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«A Liberdade e a Europa: uma construção de to-
dos» / “Freedom and Europe: a construction of all”



David Sassoli
Presidente do Parlamento Europeu

PREFÁCIO 



Durante o primeiro semestre de 2021, Portugal assumirá a Presidência rotativa do Conselho da União Europeia. A 
última vez que Portugal exerceu a Presidência foi em 2007, ano em que o Tratado de Lisboa foi assinado. Este foi 
um momento histórico para a União Europeia: os Estados Membros reconheceram que era necessária uma maior 
integração para garantir que a União pudesse funcionar eficazmente e assumir o seu papel no mundo. Como disse 
Mark Twain, «a história não se repete, mas muitas vezes rima». Dificilmente podemos contradizê-lo, uma vez que 
esta Presidência portuguesa tem novamente início num momento decisivo para a nossa União. 

A Europa, tal como o resto do mundo, enfrenta a mais grave crise sanitária do último século. Centenas de milhares 
de cidadãos da União Europeia já perderam a vida por causa da COVID 19, e a restante população não teve outra 
alternativa senão cumprir as medidas restritivas sem precedentes que foram impostas à sua vida quotidiana 
para impedir a propagação do vírus. Face a este enorme desafio, a Europa manteve-se firme. As instituições 
europeias e os Estados Membros reconheceram que a única forma de fazer frente à dimensão da atual crise e 
às suas consequências económicas devastadoras era trabalhar em conjunto.  Devemos agora mostrar que temos 
a coragem política de reconstruir a União Europeia para a tornar mais forte do que antes e, ao mesmo tempo, 
colocar a economia na via da recuperação e do crescimento. Tal como em 2007, a Presidência portuguesa será 
fundamental para que tal aconteça. A dimensão social será colocada no centro da recuperação europeia.

A maior força da Europa reside na sua diversidade. O Parlamento Europeu saúda e celebra a singularidade cultural 
de cada Estado Membro. Portugal tem uma história particularmente rica e variada, que reflete o fluxo constante 
de diferentes civilizações que atravessaram o Mediterrâneo ou que viajaram em toda a Europa durante os três 
últimos milénios. Estas raízes multiculturais criaram no país uma cultura fascinante e profunda, assente numa 
multiplicidade de influências provenientes da Europa, de África e da América. 

Esta variedade está espelhada nesta exposição, que inclui obras da coleção de arte contemporânea do Parlamento 
Europeu. As obras selecionadas abrangem uma interessante diversidade de artistas e de géneros, proporcionando 
uma visão das principais características da arte portuguesa contemporânea. Muitas destas obras datam dos anos 
1980, altura em que Portugal se tornou membro da União Europeia.  

Entre as peças da nossa coleção destacam-se indubitavelmente algumas. Poderíamos destacar as duas belas obras 
sobre papel de Helena Almeida, uma das artistas portuguesas mais internacionais, a pintura de grandes dimensões 
de Eduardo Batarda, o minimalismo monocromático do célebre Ângelo de Sousa, a enorme tela de Vítor Pomar e 
a obra representativa do artista multidisciplinar Julião Sarmento. Na escultura, Rui Chafes, Rui Sanches e José de 
Guimarães apresentam igualmente peças extraordinárias que são testemunho do seu estilo único e pessoal nos 
anos 1980 e 1990.
Para além das obras da Coleção de arte contemporânea do Parlamento Europeu, tenho o prazer de apresentar um 
conjunto notável de obras da Coleção de arte contemporânea do Estado português, que inclui obras de artistas 
como Fernando Calhau, Lourdes Castro, Jorge Martins, Pedro Calapez, Paula Rego ou Joaquim Rodrigo.

Gostaria de agradecer às autoridades portuguesas os seus esforços e a sua colaboração que permitiram realizar esta 
exposição. Aguardo com expectativa a oportunidade de trabalhar com a Presidência portuguesa neste momento 
crucial para o nosso continente. 

Desejo-vos uma visita agradável e interessante.

David Sassoli
Presidente do Parlamento Europeu



Professor Karol Karski
Presidente do Comité Artístico,  
Questor do Parlamento Europeu

PREFÁCIO 



A Coleção de Arte Contemporânea do Parlamento Europeu conta com cerca de 500 artigos no total, um acervo 
notável pela sua diversidade estética e cultural. Nesta coleção, encontram-se obras de arte de artistas de cada um 
dos países que compõem a União Europeia, conferindo a toda a coleção um caráter único e especial que a distingue 
no cenário do colecionismo de arte contemporânea.

A seleção portuguesa de obras de arte da Coleção de Arte Contemporânea do Parlamento Europeu é muito atrativa 
devido à notoriedade internacional dos artistas, incluindo vários nomes importantes que marcaram a evolução da 
arte contemporânea durante a segunda metade do século XX. 

Esta secção apresenta um grupo de artistas que nasceram nos anos 30 e 40 do século passado, como é o caso de 
Helena Almeida, Eduardo Batarda, Ângelo de Sousa, Jorge Martins, Vítor Pomar, António Sena, José de Guimarães e 
Julião Sarmento. Os artistas da geração imediatamente posterior incluem Rui Chafes, Rui Sanches e Pedro Proença. 
Todos eles estão representados na coleção através de magníficas obras da maturidade, criadas nos anos 80 e 90. 

A nova ordem democrática, instaurada pela Revolução dos Cravos em 25 de abril de 1974, representou para a 
sociedade portuguesa um fenómeno cultural, que se desenvolveria ainda mais na década de 1980, bem como o 
aparecimento e o rápido reconhecimento de uma nova geração de artistas das artes visuais com uma capacidade 
notável para afirmar o seu trabalho e uma presença social dinâmica. Durante essa década, inaugurou-se o Centro de 
Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, o mercado da arte revitalizou-se e o Governo português legislou 
em matéria de patrocínio para ajudar os jovens artistas a financiarem os seus projetos.

Entre os artistas representados nesta exposição, salientemos as obras de Ângelo de Sousa, que explorou a abstração 
geométrica e atingiu uma síntese formal e cromática bastante pessoal; Julião Sarmento, um artista multimédia 
e pintor  que iniciou a sua carreira com vídeos e instalações; Eduardo Batarda, cujas pinturas se assemelham, 
frequentemente, a redes lineares enigmáticas; Pedro Proença, cujos desenhos contêm referências à época barroca; 
ou Jorge Martins, com a sua investigação constante e original no domínio do desenho. 

Com efeito, todas as obras de arte selecionadas, tanto da Coleção de Arte Contemporânea do Parlamento Europeu 
como da Coleção de Arte Contemporânea do Estado Português, testemunham o notável talento artístico dos seus 
criadores e a sua capacidade para criar poesia visual.

