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Resumo 

 

Investigação que integra a inventariação das esculturas públicas dos séculos XX 

e XXI, até ao final do ano de 2009, existentes na região do Algarve. 

O conceito de escultura pública é analisado reflectindo as modificações que as 

artes plásticas adoptaram ao longo dos tempos. 

Numa generalizada abordagem conclui-se que a filosofia e a estética, suportes 

das obras que se impunham por toda a Europa e no resto do país, surgem tardiamente 

nas esculturas presentes nas terras algarvias. Alguns dos grandes artistas portugueses do 

século XIX são referidos e estão representados nas esculturas públicas que se encontram 

do início do século XX. 

A produção de esculturas públicas até ao início dos anos setenta tem a marca do 

Estado Novo e a égide da Política do Espírito. Ainda durante este período político é 

erigida a escultura que sinaliza a ruptura com a tradicional forma de produção de arte 

pública. 

Após a revolução política do 25 de Abril, durante os anos setenta e oitenta, a 

nova abertura política operada permitiu que os temas se diversificassem substituindo o 

triunfalismo exagerado do monumento pelos assuntos que afectavam a vida diária das 

populações. 

. Durante os anos noventa a criatividade explode e a região envereda no sentido 

da produção de uma enorme quantidade de peças, iniciando uma fase em que novas 

matérias e materiais são eleitos para a concretização das ideias iniciadas nas décadas 

anteriores. 

A produção tridimensional que até aqui tinha estado reservada aos artistas 

nacionais passa a incluir a participação de escultores oriundos de inúmeros países do 

mundo. 

Nos nove anos do século XXI foram colocadas nas terras algarvias muito mais 

obras do que nos dois séculos anteriores. Os simpósios de escultura sucederam-se e 

promoveram encontros em que artistas de todo o mundo se reuniram para a realização e 

produção de obras de arte. 

 

Palavras-chave 

Escultura, Algarve, Arte Pública, Séculos XX e XXI, Inventário 
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Abstract 

 

A research gathering the inventory of public sculptures found in the Algarve 

dating from the 20th and 21st centuries, up to the end of 2009. 

The concept of public sculpture is analysed through the changes the visual arts 

have undergone over time. 

In a generalized approach, it follows that philosophy and aesthetics, which were 

the foundations of the works prevailing throughout Europe as well as in the rest of the 

country, showed up late in the sculptures found in the Algarve. Some of the great 

Portuguese artists of the nineteenth century are represented by public sculptures from 

the beginning of the twentieth century. 

The public sculptures up to beginning of the seventies have the hallmark of the 

Estado Novo and falls under the aegis of the Política do Espírito. Still during this 

political period, one particular sculpture was erected which broke with the traditional 

form of public art. 

Following the political revolution on April 25, throughout the seventies and the 

eighties, the new political opening allowed the diversification on the themes addressed 

and the excessive triumphalism placed on monuments gave way to all sorts of topics 

affecting the daily lives of populations. 

During the nineties there was a burst as far as creativity is concerned and the 

region moves towards the production of a huge quantity of sculptures, initiating a period 

in which new materials and techniques were used to develop the ideas. 

The three-dimensional works hitherto exclusively produced by Portuguese artists 

has the contribution of foreign sculptors. 

In nine years of the 21st century alone, there was a far higher number of works 

erected in the Algarve than in the two previous centuries put together. Several symposia 

on sculpture took place promoting meetings gathering artists from around the world 

leading to the conception and production of works of art. 

 

 

 

Keywords 

Sculpture, Algarve, Public Art, 20th  and 21st  Centuries, Inventory 
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1 - Introdução 

 

Quando se pensa na duração de uma vida humana, vinte anos são uma 

quantidade de tempo razoável, talvez pouco menos do que uma terça parte do tempo 

médio que a maioria dos indivíduos permanece activa. É, por isso, muito estranha a 

sensação de reentrar, depois de vinte anos de distância física, no espaço da antiga Escola 

Superior de Belas-Artes de Lisboa. Aquela instituição de ensino superior que hoje se 

encontra integrada na Universidade de Lisboa, que deixou de ser escola e passou a ter a 

designação de Faculdade de Belas-Artes, continua a impor-se e a ser contentor da 

essência que prepara e forma os artistas plásticos do nosso país.  

À distância de duas décadas de tempo, densas de incontáveis vivências, a 

reentrada no edifício, onde o espaço académico continua a funcionar, provoca uma 

sensação de anacronismo, estabelece um estado de estranheza face àquele espaço 

familiar, com aquelas pessoas que se reconhecem porque permanecem nos mesmos 

lugares, onde se pode sempre regressar para voltar a estudar. No interior podemos 

deambular recordando as paredes e portas, as mesmas salas, os mesmos corredores e as 

mesmas esquinas onde, na década de oitenta, se viveram intensas aventuras durante os 

cinco anos que durava uma licenciatura. 

O percurso de uma vida é comparável à noção de obra aberta na qual, por um 

lado, está implícita a oportunidade do autor realizar um objecto acabado e definitivo, 

com uma intenção precisa, esperando que o espectador o reinterprete tal e qual como o 

autor o pensou e fez ou, por outro lado, o objecto criado é desfrutado por muitos 

observadores que em função das suas diversificadas e específicas características, terá 

como consequência tantas observações pessoais quantos os observadores, apesar de se 

tratar de um mesmo objecto observado1. 

Mas, apesar do tempo imenso que constitui o afastamento dos muitos anos 

passados, a distância material e física não inabilita a proximidade com os conteúdos 

programáticos e a ligação constante com as disciplinas de estudo. 

Durante todo esse tempo a escultura tem sido a produção de muitos outros 

artistas e a realização de obras escultóricas tem estado relegada para a memória dos 

tempos em que se desenrolou o Ciclo Especial de Belas-Artes (Escultura). Esses foram 

                                                 
1 ECO, Humberto – A Definição da Arte. Lisboa. pp. 153-154. 
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anos de grande entusiasmo na procura das formas e das cores que transmitiam as ideias, 

as sensações, as emoções, as mensagens reflexivas e as descobertas de técnicas, de 

tecnologias, de matérias e materiais que se exploravam. 

A distância dos anos não foi a distância das ideias formais, funcionais ou 

conceptuais. A tridimensionalidade sempre esteve presente na actividade que, apesar de 

se potenciar noutras áreas de expressão, se concretiza nos conceitos e nas práticas das 

formas que acontecem nos espaços. Existem razões psicológicas que levam os 

indivíduos a exprimirem-se por meio de padrões, essas razões ainda permanecem por 

explicar mas acontecem nas diversificadas vivências dos seres humanos, na organização 

dos volumes com que convivem ou na disposição dos elementos decorativos com que se 

relacionam2.  

As diferentes formas que se completam e se relacionam com o espaço que 

ocupam, determinam o conceito de escultura que prevalece e transparece na actividade 

profissional de quem estuda e aprofunda assuntos estruturais do mundo que nos rodeia. 

Em casa, na vida familiar e social, os espaços que se habitam são construídos, 

modelados, transformados e reinventados utilizando os conhecimentos e as ferramentas 

que se interiorizaram durante uma formação na área da escultura. Se para muitas 

pessoas a contemplação de uma obra de arte provoca uma libertação, uma vez que os 

nossos sentimentos estão habitualmente condicionados, é certo afirmar que quem 

estudou arte maior sensibilidade possua e maior libertação sinta quando observa arte, 

preservando e cultivando emoções que mantenham a sua relação artística com o 

mundo3. 

Na actividade profissional, na sala de aula, no relacionamento com os outros 

docentes, com os inúmeros discentes, com os colaboradores e com os conteúdos 

programáticos que é necessário transmitir, as teorias e as práticas aprendidas e 

exploradas durante o ensino superior, impõem-se e prevalecem na postura e nas ideias 

que se emanam. 

Na dispersa actividade artística sempre imperou a noção do espaço e das formas 

que o integram. O teatro e a cenografia são, por excelência, áreas de actuação onde os 

desenhos, as formas volumétricas, as cores, os espaços, os movimentos e os tempos se 

entrelaçam num desafio de criatividade emergente. Na imaginação de cenários, 

                                                 
2 READ, Herbert – O Significado da Arte. Lousã. pp. 21-22. 
3 Idem, p. 26. 
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contentores de acções engendradas, o domínio dos volumes rege toda a obra que se 

constrói e deixa perceber as ideias de manipulação das massas materiais. 

A invenção de formas a partir de trapos, superfícies planas, tem sido outra 

actividade que recorre, constantemente, aos conhecimentos tridimensionais e ao 

domínio dos volumes. O saber observar as formas de um corpo humano e conseguir 

planificar com o objectivo de conseguir contê-las, exige respostas constituídas com 

argúcia e com especial detalhe e pormenor. As roupas têm sido o pretexto para a 

concepção de espectáculos onde a coreografia que se esboça, a música que se escolhe, a 

luz que se desenha e as palavras que se elegem dão figura a acontecimentos 

volumétricos e temporais. Happenings foi a denominação encontrada no final dos anos 

cinquenta, para este tipo de produções. 

Depois o regresso ao Algarve e, surpresa!!! Os espaços sofreram imensas 

alterações. Para além das inúmeras obras públicas e de construção civil, estradas, 

pontes, prédios, rotundas, vivendas, hospitais, as obras de arte também se afirmam por 

todo o lado. Encontram-se nos passeios, nos centros comerciais, nas estradas, nos 

edifícios e, o local de eleição, nas rotundas. No Algarve acontece assim, em quase todas 

as rotundas está colocada uma escultura. 

Essas obras de arte desencadeiam processos de natureza emocional nos 

espectadores4 e o contacto permanente com muitas delas levanta questões. O que tem 

acontecido para que tenha havido um investimento em obras de arte pública, 

presenteando os cidadãos com esculturas colocadas nos espaços por onde circulam, 

oferecendo-lhes inúmeras manifestações artísticas? 

Há alguns anos resolveu um autarca oferecer fontes luminosas e musicais, 

espalhando-as pela cidade onde exercia o seu mandato. Noutros tempos, e ainda hoje, as 

rotundas apresentavam-se compostas com luxuriantes jardins, círculos verdejantes de 

frondosas combinações de plantas de todos os tipos, contrastando com a pobre 

vegetação mediterrânica desta província algarvia. Poucas décadas passaram sobre os 

tempos em que se assinalava um acontecimento, ou se homenageava alguém 

importante, mandando um canteiro gravar, numa placa de mármore, algumas bonitas 

palavras. 

As esculturas e os monumentos eram privilégio reservado para a comemoração 

de momentos especiais, acontecimentos solenes pela grandeza do que representavam ou 

                                                 
4 READ, Herbert – op. cit., pp. 25-26. 
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do que significavam. As homenagens transformadas em esculturas, colocadas em lugar 

público, levantavam-se aos homens e mulheres de grande vulto, que se destacavam no 

mundo das letras ou das artes, os personagens religiosos, os militares e aventureiros 

conquistadores, os estadistas ou chefes de estado. 

Do século XIX não existe escultura pública nestas terras algarvias, excepção 

feita a algumas peças no interior dos jardins do Palácio de Estói e a duas cerâmicas de 

Raphael Bordallo-Pinheiro que já estiveram colocadas em lugar público mas que agora 

se encontram preservadas das intempéries e guardadas no espólio do Museu Municipal 

de Faro. 

Até ao início da última década do século XX, aos anos noventa, poucas foram as 

obras de arte pública erigidas no Algarve. Quase todas as obras que se conseguem 

observar e apreciar foram patrocinadas financeiramente pelo estado português ou pela 

igreja católica. 

Porquê tantas obras de arte nos últimos anos? Como surgiram em tão pouco 

espaço de tempo? O que mudou para que o Algarve resolvesse investir em arte? Para 

quê apostar na construção de esculturas e não noutra coisa? 

As dúvidas coleccionam-se e a curiosidade aumenta na mesma proporção em 

que as esculturas se atravessam nos caminhos que se percorrem. 

 Quando se regressa ao território onde se cresceu e viveu algum tempo, passados 

tantos anos como os que por lá se permaneceu, as experiências vividas noutros locais 

regressam connosco e permitem olhar para os mesmos espaços transpondo todas as 

experiências que se acumularam. 

Procurando na memória o conhecimento das práticas surrealistas e dadaístas, 

que ainda servem de base a grande parte da arte contemporânea, é possível relembrar e 

fazer acontecer o prazer estético na descoberta de novas formas que, muitas vezes, não 

existiriam como obras de arte se o olhar de alguém com formação em arte não as tivesse 

observado5. 

Cresce a necessidade intrínseca de estudar e aprofundar o fenómeno, o interesse 

superficial vai deixando lugar para que se possa interiorizar a vontade de perceber e 

compreender os acontecimentos que se desenvolveram nas últimas décadas. 

O empenhamento inclina-se para uma abordagem estética da essência quando 

entre a arte, estando irremediavelmente suportada numa praxis objectiva que se 

                                                 
5 ECO, Humberto – op. cit., pp. 205-206. 



Universidade de Lisboa / Faculdade de Belas-Artes                                          Mestrado em Escultura – Estudos de Escultura Pública 

2010                               ESCULTURA PÚBLICA NO ALGARVE - SÉCULOS XX E XXI - (1900 – 2009) 
Dissertação orientada pelo Professor Doutor José Fernandes Pereira 

Maria Isabel Serra Granado Cordeiro Laranjo 
11

transforma numa intenção subjectiva, e a sociedade se estabelece uma antítese 

irreconciliável, traduzida pela relação entre a objectividade da sua prática em oposição à 

reflexão crítica que sobre ela se produz6.  

Determina-se a indispensabilidade de analisar a escultura eleita para 

complementar os espaços públicos, quais os escultores escolhidos e qual a relação 

desses artistas com a realidade na qual se inspiraram para conceber as obras. Na 

generalidade o artista reproduz o mundo exterior que observa mas, se assim é, durante o 

tempo que passou até aos dias de hoje os artistas viram o mundo de formas muito 

diferentes e representaram a mesma realidade de formas muito diversas. O que acontece 

é que os artistas representam o que querem ver, uma interpretação humana de uma 

abstracção inumana que apelidamos de Natureza. A realidade é que, na continuidade da 

actividade artística e ao longo dos tempos, a arte se tem mantido, na sua essência, como 

era no início e como será no fim, permanece e permanecerá humana e nada pode 

substituir a sua vitalidade na tarefa de reflectir e de se manifestar7. 

Nas esculturas públicas colocadas nos diversos espaços algarvios está patente a 

discrepância temporal, as formas de um passado longínquo convivem com formas 

estéticas que se associam aos tempos actuais mas, na síntese, elas manifestam intenções 

de homenagear, de sacralizar, de criar memória ou de animar lugares que, sem elas, se 

configuravam desprovidos de interesse. 

A democratização do espaço público levou os artistas a interessarem-se por 

novas formas de intervenção plástica e à criação alargada de situações de envolvimento 

e de interacção com os espectadores8. 

 No Algarve a maior parte das esculturas públicas que encontramos são o 

resultado da realização de simpósios de escultura construída com recurso às tecnologias 

do trabalho em pedra. Palmilhando as localidades algarvias, de Aljezur a Alcoutim, 

percorrendo todo o litoral do distrito, deparamos com um acréscimo de obras de arte, 

que tem aumentado numa proporção que se assemelha à de uma progressão geométrica. 

Durante as últimas décadas este facto, que tem ganho expressão através da 

realização dos referidos simpósios, permite acontecimentos em que os participantes não 

dialogam apenas entre si, o trabalho que desenvolvem é dirigido aos espectadores que se 

relacionam com os escultores enquanto estes produzem as obras. O objectivo principal 

                                                 
6 ADORNO, Theodor W. – Teoria Estética. Lisboa. p. 275. 
7 READ, Herbert – A Filosofia da Arte Moderna. Lisboa. pp. 81-97.  
8 Idem, p. 157. 
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destes eventos tem sido o de estabelecer um intercâmbio de informações entre 

produtores e usufruidores de arte, promovendo a criação de espectáculos cujo resultado 

permanece no local da sua realização e com o qual o não artista se relaciona com maior 

facilidade, uma vez que participou e pode até ter tido intervenção na sua concretização. 

 Dos simpósios que até hoje aconteceram o local privilegiado para a colocação 

das esculturas produzidas têm sido as rotundas. Permanecem obscuras as razões que 

levam à escolha destes espaços, aos quais não é possível ter acesso facilitado por se 

encontrarem colocados no centro de estradas e vias onde apenas é permitida a 

circulação de veículos e nunca a permanência de transeuntes pedestres. Muitas das 

esculturas, que aí se encontram colocadas, obrigam a uma proximidade para se 

conseguir visualizar toda a plenitude das suas formas, situação essa impossível de 

conseguir se se quiser respeitar as regras e o código de circulação estabelecidos. 

 Se, em muitos casos, para colocação dos monumentos ou das esculturas são 

eleitos lugares criteriosamente escolhidos, concebidos e construídos, existindo a 

preocupação de integrar arquitectura e arte pública, noutros percursos por onde se 

deambula é frequente encontrar obras que nos surgem descontextualizadas do espaço, 

onde não se encontra harmonia entre o objecto artístico exposto e o envolvimento que o 

(des)enquadra. 

 Esta falta de preocupação com a colocação das obras de arte é reincidente nos 

diferentes concelhos do Algarve. O que motiva tal relaxamento? Tem o escultor alguma 

responsabilidade no facto? É o encomendador da obra que decide onde ela vai ficar? 

 Muitas vezes parece ser afirmativa a resposta a esta última interrogação pois, em 

determinados momentos do calendário anual de festividades, as esculturas públicas têm 

servido de suporte para outro tipo de decorações populares e populistas. Na época 

natalícia é frequente observar uma obra de arte pública enfeitada com as tradicionais 

iluminações ou uma árvore de Natal plantada ao lado de uma estátua de um personagem 

ilustre da povoação. A obra de arte pública é muitas vezes o suporte para outro tipo de 

intervenções que em nada contribuem para a dignificar. 

 Se a nossa reflexão tiver por base a ideia de que a arte ultrapassa a sua dimensão 

material e se constitui como uma forma de agir, e interagir, com os fenómenos 

quotidianos e sociais, algumas das esculturas públicas encontradas na região do Algarve 

parecem transportar essa intenção, apresentam-se propostas pelos poderes político, 

social ou cívico e, muitas vezes, questionam esses mesmos poderes. 
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A função educativa é outro aspecto que se subentende nas obras que se 

encontram, a intencionalidade deste tipo de abordagem da arte pública ainda não 

encontra reflexo redigido e parece pertinente o seu aprofundamento.  

Este sentido de criar e formar novas gerações de ideias para que se possa atingir 

um novo conceito de cidadania, construído com o contributo da construção e 

apresentação de intervenções artísticas nos espaços públicos por onde todos circulam, 

pode ser uma das hipóteses para explicar a multiplicidade de esculturas que surgiram 

nos últimos anos. 

Mas sendo o espaço o lugar da obra de arte ele também é condicionado por essa 

mesma obra de arte, por ela é criado e com ela é redimensionado9. 

Se se partir de uma análise formal e conceptual das obras de arte expostas e da 

sua relação com o espaço envolvente, podemos questionar a qualidade de muitas dessas 

obras de arte pública que se encontram nos espaços de acesso livre, permanecendo 

assim a necessidade de debater conceitos para perceber a sua particularidade e os seus 

atributos. 

Sempre que se produz arte a história sofre um choque e recomeça. A origem da 

obra de arte, dos que a criam e dos que a salvaguardam é histórica. A arte é histórica 

não porque tenha uma história mas porque edifica a própria História10. 

Tentando exprimir sinteticamente o objectivo desta reflexão sobre escultura 

pública no Algarve nos séculos XX e XXI, podemos traduzi-lo partindo do princípio 

que o objecto de estudo é o que assenta no conceito de escultura pública que resulta de 

uma actividade da qual muitos artistas plásticos se ocupam, sem preocupação com a 

qualidade estética ou formal, e da relação que essas obras construídas estabelecem com 

os espaços que ocupam, onde permanecem no tempo sem obstáculos, fronteiras ou 

enquadramentos designados, afirmando-se como potenciais descobertas para quem por 

elas passar. 

