlos Solano de Almeida, David 
Levy de Lima, Biga, Irene Ribeiro, 
Maria Leonor Morais e Silva, Jorge 
Manuel Lopes Marques, Helena Mora 
e um ou outro anónimo. Nas delega-

ções da ALRA podem ser apreciados 
quadros de Enrique Valero Perez, 
na terceira e ainda tomaz Vieira 
(já mencionado), Catarina Alves e 
Miguel Rebelo, em S. Miguel.

No vasto acervo artístico a que nos 
reportamos, que não deixa de ser 
plural e diversificado, sobrelevam as 
obras de temática ou matriz açoriana, 
fruto da raiz açórica de um conside-
rável número de artistas nele repre-
sentados. Sinais ou marcas de açoria-
nidade, – conceito tão controverso e 

figura 16:  Fátima Madruga, A Formosa e o Estrelo, 2000. Óleo sobre tela, 33 × 43 cm, com moldura.
Col. ALRA, Residência oficial.
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fluído, quanto identitário, reflexivo, 
próprio, sentido e vivido pelas nos-
sas gentes – não deixam todavia de 
estar presentes na expressão artística 
de todos quantos, sem serem açoria-

nos, também souberam expressar ou 
interpretar temas, signos e símbolos 
ligados aos Açores e, por isso, são 
hoje indissociáveis do património do 
arquipélago.