Professor Karol Karski
Presidente do Comité Artístico, Questor do Parlamento Europeu



PREFÁCIO 
Graça Fonseca 
Ministra da Cultura



A exposição “A Liberdade e a Europa: uma construção de todos”, organizada pela Estrutura de Missão para a 
Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, no 1.º semestre de 2021, e em colaboração com o Curador 
da Coleção de Arte Contemporânea do Estado, coloca em diálogo duas importantes coleções de arte: a Coleção de 
Arte Contemporânea do Estado Português e a Coleção do Parlamento Europeu. 

É, assim, por entre espaços geográficos e simbólicos europeus que a arte contemporânea portuguesa se dirige a 
cada visitante do Parlamento Europeu, um dos órgãos legislativos europeus consagrados ao debate político e à 
discussão de ideias. 

O título que norteou a seleção deste conjunto evoca, desde logo, dois valores estruturantes da construção europeia: 
a ideia de liberdade (seja de expressão, de circulação ou de afirmação da dignidade humana) e a ideia de uma Europa 
assente no primado destes mesmos valores. Nesta medida, a defesa do valor da Liberdade será a defesa da própria 
Europa e, no seu presente e futuro, uma construção que a todos nos responsabiliza.

Maria Helena Vieira da Silva, Paula Rego, Lourdes Castro, Nikias Skapinakis, Joaquim Rodrigo, bem como Julião 
Sarmento e Helena Almeida  são alguns dos nomes que se fazem representar nesta mostra, tendo a maioria dos 
artistas aqui apresentados, vivido ou defendido uma ideia de Europa, fosse nas diversas etapas da sua formação 
artística (ligada a cidades como Paris, Londres, Roma ou Berlim, entre outras), ou na consciencialização de uma 
proximidade física e cultural dos povos que definem o mosaico europeu. 

As suas obras, datadas na sua maioria dos anos 60, 70 e 80 do século XX, dão prova dessa leitura atenta sobre o valor 
da liberdade na construção de uma Europa que estrutura e ajuda a definir o nosso futuro. Também por isso, a seleção 
dos artistas que agora podemos contemplar nas paredes do Parlamento Europeu representa uma homenagem a 
quem foi privado da modernidade europeia e dos seus valores, mas que não deixou nunca de acreditar num futuro 
mais livre e de partilha comum.

Independentemente das épocas, dos estilos e dos gostos, enquanto património cultural, a arte é uma e, por isso, é 
simbólico e enriquecedor podermos ver estas coleções e estes artistas contemporâneos portugueses em diálogo, 
tomando como mote a liberdade e a Europa, duas ideias construídas em comum e em estreito diálogo. Este exemplo 
recorda-nos que, através das fronteiras e das culturas, através dos tempos e dos costumes, partilhamos uma grande 
história, mas, mais que isso, partilhamos anseios, desejamos para lá do efémero e projetamos contra o apagamento 
e o esquecimento o mais valioso dos testemunhos, o da arte. Na arte, como um pouco por toda a cultura, há algo 
que permanentemente afirmamos: que somos livres e que estamos aqui e isso fez, faz e fará de nós humanidade. 
Obrigada a todos os que tornaram estes diálogos possíveis e, também, visitáveis.

Graça Fonseca
Ministra da Cultura



INTRODUÇÃO 
Obras portuguesas provenientes de duas coleções de arte contemporânea

É um privilégio apresentar a exposição A Liberdade e a Europa: uma construção de todos, que reúne um conjunto atrativo de 
obras de arte de duas coleções institucionais: a Coleção de arte contemporânea do Parlamento Europeu e a Coleção de arte 
contemporânea do Estado. O tema da presente proposta articula-se em torno da ideia de liberdade, encarada como um dever e 
uma responsabilidade partilhada por todos os países que compõem a União Europeia. As letras da palavra Liberdade pendem dos 
ramos de uma árvore no quadro com o mesmo nome de Vieira da Silva, ao passo que Enlevo de Miss Europa, de Nikias Skapinakis, 
evoca com humor pop o mito do rapto da princesa fenícia.

A secção portuguesa da coleção de arte do Parlamento Europeu inclui, indubitavelmente, várias obras de grande interesse, 
realizadas nas décadas de 1980 e 1990 por alguns dos artistas portugueses mais importantes dos últimos cinquenta anos. Podemos 
salientar três características significativas deste conjunto artístico que enriquece a coleção: diversas formas de arte abstrata, uma 
presença forte e distintiva do desenho, tanto no trabalho sobre papel como em algumas pinturas sobre tela, e o notável caráter 
simbólico e metafísico das três esculturas. 

Eduardo Batarda é um dos artistas mais célebres em Portugal. A sua pintura Minou (1987) é um emaranhado enigmático e 
inextricável de linhas que formam um mosaico complexo. Trata-se de uma espécie de pintura encriptada, baseada num traçado 
meticuloso de linhas que adquirem a forma de uma constelação ou de uma misteriosa carta topográfica. Ao mesmo tempo, a 
sobreposição intencionalmente densa de camadas, intercalada com sinais e inscrições inteligíveis que sugerem uma espécie de 
palimpsesto, é particularmente proeminente na obra de António Sena Blurt (1986 1987), que remete para o universo gráfico do 
pintor norte americano Cy Twomly. 

Com as suas duas obras sobre papel – Sem título (1989) –, Helena Almeida propõe uma visão que vai além da mera pintura: um 
quadro monocromático branco contaminado por uma aplicação de matéria orgânica. Estas delicadas obras têm um forte efeito 
poético e, a partir de muito poucos materiais, emanam beleza. A utilização de tinta e crina de cavalo colada aleatoriamente sobre o 
papel torna o branco rugoso e impuro na sua aparência. As obras de Jorge Martins desenvolvem estes aspetos da «contaminação» 
intencional e da ambiguidade através de um padrão geométrico imperfeito e de arestas irregulares e difusas. Jorge Martins é outro 
nome incontornável nas artes visuais portuguesas dos últimos quarenta anos. O Centro Georges Pompidou de Paris, no final dos 
anos 1970, consagrou uma exposição à investigação constante e pessoal deste artista no domínio do desenho. 



É necessário olhar atentamente a pintura Sem título (1984), de Ângelo César Cardoso de Sousa, para perceber os contornos de uma casa de 
empena a sobressair do vermelho que cobre todo o quadro. Esta grande estrutura torna-se um esboço subtilmente dissimulado num campo 
de cor, um símbolo de tudo o que nos é familiar e convidativo. Este símbolo figura igualmente, de uma forma linear e esquemática, na obra 
Dwelling Places (2004), de Joana Rêgo.

Em diversas obras selecionadas, podemos distinguir outros aspetos inter relacionados, como o primitivismo, a arqueologia e o magnetismo 
do que é desconhecido: uma atração que conduz a um processo de exploração seguido de uma hibridação de fontes culturais não europeias 
(africanas, americanas, asiáticas). 