Como princípio para estabelecer o objecto de estudo definiu-se que os espaços 

públicos a inventariar são aqueles aos quais todos temos acesso livremente, sem 

barreiras de carácter físico, sem muros, portas ou portões. O espaço público escolhido é 

o da rua, ou lugar, onde todos circulam e passeiam sem qualquer tipo de restrição ou 

obrigatoriedade.  

                                                 
9 Ibidem. 
10 HEIDEGGER, Martin – A Origem da Obra de Arte. Lisboa. p. 53. 
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A metodologia a utilizar e a concretização do objectivo atrás referido assentam 

na construção de um inventário que contemple todas as obras escultóricas existentes nos 

diferentes espaços públicos do território algarvio, que se debruce na análise formal e 

icónica de algumas delas, que identifique as técnicas e tecnologias utilizadas, que 

estabeleça paralelismo temporal e estético com as tendências existentes no resto do 

mundo e que aflore questões de intencionalidade política ou de função educativa dessas 

obras de arte pública. 
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2 - Para uma definição do conceito de escultura pública 

 

Para definir o conceito de escultura pública é necessário alargar o campo de 

investigação e pesquisar no ampliado espaço reservado à arte pública. E se assim o 

fizermos podemos considerar que arte pública é toda a arte à qual o público tem acesso 

de uma forma livre e sem obstáculos ou entraves. 

O contacto directo com as obras e a reflexão sobre a experiência e o lugar que 

ocupam é de enorme importância pois só assim se consegue compreender a sua génese 

na totalidade. A obra de arte pública é também a obra de arte no mundo, e não a obra de 

arte apartada do mundo, sendo o lugar que ocupa o seu horizonte e ambiente próprio, 

em permanência11. 

Para o estudo da inserção da escultura no espaço público é importante inferir 

algumas ilações. Se a delimitação do público e do privado não é ditada por normas fixas 

e unidimensionais, mas definida no quadro complexo do desempenho heterogéneo dos 

comportamentos sociais, que se enleiam nos diferentes níveis duma cultura 

experimentada e vivida, partilhada e significada, a escultura inserida no espaço público 

não é apenas aquela que se encontra nas praças, arruamentos, jardins, edifícios e 

cemitérios da cidade. Por isso torna-se imperioso incluir obras implantadas em espaços 

exteriores e obras exibidas nalguns espaços interiores. 

No sentido mais rigoroso seriam todas as obras que pertencem aos museus e 

galerias, seriam todos os monumentos, esculturas e outras obras que se encontram nas 

ruas, nos jardins e nas praças, aos quais o público tem acesso livre, sem barreiras físicas, 

psicológicas, ideológicas ou de outro qualquer género. 

Num primeiro sentido do conceito estuda-se a arte pública que está colocada 

fora dos espaços dedicados exclusivamente à sua exposição, fora dos museus e das 

galerias. Arte pública é considerada a que se encontra em espaços públicos, ainda que o 

termo possa designar também interferências artísticas em espaços privados, como 

hospitais, escolas e aeroportos. 

A terminologia de arte pública entra para o vocabulário da crítica de arte nos 

anos setenta do século XX, acompanhando as políticas de financiamento criadas para 

                                                 
11 ABREU, José Guilherme – Um Modelo Fenomenológico para a Escultura Pública. [em linha]. p. 
387. 
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apoiar este tipo de arte, e transmite a ideia geral de que se trata de arte fisicamente 

acessível, que modifica a paisagem circundante, de modo permanente ou temporário12. 

Apesar da adopção da terminologia na segunda metade do século XX é 

relativamente consensual considerar que arte pública existe desde sempre, desde as 

primeiras manifestações realizadas pelos povos primitivos até aos nossos dias. As 

pinturas rupestres sempre estiveram disponíveis para todos os que as quisessem 

desfrutar, o mesmo acontecendo com a arte negra, os baixo relevos da arte assíria e da 

América do sul, as intensas manifestações da arte egípcia, grega, bizantina, e com a 

escultura romana policroma ou medieval. 

Com o nascimento da arte moderna assiste-se ao acabar da ideia de criação de 

ilusão, que era tradicional. Esta nova visão da arte coincide com a destruição da 

primazia atribuída à antiguidade. Durante mais de três séculos, as únicas esculturas do 

passado dignas de admiração foram as que se entendiam como arte profana, sendo 

exemplo perfeito desta ideia a arte helénica na qual se enfatiza e encontra a sua 

concordância com o homem, trocando a anterior veneração da antiguidade representada 

simbólica e globalmente, pela admiração das imagens exemplares da mulher e da 

representação convincente dos heróis13. A arte sempre foi utilizada como veículo 

educativo dos povos, os ideais e as ideias surgiram representados nas diferentes 

expressões artísticas e, por isso, todos os tipos de arte sempre foram produzidos e 

sempre existiram com carácter de arte pública.  

Em Portugal e durante o Estado Novo, Oliveira Salazar, que presidia ao 

Governo, foi sensível à problemática pobreza em que viviam alguns artistas 

portugueses, levantada por Almada Negreiros numa conferência proferida na Sociedade 

Nacional de Belas Artes, em Janeiro de 1933, e integra no orçamento de estado uma 

verba para decoração dos edifícios públicos, aumenta a dotação para a educação 

artística e para o Museu de Arte Contemporânea, criando bolsas de estudo no 

estrangeiro14. Esta medida política altera o panorama nacional no que se refere à 

produção de arte e á sua proliferação por todo o território, promovendo interferências 

escultóricas em locais onde apenas existia arquitectura e, muitas vezes, desenvolvendo 

projectos arquitectónicos que não dispensavam intervenções artísticas. O poder político 

                                                 
12 REGATÃO, José Pedro – Arte Pública. Lisboa. pp. 66-67. 
13 MALRAUX, André – Le Musée Imaginaire. Paris. pp. 146-179. 
14 FRANÇA, José-Augusto – A Arte em Portugal no Século XX (1911-1961). Venda Nova. p. 201. 
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foi sempre um entrave a novas concepções estéticas, promovendo uma continuidade na 

forma de construção dos monumentos15. 

Não podemos deixar de considerar que a arte pública interfere com a paisagem 

existente e, no caso das cidades, ela altera a fisionomia urbana recuperando, muitas 

vezes, espaços degradados e promovendo o debate cívico. 

A realização da grande exposição Os anos 40 na Arte Portuguesa teve por base 

a preocupação de que a arte tem de ser mostrada programadamente, no encadeamento 

do seu suceder histórico e na sua relação com o contexto onde se insere16. É a partir 

desta exposição de 1940, onde a escultura foi particularmente valorizada, que se 

desenvolve um vasto programa de estatuária pública por todo o país e pelas colónias, 

comemorando figuras de relevo local17. 

Passemos agora a complementar a ideia de que a arte pública tem de ser 

equacionada considerando as tendências da arte contemporânea em que o espaço surge 

como parte integrante da obra, tanto o espaço da galeria, como o do ambiente natural ou 

o das áreas urbanas. Face a esta relação da obra com o espaço, o espectador deixa de ser 

um observador à distância e torna-se parte integrante do trabalho. 

O espaço é uma totalidade de coisas concretas que, em conjunto, formam um 

determinado ambiente e as novas experiências com os espaços estão relacionadas com o 

desenvolvimento da arte pop, do minimalismo, do pós-minimalismo e da arte 

conceptual que se desenvolvem no contexto artístico norte-americano, a partir de fins da 

década de 1960, desdobrando-se em instalações, performances, arte processual, land 

art, earth works, graffiti art, e outras. 

Contrariamente ao que se possa pensar os aspectos geográficos e geométricos de 

um espaço não traduzem a total natureza das coisas, é necessário ter sempre presente 

tudo o que nesse espaço se apresenta, tudo o que nele se acomoda e tudo o que nesse 

espaço se oculta. 

As novas manifestações artísticas que surgem no início da segunda metade do 

século XX, cada qual à sua maneira, são tentativas de dirigir a arte no sentido das coisas 

do mundo. As obras surgem articulando diferentes formas de expressão artística, de que 

são exemplo a dança, a música, a pintura, o teatro, a escultura, a literatura, desafiando as 

habituais classificações das obras de arte e colocando em questão a própria definição de 

                                                 
15 REGATÃO, José Pedro – op. cit., p. 157. 
16 AZEVEDO, Fernando – Os Anos 40 na Arte Portuguesa. Lisboa, vol. 1. p. 9. 
17 Idem, pp. 118-121. 
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arte. São lançadas as bases de uma nova forma de expressão artística, que beneficia das 

mudanças tecnológicas e de uma ampla gama de possibilidades colocada pela 

visualidade moderna, que está no mundo, nas ruas e nas casas, e não apenas em museus 

e galerias. Com a Arte Pop surgiram as construções de ambientes que podemos pensar 

como esculturas18. 

A democratização do espaço público levou os artistas a interessarem-se por 

novas formas de intervenção plástica e criação alargada de situações de envolvimento e 

de interacção com os espectadores19. 

A land art aparece como um dos exemplos que habitualmente é associado à arte 

pública. O espaço físico surge como o plano onde os artistas realizam grandes 

intervenções ambientais. Pelo mundo aparecem e multiplicam-se as obras que 

personalizam este conceito de arte pública das quais, como exemplo, podemos referir 

Spryral Jetty de Robert Smithson20, The Wind Comb de Eduardo Chillida21 e Wrapped 

Reichstag de Christo Javacheff22. 

Uma obra de arte pública não pode ser encarada como sendo uma simples coisa, 

independentemente dos modos de apresentação e dos espaços em que se insere no 

mundo, pois a obra é a coisa mais a sua recepção. E a sua recepção é perturbada pelo 

conjunto de relações e conotações que a sua apresentação suscita e oculta. 

As relações de espaço, as relações de percepção, as relações de tempo e as 

relações de sentido, congregam um complexo tecido de leituras que envolve aspectos 

físicos, sensoriais, históricos e significativos, ou seja, em que os modos e configurações 

da sua apresentação não são acidentais ou supérfluos, não devendo por isso ser 

negligenciados. 

Quando pensamos em arte pública partimos do pressuposto que é o conjunto 

espaço e obra que transmite a mensagem pretendida, e percebemos que a indiferença 

com que é, de um modo geral, recebida a produção artística contemporânea, decorre da 

circunstância da mesma ser em regra, marcada e condicionada pela forma como é 

apresentada no museu ou na galeria de arte. Uma mesma peça suscita leituras e 

interpretações muito diferentes quando é apresentada numa galeria, num museu ou 

numa via pública. 

                                                 
18 JANSON, H. W. – História da Arte. Lisboa. pp. 680-699. 
19 REGATÃO, José Pedro – op. cit., p. 157. 
20 Idem, p. 688. 
21 HEROLD, Inge – Wind Comb, 1977. Munich. pp. 182-183. 
22 BAAL-TESHUVA, Jacob - Wrapped Reichstag – Project for Berlin, 1995. Munich. pp. 202-203. 
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Numa galeria de arte a obra surge como um objecto que procura impor-se nos 

meios artísticos. Para que tal possa vir a acontecer existe uma complicada trama 

composta por comerciantes de arte, críticos, coleccionadores e imprensa, que se 

esforçam por criar a ligação entre o artista, a obra, os coleccionadores e o público. No 

Museu a obra de arte encontra um espaço de glorificação. O lugar do museu neste 

contexto é portanto absolutamente determinante pois é nele que a obra de arte ganha a 

sua afirmação. O museu é um território institucional, galvanizado pelo museólogo e por 

uma série de ajudantes, por todo um mundo de especialistas e de comunicadores 

possuidores de um conhecimento altamente especializado e restrito. As intervenções 

estabelecidas por estes actores visam determinar, sistematizar, atribuir e difundir um 

determinado sentido para a produção artística contemporânea. Por ele se constitui a 

ordenação e o entendimento histórico-culturais, isto é, institucionais, do ser e do devir 

da arte23. 

É no contexto da galeria e do museu que muitas das obras de arte aparecem ao 

grande público e, na generalidade dessas situações, existe pouco contacto directo entre a 

arte e o público. 

A arte moderna, inicialmente, nasce da negação do museu e da galeria, 

recusando as eloquências do academismo e a submissão aos estilos aceites. Os artistas 

atiraram-se para o futuro sem saberem o que nele iriam encontrar, mas com a certeza 

que procuravam outro modelo de obra de arte, a obra de arte genuína24. 

Destruir o mundo antigo para reconstruir um mundo novo e moderno, retirar o 

poder ao homem velho para encontrar um homem novo, desintegrar os sistemas 

académicos para instaurar um novo estado de espírito, era este o programa proposto pela 

arte moderna. Um programa que inscrevia a ideia de destruição levada ao âmago da 

redefinição de arte, redefinição que não parou de se conduzir durante todo este século 

até aos dias de hoje25. 

O regresso aos espaços da Galeria e do Museu, onde era apresentada a arte 

contemporânea, coincidiu com a transferência do centro da produção artística de Paris 

para Nova Iorque. Com esta transferência, que ocorreu na sequência dos saques e da 

confiscação de obras de arte26 durante a II Grande Guerra Mundial tendo como pano de 

fundo as dramáticas circunstâncias da escalada do nazismo, a arte moderna foi forçada a 

                                                 
23 ABREU, José Guilherme – op. cit., p. 387. 
24 READ, Herbert – A Filosofia da Arte Moderna. Lisboa. pp. 48-49. 
25 GRENIER, Catherine – Destruiction. Paris. pp. 41-43.  
26 FELICIANO, Héctor – O Museu Desaparecido. Lisboa. pp. 83-121. 
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institucionalizar-se perdendo assim o enraizamento nos espaços da vida quotidiana, que 

antes possuíra nos centros europeus.  

O percurso de pesquisa formal iniciado pela Land Art e pelos Earth Works são 

reveladores da tentativa no sentido da negação do Museu e da Galeria, afirmando-se 

contra o enclausuramento da arte institucionalizada. É através da recusa do espaço 

institucional que se parte na aventura da procura da reinvenção da obra de arte. 

Em relação a esta nova condição da arte, protagonizada por aquilo que reside no 

limbo do que ainda se considera escultura, Rosalind Krauss reflectiu 

But in doing all of this, the very term we had thought we were saving – sculpture – has 
began to be somewhat obscure. We have thought to use a universal category to 
authenticate a group of particulars, but the category has now been forced to cover such 
a heterogeneity that it is, itself, in danger of collapsing. And so we stare at the pit in the 
earth and think we both do and don’t know what sculpture is.27 
 
A escultura entrava numa fase absolutamente inédita uma vez que tinha perdido 

definitivamente o pedestal, marca indiscutível onde assentam as estátuas desde o 

Renascimento28.  

Integrando outros aspectos da esfera da produção de obras de arte interessa 

considerar o trabalho desenvolvido pelo artista plástico Joseph Beuys que não se limitou 

à criação no campo artístico procurando, também, explorar a ideia residual de arte como 

uma espécie de metáfora da experiência humana, actuando no sentido de atingir também 

o campo político e educacional. Partindo do pressuposto que a arte se ampliara para 

além da esfera do que é meramente material, e de que a arte se ampliara para a acção, 

fosse esta uma acção artística ou quotidiana, o seu conceito de arte ampliada entendia a 

arte como parte integrante da vida e como parte fundamental no processo de formação e 

organização social29. 

Considerando os pressupostos anteriores podemos pensar que a escultura se 

classifica tendo por base critérios simultaneamente formais e lógicos, sendo nesse 

mesmo sentido um modelo clássico, acontece porém que na sua estrutura a obra não é 

classificada a partir das propriedades intrínsecas da peça ou peças que a constituem, mas 

inclui o espaço no qual se apresenta, deixando de se limitar ao seu volume próprio, tal 

como acontecia com o conceito tradicional de escultura acabada de forma totalmente 

tridimensional, em que se observa o seu volume a partir de qualquer ângulo. 

                                                 
27 KRAUSS, Rosalind E. – Sculpture in the Expandid Field. [em linha]. p.279. 
28 REGATÃO, José Pedro – op. cit., p. 38. 
29 PORTUGAL, Ana Cristina M.C.M. - O pensamento de Joseph Beuys e seus aspectos rituais em 
acção. [em linha]. pp. 45-58. 



Universidade de Lisboa / Faculdade de Belas-Artes                                          Mestrado em Escultura – Estudos de Escultura Pública 

2010                               ESCULTURA PÚBLICA NO ALGARVE - SÉCULOS XX E XXI - (1900 – 2009) 
Dissertação orientada pelo Professor Doutor José Fernandes Pereira 

Maria Isabel Serra Granado Cordeiro Laranjo 
21

Se nos detivermos no conceito de forma concluímos que ele não contém, em si, 

qualquer pressuposto de regularidade, de simetria ou de alguma espécie de 

proporcionalidade exigida. Quando falamos de forma de uma escultura pensamos no 

total da obra de arte, no conjunto de todas as suas partes, não consideramos algumas 

delas como supérfluas30. Toda a arte resulta do desenvolvimento de relações entre as 

formas de que é composta31. A noção de plano, de estrutura e de massa estão 

forçosamente relacionadas e é arriscado analisar separadamente estes conceitos32.  

Mas sendo o espaço o lugar da obra de arte ele também é condicionado por essa 

mesma obra de arte, por ela é criado e com ela é redimensionado33. 

A observação do espaço da escultura pública nas suas relações neutras e 

complexas com a arquitectura e a paisagem, tal como a nossa observação empírica pode 

acusar, aparece como instalação ou modulação de quatro forças diversas: ambiente 

urbano, ambiente natural, ambiente rural e ambiente sacralizado34. 

Convém ter presente que além do espaço público em ambiente urbano, vivido 

como domínio de articulação das diversidades económicas e sociais, enquanto sede de 

interacções rápidas, desfigurado pelo império agressivo e compulsivo da imagem, ainda 

subsiste o espaço público em ambiente rural, vivido como horizonte de estagnação das 

nostalgias bucólicas e campesinas, enquanto vestígio duma tradição em decomposição, 

adulterado pelo simulacro retórico e arqueológico do folclore. Estes dois tipos de 

espaços podem coexistir com o espaço público sacralizado onde se erguem os valores 

das crenças dos povos, onde a religiosidade toma intensidade de rituais que se 

perpetuam por gerações e permanecem na memória colectiva35. 

É à integração das formas nos espaços envolventes, e não às formas escultóricas 

em si, que se devem fundamentalmente as discrepâncias que ambas veiculam. Enquanto 

que o ambiente urbano nos remete para um horizonte de interacções dinâmicas, que se 

desenrolam no quadro de uma cultura onde prevalece a curta duração e a sucessão 

linear, como imagem duma actualização permanente para si, na abertura ao novo, o 

sinal do ambiente rural transporta-nos para um horizonte de configurações estáticas, que 

se apresentam no quadro de uma cultura que privilegia a longa duração e a sucessão 

circular, como imagem duma recorrência infindável de si, no retorno à tradição, 

                                                 
30 READ, Herbert – O Significado da Arte. Lousã. pp. 23-24. 
31 Idem, p. 26. 
32 FOCILLON, Henri – A Vida das formas. Lisboa. pp. 33-53. 
33 Ibidem. 
34 ABREU, José Guilherme – op. cit., p. 395. 
35 Idem, p. 396. 
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representando as excepções que transgridem este quadro, à inclusão da lógica urbana no 

seio do ambiente rural, que o denega. 

É necessário juntar a análise do espaço com a intenção que se imprime na 

construção da escultura pública surgindo assim quatro classes intencionais, constituídas 

pelos sentidos da sua natureza e que estão na sua origem: rememoração, devoção, 

qualificação e animação. Este sentido intencional que as obras transportam varia de 

acordo com ordens de significação distintas: a ordem da narratividade e a ordem da 

imageabilidade36. 

Por narratividade, entende-se a fixação plástica ou icónica de mensagens ou 

valores éticos: quando a intenção dominante é iconografar acontecimentos ou 

personalidades de um determinado tempo histórico, pela notoriedade e relevância da sua 

existência para a evolução colectivas, o sentido dominante é o da evocação ou 

rememoração; quando a intenção dominante é iconografar crenças ou entidades de um 

tempo sagrado, na transcendência da sua incumbência, o sentido dominante é o da 

veneração ou devoção37. 

Por imageabilidade, entende-se a fixação plástica ou icónica de sentidos ou 

dimensões estéticas: quando a intenção pretende dotar de carácter um determinado 

conjunto urbanístico ou paisagístico que carece de significado ou identidade, o sentido 

dominante é a qualificação; quando a intenção dominante é traduzir o significado, o uso 

ou o carácter que nasce de uma dada singularidade arquitectónica, o sentido dominante 

é a animação38. 