Vénus africana (1990), de José de Guimarães, constitui uma obra mista, combinando um totem com uma face zoomórfica, na qual uma referência 
cultural greco romana – a deusa do amor – se articula com um cânone africano. Síntese, não desprovida de humor, de duas conceções espirituais 
e artísticas radicalmente diferentes. Por outro lado, a «arqueologia fictícia» de Rui Chafes, representada na misteriosa escultura Um sono profundo 
(1988), envolve-nos numa demanda onírica por artefactos antigos que nunca existiram (talvez, no caso desta obra, um objeto utilizado para 
cerimónias fúnebres, como o próprio artista indicou). 

As duas esculturas gémeas que compõem Seraphita (1989), de Rui Sanches, posicionam-se frente a frente como se ladeassem uma porta invisível. 
Exploram o tema da hibridação e da miscigenação através da referência literária anunciada no título que remete para o romance homónimo 
de Balzac e o mito do andrógino. Do mesmo modo, o desenho Daisy (1988) de Pedro Proença, que representa explicitamente um ser híbrido, 
constitui um exemplo magnífico dos desenhos surrealistas e minuciosos que este artista realiza em tinta da China. A obra combina figuras da 
mitologia clássica com referências visuais e musicais que evocam a cultura do período barroco.  

Congratulamo-nos com esta oportunidade de reunir um conjunto tão extraordinário de obras de artistas de alto nível, que na sua maioria são 
verdadeiras lendas da arte portuguesa e internacional.
 

Direção Geral da Comunicação
Unidade das Relações com a Sociedade Civil



INTRODUÇÃO
A Europa, a liberdade da arte e a sua sociabilidade específica

Instintivo, reflexivo, reivindicativo ou legislativo, o conceito de liberdade humanista está na base do pensamento moderno 
europeu, pelo menos, desde o Iluminismo. Na sua dimensão filosófica, política e social, o exercício pleno e responsável da 
liberdade traduz a emancipação do ser humano no uso racional do livre arbítrio, constituindo-se ainda, apesar da sinuosidade 
titubeante da sua consolidação, como bandeira essencial no quadro da Europa contemporânea. E tal como em 1955, no contexto 
do pós-guerra, Jean Monnet declarava: “fazer a Europa é fazer a Paz”, o “sonho europeu” hoje concretizado exige igualmente a 
defesa quotidiana da liberdade como valor intrínseco à sua identidade cultural. O conjunto de valores que daí advêm, conduz 
um projeto plural e complexo que a todos responsabiliza face ao compromisso de paz fundador da União Europeia e da sua 
ideia de uma comunidade de Estados. Nessa medida, o empenho dos artistas na construção do valor da liberdade deve aqui ser 
sublinhado como um dos contributos mais persistentes e subliminarmente influentes, definido entre a vontade individual e a 
vida coletiva das sociedades.
Na verdade, a arte tem vindo a conquistar nos últimos dois séculos uma importância decisiva na expressão ética da liberdade 
humana. Desde o período romântico, com a afirmação exponencial da criatividade individual, e o valor da sua idiossincrasia, 
a arte projetou-se, lenta mas progressivamente, como um campo aberto ao desenho de todas as liberdades, a partir dos 
seus contributos particulares e da sua inegociável diferenciação, que contrariava as convenções do ensino artístico e os seus 
protocolos de valorização em torno da uniformização técnica, moral e expressiva. Se, desde aí, a cada artista foi dado espaço 
para a confirmação de uma liberdade que converteria a arte moderna num dos grandes palcos da sua consciencialização prática, 
ativada afinal em cada obra e exposição, isso traduziu uma força de manifestação do experimentalismo e da ousadia essenciais 
ao progresso social que a Europa representa. Cada obra é diferente das demais, cada artista apresenta valores éticos distintos, 
propostas estéticas e conceptuais necessariamente diferenciadoras, promovendo assim um profundo sentido da pluralidade 
humana e das suas infinitas hipóteses de significação. 

Ao mesmo tempo, uma obra de arte existe também como fator de agregação ou comunicação humana, na intersubjetividade 
desencadeada entre os seres humanos que se disponibilizam para esse efeito relacional de sociabilidade. Note-se que, como 
defende o curador francês Nicolas Bourriaud, “a arte sempre foi relacional em diversos graus, ou seja, como factor de sociabilidade 
e fundador de diálogo”, e se a imagem artística assumiu como virtualidade o seu poder de conexão entre criador, obra e recetor, 
a verdade é que, ao contrário da televisão ou mesmo da literatura, que remetem para o sentido da experiência privada – e 
se inclusivamente o cinema e o teatro, apesar de convocarem o coletivo, apenas deixam espaço à discussão após o termo do 
espetáculo –, “a arte (as práticas derivadas da pintura e da escultura que se manifestam sob a forma de uma exposição) presta-
se particularmente à expressão desta civilização de proximidade, dado que reafirma o espaço das relações”, pois apresenta-se 
sempre no espaço público da arquitetura, da praça à galeria, produzindo “empatia e sentimento de partilha, gerando assim 
vínculos”1 . Com efeito, avança Bourriaud, “numa exposição, mesmo quando se trata de formas inertes [em pinturas, esculturas 
ou objetos], estabelece-se a possibilidade de uma discussão imediata, nos dois sentidos da palavra: eu percebo, eu comento, eu 
discuto, num mesmo espaço-tempo. 



A arte é o lugar de produção de uma sociabilidade específica”, desenvolvendo assim, na verdade, o sentido e o aprofundamento da obra de arte 
como um “interstício social.”2 

No fundo, a arte será talvez apenas mais um modo específico de conhecimento ou de elaboração estética e cognitiva em sociedade e, enquanto 
tal, promoverá sobretudo, nesse diálogo, uma transformação individual do sujeito recetor. Podemos defender, por isso, seguindo o pensamento 
de Jacques Rancière, que a arte não transforma de um modo direto os destinos da sociedade e o seu trânsito político, mas apenas o nível da 
experiência sensorial e intelectual de cada um dos observadores. Dessa forma, porém, a obra de arte tenderá a refletir-se na mundividência e 
na ação quotidiana do recetor, como espécie de alargamento ou ampliação do seu sentido crítico, na complexificação dos significados da arte e 
da vida, preparando-o, por exemplo, para uma mais consciente ação de cidadania 3.

Por isso, a obra de arte deve ser a expressão ou a experiência do princípio da liberdade, pois só desse modo poderá enfrentar todas as espécies de 
dogmas e estereótipos, e cumprir uma das suas funções mais dignas, promover o aprofundamento da sensibilidade e da consciência de cada um 
na sua relação com o outro (individual ou coletivo). Recuperemos, a propósito, as palavras de Brian Holmes: “numa época saturada pelos meios 
de comunicação social e pela publicidade, a dimensão estética tornou-se uma zona decisiva de interação social.”4 Será essa “interação”, essa 
«sociabilidade específica» e «relacional» que a arte contemporânea aqui presente pretenderá subtilmente ativar. Sublinhe-se que os espaços 
institucionais ou informais que promovem a arte representam uma simbologia de legitimação onde as exposições constituem o principal espaço 
de troca na economia política da arte, e onde o sentido é construído, mantido e, por vezes até, desconstruído. Em parte espetáculo, evento 
social e histórico ou dispositivo de estruturação, as exposições — especialmente de arte contemporânea — estabelecem e administram os 
significados culturais da arte. Não esqueçamos, por essa razão, que as exposições administram igualmente a criação de momentos de discussão 
e debate público, em interação com as propostas artísticas, mas também com as diferentes leituras nesse contexto produzidas, que se traduzem 
sempre na assimilação individual que cada um dos observadores faz dos significados que transitam nesse espaço. Por outro lado, as obras de 
arte contemporânea de artistas portugueses que podem ser observadas na presente exposição do Parlamento Europeu, representam todas 
elas, afinal, uma hipótese de reconhecimento e ativação do exercício da liberdade, tanto a liberdade ética que conduziu os criadores aos seus 
modos particulares de afirmação artística, como a liberdade de interpretação de cada um dos seus observadores ocasionais, mesmo que esta 
última esteja em parte condicionada pelo vínculo proposto na assinatura curatorial. Mas em torno de um conjunto de vinte obras, pertencentes, 
em partes iguais, à Coleção do Parlamento Europeu e à Coleção de Arte Contemporânea do Estado Português, a curadoria definiu um jogo de 
combinação estética, reflexiva e emocional, cujo aparato será ele próprio o resultado da liberdade que define a sua ação no espaço europeu em 
que vivemos. Deste modo, podemos observar como a liberdade de cada um implica sempre com a liberdade de todos, exigindo-nos a cada dia a 
sua defesa, mas também o seu uso consciente e responsável. Só assim poderemos continuar a construir uma Europa de valores, livre e solidária.

David Santos
Curador da Coleção de Arte Contemporânea do Estado

1Nicolas Bourriaud, Esthétique relationnelle (1998), 3rd ed. Paris, Les presses du réel, 2001. p. 47
2Idem, p. 48.
3CF Jacques Rancière, O espectador emancipado (2008) (trad. portuguesa: José Miranda Justo). Lisbon, Orfeu Negro, 2010. 
4Brian Holmes, ‘A arte e o cidadão paradoxal’, in Às Artes, Cidadãos. Porto, Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 2010, p. 83.





COLEÇÃO DE ARTE CONTEMPORÂNEA 
DO PARLAMENTO EUROPEU





Helena ALMEIDA (1934- 2018)

Eduardo BATARDA (1943)

Rui CHAFES (1966)

José DE GUIMARÃES (1939)

Ângelo César Cardoso de SOUSA (1938 - 2011)

Vítor POMAR (1949)

Pedro PROENÇA (1962)

Joana RÊGO (1970)

Rui SANCHES (1954)

Julião SARMENTO (1948)

António SENA (1941)



A obra de Helena Almeida reflete a complexa 
multiplicidade artística do período em que surgiu. 
Embora tenha experimentado a fotografia, a 
instalação, a performance, a arte corporal, o 
vídeo e o desenho, recusa submeter-se a qualquer 
denominação específica - e, na sua opinião, 
limitadora. Adotando uma atitude contrária à de 
muitos dos seus contemporâneos, Helena Almeida 
recusa todas as associações, afiliações e paralelos 
atribuídos à sua prática. A sua presença constante 
nas suas próprias fotografias não as transforma 
em autorretratos, a sua utilização sistemática de 

uma tonalidade específica de azul não constitui 
uma referência a Klein e, embora tenha afirmado 
que «O meu trabalho é o meu corpo, o meu corpo 
é o meu trabalho», não é uma artista corporal. As 
duas obras sem título doadas à Coleção de Arte 
Contemporânea do Parlamento Europeu destacam-
se do resto do seu corpus. Subtis e contidos, estes 
trabalhos em papel definem um lugar, salientam 
uma zona indeterminada através da utilização de 
tinta e pelo, que tornam aquilo que olhamos vago, 
diferente, único, algures no cruzamento entre os 
espaços públicos e os espaços íntimos.

1989
Tinta e pelo de cavalo em papel
100x70cm cada um
Coleção de Arte Contemporânea 
do Parlamento Europeu

Helena ALMEIDA (1934- 2018)
Sem Título
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Eduardo Batarda apresenta as suas propostas artísticas 
em camadas, como se a opacidade fosse a conclusão 
estética desejada. Depois de interromper o estudo 
da Medicina antes de concluir a licenciatura, Eduardo 
Batarda inscreveu-se na Academia Nacional de Belas-
Artes em Lisboa (1963-1968) e, mais tarde, realizaria 
uma pós-graduação de três anos no Royal College of 
Art, em Londres (1971-1974), graças a uma bolsa da 
Fundação Calouste Gulbenkian. O imediatismo do artista 
levou-o a adotar o acrílico após a sua disponibilização 
em Portugal por volta de 1965. Com estas cores, Eduardo 
Batarda pintaria composições complexas baseadas 
em painéis, organizadas de forma semelhante a 
uma página de um livro de banda desenhada. Cada 
painel apresentaria um tema diferente, permitindo, 
assim, a coexistência - e o nivelamento - de temas 
e discursos contrastantes na mesma obra de arte. A 
influência dos meios de comunicação social e das 

imagens populares acentuou-se durante a sua pós-
graduação em Londres, quando a Pop Art britânica 
reciclava imagens recortadas em conjuntos originais 
e, por vezes, surreais. Eduardo Batarda aproveitou esta 
oportunidade para aperfeiçoar e expandir a sua técnica 
de aguarela, saturando a pigmentação para emular as 
bandas desenhadas americanas em que se inspirava. 
Na década de 1980, o artista voltou às cores acrílicas, 
engrossando as sucessivas camadas de tinta, a fim de 
criar uma superfície cromática por direito próprio. Nesta 
superfície, o artista viria, progressivamente, a pintar 
e a inscrever mensagens crípticas. Minou é uma obra 
representativa deste período, sendo a pintura azul uma 
acumulação de camadas e demãos (daí as tonalidades 
esbatidas), que parece ter sido posteriormente gravada 
ou esculpida com o que se assemelha a rabiscos 
desordenados ou a uma literatura de outro mundo.         