A escultura pública pretende, muitas vezes, acrescentar carácter e sentido a 

espaços amorfos e descaracterizados. Os artistas estudam e analisam as características 

físicas, os volumes e formas, os movimentos que os seus utilizadores fazem ao 

apropriar-se de cada espaço e, muitas vezes, aprofundam a memória que lhe é 

intrínseca, a história dada pela sua utilização humana, o que lhe confere a condição de 

lugar39. 

Se referirmos a intenção da sua presença formal, uma vez que implica que se 

considere o carácter do lugar, a natureza das obras e as mesmas enquanto objectos de 

estudo podemos identificá-las como monumentos, ornamentos, objectos e conceitos40. 

                                                 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 TRAQUINO, Marta – A construção do lugar pela Arte Contemporânea. Ribeirão. pp. 56-57. 
40 ABREU, José Guilherme – op. cit., p. 395. 
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Da lógica estabelecida entre o carácter do espaço, a descrição do sentido 

intencional e das ideias ou formas resulta um entendimento dilatado da obra de arte, 

neste caso da escultura pública, misturam-se conceitos de ambiente urbano, natural, 

rural ou sacralizado com o carácter de monumento, de ornamento, de objecto ou de 

conceito dessa mesma escultura pública e é-lhe conferida uma função narrativa ou 

imaginativa relacionadas com o aspecto de ter entendimento de rememoração, de 

devoção, de qualificação ou de animação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se até agora nos detivemos em deixar a obra ser uma obra, salvaguardando a 

própria obra41, ainda falta considerar o factor temporal nesta abordagem à escultura 

pública.  

Os monumentos e a escultura de grandes dimensões têm a capacidade de se 

constituírem como elementos permanentes da arquitectura da cidade e de moverem 

sinergias de transformação. Muita tinta tem corrido interpretando as relações entre a 

ideia de monumentalidade e a ideia de modernidade. Rosalind Krauss conseguiu 

transmitir a ideia de que existe incompatibilidade entre ambos os termos quando escreve 

considerando que 

The logic of sculpture, it would seem, is inseparable from the logic of one monument. 
By virtue of this logic a sculpture is a commemorative representation. It sits in a 
particular place and speaks in a symbolical tongue about the meaning or use of that 
place. The equestrian statue of Marcus Aurelius is such a monument, set in the centre of 
the Compidoglio to represent by its symbolical presence the relationship between 
ancient, Imperial Rome and the seat of government of modern, Renaissance Rome. 
Bernini’s statue of the Conversion of Constantine, placed at the foot of the Vatican 
stairway connecting the Basilica of St. Peter to the heart of the papacy is another such 
monument, a marker at a particular place for a specific mean/event. Because they thus 
function in the logic of representation and marking, sculptures are normally figurative 
and vertical, their pedestals an important part of the structure since they mediate 
between actual site and representational sign. There is nothing very mysterious about 

                                                 
41 HEIDEGGER, Martin – op. cit., p.53. 
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this logic; understood and inhabited, it was the source of a tremendous production of 
sculpture during centuries of Western art. 42 
 

É importante perceber que esta ideia não foi consensual no interior do movimento 

moderno, onde se sentiam dissonâncias e fracturas. Josep Lluís Sert, Sigfried Giedion e 

Fernand Léger fazem a apologia de uma nova monumentalidade no seu manifesto Nine 

Points on Monumentality, e no primeiro ponto que redigem afirmam 

Monuments are human landmarks which men have created as symbols for their ideals, for 
their aims, and for their actions. They are intended to outlive the period which originated 
them, and constitute a heritage for future generations. As such, they form a link between 
the past and the future.43 
 
Neste documento apresentam inúmeras justificações que definem a 

indispensabilidade das sociedades erigirem monumentos, respeitando as suas mais 

elevadas necessidades culturais, referindo que os monumentos devem constituir a mais 

poderosa tónica no relacionamento entre a arquitectura e o planeamento da cidade, entre 

a cidade e a região onde se inserem. No entanto alertam para o facto de 

Monuments are, therefore, only possible in periods in which a unifying consciousness and 
unifying culture exists. Periods which exist for the moment have been unable to create 
lasting monuments.44 
 
Em Portugal têm surgido, nos últimos anos, uma miríade de monumentos de 

integração social de determinadas classes, como são exemplo os diversos monumentos 

ao bombeiro, ao corticeiro, ao marceneiro, ao pescador, às gentes da serra etc., 

espalhados por inúmeras cidades do país. Quase todas as urbes o fazem e, estabelecendo 

uma comparação com os critérios clássicos que estavam na base de construção de um 

monumento, este fenómeno aparece suportado por situações pontuais e irrisórias. Em 

vez da rememoração, o que se encontra aqui em causa, é o reconhecimento de uma dada 

categoria profissional, existente e actuante. A iniciativa é de cada uma dessas classes 

sociais e a intenção é a de alertar a comunidade para a relevância do seu papel na 

sociedade. 

 Este é, talvez, o novo paradigma da monumentalidade: aquele que promove a 

diferenciação. No nosso país o fenómeno surge na sequência da constituição do Poder 

Autárquico Democrático e com a esfera da cidadania activa, que submete a 

Administração Local à observação e às exigências populares. Esta alteração política é 

determinante para o desenvolvimento da arte pública uma vez que os artistas modernos, 

                                                 
42 KRAUSS, Rosalind – The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. [em linha]. 
p. 279. 
43 SERT, J. L., F. Léger, S. Giedion - Nine Points on Monumentality. [em linha]. p. 1. 
44 Idem, p. 2. 
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por terem passado a aceder aos concursos públicos, conseguiram ver aprovadas as 

propostas que idealizavam45. 

Pela forma inovadora como foi desenvolvido o projecto de arte urbana criado 

para a Expo 98, em Lisboa, obteve um enorme sucesso e qualidade nas obras que 

apresentou. Em Portugal foi o primeiro evento que concedeu aos artistas participantes 

total liberdade na concepção, desenvolvimento e concretização das suas obras públicas 

e, durante o qual, se reflectiram os diferentes aspectos da arte pública contemporânea46.   

Existem muito poucos estudos desenvolvidos sobre a diversidade que hoje 

encontramos de escultura pública, implantada nas cidades ou nas paisagens por onde 

viajamos. Pouco se tem escrito sobre as novas obras ou sobre os novos monumentos que 

se multiplicam por terras de Portugal, resultantes de trabalho desenvolvido em 

simpósios de arte, em tarefas conjuntas ou de autoria individual. 

A poética do objecto encontrado, elaborada pelos surrealistas e pelos dadaístas47, 

surpreende-nos e associa-se a muitas das obras que nos são presenteadas nos espaços 

por onde circulamos, nas rotundas onde se confundem com os sinais de trânsito, nas 

praças onde se misturam na mesma escala das pessoas que por lá se encontram, nas ruas 

onde acompanham o movimento dos transeuntes ou mesmo nalguns espaços mais 

discretos, interiores de edifícios públicos. 

Se de uma forma geral os órgãos de comunicação social têm dado pouca 

relevância ao fenómeno de profusão de escultura pública, que tem vindo a crescer 

exponencialmente no nosso país, por outro lado uma observação cuidada e atenta dos 

espaços por onde nos deslocamos entrega-nos agradáveis encontros com objectos 

inesperados e animadores de recintos que, sem eles, permaneceriam estáticos. 

De uma forma simples e condensada entendemos que a maioria das obras de 

escultura pública resulta de uma actividade da qual muitos se apropriaram, alguns 

escultores de reconhecida qualidade artística outros executantes sem preocupação 

quanto à erudição ou qualidade das formas construídas, e da relação que essas obras 

construídas estabelecem com os espaços que ocupam, onde permanecem no tempo sem 

obstáculos ou fronteiras designadas, afirmando-se como surpresas disponíveis a quem 

por elas passar. 

 

                                                 
45 REGATÃO, José Pedro – op. cit., p. 134. 
46 Idem, pp. 135-138. 
47 ECO, Humberto – op. cit., p. 204. 
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3 – O século XIX 

3.1 - A estética do século XIX 

 

Compreender o fenómeno da escultura pública, neste estudo centrada na região 

do Algarve, obriga a recuar no tempo e buscar informação sobre os movimentos 

anteriores. 

Questiona-se o que aconteceu no século XIX para se perceber a origem e a 

evolução que os diversos fenómenos percorreram até chegarem às formas que 

manifestam no século XX. Se por um lado se procura no passado a compreensão do 

presente também se o faz com uma estrutura mental dos tempos em que se vive 

tentando entender os movimentos que levaram às manifestações presentes.48  

Se o raciocínio é válido para os dois séculos contíguos mais recentes, o mesmo 

se pode aplicar recuando no tempo secular e em continuidade até ao conhecimento das 

primeiras manifestações humanas, ou estender até aos nossos dias. Desde a origem dos 

tempos que acontecem fenómenos complexos que não se podem considerar 

independentes e autónomos uns dos outros e que, ao mesmo tempo, não têm uma 

sequencialidade nem são o resultado de simples relações de causa e efeito.49  

De qualquer forma, tendo consciência que não existem descontinuidades 

injustificadas, na evolução dos acontecimentos que compõem a história da humanidade, 

não se pretende fazer aqui uma análise tão remota mas procurar influências e 

continuidades de um passado próximo. 

Nas últimas décadas do século XVIII e durante o início do século XIX o 

desenvolvimento industrial proporcionou uma modificação enorme na forma como 

viviam as sociedades europeias. Surgiram nessa altura inúmeros progressos suportados 

e apoiados nas concepções técnicas, mecânicas, económicas e sociológicas que se 

mantinham do passado e que foram determinantes para se considerar a segunda metade 

do século XIX como aquela em que nasceram as ideias do mundo em que hoje 

vivemos.50 

                                                 
48 FRANÇA, José-Augusto – A Arte em Portugal no Século XIX. Lisboa. vol. 1. p. 7. 
49 FRANCASTEL, Pierre – Arte e Técnica nos séculos XIX e XX. Lisboa. p. 32. 
50 Idem, p. 34. 
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O estudo dos diferentes acontecimentos que tiveram lugar no século XIX, 

articulando e elucidando as suas relações estruturais, determina o conhecimento da 

evolução dos fenómenos artísticos que daí potenciaram o percurso futuro.51 

Mas o século XIX, como qualquer outro sistema de forças, não resulta apenas do 

somatório das diferentes partes que o integram, é preciso não esquecer as relações entre 

essas mesmas partes e as de todos os elementos e circuitos que prevaleceram e lhe 

deram significado e sentido informativo.52 

As ideias estéticas, do neoclassicismo ao naturalismo, são o resultado da arte que 

se produzia mas, ao mesmo tempo, provocaram influências sobre essa mesma arte, 

confrontando-se em oposição a outras ideias existentes ou do passado. Interrogar essas 

ideias, e percebê-las no contexto da sociedade em que surgiram, permite aproximarmo- 

-nos e conhecermos o que aconteceu.53 

Considerando as correntes mais consensuais, o período oitocentista divide-se em 

três períodos que assentam nos modelos estéticos neoclássicos, românticos e 

naturalistas.54 

No panorama internacional geral o Neoclassicismo foi uma corrente filosófica e 

estética que teve abrangente e influente difusão entre meados do século XVIII e meados 

do século XIX na Europa e no continente Americano. Nesta linha filosófica e estética, 

que surge em oposição à inutilidade e decorativismo do Rococó, a escultura neoclássica 

é caracterizada pelo preciosismo estilístico, pela graciosidade e pela elegância das 

formas, elegendo como temas os eróticos, sentimentais baseados em fantasias. 

Como fonte de inspiração para esta corrente filosófica e estética identifica-se a 

antiga tradição greco-romana, adoptando os princípios da ordem, da clareza, da 

austeridade, do equilíbrio e propósito, e contendo intenções de moralização da 

sociedade. 

Johann Joachim Winckelmann foi o primeiro a estabelecer distinções entre arte 

Grega, Greco-Romana e Romana, sendo decisivo para o aparecimento e ascensão do 

neoclassicismo. Foi também um dos fundadores da arqueologia científica moderna e foi 

o primeiro a aplicar, de forma sistemática, categorias de estilo à história da arte. 

Por toda a Europa as ideias de Winckelmann tiveram uma entusiástica aceitação 

e a sua influência perdurou até meados do século XIX, foi o centro inspirador de 

                                                 
51 FRANÇA, José-Augusto – op. cit., p. 8. 
52 Idem, p. 18. 
53 Idem, p. 12. 
54 Idem, pp. 14-15. 
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círculos de artistas que produziram as suas obras de arte respeitando as normas e 

cânones clássicos. 

Nos Estados Unidos o Neoclassicismo desenvolve-se mais tarde do que na 

Europa. O país apenas se torna independente em 1776 mas, apesar de até essa altura não 

existir uma tradição artística solidamente estabelecida, o pensamento iluminista europeu 

já era conhecido entre os núcleos mais eruditos e a antiga Roma republicana era a fonte 

de inspiração para os artistas daquela nova nação. 

Em França o apoio aos ideais neoclássicos partiu directamente dos círculos 

oficiais ligados à Academia de Belas Artes e ao próprio rei, e consolidou-se numa 

admiração pela cultura antiga que existia desde a Renascença e que persistiu mesmo 

durante o Barroco. 

Por outro lado, alguns pensadores independentes como Diderot defendiam o 

princípio de que a arte deveria enaltecer a virtude, tornando-a atraente, e retratar o vício 

como uma coisa horrível, algo a desprezar. Intimamente ligado aos revolucionários, o 

pintor Jacques-Louis David tornou-se director da Academia e organizador dos festivais 

cívicos que se tornaram extremamente populares durante a Revolução, bebendo 

inspiração nas fontes pagãs antigas, com procissões e rituais cujo efeito sobre as massas 

populares era aumentado recorrendo ao auxílio de uma grande quantidade de pinturas e 

esculturas simbólicas. 

Da mesma forma que aconteceu em França também noutros países europeus o 

Neoclassicismo foi adoptado pelas academias oficiais de formação de artistas, 

consolidando o sistema académico de ensino, ou Academismo, um conjunto de 

preceitos técnicos e educativos que se apoiavam nos princípios éticos e estéticos da 

antiguidade clássica. A palavra Academismo transformou-se na denominação aceite 

para nomear o estilo da sua produção, confundindo-se com o puro Neoclassicismo. 

No domínio da escultura diferentes termos são usados para denominar um estilo 

artístico europeu que predominou entre os séculos XVII e XIX: academicismo, 

academismo, arte académica ou realismo académico. Este estilo tentou manter o rigor, 

as regras e os cânones formais, estéticos e técnicas utilizadas pelas academias de arte 

onde muitos dos artistas recebiam a sua formação artística. 

É no século XVI que começam a surgir as primeiras academias de arte, em 

Itália, tendo como objectivo o de continuar a tradição dos que eram considerados os 

grandes artistas da antiguidade clássica, ensinando as técnicas e limitando o conteúdo 

estético a exemplos e normas de representação treinadas pela observação e cópia.  
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Estas Academias multiplicam-se durante o século XVII por várias capitais 

europeias e nelas eram estudadas as artes, as ciências e as literaturas. Começaram por 

promover reuniões onde se discutia e se trabalhava em arte mas, com o passar do tempo, 

avançaram noutros domínios e controlaram o ensino artístico e a função do artista na 

sociedade, estabelecendo os seus direitos e deveres. Impuseram normas e regras para a 

criação artística e estabeleceram rigorosos currículos em que se ministravam aulas 

teóricas e práticas. Nessas Academias, que consideravam o desenho mais importante do 

que a cor, estava estabelecido que os valores que norteavam a pintura, a escultura e o 

desenho deviam ser os da imitação de obras-primas do passado e os do estudo 

idealizado do nu. 

Procurou-se evitar o extremo contorcionismo da estatuária barroca, 

predominaram as formas mais naturalistas e o colorido de superfície foi praticamente 

abandonado favorecendo a exposição completa do material constituinte da obra. A 

temática privilegiou a história e mitologia greco-romanas, com muitos elementos 

alegóricos e grande ênfase na representação dos corpos nus, e a arte do retrato enalteceu 

os homens públicos meritórios. 

Em França, a École des Beaux-Arts foi a que teve maior impacto neste estilo. 

Seguindo os valores estéticos do Neoclassicismo e do Romantismo e influenciando 

assim o academicismo orienta-o, na sua fase final, para um ecletismo entre estes dois 

movimentos. Este facto determinou que os artistas actuassem sobretudo nas áreas da 

pintura e da escultura e que as temáticas eleitas se concentrassem nos temas históricos e 

mitológicos da antiguidade clássica, onde predominava a acentuação do realismo formal 

e a representação dos corpos, em cenários que transmitiam um crescente dramatismo e 

uma idealização da realidade. 

As obras deste período academista mostravam em geral um alto nível de 

equilíbrio formal, com uma expressividade circunspecta e raros momentos de drama. 

Canova foi o mais bem sucedido na exploração de uma ampla gama de sentimentos e de 

formas mais dinâmicas, passando da tranquila ingenuidade juvenil até à tragédia e 

violência desmedida ou pesquisando outras regiões da emoção como o 

arrependimento.55 

Mas a mais acentuada característica do academicismo é o princípio aceite de que 

a arte é aprendida, de que um artista não é um iluminado cuja mão se move ao ritmo da 
                                                 
55 NORMAND-ROMAIN, Antoinette – Neoclassicism, Sculpture under Louis-Philippe. Köln. p. 851. 
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inspiração divina ou talento, mas sim um teórico, um conhecedor da matéria, um 

intelectual informado sobre as regras formais e que segue o gosto considerado como o 

único aceitável. 

A inquietação dos artistas, a sua reflexão e procura incessante sobre o trabalho 

que realizavam, aparece-nos sob a forma de inúmeros textos e escritos onde se descobre 

a preocupação de escreverem acerca das obras que realizavam e das tendências que a 

sua própria arte transportava.56 

A fortíssima imposição das academias, ao nível da formação e da divulgação da 

arte académica, controla a produção artística definindo os percursos permitidos à 

imaginação e à intuição individuais, não possibilitando a existência de qualquer outra 

corrente que divergisse da disseminada. 

Os ideais do Iluminismo, apoiados num racionalismo que combatia as 

superstições e os dogmas religiosos, e por outro lado, o crescente interesse científico 

pela antiguidade clássica que surgiu, estimulando as escavações arqueológicas, a 

formação de importantes colecções públicas e privadas e a publicação de estudos 

eruditos sobre a arte e cultura antigas, foram as referências que originaram estas 

mudanças. 

 A publicação de vários relatos detalhados e ilustrados de expedições 

contribuíram significativamente para a educação do público e para um alargamento da 

sua visão do passado, estimulando uma nova paixão por tudo o que fosse antigo. 

Apesar de a arte clássica ser apreciada desde o Renascimento agora o valor que 

se lhe reconhecia assentava em conhecimento mais científico, sistemático e racional. 

Com as descobertas e estudos que se realizaram foi possível formar, pela primeira vez, 

uma cronologia da cultura e da arte dos gregos e romanos, separando o que era original 

de uns e de outros, e fortalecendo o interesse pela tradição puramente grega que tinha, 

na época, sido abafada pela herança romana. 

No terreno da escultura o impacto dos novos conhecimentos adquiridos foi 

menor do que nas outras artes, como a pintura e a arquitectura, pois os escultores já 

referenciavam a sua inspiração nas fontes clássicas deste o século XV, mas os seus 

melhores resultados na reinterpretação da tradição greco-romana não deixaram de 

mostrar uma elevadíssima qualidade.  

                                                 
56 FAURE, Élie – op. cit., p. 295. 
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Johann Joachim Winckelmann, um erudito de grande influência entre os 

intelectuais italianos e alemães, incluindo Goethe, produziu inúmeros textos escritos 

que enalteceram a escultura grega, e que apelaram a todos os artistas para que a 

imitassem.  

O apelo não passou despercebido, e a história, literatura e mitologia antigas 

passaram a ser a fonte principal de inspiração para os artistas, ao mesmo tempo em que 

eram reavaliadas outras culturas e estilos antigos como o gótico e as tradições 

folclóricas europeias do norte, fazendo com que os princípios neoclássicos coexistissem 

mais tarde com os do Romantismo. 