1987
Acrílico em tela

200x160cm
Coleção de Arte Contemporânea 

do Parlamento Europeu

Eduardo BATARDA (1943)
Minou 
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1988
Ferro pintado
32x208cm 
Coleção de Arte Contemporânea 
do Parlamento Europeu

Rui CHAFES (1966)
Um Sonho Profundo 

A Natureza e o desejo estão ambos presentes 
no corpus de Rui Chafes, um dos principais 
escultores contemporâneos de Portugal. O 
artista dedicou-se a esta arte desde cedo, 
estudando Escultura na Faculdade de Belas-
Artes da Universidade de Lisboa (1984-1989), 
aprofundando, mais tarde, a sua formação 
na Kunstakademie Düsseldorf. Rui Chafes 
escolheu o ferro como seu material de eleição, 
pintando-o de várias cores, mas sobretudo 
de preto. Esteticamente, a sua escultura 
prolonga as investigações orgânicas de 
pioneiros modernos como Moore, Hepworth, 
Arp ou Brancusi. Medusas, aranhas, bactérias 
e organismos pré-históricos recheiam o seu 

trabalho inicial. A curva é a forma dominante, 
acentuando o sentimento de integridade 
privilegiado no início do século. A escala, 
frequentemente monumental, emula também 
o ambiente natural que Rui Chafes prefere. 
Obras mais recentes assumiram um tom 
decididamente erótico, evocando máscaras, 
correntes, algemas e outros acessórios das 
práticas sexuais BDSM. Um Sono Profundo 
provém da prática anterior do artista. Entre 
uma criatura aquática pré-histórica fossilizada 
e um instrumento musical, a estrutura rígida 
parece quase extraterrestre. 
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1990
Madeira, alumínio, poliéster e celuloide

122x35x25cm
Coleção de Arte Contemporânea 

do Parlamento Europeu

José de Guimarães, inspirado pelas suas viagens e 
pelo passado imperial do seu país natal, procura 
estabelecer uma ligação entre as culturas de 
África e da Europa. Estudou Arte ao mesmo 
tempo que se licenciava em Engenharia na 
Academia Militar e na Universidade Técnica de 
Lisboa (1957). Os seus cursos de Pintura foram 
lecionados por Teresa Sousa e Gil Teixeira Lopes, 
antes de se inscrever na Sociedade Cooperativa 
dos Gravadores Portugueses. Entre 1961 e 1966, 
José de Guimarães viajou por toda a Europa, 
efetuando a sua educação sobre a arte europeia. 
O artista passou também sete anos em Angola, 
período durante o qual desenvolveu um interesse 
pela arte e pela etnografia africanas. A sua arte 

encarna o rico intercâmbio cultural entre os dois 
continentes ao longo do século XX. Com efeito, 
desde o início do século, a arte africana tem 
ajudado os criadores europeus a ultrapassarem os 
limites da representação mimética, simplificando 
as suas formas e estrutura - especialmente na 
escultura. Vénus Africana, como o seu título 
transmite, representa um encontro de culturas: 
Vénus, exemplo intemporal da beleza ocidental, 
retratada com paleta e motivos africanos, numa 
mistura cultural bem-sucedida.  

José DE GUIMARÃES (1939)
Venus Africana
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Ângelo César Cardoso de Sousa abordou a evolução 
artística um pouco como um cientista efetua uma 
experiência: recolheu amostras, testou, combinou, 
estudou reações e, finalmente, desenvolveu o que 
considerava meritório. Mudando-se do Moçambique 
português para o Porto, em 1955, inscreveu-se na 
Academia de Belas-Artes. Aluno brilhante, foi 
colocado na vanguarda da sua geração e juntou-
se ao grupo «Os Quatro Vintes», juntamente com 
Armando Alves, Jorge Pinheiro e José Rodrigues. A 
pesquisa de Ângelo César Cardoso de Sousa começou 
por se basear na realidade e na figuração, antes de 
ser reduzida aos seus elementos mais fundamentais 

1984
Acrílico em tela
200 x 170 cm 
Coleção de Arte Contemporânea 
do Parlamento Europeu

Ângelo DE SOUSA (1938 - 2011)
Untitled 

em milhares de desenhos. Esta abordagem de 
meios mínimos para atingir efeitos máximos foi 
bem-sucedida, pelo que Ângelo César Cardoso de 
Sousa expandiu a sua escala e preparou esculturas 
monumentais, mudando, assim, de proporções 
e meios. Esta flexibilidade é transmitida, na 
década de 1970, em obras cinéticas baseadas 
em fitas. Nas décadas seguintes, a simplicidade 
é radicalizada, como esta obra Sem título ilustra. 
Uma pintura monocromática pura, a ligeira 
variação cromática e o subtil jogo espelhado 
de sombras de Ângelo César Cardoso de Sousa 
atribuem uma surpreendente quantidade de 
profundidade e textura à tela. 
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1983
Acrílico em tela

193 x 195 cm 
Coleção de Arte Contemporânea 

do Parlamento Europeu

Vítor POMAR (1949)
Untitled

Vítor Pomar é um artista com uma visão única, 
mas meios de expressão diversificados. Estudou 
Arte nas Escolas de Belas-Artes do Porto e de 
Lisboa, entre 1966 e 1969, antes de embarcar 
em diversas viagens que alimentarão a sua 
compreensão e a sua prática da expressão 
artística. A expressão é a palavra-chave aqui, 
pois orientou o artista português ao longo da 
sua evolução. Quando a sua linguagem pessoal 
se estava a formar, Vítor Pomar preferia pinturas 
expressionistas abstratas, pretas e brancas, à 
base de pinceladas. A sua adesão ao Budismo 
e respetivos conceitos - como muitos outros 

artistas da altura - explica, talvez, a ênfase 
contínua nos traços caligráficos adjacentes. 
Na última fase da sua carreira, Vítor Pomar 
explorou vários meios e técnicas - mas o núcleo 
conceptual da sua obra permaneceu o mesmo, 
proporcionando ao seu corpus global coerência 
e homogeneidade orgânica. Esta contribuição 
para a Coleção de Arte Contemporânea do 
Parlamento Europeu é representativa destes 
elementos fundamentais: pinceladas rítmicas 
separadas por cores contrastantes. 
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Pedro Proença, que estudou na Escola de Belas-
Artes de Lisboa, é uma figura rebelde que pretendia 
abalar o status quo do Portugal da década de 
1980. Para esse efeito, criou o «Movimento 
Homeostético» em 1982, como uma tentativa 
metacrítica de revolucionar a própria arte. Daí o 
sentimento fundamental de paródia que a arte de 
Pedro Proença transmite. As suas imagens surgem 
como um repositório de sabotagem cultural - 
retiradas, com igual prazer, da História da Arte 
Ocidental e da Literatura Grega, do Oriente e da 

1988
Tinta da China em papel
150x186cm 
Coleção de Arte Contemporânea 
do Parlamento Europeu

Pedro PROENÇA (1962)
Daisy 

Arte Primitiva. O seu cenário imaginativo está 
povoado de homens e animais alegóricos. No 
entanto, as alegorias de Pedro Proença não são 
meras comédias. Existem também como uma 
séria tentativa de transformar uma realidade 
difícil pelo processo da metamorfose. A sua 
obra - eclética e simbólica - parece ter lugar 
num mundo em delírio. O sonho de imagens 
sensuais daí resultante representa uma realidade 
alternativa, composta por camadas de alegorias, 
conceitos históricos e mitologia pessoal. Nesse 
sentido, algumas das suas obras pertencem ao 
mesmo domínio da caricatura, do qual retira 
alguns temas, como é o caso de Daisy.  
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2004
Acrílico em tela

150x150cm
Coleção de Arte Contemporânea 

do Parlamento Europeu

Joana Rêgo recebeu bolsas de estudo da Fundação 
Calouste Gulbenkian e da Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento, em 1998-1999, e realizou, 
mais tarde, um Mestrado em Pintura no Instituto 
de Arte de São Francisco, nos EUA, em 1999. Tendo 
estudado no Porto e em São Francisco, admite que 
se poderia apelidar de «pintora profissional» após 
regressar dos Estados Unidos da América. 
Joana Rêgo tem constantemente explorado a relação 
entre as palavras e a imagem na pintura. Interessa-
se pelo conteúdo e pelo significado do texto, pela 
sua capacidade de influenciar a imagem pintada 

pela plasticidade da sua aplicação, bem como pelas 
possíveis interpretações por parte do observador. 
A sua obra desenvolve-se a partir de uma base 
conceptual sólida, sofrendo inúmeras alterações 
formais e iconográficas durante o processo de 
preparação. Gosta de usar acrílicos e, por vezes, 
tela de seda, que lhe permite transferir para a tela 
imagens dos seus próprios desenhos.

Joana RÊGO (1970)
Moradas
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1989
Bronze e base de contraplacado
43X92cm cada uma 
Coleção de Arte Contemporânea 
do Parlamento Europeu

O apelo da arte foi tão forte para Rui Sanches que 
abandonou o terceiro ano da sua licenciatura em 
Medicina para se juntar à Ar.Co - Centro de Arte e 
Comunicação Visual. A sua formação foi infelizmente 
interrompida pelo período instável do pós-guerra, 
levando-o a procurar educação e inspiração noutras 
paragens, nomeadamente em Londres, no Goldmiths’ 
College (1977-1980) e depois na Universidade de 
Yale (1980-1982). Estas experiências internacionais 
beneficiaram grandemente a sua prática fomentada 
pela curiosidade. Esteve em contacto direto com as 
mudanças e a evolução do modernismo, à medida 
que estas ocorriam. As principais interrogações 

Rui SANCHES (1954)
Seraphita

da época ainda encontram eco na arte de 
Rui Sanches até à data. A sua obra parece 
recusar uma categorização fácil. De esculturas 
murais a instalações multimateriais, o artista 
português nunca deixou de empurrar os limites 
estabelecidos. Seraphita apresenta figuras 
abstratas - baseadas no Orfeu de Rui Sanches 
do mesmo ano - equipadas cada uma com um 
espelho telescópico numa atitude de confronto. 
Não é claro se a cena representa um combate 
ou uma dança, mas a simetria cria uma ponte 
invisível entre as figuras, apesar da distância que 
as separa. 
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Julião Sarmento segue a prática interdisciplinar 
escolhida por muitos artistas contemporâneos. 
Tendo estudado Pintura e Arquitetura na Escola 
de Belas-Artes de Lisboa (1967-1974), iniciou 
uma carreira prolífica, explorando a pintura, 
o desenho, a escultura, a fotografia, o filme, 
o vídeo, a performance, o som e instalações 
em locais específicos. Independentemente do 
meio, Julião Sarmento tende a utilizar um dos 
principais temas da emergência da modernidade 
- o fragmento - para reduzir a figura (feminina) 
e o tema intemporal que é o desejo. A década 
de 1980 marca uma mudança notória na sua 

1981
Acrílico em papel

295x266cm 
Coleção de Arte Contemporânea 

do Parlamento Europeu

Julião SARMENTO (1948)
Os prazeres da Alcamé 

prática, adotando a atitude pós-modernista 
d e  u m  re g re s s o  à  p i nt u ra ,  b e m  co m o 
atenuando, consideravelmente, a violência 
e o caráter sexualmente explícito das suas 
imagens. A estrutura visual enigmática de 
Os prazeres da Alcamé tende para a estética 
fragmentada acima referida. Curiosa e aberta 
à interpretação, esta mensagem pertence tanto 
ao observador como ao artista.  
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António Sena procedeu a uma reorientação 
profissional precoce. Com efeito, após se inscrever 
no Instituto Superior Técnico e na Faculdade de 
Ciências de Lisboa, abandona a via científica 
para aprender gravura na Sociedade Cooperativa 
dos Gravadores Portugueses. Tranquilizado na 
sua escolha por algumas exposições individuais 
bem-sucedidas, mudou-se para Londres em 1964 e 
estudou na St Martin’s College of Art (1965-1966), 
passando a década seguinte a trabalhar na capital 
inglesa. Possuindo traços da Pop Art na sua génese, 

1986-87
Óleo sobre tela
146x97cm
Coleção de Arte Contemporânea 
do Parlamento Europeu

António SENA (1941)
Desembuchar 

a obra de António Sena evoluiu para experiências 
cromáticas abstratas conscientes, que apelam 
à semiótica e à matemática para criar uma 
linguagem complexa de linhas e símbolos. 
Desembuchar, que ilustra esta linguagem 
íntima, possui uma aura intemporal, como a 
de um artefacto antigo com gravuras ou grafítis.  
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Colecção de Arte Contemporânea do Estado 
Português





Pedro CALAPEZ (1953)

Fernando CALHAU (1948-2002)

Lourdes CASTRO (1930)

António CHARRUA (1925-2008)

Ilda DAVID (1955)

Jorge MARTINS (1940)

Paula REGO (1935)

Joaquim RODRIGO (1912)

Nikias SKAPINAKIS (1931-2020)

Maria Helena VIEIRA DA SILVA (1908-1992)



Pedro CALAPEZ (1953)
Sem título

A obra de Pedro Calapez evidencia, nos anos 80, 
tal como no exemplo agora exposto, uma certa 
linearidade riscada na camada pictórica ainda 
fresca, que faz aparecer a aura da figuração, 
reabrindo sugestões narrativas aos pressupostos 
essenciais da pintura abstrata. Porém, a sua pintura 
prefere acentuar uma inventividade que convoca, 
em partes iguais, uma laboriosa e continuada 
gestão cromática, o ritmo e a ambiguidade 
expressiva da sua presença, recorrendo a uma 
superfície invariavelmente matérica e texturada 
na subtil passagem do pincel. Plana, testemunha 
de uma economia gestual de grande rigor ao nível 
da composição, a pincelada de Calapez assume-
se ainda generosa na sua experiência cinestésica, 
conquistando desde cedo uma intensidade visual 

1988
Pintura
250x174,5 [inv. SC 93]
Coleção de Arte Contemporânea do 
Estado (em depósito na Fundação de 
Serralves)

centrada na ideia de que, apesar do contexto 
interdisciplinar pós-minimalista, a pintura 
pode suscitar uma forte experiência retiniana, 
apelando à sua concentração contemplativa. 
Por outro lado, a combinação do espectro 
cromático resulta, em toda a obra de Calapez, 
como uma fonte de prazer estético que, a partir 
de uma plasticidade incomum, recupera ainda 
um genuíno sentimento e experiência do belo. 
Observar a contida justaposição destes campos 
de cor converte esta obra num exercício de 
puro deleite e, ao mesmo tempo, de franca e 
entusiasta reflexão.
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Fernando CALHAU (1948-2002)
Sem título#3439