O retrato foi uma das áreas de eleição da escultura do neoclassicismo em que as 

personagens eram representadas utilizando vestimentas semelhantes às dos antigos 

filósofos gregos e nas mesmas poses que eles apresentavam. Muitas das obras do 

escultor António Canova retratavam os ilustres da época em posturas inspiradas nas dos 

imperadores romanos. Adivinha-se, nalgumas das esculturas daquela altura, um conflito 

entre a representação e a simples duplicação. Este dilema só é ultrapassado quando os 

escultores adoptam a teatralidade do barroco ou, mais tarde, quando os artistas passam a 

explorar uma linha de carácter mais abstracto, restituindo à escultura a sua autonomia.57 

Relativamente aos materiais e tecnologias utilizadas a eleição centrou-se no 

bronze e, preferencialmente, no mármore branco. Esta escolha coincidia com a da 

tradição antiga, mas, ao contrário do que se passou em épocas anteriores, durante o 

Neoclassicismo o artista criador recorria cada vez mais a artífices auxiliares para a 

realização da maior parte do trabalho técnico de transferir a forma para a pedra, ou para 

proceder à fundição a partir de um modelo de argila ou gesso, que havia sido criado por 

ele. O mestre assumia a escultura definitiva apenas no seu estádio final de polimento e 

definição de pormenores. 

Alguns dos autores neoclássicos abordam e transmitem valores que, mais tarde, 

passaram a fazer parte do Romantismo. Os artistas que trabalharam inseridos nos ideais 

deste estilo adoptam uma visão do mundo centrada no indivíduo, totalmente voltados 

para si mesmos, representando os dramas humanos, os amores trágicos, os ideais 

utópicos e o desejo de fuga da realidade. 

O Romantismo impôs-se como um movimento artístico, político e filosófico que 

surgiu nas últimas décadas do século XVIII, na Europa, e manteve-se durante grande 

                                                 
57 JANSON, H. W. – op. cit., pp. 592-603. 



Universidade de Lisboa / Faculdade de Belas-Artes                                          Mestrado em Escultura – Estudos de Escultura Pública 

2010                               ESCULTURA PÚBLICA NO ALGARVE - SÉCULOS XX E XXI - (1900 – 2009) 
Dissertação orientada pelo Professor Doutor José Fernandes Pereira 

Maria Isabel Serra Granado Cordeiro Laranjo 
32

parte do século XIX. Caracterizou-se como sendo uma visão do mundo oposta ao 

racionalismo que marcou o período neoclássico e adquiriu formas de nacionalismo 

nalguns estados da Europa. 

Surgiu numa época em que o ambiente intelectual era de grande rebeldia. Na 

política, caiam os sistemas de governos despóticos e surgia o liberalismo político. No 

domínio social imperava o inconformismo. Na área das artes os jogos de luz e sombra, 

as linhas da composição em diagonal e as pinceladas visíveis contrariavam as regras 

vigentes e procuravam acentuar a situação dramática representada. Para os românticos, 

o mundo real era sempre uma frustração relativamente aos seus idealismos e sonhos. A 

arte, para o romântico, não se limitava à imitação, tinha de ser a expressão directa da 

emoção, da intuição, da inspiração e da espontaneidade vividas por ele na hora da 

criação, sem preocupação por conseguir atingir o perfeccionismo que os clássicos 

exaltavam. Não havia retoques depois da concepção da obra para que não fosse 

comprometida a autenticidade e a qualidade do trabalho. 

Tendo sido inicialmente apenas uma atitude, um estado de espírito, o 

Romantismo toma mais tarde a forma de um movimento e o início do século XIX fica 

marcado pelo lirismo, pela subjectividade, pela emoção e pela afirmação do eu. 

O crescente interesse pelo passado gótico e a nostalgia da Idade Média, 

possibilitam o nascimento de um movimento que, para lá da sua oposição à estética 

clássica, pretendia revelar uma parte do homem oculta pelos princípios estéticos e 

sociais estabelecidos, pretendia potenciar a tendência idealista ou poética de alguém que 

tem falta de sentido objectivo. 

Contrariando a ordem e a rigidez intelectual clássicas, os artistas românticos 

colocaram em primeiro plano a importância da imaginação, originalidade e expressão 

individual, através das quais poderiam alcançar o sublime e o genial. A busca pelo 

exótico, pelo inóspito e pelo selvagem foi outra característica fundamental do 

Romantismo. Exaltavam-se as sensações extremas, os paraísos artificiais, a natureza no 

seu aspecto mais primitivo. 

Estas intencionalidades tiveram expressão na escultura oitocentista que, a par 

das novidades temáticas representadas e da expressividade plástica, se manteve 

substancialmente arreigada às concepções, aos valores e às estéticas da antiguidade 

clássica58. 

                                                 
58 PEREIRA, José Fernandes – Escultura Romântica e Naturalista. Lisboa. p. 251. 
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A escultura romântica, que se desenvolveu ao mesmo tempo que a escultura 

neoclássica, não conheceu qualidade estética nem projecção tão marcantes como as da 

pintura da mesma época. Protagonizada pelo francês Antoine Louis Barye, que 

transporta para a estatuária o espírito romântico do pintor Delacroix, realiza peças 

baseadas no estudo naturalístico e fortemente expressivo de animais selvagens. 

Algumas das formas das suas esculturas, especialmente nas de menor dimensão, 

possuem enorme energia e volume e, apesar de todos os pormenores anatómicos, têm 

uma simplicidade verdadeiramente rara na escultura dos meados do século XIX.59 

Este movimento reúne todas as características expressas pelos anseios de uma 

classe burguesa que estava em ascensão e que exigiu a criação de uma linguagem nova, 

de uma nova visão do mundo, identificada com os padrões simples da vida dessa mesma 

classe média. Enquanto o Classicismo observava a realidade objectiva, exterior, e a 

reproduzia do mesmo modo, através de um processo mimético, sem deformar essa 

realidade, o Romantismo deforma a realidade que, antes de ser exposta, passa pelo crivo 

da acção. 

A escultura é menos ousada do que a pintura. A sua realidade sólida e 

tridimensional não é a mais adequada ao temperamento romântico. Os impulsos 

rebeldes e individualistas do Romantismo podiam encontrar expressão em esboços 

toscos de pequena escala, mas dificilmente sobreviviam ao complicado processo de 

transpor o esboço para um monumento acabado e permanente. Os escultores ficaram 

reféns da autoridade atribuída às estátuas antigas, consideradas como manifestações 

superiores do génio grego.60 

No início do século XIX correntes estéticas defendiam que o Romantismo e o 

Neoclassicismo se encontravam interligados pela idealização que faziam da realidade. 

Enquanto que o neoclássico procurava um ideal sublime, objectivando o mundo, o 

romântico fazia exactamente o mesmo mas representando o mundo exterior de uma 

forma subjectiva. 

Com o aparecimento das primeiras lutas sociais surge também uma mudança nos 

conceitos eleitos pelos intelectuais e pelos artistas e, do belo e ideal do passado, começa 

a ganhar forma o favoritismo pela representação do real e objectivo. 

                                                 
59 JANSON, H. W. – op. cit., p. 603. 
60 Idem, pp. 591-592. 
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Nas últimas décadas do século XIX, influenciado pela pintura e literatura, ganha 

forma um movimento artístico, político e filosófico que, assentando na observação da 

realidade, na razão e na ciência. 

As excentricidades românticas e as suas falsas idealizações da paixão amorosa 

somavam críticas severas e o repúdio de muitos dos intelectuais da época que, aliados 

ao crescente respeito pelos factos empiricamente averiguados, pelas ciências exactas e 

experimentais e pelo progresso técnico admitiram o sucesso e o desenvolvimento do 

Realismo. 

Esta nova exigência de representação de uma verdade realista e inflexível 

embaraçava o escultor. Em pintura a reprodução do vestuário, dos pormenores 

anatómicos ou das peças de mobiliário com uma precisão fotográfica, são uma 

representação da realidade, não uma duplicação. Mas o escultor, ao seguir o mesmo 

processo, pode cair numa reprodução mecânica equivalente à realização de um molde 

em gesso.61 

Na escultura, o grande representante realista foi o francês Auguste Rodin. As 

suas esculturas não revelaram preocupações com a idealização da realidade, elas 

recriaram os seres tal e qual como eles existiam. Os seus temas preferidos foram os da 

sua contemporaneidade e, tendo como característica principal a da fixação de um 

momento específico de um gesto humano, assumiu muitas vezes intenções políticas nas 

obras que esculpiu. 

Auguste Rodin redefiniu a escultura na mesma altura em que Manet e Monet 

redefiniram a pintura. O escultor pretendia restituir à arte da escultura o valor que ela 

tinha tido com Miguel Ângelo, procurando a unidade da concepção, as relações entre os 

volumes e as massas, o equilíbrio entre as concavidades e as convexidades, uma 

articulação perfeita entre os planos e os contornos. Muitos autores reconhecem que a 

sua obra restituiu aos valores escultóricos o sentido que sempre deveriam ter tido62 e o 

que conseguiu realizar pode encontrar-se desde a primeira peça que tentou expor, O 

Homem do Nariz Partido, de 1864.63  

A utilização de superfícies vigorosamente enrugadas podem explicar-se pelo 

facto de ter trabalhado algum tempo com Barye. Os vincos e rugas produzem no bronze 

polido um jogo de reflexos em constante mudança. Estas formas violentamente 

                                                 
61 JANSON, H. W. – op. cit., pp. 591-592. 
62 READ, Herbert – Escultura Moderna, Uma História Concisa. São Paulo. pp. 2-11. 
63 JANSON, H. W. – op. cit., p. 615. 
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exageradas revelam uma enorme energia escultórica e mantêm esta qualidade, sejam 

quais forem os ângulos em que as peças são observadas. Rodin modelava as esculturas 

em cera ou barro, não esculpia em bronze. O escultor não podia conhecer os reflexos da 

superfície metálica antes das obras serem fundidas e retiradas dos moldes e por isso 

podemos pensar que trabalhou assim para traduzir o processo de crescimento, a 

transformação da matéria morta que ganha vida pela mão do artista. Os críticos de arte 

conservadores rejeitaram a obra de Rodin e a pintura impressionista pelos mesmos 

motivos, consideraram-nas inacabadas com características de meros esboços. Rodin 

transformou o inacabado num princípio estético que dominava o tratamento das 

superfícies das suas esculturas e toda a construção das suas formas.64 

Os inúmeros legados que conhecemos levam a pensar que no século XIX, tal 

como em todas as grandes épocas, o retrato foi visto como um dos múltiplos aspectos da 

vida a exprimir e Rodin foi talvez o escultor que conseguiu arrancar à matéria os mais 

profundos traços do rosto humano.65 

Paralelamente ao desenvolvimento do realismo surge em França, e manifesta-se 

por vários países da Europa e nos Estados Unidos da América, uma tendência das artes 

plásticas, da literatura e do teatro à qual se denomina Naturalismo. 

Um dos acontecimentos que proporcionou esta mudança foi o facto de um grupo 

de pintores franceses, descontentes com as formas artísticas sob a égide do 

Romantismo, se refugiar numa aldeia em plena floresta de Fontainebleau, para pintar 

motivos fiéis à natureza. O referido grupo, denominado convencionalmente por Escola 

de Barbizon66, protagonizou uma verdadeira ruptura com as convenções pictóricas da 

época. Pela primeira vez, numa prática paisagista e ruralista67, era negada a idealização 

e a obrigatoriedade de melhorar os modelos representados, os enquadramentos 

tornaram-se secundários e passa a pintar-se exclusivamente o que se vê, sem 

preocupações de ordem estética como na paisagem romântica. 

O Naturalismo baseia-se na filosofia de que só as leis da natureza são válidas 

para explicar o mundo e que o homem está sujeito a um inevitável condicionamento 

biológico e social. As obras produzidas sobre esta filosofia conceptual retratam a 

realidade de forma ainda mais objectiva e fiel do que as que se enquadram no 

movimento realista. Por isso, o naturalismo é considerado uma radicalização desse 

                                                 
64 JANSON, H. W. – op. cit., pp. 614-616. 
65 FAURE, Élie – op. cit., p. 294. 
66 SILVA, Raquel Henriques – Percursos da Modernidade (1800-1990). Lisboa. p. 103. 
67 Ibidem. 
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movimento. Influenciados pelo positivismo e pela Teoria da Evolução das Espécies de 

Charles Darwin, os naturalistas apresentam a realidade com um rigor quase científico. 

Objectividade, imparcialidade, materialismo e determinismo são os fundamentos da sua 

visão do mundo. 

O Naturalismo e o Realismo não tinham uma teoria estética que os 

fundamentasse e, por isso, alimentaram-se das influências que recebiam da literatura e 

da pintura68 interiorizadas pela Escola de Barbizon. Normalmente agrupam-se estes dois 

movimentos porque, de algum modo, se complementam. Se, por um lado, o Realismo é 

uma visão crítica da sociedade, o Naturalismo é, por outro lado, uma abordagem mais 

optimista do mundo sem qualquer tipo de crítica, mostrando exclusivamente o que o 

autor observa. 

O fenómeno da industrialização crescente e o progresso das ciências 

especulativas e aplicadas provocam profundas revoluções nos diferentes domínios da 

actividade humana e do conhecimento. A arte não escapou a essas modificações 

generalizadas e passa a integrar muitas das descobertas técnicas que se fizeram ao longo 

dos tempos.69 

A primeira grande obra ideológica que surgiu em França foi o Relatório redigido 

em nome da Secção francesa da Exposição de Londres de 1851, pelo conde de Laborde. 

Publicado em 1856, este trabalho enorme encerra as opiniões dos liberais da época. A 

doutrina política é transferida para o domínio da filosofia estética e económica pois o 

desenvolvimento industrial era aceite como um facto inquestionável e como uma fonte 

de riqueza para os indivíduos e para as nações, perspectivando a necessidade de 

conciliar a arte e a indústria.70 

Henri Cole, um dos organizadores da Exposição Universal de 1851, afirmava o 

princípio fundamental do funcionalismo, admitindo a possibilidade de os valores 

crescentes do trabalho e do saber virem a destruir os princípios tradicionais do gosto. 

Influenciado pela descoberta recente das artes do Extremo-Oriente, tomou consciência 

de que a sua época ultrapassaria o perigo de se consagrar à reprodução mecânica das 

antigas formas do belo e que viria a conseguir estabelecer os princípios de uma 

criatividade verdadeira e original, procurando novas formas de agir.71 

                                                 
68 PEREIRA, José Fernandes – op. cit., p. 254. 
69 FRANCASTEL, Pierre – op. cit., pp. 15-16. 
70 FRANCASTEL, Pierre – op. cit., p. 36. 
71 Idem, pp. 37-38. 
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Também nos finais do século XIX, depois da apoteose em que a máquina é 

colocada nas exposições de Londres e de Paris, surge uma nova atitude que questiona o 

valor permanente da beleza clássica considerando que ela depende dos tempos, dos 

meios técnicos, dos costumes e da ideologia social. Paul Souriau formula a tese do 

funcionalismo industrial em que considera que a perfeição é atingida quando o objecto 

produzido está conforme à finalidade para que foi criado.72 

Criou-se a partir desta concepção a definição de uma estética industrial que 

difundiu em larga escala a ideia de que a arte se podia conciliar com a sociedade 

moderna desde que se apoiasse nos valores fornecidos pela lógica interna das técnicas. 

A arte implicada, de que falava Paul Souriau, assentou na ideia de que certos aspectos 

do trabalho industrial, apesar de parciais, têm um valor fundamentalmente estético.73 

O movimento da estética industrial e os seus fundamentos servem, mais tarde, 

para justificar uma outra tese, a de que a qualidade dos produtos está directamente 

relacionada com os materiais e com as técnicas utilizadas, um raciocínio orgânico, 

próximo da vida biológica. Prevalecem duas atitudes opostas em que para alguns são os 

valores racionais os que se deduzem da actividade industrial da sociedade moderna, 

enquanto que para outros são os valores irracionais, ou biológicos.74 

O conceito de tempo aparece simultaneamente nos domínios da obra de arte e 

das ciências e a distinção entre artistas e os homens de acção dilui-se.  

A valorização dos princípios irracionais na física, na química e na matemática 

permitiram o desaparecimento das ideias que opunham o racional ao geométrico, as 

necessidades da alma às da imaginação. A possibilidade de representação de diversos 

pontos de vista em simultâneo, a existência de processos de exploração e de 

representação paralelos, tanto para a técnica como para a arte, permitiram uma outra 

percepção do universo que abriu caminho às novas descobertas e produções do século 

XX.75 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Idem, pp. 44-45. 
73 Idem, p. 45. 
74 FRANCASTEL, Pierre – op. cit., p. 46. 
75 Idem, p. 74. 
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3.2 - A arte em Portugal no século XIX 

 

Cronologicamente falando, o século XIX começa em 1801, ano em que se 

iniciou uma das campanhas das invasões francesas denominada Guerra das Laranjas76, 

e termina em 1900 mas, por toda a Europa, é difícil definir uma corrente artística 

exclusivamente para esse século porque os movimentos estéticos se continuam do 

passado, se sobrepõem no presente e se desenvolvem no futuro em sequências paralelas. 

Se considerarmos a revolução liberal iniciada em 1820 como a data em que 

Portugal assiste a uma ruptura com o passado, respondendo às grandes necessidades 

sociais e políticas da altura77, deparamos com a necessidade de recuar no tempo para 

não esquecermos os anos anteriores, em que se desenvolvem e formam os artistas que 

vão agir no quadro estético português do século XIX. 

Podemos depois eleger o ano de 1910, marcado pela revolução de 4 e 5 de 

Outubro que entusiasticamente derrubou a monarquia e instituiu a república78, como 

aquele em que, no campo da expressão pictórica e escultórica, as últimas obras 

importantes do século se produziriam. 

A escultura oitocentista foi obrigada a debater-se com a ideia do fim da arte tal 

como a Grécia antiga a entendia, decretada por Hegel79 nos seus cursos de estética80, e 

reforçada pela tradição clássica. Para Hegel o princípio e o conteúdo da escultura são 

representados pela individualidade espiritual, de acordo com o ideal clássico, e o 

escultor tem a obrigação de os representar na forma de uma realidade artística.81 Esta 

preocupação e tensão constantes atribuem à escultura do século XIX uma personalidade 

formal que possibilita a permanência de valores e atitudes clássicas e que devaneia 

conjugando valores plásticos e icónicos românticos ou naturalistas.82 

Relativamente ao período oitocentista português é possível dividi-lo em três 

partes e podemos considerar como datas de charneira os anos de 1835 e 1880.83 A 

primeira data está muito próxima daquela que se considera para a instalação definitiva 

                                                 
76 VICENTE, António Pedro – Invasões francesas. Amadora. pp. 36-37. 
77 VENTURA, António – Da revolução vintista à guerra civil (1820-1834). Amadora. pp. 121-123. 
78 MEDINA, João – A revolução republicana: o “Dies Irae” que não passou dum “idílio”. Amadora. 
p. 28. 
79 DUFRENNE, Mikel – A Estética e as Ciências da Arte. Amadora. p. 27. 
80 HEGEL, G. W. F. – Curso de Estética, O Belo na Arte. São Paulo. pp. 657-666. 
81 HEGEL, G. W. F. – Curso de Estética, O Sistema das Artes. São Paulo. p. 17. 
82 PEREIRA, José Fernandes – op. cit., p. 251. 
83 FRANÇA, José-Augusto – op. cit., p. 15. 
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da organização política liberalista com o fim da guerra civil84 (183485) e a da proposta 

nova para um ensino oficial de Belas-Artes; à segunda referência temporal associam-se 

o início da dissolução da política vigente, com todos os participados preparativos para 

as comemorações do centenário de Camões86, e a chegada dos artistas portugueses que, 

até aí, permaneciam em Paris. Esta divisão do tempo permite caracterizar os diferentes 

períodos utilizando a classificação assente nos modelos estéticos mais habituais que se 

denominam de neoclássico, romântico e naturalista. 

Em 183687 é institucionalizado definitivamente o ensino artístico com a criação 

das Academias de Belas-Artes de Lisboa e do Porto. Nestas novas escolas vão leccionar 

os mais importantes escultores dessa época. 