De cariz marcadamente conceptual, os primeiros 
trabalhos de Fernando Calhau, realizados no 
final dos anos 60 e recorrendo sobretudo às 
dimensões disciplinares da fotografia e da pintura, 
apresentam uma especial recorrência serial e uma 
concentração no detalhe que os encaminham a 
uma analítica da visualidade pura, enquanto 
aproximação à monocromia. A repetição, a 
subtileza das cambiantes cromáticas e a exploração 
de pequenas variações na imagem, das formas aos 
temas, representam uma constância de soluções 
estéticas que fazem do seu trabalho uma referência 
na prática artística portuguesa entre os anos 70 

1972
Pintura

110 x110 [inv. SC 65] 
Coleção de Arte Contemporânea do 

Estado (em depósito na Fundação de 
Serralves)

e o final da década de 90. Tal como podemos 
observar nesta obra, a pintura reclama muitas 
vezes uma afirmação espacial ao sublinhar nos 
vértices dos seus ângulos os limites da tela e, 
nessa medida, ousa dialogar com a parede que 
a sustém. Ligando pela abstração geométrica 
e quase monocromática a sua anterior prática 
conceptual, o artista investe num exercício de 
depuração formal único, inspirado ainda pelo 
minimalismo e a sua estratégia de despojamento 
extremo, que não abdica, contudo, de uma 
sedutora e sensual opticalidade.
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Lourdes CASTRO (1930)
Sem título

A materialidade do trabalho artístico de Lourdes 
Castro apresenta uma subtileza diáfana, tanto no 
seu aspeto formal ou volumétrico como na sua 
expressão de criatividade e comunicação, num 
arco de soluções práticas que vai do objetualismo 
reciclado dos anos 60 à poetização e materialização 
estética da sombra, esse perfil cósmico com o qual 
a artista sempre se identificou. Seja na produção de 
objetos de diversa origem, cor e materialidade, ou 
em instalações ou assemblages de cariz intimista, 
as suas Sombras Recortadas, assim como as 
Sombras Projectadas (na vertical, sobre a parede ou 
sobre a tela), os orientalistas Teatros de Sombras ou 
as Sombra Deitadas (sobre lençóis), constituiriam 
as modalidades essenciais do seu amplo conceito 
de «Sombra», numa peculiar reinvenção criativa 

anos 60
Textil
275 x218, cm [inv. SC 50]
Coleção de Arte Contemporânea do 
Estado (em depósito na Fundação de 
Serralves)

e artística, que definiu a sua imagem autoral 
desde os anos 60 e 70. Em lençóis bordados 
e expostos na horizontal sobre colchões, que 
ganham desse modo uma rara evanescência, 
em plexiglas,  papel, plástico ou acrílico 
fluorescente recortados ou pintados, Lourdes 
Castro amplifica a dimensão bidimensional 
da ideia de quadro, conferindo-lhe uma nova 
espessura ou tridimensionalidade visual, aí se 
paradoxalizando o conflito artístico da época, 
entre a objetualização e a desmaterialização da 
arte, dessa forma abandonando a questão, antes 
primordial, da representação. Esta só interessa 
à artista na perspetiva de uma subtileza vital, 
como um espectro no limiar da passagem. O 
ínfimo registo na longa temporalidade.
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António CHARRUA (1925-2008)
Anabase com chapéu

Através de diferentes linguagens e suportes 
(desenho, pintura, gravura, artes gráficas, 
cerâmica, azulejo, vitral, tapeçaria, escultura) 
António Charrua desenvolve um vocabulário 
marcadamente abstracionista, sensível às correntes 
e problemáticas da pintura expressionista europeia 
e americana. Durante os anos 60, o seu trabalho 
resulta essencialmente desse cruzamento e 
interrogação constantes acerca das estéticas 
dominantes na cena artística internacional, 
vagueando entre o informalismo, a abstração 
formal e mesmo da Pop Art, num exercício pictórico 
onde a cor pura acaba por fazer valer uma extrema 

1971
Pintura

Diâmetro 140 [inv. SC 480]
Coleção de Arte Contemporânea do 

Estado (em depósito na Fundação de 
Serralves)

sedução, organizando uma opticalidade muito 
particular e original no contexto da pintura 
portuguesa. Aliás, a definição de campos de 
cor contrastantes, será responsável na segunda 
metade de 60 pelo vigor de um gestualismo 
que, todavia, nunca abandonará, como nesta 
tela circular, a festividade das cores puras, valor 
quase sempre essencial nas suas composições.

©
Fi

lip
e 

Br
ag

a



Ilda DAVID (1955)
Sem título

Etérea e próxima de uma expressividade onde a 
figuração humana se redescobre sempre enquanto 
valor de ilusão pictórica, a pintura de Ilda David 
recorre frequentemente à combinação de figuras 
arquetípicas, ambivalentes mas ancestrais, plenas 
de uma dimensão presencial abstrata, quase 
sempre projetadas em matéricas paisagens, 
assumidas ainda enquanto visões inconscientes 
de liberdade onírica, onde a poesia da pintura 
parece convocar de novo a emancipação de 
um gesto original, fundador da comunicação 
humana no mundo. Desde meados dos anos 80 

1986
Pintura
140,5x240 [inv. SC 469]
Coleção de Arte Contemporânea do 
Estado (em depósito na Fundação de 
Serralves)

e até hoje, a artista não abdicou nunca do seu 
exercício precioso e único de exploração estética, 
reinscrevendo em cada obra o valor da sua 
linguagem idiossincrática e a especificidade da 
sua obstinação.
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Jorge MARTINS (1940)
Labirinto

Entendida como uma espécie de obsessão 
dialética, no limiar da fronteira entre o desenho 
e a pintura, a obra de Jorge Martins explora há 
várias décadas, pelo menos desde os anos 60, 
os insondáveis ângulos desse mistério ancestral 
a que chamamos luz. Da representação dos seus 
efeitos ilusórios ou dos jogos sempre reinventados 
em diálogo e confronto com a antípoda sombra, 
recorrendo com frequência a um trompe l’oeil muito 
particular, o artista reinventa o espaço, os objetos, 
a sua imagem e projeção pictóricas, confirmando 
aí o registo livre e intrínseco do desenho, a sua 
linearidade real ou virtual, ao inscrever na 

1984
Oil on canvas

232x162,6 cm [inv. SC 95]
Coleção de Arte Contemporânea do 

Estado (em depósito na Fundação de 
Serralves)

superfície da tela ou do papel uma subtil poética 
que não esquece ainda, como em Labirinto, a 
exploração da sua dimensão cromática, neste 
caso tendencialmente abstracta.
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Paula REGO (1935)
Sem título