Apesar de existirem manifestações anteriores podemos considerar que em 

Portugal o início da construção do Palácio da Ajuda, em 1802, foi o acontecimento que 

impôs a inauguração do padrão neoclássico nos meandros artísticos do nosso país.88 

Do ponto de vista artístico e de uma forma geral o século XIX português ficou 

registado como aquele em que uma burguesia em ascensão providenciou no sentido de 

se construírem inúmeros teatros. Nas primeiras décadas de oitocentos a crise impera e o 

desenvolvimento arquitectónico do Algarve evidencia uma relativa paragem89. Em Faro 

o Dr. Lazaro Doglioni adquire o antigo Colégio dos Jesuítas e converte-o no Teatro 

Lethes, uma das melhores salas de espectáculos do país. Este centro de cultura 

inaugurou-se, em 1845, com uma festa que deixou memórias no meio provinciano e 

continuou a oferecer espectáculos de tal forma admiráveis que ultrapassavam as 

produções a que na época se podia assistir na capital.90 

Enquanto em Portugal se tenta recuperar do catastrófico terramoto de 1755 e, 

durante o reinado de D. José, é inventada a arquitectura pombalina, a Europa recupera o 

gosto pelo estilo neoclássico. 

Muito moderno para a época o estilo estético pombalino segue o modelo da 

arquitectura Rococó, retirando-lhe toda a decoração, e impondo uma sobriedade 

claramente de influência clássica. Enquanto na Europa a decoração vai desaparecendo 

                                                 
84 SILVA, Júlio Rodrigues – Costa Cabral e o Cabralismo. Amadora. p. 270. 
85 BRISSOS, José – Contraliberalismo e prática política no século XIX. Amadora. p. 172. 
86 MACEDO, Jorge Borges – Camões - símbolo e mito no século XIX Português: da erecção da 
estátua ao Tricentenário (1867-1880). Amadora. pp. 323-343. 
87 PEREIRA, José Fernandes – op. cit., p. 251. 
88 FRANÇA, José-Augusto – op. cit., p. 14. 
89 FERNANDES, José Manuel; JANEIRO, Ana – Arquitectura no Algarve, dos primórdios à 
actualidade, uma leitura de síntese. Faro. p. 63. 
90 WEINHOLTZ, Justino de Bivar – Faro o decorrer do século XIX. Faro. pp. 8-9. 
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gradualmente até se imporem os modelos clássicos, em Portugal desenvolve-se o gosto 

por uma elegância sóbria, já com uma racionalidade pré-clássica, em que tudo estava 

submetido a uma necessidade absoluta de funcionalidade. 

O Neoclassicismo em Portugal desenvolve-se de uma forma particular, por ter 

surgido numa época conturbada e por se debater com problemas de ordem artística e 

económica.  

Em 180791 a fuga da família real para o Brasil como consequência das invasões 

francesas, mais tarde o domínio inglês, a revolução liberal, o regresso da família real em 

182192, a independência do Brasil e a perda do comércio colonial em 182293 geram uma 

grande instabilidade por todo o país. Neste início de século ocorre também a contra 

revolução absolutista e as guerras liberais, o que mantém a instabilidade até 1834, sendo 

que apenas a partir da segunda metade do século foi possível o retomar de um normal 

desenvolvimento artístico e económico. 

As condições económicas e sociais adversas que por todo o país se fazem sentir 

levam a que no Algarve, durante toda a primeira metade do século XIX, se observe um 

grande surto migratório para os países da América Latina.94 

Face a toda a agitação que se instalou no panorama social e político português o 

estilo neoclássico permanece, a par do Romantismo, até ao início do século XX. 

A escultura neoclássica em Portugal reflecte, também, a complexa conjuntura 

vivida nesta época. Por isso adapta-se ao gosto local e, devido à sucessão de 

acontecimentos políticos e militares, desde as invasões francesas até à instauração 

definitiva do regime liberal, tem uma expressão relativamente reduzida, seguindo a 

grande corrente internacional, inspirando-se nos modelos clássicos e desenvolvendo 

uma grande simplicidade formal como reacção aos dinâmicos modelos anteriores. 

A inexistência de estruturas culturais ao nível das belas-artes traduzia uma 

cultura de instrução artística que se processava de forma ocasional, coexistindo uma 

variedade de escolas e de iniciativas nas quais não se estruturava uma programação.95 

Na generalidade a escultura neoclássica em Portugal estava subjugada a uma 

forte tradição católica e, por ser socialmente mal visto, o nu tinha pouca expressão. Os 

artistas recorriam a roupas de inspiração clássica para vestir os modelos representados, 

                                                 
91 VICENTE, António Pedro – op. cit, pp. 17-18. 
92 VENTURA, António op. cit, p. 101. 
93 SARAIVA, José Hermano – História Concisa de Portugal. Mem Martins. pp. 276-278. 
94 NETO, João Baptista Pereira – Os movimentos migratórios. Lisboa. p. 449. 
95 FRANÇA, José-Augusto – op. cit., p. 83. 
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o que tornava as obras por vezes demasiado rígidas, apesar de tentarem seguir os 

cânones do estilo. As obras escultóricas, deste período estético português, representam 

figuras com características de serenidade, tentam manter formas e composições 

impessoais mas, devido à forte influência da tradição Rococó, alguns escultores 

conservam linguagens específicas e de carácter pessoal. 

As oficinas do Palácio Nacional de Mafra e da Ajuda foram os principais 

núcleos geradores e formadores de obras e escultores do Neoclassicismo em Portugal. 

Nelas trabalhou o carismático escultor português Machado de Castro que executou 

diversas esculturas nos dois núcleos em desenvolvimento. Em 1756 é contratado para 

integrar a equipa que constrói o edifício escultórico de Mafra como ajudante de 

modelação de Alessandro Giusti96, um italiano que D. José tinha escolhido para dirigir 

os trabalhos de escultura, a quem deve o essencial da sua formação artística. Em 1802 é 

nomeado para dirigir o programa escultural do Palácio Real da Ajuda para o qual 

realizou três obras. Foi também um teórico que ao longo da sua vida reflectiu e escreveu 

abundantemente sobre a sua actividade como artista. Das suas obras escritas destacam-  

-se a descrição de todo o processo de execução da Estátua Equestre de D. José I, de 

1810, e um Dicionário de Escultura onde, para além das descrições tecnológicas, 

aprofundou conceitos essenciais de escultura, tendo sido, no seu tempo, o artista 

português que maior cultura possuía.97 

O problema das relações entre a sociedade e os artistas preocupava 

particularmente Machado de Castro que, acompanhando o sentido mais profundo e mais 

dramático das especulações estéticas daquele que é considerado o primeiro historiador 

de arte português, Cyrillo Volkmar Machado, começa por apelar à criação de uma 

Academia para o ensino das artes e, perante uma indiferença social generalizada, acaba 

por afirmar que, em Portugal, os astros influenciavam de forma maligna e destruíam as 

belas-artes.98 

A obra de Cyrillo Colecção de Memórias, publicada depois da sua morte em 

1823, é um trabalho que integra artigos sobre pintores, escultores e arquitectos. Esta 

publicação, que reúne depoimentos e recordações pessoais do autor, extremamente 

                                                 
96 PAMPLONA, Fernando - Dicionário de pintores e escultores portugueses ou que trabalharam em 
Portugal. Barcelos, vol. IV. pp. 17-22. 
97 PEREIRA, José Fernandes – Castro, Joaquim Machado de. Lisboa. pp. 128-135. 
98 FRANÇA, José-Augusto – op. cit., p. 88. 
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valiosas, passou a ser obrigatoriamente citada nos documentos que se referem ao seu 

tempo, desde a altura em que foi impressa até aos dias de hoje.99 

Nessa época algumas outras publicações, traduções de obras de autores 

estrangeiros, circulavam em Portugal reforçando as ideias do escultor e do historiador, 

onde se repetia o conceito de arte como imitação da Natureza, respeitando os ideais 

veiculados pela teoria estética internacional vigente.100 

Uma outra obra que servia como base de apoio teórico aos artistas plásticos era 

A Arte da Pintura, ou melhor dizendo a De Arte Graphica de Charles Dufresnoy, pintor 

e escritor parisiense do século XVII101. Este poema didáctico, que foi traduzido para 

português em 1801, faz a apologia do carácter sublime do ensino romano, tendo sido 

citado inúmeras vezes tanto por Machado como por Cyrillo, e prevaleceu durante muito 

tempo como fonte inesgotável de inspiração para as ideias e obras de todas as nações. 

As ideias de Winckelmann, estreitamente ligado ao movimento artístico do seu 

tempo102, o neoclassicismo alemão de tradição romanista e a sua ligação com as leis da 

Academia de Paris eram especialmente sensíveis num Portugal em que a cultura estética 

ainda não estava estruturada e onde as regras de Dufresnoy apareciam com o aspecto de 

revelação. 

Em 1802, Vieira Portuense pronunciou um discurso onde explicou as disciplinas 

artísticas que ia ensinar, elogiando o desenho e a pintura e estabelecendo que as 

questões do gosto e da ordem se devem inspirar na natureza. É no grupo de artistas que 

se dedicam ao ensino das artes, nas Academias, que se aprofunda a preocupação com o 

ensino da estética e é por esta altura que começam a surgir as ideias que se encontram 

na génese de uma nova abordagem dos ideais estéticos e que permitem a transição de 

um neoclassicismo romano para uma atitude romântica.103 

O desenvolvimento da literatura portuguesa de arte permitiu que a partir de 1815 

surgisse o Jornal de Belas Artes ou Mnémosine Lusitana, da autoria de Pedro Alexandre 

Cravoé, marceneiro e arquitecto autodidacta, que nas páginas publicadas faz descrições 

de edifícios e monumentos, com gravuras, falando das artes e dos ofícios, registando 

feitos históricos, contando anedotas e poemas.104 

                                                 
99 Idem, pp. 90-91. 
100 Idem, p. 88. 
101 BAYER, Raymond – História da Estética. Lisboa. p. 143. 
102 Idem, p. 189. 
103 FRANÇA, José-Augusto – op. cit., pp. 93-94. 
104 Idem, p. 90. 
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Depois deste período em que se desenvolveu a história das artes surge um 

movimento em que Vignola, grande arquitecto do século XVI que na altura foi 

traduzido para português, era considerado como autoridade indispensável. Os seus dois 

livros publicados ajudaram a formular os cânones do estilo clássico na arquitectura, 

traduzido numa abordagem didáctica das artes e da estética arquitectónica da 

composição. Antes e depois destas publicações outras obras didácticas saíram do prelo 

abordando, entre outros, temas como as regras de desenho arquitectónico ou os tratados 

das cores. Este movimento de cariz didáctico aparece integrado no ensino académico 

que se desenvolvia durante este mesmo período.105 

Mas o grande momento de ruptura com o passado aconteceu quando se 

reiniciaram as obras do Palácio Real da Ajuda, permitindo que se resolvessem os 

problemas do gosto e determinando que em Portugal se evoluísse para os contornos de 

um academismo neoclássico.106 

São também formados na Ajuda e em Mafra os melhores escultores da geração 

que sucedeu à de Machado de Castro dos quais se destacam Barros Laborão, Faustino 

José Rodrigues e João José de Aguiar. Muitos foram os alunos que frequentaram as 

aulas de pintura, de escultura e de arquitectura das empreitadas arquitectónicas e delas 

saíram muitos dos professores e membros da Academia de Belas-Artes criada em 1836. 

Até meados do século XIX a arte portuguesa resultou da acção e do ensinamento 

das equipas que trabalharam nas obras do Palácio da Ajuda, continuando a tradição 

romana influenciada pela herança do estilo pombalino português de Setecentos. Na 

escultura João José de Aguiar é o escultor que melhor congrega as características de 

todos os continuadores de Giusti ou de Machado de Castro.107 

João José de Aguiar é considerado o principal escultor do Neoclassicismo em 

Portugal. Foi um dos muitos alunos de Machado de Castro e, por se ter destacado nos 

estudos que desenvolveu durante a sua passagem pela Casa Pia de Lisboa, é enviado 

para Roma onde aperfeiçoa o Desenho com Tomazzo Labruzzi e a escultura com 

Giuseppe Angellini, discípulo de Canova.108 

A possibilidade de estudar com alguns dos maiores escultores do seu tempo 

permite-lhe produzir uma obra escultórica cuja qualidade é evidente. Com a morte de 

                                                 
105 Idem, pp. 92-93. 
106 Idem, p. 96. 
107 FRANÇA, José-Augusto – op. cit., pp. 107-108. 
108 PEREIRA, José Fernandes – Aguiar, João José de. Lisboa. pp. 16-17. 
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Machado de Castro, em 1822109, Aguiar ocupa o lugar que o seu mestre deixa vago nas 

obras do Palácio Nacional da Ajuda e executa um conjunto de estátuas para o pátio da 

entrada110. São também da sua autoria algumas obras em bronze destinadas ao altar-mor 

de Mafra mas a sua principal realização é a escultura de corpo inteiro do rei D. João VI, 

realizada em 1823111, que se encontra no Hospital da Marinha, em Lisboa.112 

Quando foi criada em Lisboa a Academia de Belas-Artes, o primeiro titular da 

cadeira de escultura é Francisco de Assis Rodrigues, tendo sido o seu segundo director- 

-geral desde 1945113. Essencialmente teórico e professor, foi discípulo do seu pai o 

escultor Faustino José Rodrigues e de Machado de Castro. Iniciou os seus estudos 

artísticos em 1813 nas Aulas Públicas de Desenho do Convento dos Caetanos, onde 

viria posteriormente a leccionar a partir de 1823. Assis Rodrigues representa a vertente 

clássica que permanece na escultura oitocentista e toda a sua obra é uma procura 

permanente entre as suas fortes convicções e as novas tendências a que não era 

insensível. A articulação de uma linha formal clássica com uma iconografia de 

exaltação patriótica resulta num conjunto de esculturas paradigmáticas na definição do 

Romantismo escultórico português.114 

Almeida Garret foi o primeiro a perceber e escrever sobre a evolução das formas 

de arte do Neoclassicismo para o Romantismo, registando apreciações artísticas que 

revelaram a sua sensibilidade na apreciação das obras mais do que a sua cultura sobre a 

matéria. Foi director de um Jornal das Belas-Artes que se publicou na década de 40 e 

que ofereceu ao público uma série de imagens, reproduções em litografia, 

acompanhadas de comentários sobre as mesmas.115 

O Romantismo em Portugal é dominado pelo sentimento e, para conseguir 

transmitir essa ideia, recorre a efeitos expressivos como o dinamismo, o acabamento 

bruto e a utilização de grupos escultóricos. Os temas assumem-se como parte 

fundamental da estratégia de exaltar os sentimentos, representando o dramatismo da 

acção, o lado sentimental ou acontecimentos heróicos. Em simultâneo surge a 

representação da natureza, nomeadamente de animais, sem a presença humana. Em 

Portugal a escultura segue as correntes internacionais, conservando essencialmente as 

                                                 
109 PAMPLONA, Fernando – op. cit., p. 17. 
110 Idem, vol. I. p. 24. 
111 Ibidem. 
112 PEREIRA, José Fernandes – op. cit., pp. 16-22 
113 PAMPLONA, Fernando – op. cit., vol. I. p. 146. 
114 PEREIRA, José Fernandes – Escultura Romântica e Naturalista. Lisboa. p. 251. 
115 FRANÇA, José-Augusto – op. cit., pp. 390-406. 
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influências clássicas e fazendo uma aproximação ao Naturalismo. O fim das guerras 

liberais e o crescente nacionalismo são visíveis nos temas heróicos e históricos, 

enaltecendo as grandes figuras do passado, encaradas como exemplos e símbolos 

nacionais. Assim a escultura passa a ocupar um novo lugar116, surgem nas grandes 

cidades os monumentos públicos, em sintonia com a restante Europa, compostos por 

esculturas e relevos em pedestais monumentais. 

Este período, em que coexistiram ideais diferentes, tornou-se de difícil gestão 

para os artistas que tinham de escolher entre os antigos heróis e os novos ícones a 

representar, entre os lugares onde se colocavam as obras de arte e os novos espaços que 

a escultura conquistava. As obras de arte passaram a ocupar os jardins, as avenidas ou 

as praças públicas, aproximando-se pedagogicamente e convivendo com o homem 

comum. Num país em que existiam poucas manifestações do género, os monumentos 

passaram a ser a grande novidade do século XIX117, estátuas comemorativas 

homenageando alguns dos feitos heróicos do passado, seleccionados das histórias da 

literatura ou das ideias políticas de cada momento, em que o poder político está 

directamente envolvido na selecção dos temas a representar e das encomendas a 

efectivar118. 

Na segunda metade do século XIX anuncia-se o levantamento de algumas praças 

públicas em Lisboa e no Porto completando-se o anúncio com o propósito de nelas se 

colocarem obras de arte através das quais o povo se habituaria a contemplar e a amar as 

belas artes.119 

Nas artes plásticas o Romantismo é quase sempre explicado como um 

movimento oposto ao Neoclassicismo, por ter na sua essência uma reacção à excessiva 

racionalidade clássica, negando os princípios de harmonia, ordem e proporção. Não se 

pode, no entanto, entender a situação de uma forma tão simples porque a questão é um 

pouco mais complexa, uma vez que as duas correntes estéticas se completam e revelam 

ser duas fases de um mesmo objecto. 

Coexistem elementos díspares ou mesmo opostos, como sentimento e razão ou o 

indivíduo em oposição ao todo, mas essas diferenças complementam-se, especialmente 

nas artes plásticas, uma vez que o movimento neoclássico já é, em si, uma atitude 

romântica ao construir-se assente nos ideais do passado. O todo só faz sentido com o 

                                                 
116 PEREIRA, José Fernandes – op. cit., p. 252. 
117 Ibidem. 
118 REGATÃO, José Pedro – op. cit., pp. 35-36. 
119 FRANÇA, José-Augusto – op. cit., p. 290. 
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indivíduo, tal como a razão é inseparável do sentimento, não se podendo por a tónica 

em nenhuma das partes pois estão indissociavelmente interligadas. O Romantismo surge 

nas artes de uma forma muito natural, quando os artistas plásticos se apercebem da 

impossibilidade de negar certos aspectos da criatividade humana. Neste sentido pode ser 

caracterizado como um apelo ao individualismo, à exaltação dos sentimentos, das 

emoções e da genialidade. 

Coincidindo com uma época de grandes modificações sociais, políticas e 

económicas, esta corrente artística assume uma forte carga ideológica, sustentada pelo 

aparecimento de movimentos de carácter nacionalista. A revolução industrial, e todos os 

problemas que a caracterizam, têm também forte influência esta época. O Romantismo, 

um pouco por toda a Europa, utiliza as inovações técnicas e torna-se numa verdadeira 

fuga ao real, revelando-se nos revivalismos, nos orientalismos e nos jardins à inglesa. 

Na melhor tradição das ideias vigentes em Portugal é reabilitado, e alvo de 

cuidados especiais, o Passeio Público que passa a ser frequentado pelas figuras reais e 

por uma burguesia em ascendência. Esta obra, que mais tarde é demolida, foi de grande 

importância na sua época e representou um papel de relevo na crónica lisboeta durante 

os anos em que o Romantismo vingou.120 

Na sequência da criação do ensino artístico oficial e em pleno período de 

Regeneração em Portugal121, a geração dos anos 50 e 60 teve o seu sucesso garantido 

pelo ingresso na carreira docente das Academias. Foi o núcleo renovador da estética que 

reinava, face a um academismo sem uma estruturação convincente. Os artistas que 

trabalhavam nessa altura criaram e desenvolveram o Romantismo possível em Portugal, 

com as condicionantes que existiam, permitindo o aparecimento de obras com um 

marcado cunho de representação do concreto, em que os animais eram minuciosamente 

retratados e os temas do folclore, ou das naturezas mortas, proliferaram.122 

Utilizando a mesma fórmula do Neoclassicismo este movimento estético vira-se 

para o passado, mas desta vez valorizando a idade média e os estilos artísticos que a 

caracterizam e utilizando-os como reflexo dos nacionalismos emergentes. O 

desenvolvimento da história como importante disciplina académica e a popularidade dos 

                                                 
120 Idem, pp. 313-314. 
121 SILVA, Júlio Rodrigues – O rotativismo monárquico-constitucional. Eleições, caciquismo e 
sufrágio. Amadora. pp. 47-48. 
122 FRANÇA, José-Augusto – op. cit., pp. 292-292. 
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romances de cavalaria, histórias que se desenrolam numa idade média idílica, ajudam a 

tornar apreciados os historicismos medievais123. 

São desta fase da escultura portuguesa alguns monumentos que se encontram em 

Lisboa e dos quais se destacam o Camões, de Vítor Bastos, Afonso de Albuquerque, de 

Costa Mota (tio), D. Pedro IV, de Davioud e Robert, Restauradores, de António Tomás 

da Fonseca, Augusto de Barros, Alberto Nunes e Simões de Almeida e no Porto o D. 

Pedro IV, de Calmels. 

Vitor Bastos é o escultor português romântico por excelência e é ele o escolhido 

para conceber e executar o monumento a Camões, que se encontra no Chiado124. Neste 

conjunto escultórico o autor respeita a tradição neoclássica quando representa um 

Camões heróico, em pose tradicional, mas as figuras que completam o grupo 

monumental apresentam poses entre o que estava convencionado e a postura natural de 

um modelo, em que cada um dos rostos é exactamente o retrato do indivíduo que 

representa.125 

A concepção e edificação de monumentos foi o grande contributo que a 

escultura romântica trouxe a Portugal, conquistando para o país, apesar de tardiamente 

em relação ao resto da Europa, uma das funções primeiras desta forma de expressão 

artística e proporcionando uma das mais importantes hipóteses de trabalho para os 

artistas da época.126 

 Uma das particularidades da escultura romântica em Portugal é a sua frequente 

aproximação e fusão com a estética naturalista. Alguns escultores adaptam-na às 

encomendas oficiais, resultando numa original junção entre os dois estilos, 

perfeitamente ajustada às necessidades impostas pelo monumento. É, de novo, uma 

aproximação às grandes correntes estéticas internacionais, seguindo a sensibilidade 

nacional. 

Convém, ainda, referir o facto de a complicada situação portuguesa, do início do 

século XIX, só ter permitido os grandes monumentos públicos numa época já 

relativamente tardia, quando os escultores activos se interessavam, e seguiam, o 

Naturalismo. No entanto, o espírito romântico está presente e a qualidade da obra em 

nada é afectada por esta simbiose. 

                                                 
123 BAYER, Raymond – op. cit., p. 347. 
124 DUARTE, Eduardo – Bastos, Vitor. Lisboa. p. 86. 
125 PEREIRA, José Fernandes – op. cit., p. 252. 
126 Idem, p. 253. 



Universidade de Lisboa / Faculdade de Belas-Artes                                          Mestrado em Escultura – Estudos de Escultura Pública 

2010                               ESCULTURA PÚBLICA NO ALGARVE - SÉCULOS XX E XXI - (1900 – 2009) 
Dissertação orientada pelo Professor Doutor José Fernandes Pereira 

Maria Isabel Serra Granado Cordeiro Laranjo 
48

A fase Naturalista da escultura portuguesa é uma continuidade do Romantismo 

apesar de, do ponto de vista dos ideais estéticos, pretender ser oposta ao movimento 

anterior.127 

O Naturalismo cresce como uma reacção ao Romantismo, privilegiando a 

representação fiel da natureza, sem recorrer à idealização, captando a sua realidade mais 

objectiva, em detrimento da ideia de imaginação ou criatividade dominantes na arte 

oficial da época. Tendo como carácter inovador a predominância da ciência128, começa 

como um movimento pictórico que, associado ao Realismo, veio propor uma pintura 

alternativa ao gosto dominante, abrindo caminhos para o Impressionismo do século XX. 

Através da obra de arte o observador contempla, como que olhando para um espelho ou 

por uma janela transparente, uma porção de realidade que a obra reproduz129.  

Em Portugal surge mais tarde do que no resto da Europa mas, em compensação e 

apesar de partir dos modelos franceses, desenvolve-se de um modo original, tanto ao 

nível da pintura como da escultura. 

O Realismo na Literatura surge em Portugal após 1865, devido à Questão 

Coimbrã e às Conferências do Casino, como resposta à artificialidade, formalidade e aos 

exageros do Romantismo de uma sentimentalidade mórbida. Eça de Queirós é apontado, 

junto a Antero de Quental, como o autor que introduz este movimento no país, sendo o 

romance social, psicológico e de tese a principal forma de expressão. Por esta altura Eça 

de Queirós profere uma conferência intitulada O Realismo como nova expressão da Arte 

com o propósito de aproximar Portugal do movimento moderno e da sociedade 

civilizada.130 

O objectivo da literatura deixa de ser apenas o da distracção e transforma-se num 

meio de crítica às instituições, à hipocrisia burguesa que se caracterizava pela avareza, 

inveja e usura, à vida urbana carregada de tensões sociais, económicas, políticas, à 

religião e à sociedade, interessando-se pela análise social, pela representação da 

realidade circundante, do sofrimento, da corrupção e do vício. A escravatura, o racismo 

e a sexualidade são retratados com uma linguagem clara e directa. 

                                                 
127 PEREIRA, José Fernandes – op. cit., p. 254. 
128 BAYER, Raymond – op. cit., p. 347 
129 OSBORNE, Harold – Estética e teoria da arte. São Paulo. p. 73. 
130 FRANÇA, José-Augusto – op. cit., p. 435. 
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A sociedade portuguesa da última metade de oitocentos, que consumia mais 

pintura do que escultura, possibilitou o aparecimento de uma grande geração de 

pintores131. 

Mas, se a nível de literatura se pensa em Realismo, nos meandros das artes 

plásticas portuguesas será mais consensual falar de Naturalismo. É introduzido por 

Marques de Oliveira e Silva Porto, na década de 70 do século XIX, quando regressam 

de Paris, após uma estadia como Bolseiros do Estado. O contacto com os artistas de 

Barbizon, naturalistas, realistas e impressionistas, bem como com a animada atmosfera 

artística parisiense, permitiu abrir novas perspectivas para desenvolver uma abordagem 

diferente da arte portuguesa132. Por essa altura foi constituído o Grupo do Leão que, 

reunindo amigos, admiradores e discípulos do pintor Silva Porto, foi responsável pela 

organização de várias exposições, que contribuíram para o enorme sucesso da pintura 

Naturalista em Portugal133. 

Na verdade já existia o ensino da pintura de paisagem nas academias 

portuguesas, mas ensinada por pintores de formação romântica, sem a liberdade 

expressa na Escola de Barbizon. Pouco depois do regresso, os pintores entram como 

professores nas duas academias nacionais, marcando o início de uma nova etapa na 

pintura de paisagem portuguesa. A alteração ideológica foi aceite com verdadeiro 

entusiasmo, porque já se sentia a necessidade de modificar o pouco atractivo panorama 

português, surgindo pouco depois o primeiro grupo naturalista. 

A escultura ocupa um lugar muito particular desenvolvendo-se um pouco mais 

tarde do que a pintura. O facto deve-se à permanência do Romantismo, principalmente 

nos monumentos públicos, em simultaneidade com o desenvolvimento do Naturalismo, 

seguindo uma tendência também existente noutros países. Alguns escultores moldam a 

estética naturalista às encomendas oficiais, resultando numa original fusão entre os dois 

estilos, perfeitamente adaptada às necessidades impostas pelo monumento. Em peças 

destinadas a outros contextos, nomeadamente jardins ou encomendas particulares, é 

visível uma adesão incondicional à nova estética. Principalmente ao nível dos temas, da 

técnica e da expressividade foi possível desenvolver um Naturalismo de qualidade, 

levemente sentimental, agradável e muito popular. 

                                                 
131 SARAIVA, José Hermano – op. cit., p. 326. 
132 SILVA, Raquel Henriques – op. cit., pp. 103-104. 
133 PAMPLONA, Fernando – op. cit., vol. V. p. 198. 
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Em Portugal foi um período durante o qual apareceram grandes criadores 

nacionais na actividade escultórica integrada nos pressupostos estéticos do Naturalismo, 

dos quais se destacam os escultores Soares dos Reis, Teixeira Lopes, Costa Mota (tio), 

Costa Mota (sobrinho), Simões de Almeida tio e sobrinho, entre outros. 

O escultor António Soares dos Reis é um dos artistas que se afirma no panorama 

da escultura naturalista portuguesa dos anos 70 do século XIX. Sendo provavelmente o 

maior escultor da sua época, viveu e produziu arte sob uma tensão e um dramatismo que 

o aproximaram mais do espírito romântico que do naturalista, mantendo fortes 

componentes clássicas na construção das suas obras.134 

Soares dos Reis iniciou os seus estudos de desenho, em 1861135, na Academia 

Portuense de Belas Artes do Porto, concluindo o curso em 1866. De 1867 a 1870 viveu 

em Paris e, em 1872, em Roma. É precisamente de Itália que transporta a sua grande 

obra escultórica inacabada O Desterrado, que aparece na escultura portuguesa como 

uma obra revolucionária e que o autor termina quando regressa ao Porto136. É uma obra 

de um romantismo suspenso e contido, de raízes classicistas mas com uma abordagem 

naturalista moderna, que surge do sentimento vivido pelo artista transportando uma 

forte carga simbólica e natural.137 

Em Lisboa, contemporâneo de Soares dos Reis, destaca-se Costa Mota (tio) que, 

por nunca ter conseguido ingressar nos quadros do ensino da Academia, teve de se 

dedicar à produção de escultura e, por isso, deixou uma vasta obra. O escultor abraça os 

ideais realistas e trabalha respeitando tanto o gosto convencional das encomendas que 

recebe como a liberdade das suas convicções.138 

Durante a segunda metade do século XIX a vida artística portuguesa foi 

pulverizada de artistas estrangeiros que ocorreram ao nosso país e que contribuíram para 

o seu desenvolvimento. Em Lisboa trabalharam arquitectos, pintores e escultores de 

toda a Europa, criando programas de construção de obras arquitectónicas 

encomendadas. São estes artistas, oriundos de outras nacionalidades, que garantem um 

maior desenvolvimento da produção e do consumo de arte em Portugal no período final 

do século. Na época considerava-se que a arte estava em decadência, que não apareciam 

novos artistas e que quase ninguém queria abraçar a carreira artística por esta ser tão 

                                                 
134 PEREIRA, José Fernandes – op. cit., pp. 254. 
135 PEREIRA, José Fernandes – Reis, António Soares dos. Lisboa. p. 476. 
136 Idem, pp. 476-482. 
137 FRANÇA, José-Augusto – op. cit., pp. 452-454. 
138 PEREIRA, José Fernandes – Escultura Romântica e Naturalista. Lisboa. pp. 256-257. 
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pouco apelativa. Poucos eram os críticos que se dedicavam a esta área temática e não 

existiam quase meios para os artistas se aperfeiçoarem. A programação de exposições 

era rara e os compradores de obras de arte escasseavam.139 

Grande parte dos artistas portugueses aderiu incondicionalmente à estética 

naturalista, muito apoiada pelo público, que se manteve até muito tarde e se prolongou 

até à primeira metade do século XX, permanecendo durante algum tempo em 

paralelismo com o movimento modernista. 

Durante a segunda metade do século XIX as novas fortunas e o ambiente 

burguês que se vivia em Portugal140 propiciam o desenvolvimento da arquitectura 

historicista, para ostentação pessoal, e simultaneamente uma moderna arquitectura do 

ferro que o governo adoptava para a construção dos grandes espaços. São exemplo 

dessas construções as estações de caminho-de-ferro, os mercados e as salas de 

exposição141. 

Depois de alguns anos de grande estabilidade política inicia-se uma nova fase de 

instabilidade que assola Portugal. Na sua génese estão todos os acontecimentos 

decorrentes das decisões tomadas, por um grupo de países europeus numa reunião 

realizada em Berlim, e que opunham interesses portugueses e ingleses nas questões 

relacionadas com os territórios africanos e com a definição do mapa cor-de-rosa142. 

Nesta nova fase em que se sucedem diversos e variados governos em regime de 

rotativismo, a ditadura de João Franco, o regicídio, a implantação da república e a 

primeira guerra mundial, assiste-se a uma curiosa justaposição de tendências. O século 

XX nasce ainda sob a égide das tendências neoclássicas, românticas e naturalistas mas 

já a par do Ecletismo das grandes edificações em ferro. As obras produzidas no início 

do século XX revelam sinais de uma arte nova confusa e de tentativas de modernizar a 

arquitectura, embora subjugada ao triunfo da burguesia sobre a nobreza, devido às 

grandes fortunas surgidas ao longo do século e à sua utilização num luxo desmedido, 

recorrendo à escultura, à pintura e às artes decorativas até à exaustão. 

Até finais do século XIX o mar foi a principal via de acesso ao Algarve e, 

durante a primeira metade do século, os caíques e os iates foram os meios de ligação 

com a capital. A partir de 1853 os vapores de carreira, que nem sempre eram regulares, 

asseguravam, também, tais ligações. Em alternativa, era possível utilizar a estrada real 

                                                 
139 FRANÇA, José-Augusto – op. cit., pp. 467-469. 
140 SILVA, Júlio Rodrigues – op. cit., pp. 271-274. 
141 SARAIVA, José Hermano – op. cit., p. 305. 
142 Idem, pp. 335-337. 
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até Vila Real de Santo António seguida da subida do rio Guadiana até Mértola. Daquela 

povoação alentejana e por transporte rodoviário seguia-se viajem até Serpa, passando 

por Beja e alcançando Alcácer do Sal, de onde, por via marítima se chegava a Lisboa143. 

As grandes agitações políticas, as movimentações sociais, as enormes 

dificuldades de comunicação e transporte, ou outras razões menos evidentes, 

contribuíram para que, na actualidade, não se encontre qualquer obra de escultura 

pública do século XIX, na região do Algarve. 

É importante registar que esta conclusão não tem um sentido absoluto porque se 

encontram inúmeros elementos escultóricos do século XIX integrados na decoração da 

arquitectura, entre os quais uma representação de São Tomás de Aquino144 incluída no 

Arco da Vila em Faro. Existe também um assinalável grupo de obras escultóricas dos 

finais de oitocentos, em mármore e em cerâmica145, que por se situarem no interior dos 

jardins do Palácio de Estoi ou terem sido retiradas para constarem em museus, não se 

enquadram nos parâmetros estabelecidos para o presente estudo. 

 

                                                 
143 SANTOS, Luís Filipe Rosa – As vias de comunicação. Lisboa. pp. 385-386. 
144 NETO, Teodomiro – A estatuária em Faro no século XX. Faro. 1993. p. 95. 
145 LAMEIRA, Francisco Ildefonso – Contribuições para o estudo da escultura oitocentista algarvia, 
Imaginária, Mobiliário, Talha e Estuque do Palácio de Estoi. Faro. pp. 91-211. 
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4 – O século XX 
 

A arte no século XX apresenta uma enorme quantidade de movimentos e de 

doutrinas estéticas que os suportam e fundamentam. Todos os princípios e conceitos que 

serviram de base à apreciação e criação das gerações anteriores foram sistematicamente 

postos em causa, numa sequência contínua. 

A actividade artística do século XX desenvolveu-se numa amálgama diversa em 

que os conflitos e tensões não se organizaram numa sequência harmoniosa de 

acontecimentos. A arte não se conteve em formas e definições definitivas146 ela foi 

permeável a influências, a sínteses e a interpretações dos artistas que a produziram, 

sobrepondo-se os estilos adoptados e as tendências veiculadas.  

Se pretendermos arrumar e sistematizar podemos agrupar as manifestações 

artísticas que se desenvolveram no último século do milénio em três grandes grupos: o 

da expressão, o da abstracção e o do fantástico. A primeira corrente estética enfatiza as 

emoções dos artistas nas suas relações consigo próprios e com o que os rodeia; a 

segunda assenta em preocupações com as formas, a morfologia e a estrutura das obras 

de arte; a terceira potencia o universo imagético sem limites ou regras estabelecidas147. 

A estética abandona a sistematização e deixa de acreditar na necessidade de 

tentar definir os conceitos de arte e de beleza. As reflexões e os trabalhos de 

Wittgenstein influíram nas tendências do século XX e alguns filósofos referiram que a 

obra estética não deve centrar-se na procura de uma essência da excelência artística, 

mas sim na identificação dos critérios que são relevantes para a crítica e para a 

avaliação das obras de arte. Defendiam que a estética filosófica deveria ser mantida 

como uma disciplina preocupada com as categorias descritivas e com os critérios 

emitidos pelos conhecedores de arte148. 

A arte procura refugiar-se na negação de si própria para tentar sobreviver mas, 

tendo perdido o seu sentido, deixa de poder existir149 e sucede-se em tentativas de se 

conseguir justificar enquanto arte. 

As questões relacionadas com a matéria, com as técnicas e tecnologias dominam 

a problemática artística e o processo passa a ter primazia sobre o resultado final. O 

                                                 
146 FOCILLON, Henri – op. cit., pp. 90-91.  
147 JANSON, H. W. – op. cit., p. 631. 
148 OSBORNE, Harold – op. cit., pp. 236-241. 
149 ADORNO, Theodor W. – op. cit., pp. 374-375. 
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carácter experimental e processual desenvolvido durante a construção de uma obra 

passa a ter um valor superior ao do resultado conseguido depois de todo o percurso 

terminado. 

No imenso campo da escultura este  período foi marcado por uma notável tendência 

para a evolução das formas. 

A abordagem que Rodin fez durante a produção da sua escultura apresenta 

características que pertencem mais ao século XX do que ao século XIX. Nas formas e 

volumes que criou Auguste Rodin trabalhou a tridimensionalidade das superfícies 

criando uma nova linguagem plástica. As suas esculturas transportavam emoções e 

movimento desafiando, muitas vezes, os limites da estabilidade. 

Esta estética inovadora e as referências da tradição clássica académica, na qual 

reinam conceitos específicos para a representação do corpo humano e constrangimentos 

temáticos, levam a que a escultura vanguardista do século XX se afaste dos antigos 

valores e passe a dar mais importância à qualidade dos materiais. Materiais como o 

bronze, o mármore, ou o moderníssimo plástico, passam a ter um protagonismo que 

entra em competição com o tema que representa. 

A escultura do século XX estabelece relações muito fortes com a pintura e muitos 

escultores desenvolvem a sua obra influenciados pelas correntes estéticas que se 

definem pictoricamente. 

Criando novos caminhos para a escultura, esses artistas recorreram à simplificação 

da figura humana, representando-a apenas por traços essenciais. Muitas vezes o 

exercício de simplificação da componente figurativa, levou a que alguns escultores 

criassem figuras inventadas e, nesse percurso criativo, foram aproximando as suas obras 

das formas que consideramos abstractas. 

Na segunda metade do século XX novas aventuras estéticas foram experimentadas 

por outros escultores. 

Apesar dos criativos trabalhos produzidos pelos povos da Oceânia e de África 

serem conhecidos desde a segunda metade do século XIX, foi no início do século XX 

que os coleccionadores de arte e os artistas começaram a reconhecer o seu verdadeiro 

valor150. A influência destas obras levou os artistas a questionarem as tradicionais regras 

da arte ocidental, adaptando e imitando muitas peças desta arte tribal. O Cubismo surge 

em França na primeira década do século XX, no verão de 1909, envolvendo artistas 

                                                 
150 HOHL, Reinhold – Twentieth Century The Adventure of Modern Sculpture. Köln. p. 955. 
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como Pablo Picasso e George Braque. Alguns historiadores consideram Elie Nadelman 

como o criador desta corrente artística151. Criou uma ruptura com a ideia da arte 

enquanto imitação da realidade, os artistas libertaram-se dos sistemas tradicionais de 

representação, nos quais os objectos eram representados pelo ângulo de visão que o 

artista adoptava quando os construía, e os objectos são representados em tantos planos 

ou perspectivas quantos os considerados significativos. O resultado final adquire a 

forma de construções resultantes de colagens de diferentes elementos que se traduziam 

em composições que, muitas vezes, eram totalmente abstractas. 

O Manifesto Futurista, de 1910, defendia que um carro de corrida era mais belo do 

que a escultura grega representando a Vitória de Samotrácia. O Futurismo deve ser 

entendido como uma ruptura absoluta com o passado em que a criação de formas era 

precedida por teorias e princípios sustentados pelas ideias filosóficas de Nietzsche e 

Bergson152. As máquinas e a velocidade, a experiência da vida na grande cidade, o 

impacto dos seus ruídos e das suas luzes, exigiram novas formas de expressão que 

traduzissem a energia e o movimento para a atmosfera envolvente. 