Tudo o que diz respeito à condição feminina, 
em particular a inversão dos seus estereótipos, 
parece encontrar na pintura de Paula Rego um 
aliado inevitável e preciso. Entre pinturas a pastel 
de óleo, gravuras e desenhos, o que particulariza 
a sua obra é o paradoxo da imagem da mulher, da 
sua força intrínseca (expressa ou contida), assim 
como a ambígua condição imagética da pintura, 
entre um formalismo académico e clássico e a 
modernidade inventiva que a alimenta. Paula 
Rego confirma assim a sua estética como uma 
das mais ricas no que diz respeito à leitura sobre 
o estatuto da mulher e o seu lugar na sociedade 
contemporânea. Mesmo que a crítica a aproxime 
quase sempre da tradição figurativa da «Escola de 
Londres», surgida na herança de Frank Auerbach, 

1985
Acrylic on paper/canvas
113 cmx77 cm [inv. SC 1578]
Coleção de Arte Contemporânea do 
Estado (em depósito no Centro de Arte 
Contemporânea de Coimbra)

Francis Bacon, Leon Kossoff ou Lucien Freud, o 
certo é que toda a obra de Paula Rego depende, 
no essencial, da sua experiência portuguesa, 
de uma infância vivida perto das mulheres que 
povoaram a sua vida, não necessariamente de 
«boas famílias». Basta olhar algumas das suas 
obras para, de novo, sentirmos a brutalidade 
implícita ou metonimicamente sugerida. É 
um regresso à imagem mais forte desse jogo 
persistente entre o bem e o mal, a razão das 
suas figuras, ou o modo insinuante como se 
questiona a sociedade patriarcal.
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Joaquim RODRIGO (1912)
S. M. [Santa Maria]

Descoberta a pintura moderna como um sistema 
semiológico, Joaquim Rodrigo vai aliar nos anos 
50, e para sempre, as suas duas grandes fontes 
de informação: a ciência e a arte. A partir daí, 
o desígnio do seu projeto criativo vai procurar 
entender a abstração geométrica não já como 
uma transcendentalização metafísica, como 
no primeiro Kandinsky ou, de outro modo, em 
Mondrian ou Malevich, mas enquanto novo e 
radical conceito operatório, partindo da ideia de 
uma mudança de paradigma essencial na história 
da arte. O “quadro” passa então a ser entendido 
como espaço de investigação perceptiva, jogado 
a partir de uma arquitetura de composição, 
buscando sempre a essencialidade bidimensional 
da tela, e recorrendo para isso a fortes contrastes 
formais ou lumínicos, em oposições constantes 
estabelecidas entre linhas, formas puras ou 

1961
Pintura

97,3x146 cm [inv. SC 475]
Coleção de Arte Contemporânea do 

Estado (em depósito na Fundação de 
Serralves - cedida ao Museu Nacional 

de Arte Contemporânea-Museu do 
Chiado)

orgânicas e cores complementares. Porém, os 
anos 60 representam para Rodrigo uma transição 
processual decisiva, optando primeiro por uma 
preocupação crescente com a importância da cor 
na composição do quadro e, depois, pela criação 
de um vocabulário simbólico definidor de uma 
pintura onde a consciência política e social se 
mistura com as memórias pessoais ao convocar 
ambíguos signos figurais e verbais, como neste 
S.M. [Santa Maria] – uma críptica evocação 
do assalto oposicionista de Henrique Galvão 
ao paquete português Santa Maria, em 1961, 
chamando a atenção da imprensa internacional 
sobre o isolacionismo e a falta de liberdade em 
Portugal durante o regime salazarista – assim 
como em S.A. – Estação (desse mesmo ano), ou 
ainda em Liberté, datado já de 1963.
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Nikias SKAPINAKIS (1931-2020)
Enlevo de Miss Europa

Moderna evocação da mitologia, esta “Europa” 
reforça a ambiguidade do seu célebre rapto por 
Zeus, disfarçado de “Toiro”, deixando-se sobretudo 
enlear na suavidade sedutora do seu pelo branco. 
A nudez da mulher e do animal pontuam aqui 
a ideia de uma igualdade na natureza e um 
consentimento amoroso que contraria em parte a 
narrativa clássica do episódio mitológico, fundador 
da diversidade europeia. Surgida na década 
de 50, a pintura de Nikias Skapinakis aborda 
com originalidade uma opticalidade centrada 
na capacidade de reconstrução lírica das suas 
paisagens (como as vistas de Lisboa ou as séries do 
Circo). Já no final dessa década investe em figuras 
recortadas em forte contraste de cores puras, como 
que a prenunciar a sua futura atmosfera pop. A 

1973
Pintura 
150x117 [inv. SC 495]
Coleção de Arte Contemporânea do 
Estado (em depósito na Fundação de 
Serralves)

pintura de Skapinakis atingiu nos anos 60 
uma singularidade significativa tendo como 
referência formal uma particular interpretação 
do imaginário da pop art internacional, cuidando 
ao mesmo tempo de uma atenção à cultura 
portuguesa, nomeadamente na evocação 
da sua galeria de retratos coletivos dos anos 
60 e 70, a alguns dos intelectuais que nesses 
anos marcaram uma posição de destaque na 
contestação ao regime salazarista. 
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Maria Helena VIEIRA DA SILVA (1908-1992)
Liberdade

Obra encomendada a Vieira da Silva pela 
Secretaria de Estado da Cultura para assinalar 
o 10º aniversário da Revolução de 25 de Abril 
de 1974, Liberdade assume, enquanto pintura, 
uma dimensão deliberadamente alegórica, 
representando na árvore que se renova e fortalece 
a cada ciclo a associação entre a dinâmica vital da 
natureza e a ideia transformadora da Liberdade. 
Nesta obra de grande simplicidade de recursos mas 
ampla dimensão poética, a Árvore surge como 
fonte revitalizadora da vida e, simbolicamente, 
constitui-se também como portadora de novos 
frutos, as letras que compõem uma palavra 

1984
Pintura

130x76 [inv. SC 1026]
Coleção de Arte Contemporânea do 

Estado (em depósito no Museu de 
Aveiro/Santa Joana)

milenar: liberdade. Desde sempre presente 
na afirmação da humanidade, esse conceito 
representava então para Vieira da Silva a 
imagem de um país que procurava consolidar 
o exercício da liberdade democrática. Da 
pluralidade dessas letras/frutos nascerá uma 
sociedade mais consciente do valor da liberdade 
e da sua importância decisiva na construção de 
um Portugal com futuro.
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Legendas:
Coleção de Arte Contemporânea do Parlamento Europeu: Unidade das Relações com a Sociedade Civil, Direção-Geral da Comuni-
cação do Parlamento Europeu
Coleção de Arte Contemporânea do Estado: David Santos, Curador da Coleção de Arte Contemporânea do Estado



Civil Society Outreach Unit, General Directorate for Communication of 
the European Parliament 

Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia                   
Direção Geral do Património Cultural