O Dadaísmo surge em plena Primeira Guerra Mundial, 1916153, assume-se como 

um movimento de ruptura com todas as formas culturais do passado. Insurge-se contra a 

separação entre a arte e a vida e, por isso, eleva á categoria de obras de arte simples 

objectos do quotidiano. Marcel Duchamp ataca frontalmente o conceito de obra de arte 

e materializa as suas ideias nos ready-made, objectos comuns elevados à categoria 

artística. O artista deixa de ser um criador, a sua tarefa é a de recolher e seleccionar 

objectos, colocando-os depois na categoria de obras de arte. 

O Construtivismo nasce na Rússia em 1917154 com base na ideia de que os artistas, 

aplicando as técnicas da engenharia à construção da escultura155, deveriam participar na 

construção de um mundo melhor, mais justo e mais industrializado, através das suas 

obras de arte. Os construtivistas criaram um espaço experimental que contribuiu para 

uma nova cultura das artes visuais e que levou à realização de importantes e originais 

obras de arte contemporâneas. As criações escultóricas construtivistas surgiram da 

pesquisa de novos materiais, da exploração do espaço, do movimento, da escrita e 

iluminação. Os seus resultados aplicaram-se ao ensino das artes, à fotografia e aos 

                                                 
151 Idem, p. 966. 
152 Idem, p. 976. 
153 JANSON, H. W. – op. cit., p. 660. 
154 Idem, p. 683. 
155 READ, Herbert – op. cit., p. 84. 
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filmes experimentais, em manifestações urbanas como os posters, os emblemas, os 

slogans, os cenários, bem como no design de produtos industriais156. 

O Surrealismo começa a ser teorizado em 1924, por André Breton, fundamentado 

como uma filosofia do inconsciente e aplicando a doutrina de Freud157. As suas 

reflexões escritas defendem o sonho e as visões alucinadas como formas de conceber a 

realidade tão válidas como o pensar e o sentir controlados pela razão. A psicanálise de 

Freud inspirou profundamente este movimento artístico, onde se destacaram artistas 

como Max Ernst, Salvador Dali e Magritte. O objectivo do sistema figurativo 

tradicional é completamente invertido e o artista passa a procurar expressar o seu 

mundo interior. 

Durante os anos trinta a escultura aparece em composições abstractas composta 

com formas e cores elementares, representando sensações de uma realidade abstracta, 

de um admirável mundo novo ou de promessas de um futuro mais risonho. Nesta 

década surgem também as esculturas mobiles que utilizavam apenas os efeitos da 

gravidade e as correntes de ar para se moverem158. 

Depois da Segunda Guerra Mundial a escultura apresenta uma imensa quantidade 

de estilos que se misturam, entrecruzam e fundem uns com os outros prevalecendo a 

ideia de o artista não pertencer a nenhum movimento e existir enquanto pensador e 

fazedor de obras autónomo159. Muitos escultores passaram a recorrer ao teatro ou à 

encenação como forma de exprimir a dimensão do tempo nas suas obras160161. 

A Cinética ou Op Art162, nos anos cinquenta, dedica-se a experiências de 

modelação de formas que se combinam no espaço, produzindo efeitos ópticos com um 

ilusório dinamismo, com a capacidade de produzir a sensação de movimento. Os artistas 

tiveram como referência as teorias e práticas da Bauhaus. 

Nos finais dos anos cinquenta o universo da Arte Pop transpõe e interpreta a 

iconografia da cultura popular. A televisão, a banda desenhada, o cinema, os meios de 

comunicação de massas fornecem os símbolos que alimentam os artistas, numa tentativa 

de eliminar o fosso entre arte erudita e arte popular. Esta forma de expressão, na qual é 

                                                 
156 HOHL, Reinhold – op. cit., p. 955. 
157 BAYER, Raymond – op. cit., p. 392. 
158 HOHL, Reinhold – op. cit., pp. 1018-1019. 
159 READ, Herbert – op. cit., pp. 229-230. 
160 KRAUSS, Rosalind E. – Caminhos da Escultura Moderna. São Paulo. pp. 244-245. 
161 CORK, Richard – new spirit, new sculpture, new money, art in the 1980’s. New Haven and 
London. pp. 370-374. 
162 NEWALL, Diana – Compreender a Arte. Lisboa. p. 169. 
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difícil considerar a existência de escultura163, também reflectia a sociedade de consumo 

e de abundância na sua forma de representar: as garrafas de Coca-cola de Andy Warhol 

ou os objectos gigantes de plástico, como o tubo de pasta de dentes de Claes Oldenburg, 

são exemplos da forma como os artistas interpretavam uma sociedade dominada pelo 

consumismo, o conforto material e os tempos livres. 

Na década de sessenta a Arte Conceptual164 afirma-se como o culminar de todo um 

percurso de transformações na arte contemporânea. Prosseguindo a ruptura com os 

suportes tradicionais que se operava em todos os movimentos artísticos depois da 

Segunda Guerra Mundial, os artistas conceptuais recusam a própria realização material 

da obra de arte e colocam no seu lugar ideias e projectos ainda em esboço. Procuram 

desta forma estimular a imaginação dos espectadores, juntando muitas vezes indicações 

exactas sobre como devem reflectir ou de como devem agir. Este tipo de intervenções 

efémeras, dada a sua natureza, fica documentado noutro género de suportes onde os 

artistas registaram as suas ideias e projectos, ou onde fixaram os momentos das suas 

encenações165. 

Nos anos sessenta aparece, também, o Hiperrealismo como um novo retorno à 

pintura e escultura realista, reagindo contra as formas abstractas ou informais da arte, e 

nomeadamente contra a arte conceptual que havia desmaterializado a própria arte. A 

intenção do artista é a de provocar um novo olhar sobre a própria realidade. 

A Arte da Terra166, tradução de Land Art, nasceu nos finais dos anos sessenta e as 

paisagens alteradas converteram-se em material de configuração artística. Os artistas 

passam a utilizar os espaços naturais como verdadeiros objectos artísticos e aceitam 

como factores constitutivos da própria obra elementos tão aleatórios como a chuva ou o 

vento. A obra só termina quando se degrada por completo. Estas mutações dos espaços 

podem atingir grandes dimensões, como o Molhe Espiral que realizou Robert Smithson 

em 1970, no Grande Lago Salgado, em Utah nos Estados Unidos da América. 

A partir dos anos 60 a clássica divisão da arte em função dos diferentes meios 

expressivos - pintura, escultura, vídeo... - deixa de fazer sentido. Os artistas procuram 

uma multi-sensorialidade e produzem obras onde integram e utilizam uma 

multiplicidade de meios expressivos, como pintura, música, teatro, vídeo, dança, poesia 

                                                 
163 JANSON, H. W. – op. cit., p. 686. 
164 LEAL, Brigitte – Construction/Déconstruction. Paris. pp. 63-65. 
165 REGATÃO, José Pedro – op. cit., pp. 108-109. 
166 JANSON, H. W. – op. cit., p. 688. 
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e outros. As Instalações, a Performarte e a Arte de Envolvimento e Participação têm 

vindo a adquirir um espaço próprio. 

As Instalações são montagens multimédia, onde o artista recorre a meios como a 

fotografia, escultura, o vídeo ou o computador. No desenvolvimento natural da arte 

conceptual, as instalações são também intervenções reflexivas que a partir da 

transfiguração dum dado espaço interpelam o espectador. 

A Performarte, tradução portuguesa de Performance167, resulta da especialização 

da Body Art, onde o corpo é utilizado como meio expressivo num determinado espaço 

ou envolvimento. Prosseguindo objectivos estético-expressivos o artista utiliza o seu 

corpo para comunicar com o público e, em casos extremos, pode mutilar-se, suicidar-se 

ou assumir a sua própria vida como arte. 

A Arte de Envolvimento e de Participação trabalha sobre a concepção de um 

espaço tridimensional onde se criam obras do imaginário artístico, procurando quebrar 

as barreiras entre o espectador e a situação, levando o primeiro a abandonar-se ao 

espaço que o envolve e a interagir com ele168. 

Durante a passagem pelo agitado e diversificado universo das artes do século XX 

prevalece a ideia de que a principal e permanente preocupação dos artistas é a da 

reflexão sobre a própria arte. Questionam-se permanentemente sobre os conceitos e 

dicotomias que sustentaram as linguagens artísticas durante séculos e produzem arte 

referenciando as suas obras nas reflexões que desenvolveram. 

 

4.1 – A arte em Portugal no século XX 

 

A arte que se edificou em Portugal durante a primeira década do século XX 

deixou obras que se caracterizam por se situarem nos limites formais que integravam o 

perpetuar da tradição e os contornos estéticos com que se produzia no século XIX. 

Durante os primeiros anos do século os artistas trabalharam na continuidade da estética 

que até aí desenvolviam, a produção plástica era ainda profundamente marcada pelo 

classicismo, pelo romantismo e pelo naturalismo, em manifestações apáticas e 

decadentes, que evidenciavam forte resistência à inovação. 

 O dealbar do século ficou marcado pela fase final do regime monárquico e pela 

implantação da República. A Primeira República Portuguesa, cujo nome oficial era 
                                                 
167 REGATÃO, José Pedro – op. cit., pp. 118-121. 
168 Idem, pp. 148-154 
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República Democrática Portuguesa, sucedeu ao Governo Provisório de Teófilo Braga 

desde 1910 até 1926. Instável, devido a divergências internas entre os mesmos 

republicanos que originaram a revolução, neste período de dezasseis anos houve sete 

Parlamentos, oito Presidentes da República e quarenta e cinco governos. 

As profundas mudanças que se operaram provocaram uma enorme agitação 

social, as alterações políticas foram marcantes, e o novo regime, saído do 5 de Outubro 

de 1910, trouxe ao mundo da arte portuguesa uma nova atenção legislativa e um novo 

conceito de defesa do património. A essas novas preocupações corresponderam novas 

iniciativas legislativas que, ao longo da Primeira República, foram enquadrando o 

esforço desenvolvido no sentido de se processar uma nova e mais eficiente preservação 

do património. Os princípios evocados pela legislação deste período tinham como 

intenções principais as de promover a salvaguarda do património nacional, 

especialmente no que respeita ao património histórico, artístico e arqueológico, de evitar 

a exportação de bens culturais, de suportar a reorganização e modernização dos museus 

nacionais e de implementar a fundação de museus regionais. 

Considerando que o século político português começou em 1910, podemos 

também admitir que o século artístico teve o seu início em 1911. A primeira 

manifestação desse novo século foi a exposição de arte livre que teve lugar no mês de 

Março desse mesmo ano e na qual participaram alguns jovens artistas que, mais tarde, 

marcariam posição dentro do modernismo português169. 

Na escultura o início do século ficou marcada pelo diluir do que havia sido 

iniciado no último quartel do século XIX, continuando as práticas artísticas do 

naturalismo que se mantiveram particularmente pelo ensino das Academias170. 

As primeiras manifestações da corrente moderna nacional, com expressões 

futuristas, em especial nas artes plásticas, começaram nesta altura e desenvolveram-se 

durante os vinte anos seguintes. Os escultores portugueses que passam por Paris 

regressam inebriados pela arte de Rodin e a escultura portuguesa pouco se aventura 

pelos caminhos do Modernismo. As influências do escultor francês permitiram aos 

escultores portugueses a criação de peças que se distanciaram do naturalismo. As 

esculturas mais expressivas que dessa época existem são de pequenas dimensões, 

representando bustos, cabeças ou retratos. Surgiram ao mesmo tempo que os 

                                                 
169 FRANÇA, FRANÇA, José-Augusto – A Arte em Portugal no Século XX (1911-1961). Venda Nova. 
p. 13. 
170 PEREIRA, José Fernandes – Escultura contemporânea. Lisboa. p. 258. 
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monumentos e as encomendas públicas, nas quais os autores mantêm as tradicionais 

referências aos heróis que comemoravam, mas onde a expressividade individual do 

escultor e as composições simplificadas são contributos nacionais para a escultura do 

século XX171.   

As alterações políticas emergentes obrigaram a que nos anos trinta e quarenta, ao 

mesmo tempo que continuavam os movimentos artísticos iniciados nas décadas 

anteriores, Portugal adoptasse o neo-naturalismo que na escultura evoluiu para um 

academismo172, como resultado da pressão do Estado Novo e da liderança de António 

Ferro à frente do projecto cultural português de Estado. 

O neo-realismo, o surrealismo e o abstraccionismo aparecem por meados do 

século e desenvolvem-se nos anos seguintes. As duas primeiras correntes estéticas têm 

expressão especialmente na literatura e na pintura tendo pouca representação na 

escultura. Tardiamente, nos finais dos anos quarenta, emergem as primeiras 

manifestações escultóricas do movimento abstracto nos meios artísticos portugueses173. 

Nos anos sessenta surgem as primeiras manifestações de Arte Pop e a produção de 

escultura revela uma necessidade de experimentar materiais e técnicas diferentes. João 

Cutileiro inicia a sua carreira de escultor nesta década e, contrariando o hábito 

português de utilização da matéria, introduziu inovações que lhe permitiram produzir 

escultura a uma escala quase industrial174. A sua arte determina uma charneira de 

ruptura na evolução da escultura nacional, já na década de setenta, com a peça D. 

Sebastião em Lagos. 

 Os anos setenta ficaram marcados pelas alterações políticas, a revolução do 25 de 

Abril de 1974, em que o arauto da liberdade conquistada proporcionou uma abertura 

para diversificadas manifestações artísticas e o recurso a uma experimentação mais 

livre. Os últimos anos do século pautaram-se pela euforia característica dos anos 80. 

Nas artes em geral, e na escultura em particular, surgiram e coexistiram uma enorme 

variedade de tendências criativas ao mesmo tempo que o mercado da sua 

comercialização se desenvolveu em franca expansão. 

A contracção desse mesmo mercado, durante os anos 90, refreou a desenfreada 

produção artística que existia e obrigou à procura de outras formas de expressão 

                                                 
171 Idem, p. 259. 
172 Idem, p. 258. 
173 Idem, p. 261. 
174 Idem, p. 262. 
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permitindo que a arte se aventurasse pela exploração de materiais e suportes pouco 

tradicionais. 

4.2 - O Algarve no início do século XX 
 

No início do século o reino dos Algarves175 continuava separado e distanciado 

do resto do reino de Portugal.  

Desde o século XIX até aos inícios do século XX o Algarve existia longe do 

resto do mundo e da capital do país, pela situação geográfica em que se encontrava e 

pelas dificuldades com que deparavam aqueles que se aventuravam a viajar partindo 

para outras terras. Para que se possa fazer uma ideia das dificuldades que apresentavam 

os meios de transporte de então, basta lembrar o relato que o Bispo do Algarve profere, 

em 1856 na Câmara dos Deputados, onde afirma ter saído de Lisboa a 23 de Dezembro 

e entrado em Faro a 22 de Janeiro, devido às tempestades e a outros contratempos 

encontrados no percurso176. 

Nos primeiros tempos do século XIX quem pretendia chegar à capital 

portuguesa podia escolher uma estrada antiga que acompanhava a margem do rio 

Guadiana até Mértola, enveredava depois na direcção de Serpa até conseguir atingir 

Beja. Daquela cidade saía uma estrada relativamente boa para se conseguir chegar a 

Alcácer do Sal, que habitualmente era utilizada para o transporte do trigo, que dali 

seguia por mar até Lisboa177. 

Outro dos possíveis percursos para atingir a capital saía de Faro seguindo por 

Loulé, Tor, Salir, Almodôvar e Messejana. Mais parecido com um caminho aberto pela 

passagem insistente de pessoas ou animais, esta via existia desde tempos remotos e a 

sua semelhança com uma vereda ou com um trilho era reforçada quando se tinham de 

atravessar cursos de água, pois não existiam quase nenhumas pontes. Durante o Inverno 

o movimento era muito raro uma vez que o piso ensopado se tornava impraticável e que 

as linhas de água só eram atravessadas, a vau, se o caudal o permitisse178. 

Foi a partir dos anos quarenta de oitocentos, com a arrumação das forças 

políticas, com o estabelecimento do sufrágio universal directo por acto constitucional e 

a reforma da Carta Constitucional de 1826 que o país entrou num período de calma e de 

                                                 
175 FLORES, Adão – O turismo no Algarve na primeira metade do século. Lisboa. pp. 599. 
176 SANTOS, Luis Filipe Rosa – As vias de comunicação. Lisboa. pp. 385-386. 
177 Idem, p. 387. 
178 Ibidem. 
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estabilidade governativa que se manteve até ao século XX. Foi também nesta altura que 

se percebeu a importância de construir uma rede viária que permitisse a comunicação 

entre as diferentes regiões do país mas, com a abertura do caminho-de-ferro em 1889, só 

se equaciona a questão do melhoramento das estradas já no início do século XX179. 

Nos primeiros anos da república muitas vozes se levantam exortando para que o 

acesso ao Algarve, província considerada como uma estância balnear para quem nela 

não residia, fosse possível de carro ou de automóvel o que só veio a acontecer muito 

mais tarde, por volta dos anos trinta. O caminho-de-ferro foi o meio de comunicação 

possível desde 1908, ano em que foi inaugurado o primeiro comboio semanal a ligar 

Lisboa a Faro durante o verão180. 

A I Guerra Mundial gerou uma enorme necessidade de produtos alimentares 

conserváveis, proporcionando um intenso desenvolvimento na economia algarvia, que 

beneficiou do sistema ecológico em que assentava. Os frutos secos e as conservas de 

peixe tiveram uma elevada procura provocando a proliferação das fábricas de conservas 

e dos fumeiros ou armazéns onde o figo e a amêndoa eram preparados. Na sequência 

destes acontecimentos surgiu uma classe de industriais relativamente poderosa que, pela 

fraca oferta de ensino secundário ou técnico no Algarve, mandava os seus filhos 

estudarem em Lisboa e, nalguns casos, no estrangeiro. As oportunidades criadas pela 

reconstrução dos países que tinham participado na guerra permitiram que a prosperidade 

continuasse depois da guerra acabar. Muitos industriais algarvios apostaram fortemente 

nas potencialidades do mercado alemão. Este foi um período de enorme prosperidade no 

Algarve e algumas das suas povoações eram mais importantes e tinham mais população 

que a maioria das cidades portuguesas181. 

Como resultado das flutuações evolutivas da região também a população 

algarvia sofreu acentuadas variações durante os finais do século XIX e a primeira 

metade do século XX. Em Portugal o primeiro censo da população realizou-se no ano 

de 1864 e, a partir daí, foi possível verificar que as alterações da demografia no Algarve 

não foram uniformes nem lineares, mas apresentaram avanços e recuos. A análise dos 

dados disponíveis permite perceber que entre os anos de 1864 e 1911 a população 

residente no Algarve duplicou os seus valores. Os efeitos da gripe pneumónica, da 

Primeira Guerra Mundial, das crises económicas e dos fluxos migratórios provocou uma 

                                                 
179 Idem, p. 387. 
180 FLORES, Adão – op. cit., pp. 602. 
181 NETO, João Baptista Pereira – op. cit., pp. 449-462. 
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redução de quase seis mil habitantes no período que decorreu entre 1911 e 1920 mas, no 

período que decorreu entre 1920 e 1950, o número de indivíduos voltou a crescer182. 

Tal como no resto do país no Algarve, na segunda metade do século XIX e nos 

inícios do século XX, a cidade passa a ser entendida como uma estrutura viva e em 

transformação constante, obrigando a um planeamento e uma organização funcional 

projectados no seu desenvolvimento futuro e articulados com a região em que se 

inserem. 

Estas ideias estavam já patentes desde o século XVIII na intervenção feita pelo 

arquitecto Reynaldo Manuel dos Santos no território onde hoje se ergue a cidade de 

Vila Real de Santo António, fundada em 1774. Um acontecimento inesperado, o 

terramoto de 1755183, possibilitou a implementação das propostas originais resultantes 

das ideias pombalinas que entendiam a cidade como um todo e em que o urbanismo 

integrava perspectivas sociais, económicas, culturais e ecológicas184. 

No século XIX são factores que influenciam este posicionamento as 

transformações sociais que levaram a burguesia ao comando do processo urbano, o 

aparecimento da indústria e consequente proletarização de parte da sociedade, com 

novas exigências de funcionalidade que permitissem harmonizar as várias actividades 

instaladas. 

A necessidade de planear surge por um lado como consequência de carácter 

político, com base na introdução do conceito de disciplina e ordem, e por outro lado 

como exigência de carácter funcional, racionalizando a ocupação e utilização do 

território, adaptando o velho tecido edificado às novas infra-estruturas e meios de 

transporte, e abrindo a cidade ao território envolvente. 

Os princípios de racionalização, ordenamento e planeamento caracterizam o 

urbanismo do início do século e as vias de comunicação, para além de estabelecerem as 

ligações dentro e fora dos aglomerados urbanos, também introduzem novos elementos 

de utilização do espaço pela população. Os Jardins, os Passeios Públicos e as Alamedas, 

resultantes de algumas ideias do Romantismo, trazem às cidades zonas abertas ao 

                                                 
182 COSME, João – A população do Algarve de meados do século XIX a meados do século XX. 
Lisboa. pp. 429-430. 
183 PEREIRA, José Fernandes – Arquitectura barroca em Portugal. Amadora. p. 135. 
184 FRANÇA, José-Augusto – A reconstrução de Lisboa e a arquitectura pombalina. Amadora. pp. 
91-96. 
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convívio e ao lazer, apetrechados com o mobiliário urbano da época, enquanto surgem 

novos equipamentos como os Mercados, os Matadouros, as Escolas e os Teatros185. 

 

4.2.1 – A primeira escultura pública no Algarve do século XX 

 

Sendo a escultura portuguesa do século XIX um fenómeno essencialmente 

lisboeta e portuense186 e não havendo quaisquer vestígios disponíveis de obras deste 

século no Algarve devido às inúmeras dificuldades para se alcançar a zona mais a sul de 

Portugal, a primeira escultura pública que é erigida na região, no início do século XX, 

data a sua inauguração de 5 de Julho do ano de 1910 e estrutura-se numa homenagem ao 

Conselheiro José Bento Ferreira d’Almeida187. 

Da autoria do pintor austríaco Adolfo Haussmann, então professor de desenho 

da Escola Industrial de Faro, a obra apresenta a forma de um obelisco. É o segundo 

obelisco construído na região estando o primeiro datado de 1775, construído em Vila 

Real de Santo António, na sequência da reconstrução que se seguiu ao terramoto de 

1755. 

Os egípcios criaram o obelisco e acreditavam que o espírito de Ra, o Deus Sol, 

habitava na sua forma projectada para o universo. A veneração dos obeliscos é um dos 

comportamentos mais anticristãos que existem, era vulgar nos tempos do Antigo 

Testamento, quando os israelitas se desviaram da adoração do Deus único188, e 

começaram a adorar deuses pagãos189. 

Muitos séculos mais tarde os romanos esculpiam colunas com narrativas dos 

seus feitos históricos e políticos. A coluna de Trajano é um exemplo deste género de 

monumento que, pela grandiosidade da sua forma, transmitia a imponência do 

imperador que reinava190. 

                                                 
185 PAULA, Frederico – O planeamento das cidades: a renovação urbana de Lagos e Faro no 
princípio do século. Lisboa. pp. 453-454. 
186 PEREIRA, José Fernandes – Escultura Romântica e Naturalista. Lisboa. pp. 251-258. 
187 Consultar o volume II desta dissertação, p. 2. 
188 Livro dos Juízes. Porto. pp. 72-73. 
189 Livro dos Reis. Porto. pp. 311-312. 
190 ALTET, Xavier Barral i – The Roman World. Köln. pp. 158-159. 
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Os obeliscos têm forma e estão colocados em espaços semelhantes aos dos 

menires, estes últimos terão tido a finalidade de guardarem as sepulturas, protegendo as 

almas dos mortos contra as ameaças existentes191. 

O obelisco de homenagem a Ferreira d’Almeida, financiado por subscrição 

pública, iniciativa de numerosos amigos e admiradores da sua terra natal, encontra-se 

numa zona nobre da cidade, na Avenida da República junto ao Jardim Manuel Bívar e à 

doca de recreio. Durante muitas décadas a dimensão da sua altura, de aproximadamente 

treze metros, elevava-se acima de todas as construções arquitectónicas existentes nas 

proximidades. 

Nos dias de hoje inúmeros edifícios com muitos andares ultrapassam o nível a 

que se levanta a peça, mas o espaço amplo e vazio que a rodeia permite que ainda se 

imponha como obra escultórica de referência na baixa da capital algarvia. 

Formalmente apresenta um elemento único na sua composição, um enorme e 

esguio tronco de pirâmide de base quadrangular que termina, no seu extremo superior, 

com uma pirâmide de base quadrada. Tem a forma geral de um obelisco mas não é 

talhado numa única peça, a sua aparência é conseguida pela sobreposição de blocos de 

pedra calcária cortada com o propósito de obter a forma pretendida. 

Descrevendo a sua volumetria, e iniciando essa descrição de baixo para cima, 

podemos identificar uma sucessão de três degraus que constituem a base e nos quais 

assenta uma forma cúbica, primeira parte do todo. Em quatro das faces deste cubo, as 

que se apresentam em posição vertical, estão cravadas inscrições relativas ao 

Conselheiro homenageado. Posicionando o início da observação de costas viradas para 

o Jardim Manuel Bívar, e rodando no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, as 

letras de bronze colocadas em cada uma das faces descrevem as seguintes afirmações: A 

FERREIRA D’ALMEIDA cercada por uma elaborada moldura decorada com elementos 

rectilíneos e curvos retirados do volume da pedra, NASCEU EM FARO A 7 DE MAIO 

DE 1847», «INAUGURAÇÃO EM 5 DE JULHO DE 1910 e FALLECEU EM LIVORNO 

A 4 DE SETEMBRO DE 1902. 

Imediatamente por cima deste cubo o calcário está trabalhado apresentando um 

friso que se desdobra em saliências e fissuras, meias canas côncavas e convexas, 

encimado por cornucópias e elementos florais esculpidos na rocha. O obelisco 

desenvolve-se, até ao seu ponto mais alto, desenhado na pedra por paredes lisas. Na 

                                                 
191 CHEVALIER, Jean, Alain Gheerbrant – Dicionário dos símbolos, mitos, sonhos, costumes, gestos, 
formas, figuras, cores, números. Lisboa. p. 448. 
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superfície que se encontra por cima da moldura que contém o nome do homenageado 

surge, primeiro, uma coroa de louros e depois uma forma oval com um baixo-relevo 

representando o conselheiro. Estes dois elementos são de bronze e não se identifica o 

autor. Nas outras três faces do obelisco estão inscritas frases alusivas aos meritórios 

actos de Ferreira d’Almeida: ABOLIU AS VARADAS E OUTROS CASTIGOS 

DEPRIMENTES DE QUEM OS SOFFRIA, FOI CAPITÃO DE MAR E GUERRA 

DEPUTADO PAR DO REINO E (M)INISTRO DA MARINHA e CREOU A ESCOLA 

DE MARINHEIROS DESENVOLVEU A VIAÇÃO PUB(L)ICA E PROTEGEU A 

INDUSTRIA DA PESCA. Apesar de algumas das letras cravadas na pedra já não se 

encontrarem no seu lugar o sentido das frases permanece intacto. 

O monumento está colocado numa zona de passeio ajardinado, rodeado por 

estradas e sobre a sua situação original Amadeu Ferreira d’Almeida Carvalho, seu 

sobrinho, refere que 

O obelisco esteve de início rodeado por um alto gradeamento que lhe dava um aspecto 
um tanto fúnebre e recorde-se que foi uma Câmara presidida pelo director do «Correio 
do Sul» o meu querido amigo Dr. Mário Lyster Franco, quem o libertou desse 
pormenor, fazendo com que as suas linhas adquirissem maior leveza192. 

 
O Algarve vivia em pleno desenvolvimento económico e o aumento 

demográfico aliado ao enriquecimento de algumas povoações possibilitou a exigência 

de melhores espaços colectivos e o aparecimento de outras manifestações de arte 

pública. 

 

4.2.2 - Raul Xavier 

 

Durante este período conturbado e em plena I Guerra Mundial surge a segunda 

obra de escultura que se regista no inventário que deu origem a esta dissertação. Peça de 

carácter educativo, datada de 1916, é uma homenagem a Lutgarda Guimarães de Caires, 

da autoria de Raul Xavier, que está colocada na Avenida da República em Vila Real de 

Santo António. 

Da autoria do mesmo escultor encontram-se mais sete obras de escultura pública 

na região do Algarve que se distribuem pelas cidades de Faro, Loulé, Portimão, São 

Brás de Alportel, Silves e Tavira. Discípulo académico do escultor Costa Mota (tio) 

frequenta o seu ateliê durante os anos que se seguem, especializando-se na técnica do 
                                                 
192 CARVALHO, Amadeu Ferreira d’Almeida – Recordando, Memórias e Impressões. Faro. p. 38. 
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talhe directo com o qual atacava directamente a matéria-prima extraindo-lhe belíssimos 

retratos193. 

Depois da escultura pública A Lutgarda Guimarães de Caires194, em Vila Real 

de Santo António, e por ordem cronológica, as obras de Raul Xavier que se encontram 

na região mais a sul de Portugal, e que revelam as suas notáveis qualidades como 

retratista, são: Ao Dr. Francisco Xavier D’Ataíde Oliveira de 1929195, em Loulé196; 

Homenagem ao Grande Bispo D. Francisco Gomes do Avelar de 1940197, em Faro; Ao 

Visconde de Bívar de 1942198, em Portimão199; Homenagem a Bernardo de Passos de 

1954200, em São Brás de Alportel201; José Bernardo Lopes Médico de 1960202, 

novamente em Loulé; Poeta Isidoro Manuel Pires de 1960203, em Tavira; e a peça mais 

tardia da sua autoria está colocada em Silves, é uma Homenagem a João de Deus datada 

de 1963204, edificada um ano antes da morte do escultor. 

Escultor distinto na técnica do talhe directo sobre a matéria prima herdou as 

influências dos movimentos artísticos do passado, traduzidas pelos artistas plásticos 

portugueses que trabalharam durante o século XIX205, conferindo-lhes modernidade 

formal206, simplicidade e vida interior das figuras que retratava. 

Estas obras de Raul Xavier transportam as características com que se distingue 

toda a sua produção artística, traduzida numa obra escultórica de feição clássica, 

marcada pela serenidade e pela depuração das formas. O seu trabalho revela uma 

modelação enérgica que se adapta às formas esculpidas, as quais carregam um estilo 

forte e fantasioso de autor lusitano e a tranquilidade da sua ascendência asiática207. 

Tendo dedicado a sua vida especialmente ao retrato sob a forma de estátuas ou bustos, 

foram também essas as modalidades escolhidas para traduzir as esculturas colocadas no 

Algarve. 

                                                 
193 NUNES, Paulo Simões – Xavier, Raul. Lisboa. p. 617. 
194 Consultar volume II desta dissertação, p. 3. 
195 Idem, p. 8. 
196 NUNES, Paulo Simões - op. cit., p. 620. 
197 Consultar volume II desta dissertação, p. 11. 
198 Idem, p. 12. 
199 NUNES, Paulo Simões – op. cit., p. 620. 
200 Consultar volume II desta dissertação, p. 16. 
201 NUNES, Paulo Simões – op. cit., p. 621. 
202 Consultar volume II desta dissertação, p. 24. 
203 Idem, p. 25. 
204 Idem, p. 26. 
205 Temáticas desenvolvidas nos capítulos anteriores desta dissertação. 
206 PAMPLONA, Fernando - op. cit., p. 393. 
207 NUNES, Paulo Simões – op. cit., p. 618. 
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Os bustos de homenagem A Lutgarda Guimarães de Caires, Ao Dr. Francisco 

Xavier D’Ataíde Oliveira, Ao Visconde de Bívar, a Bernardo de Passos, a José 

Bernardo Lopes Médico e ao Poeta Isidoro Manuel Pires, todos eles modelados e 

reproduzidos recorrendo à fundição em bronze, apresentam o fulgor de uma modelação 

resultante de uma observação aguda,208 que imprimia vida interior às figuras 

representadas na matéria, numa linha expressiva decorrente do conhecimento da 

escultura de Rodin e de Bourdelle209. Estes bustos estão colocados sobre pedestais 

esculpidos em pedra, em espaços ajardinados públicos, rodeados por enquadramentos 

paisagísticos estudados e desenhados de acordo com as obras que os integram. 

Numa outra dimensão de escultura pública e inaugurada em 1940, surge a 

Homenagem ao Grande Bispo D. Francisco Gomes do Avelar210. Colocada no Largo da 

Sé junto ao Seminário e ao Paço Episcopal de Faro, é uma estátua totalmente esculpida 

em calcário, assente num pedestal de forma paralelepipédica encimado por uma forma 

quadrangular, base sobre a qual assenta a figura, à qual se acede subindo três degraus. 

Apesar da postura da figura representada não ser exactamente igual, esta estátua traduz 

uma concepção formal semelhante à que o escultor realizou para homenagear o Papa 

Pio XII, que está colocada no Largo da Senhora-a-Branca em Braga211. 

No pedestal pode ler-se, em letras de bronze cravadas na pedra, AO GRANDE 

BISPO D. FRANCISCO GOMES DO AVELAR 1739 – 1816 – HOMENAGEM DO 

ALGARVE 1940. A figura homenageada, trajando as vestes do homem religioso que 

representa, em pose serena e contemplativa, com uma perna ligeiramente avançada 

sugerindo uma dinâmica estabilidade, de mãos pousadas sobre o regaço que seguram 

um manuscrito, transmite a postura de um guardião do tempo e do espaço religioso que 

a rodeia. A peça não está assinada pelo escultor. 

Por altura da inauguração do monumento era Presidente da Câmara Municipal 

de Faro o major Armando Monteiro Leite que, em 1942, fundou o Instituto D. Francisco 

Gomes, actualmente conhecido como Casa dos Rapazes, e que tinha como finalidade a 

de ajudar crianças e jovens desprotegidos.212 

 Outra obra de Raul Xavier é A Homenagem a João de Deus. Representa um 

conjunto escultórico, realizado em calcário, no qual a figura do poeta lírico é o elemento 

                                                 
208 PAMPLONA, Fernando - op. cit., p. 393 
209 NUNES, Paulo Simões – op. cit., p. 618. 
210 Consultar volume II desta dissertação, p. 12. 
211 NUNES, Paulo Simões – op. cit., p. 618. 
212 GOMES, Neto – Governo Civil do Distrito de Faro 175 Anos de História. Faro. p. 287. 



Universidade de Lisboa / Faculdade de Belas-Artes                                          Mestrado em Escultura – Estudos de Escultura Pública 

2010                               ESCULTURA PÚBLICA NO ALGARVE - SÉCULOS XX E XXI - (1900 – 2009) 
Dissertação orientada pelo Professor Doutor José Fernandes Pereira 

Maria Isabel Serra Granado Cordeiro Laranjo 
69

principal. Edificada na terra que viu nascer o poeta em 1930, a iconografia do 

monumento assenta numa base cuja forma se aproxima à de um enorme banco corrido, 

encostado a um muro de pedra, sobre o qual está sentado o homenageado, tendo a seu 

lado duas crianças, uma rapariga e um rapaz. Trajando vestes do início do século XX, 

fato completo com gravata, colete e capa, a figura do poeta tem o cotovelo do seu braço 

direito assente sobre o muro do conjunto e a mão apoia a cabeça cujo olhar se dirige 

para o infinito, criando a sensação de uma pessoa que descansa enquanto divaga em 

pensamentos reflexivos. Na mão esquerda segura um livro fechado, pousado no joelho. 

João de Deus de Nogueira Ramos foi considerado o poeta mais importante do seu 

tempo mas é conhecido principalmente pelo método de ensino da leitura que criou, 

assente na Cartilha Maternal, e que ainda é utilizado em muitos estabelecimentos de 

ensino. As crianças que integram o conjunto reportam a importância do facto. O rapaz 

de joelhos abraçando a rapariga sentada a ler um livro, são descritivos das preocupações 

e reflexões do homem que as acompanha. 

Na zona frontal do monumento está gravado na pedra uma inscrição com JOÃO 

DE DEUS 1830 – 1896 e, no lado direito da base, identifica-se a autoria do conjunto 

numa gravação que deixa ler ESCULTOR RAUL XAVIER 1963/4. 

Este monumento, executado por um mestre no domínio prévio da matéria, 

conhecedor da natureza, características físicas e qualidades plásticas da pedra e da arte 

de talhar, perpétua a memória do poeta e resulta numa síntese, tanto arquitectónica 

quanto escultórica, de uma estética formal próxima dos ideais propagandistas do Estado 

Novo, com os quais Raul Xavier nunca se sentiu muito confortável213. 

 

4.2.3 – Rudolph Tegner, Francisco dos Santos e Costa Mota (tio) 

 

Para além das atrás referidas obras de Adolfo Haussmann e de Raul Xavier 

existem mais quatro esculturas públicas colocadas na região do Algarve cujas datas de 

execução não ultrapassam o ano de 1933, ano em que o regime político autoritário e 

corporativista denominado de Estado Novo se instala em Portugal. 

O escultor dinamarquês Rudolph Tegner é autor de um busto de homenagem Ao 

Dr. Amadeu Ferreira D’Almeida214, que se encontra na Praça Alexandre Herculano em 

Faro. Esta escultura pública, apesar de assinada pelo escultor e datada de 1923, apenas é 
                                                 
213 NUNES, Paulo Simões – op. cit., pp. 618-621. 
214 Consultar volume II desta dissertação, p. 4. 
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inaugurada em 26 de Abril de 1952, já depois da morte do escultor em 1950. A obra 

fundida em bronze assenta num pedestal construído em pedra calcária e, escrito com a 

caligrafia do autor, no lado esquerdo do busto identifica-se a frase Ferreira d’Almeida 

Ministro de Portugal – Rudolph Tegner – sculp. Copehnague 1923. No pedestal, em 

forma de coluna de base quadrangular, está gravado na pedra AO DR. AMADEU 

FERREIRA D’ALMEIDA – 1952. 

Sobre esta escultura Amadeu Ferreira d’Almeida Carvalho, sobrinho do ilustre 

homenageado na escultura, refere no seu livro 

[...] E registe-se: O único monumento da autoria de Rudolph Tegner existente fora da 
Dinamarca é o que ao presente se ergue em Faro. [...]215 
 
Da autoria do escultor Francisco dos Santos, autor do busto oficial da República 

Portuguesa, é o Monumento a João Lúcio216 existente na Avenida José da Costa Mealha 

em Olhão. O escultor, que no ano de 1897 foi aluno da cadeira de escultura do mestre 

Simões de Almeida (tio), desenvolve a maqueta para este monumento em 1921 e 

apresenta-a na XVIII Exposição da Sociedade Nacional de Belas-Artes217. O 

Monumento não se encontra datado mas sobre o facto existe referência ao ano de 

1925218. 

Esta imponente construção, obra de um escultor de temperamento sensual e 

espírito pagão que recebeu uma medalha de honra em escultura na Sociedade Nacional 

de Belas-Artes219, é composta por um enorme pedestal em pedra cuja forma se articula 

numa base predominantemente quadrangular animada com diversos elementos 

justapostos ao volume. Sobre esta volumetria assentam quatro sumptuosas colunas 

encimadas por capitéis de inspiração floral que recebem um outro corpo que, por sua 

vez, vai diminuindo as dimensões até aceitar o busto em bronze, no topo do conjunto. É 

uma obra de características clássicas na sua composição formal geral, embora o busto 

modelado apresente um tratamento simplificado, em que as formas do rosto e as 

texturas são reduzidas ao mínimo essencial para retratar o poeta e advogado. Na pedra, 

imediatamente abaixo do busto do poeta estão gravadas as palavras JOÃO LÚCIO – 

POETA – e, na parte inferior direita, pode identificar-se uma inscrição que refere a 

oficina onde a obra foi trabalhada: ANTÓNIO M. RATO & F.OS L.DA RUA 24 DE JULHO 

54 F. LISBOA. 
                                                 
215 CARVALHO, Amadeu Ferreira d’Almeida – op. cit., p. 164. 
216 Consultar volume II desta dissertação, p. 6. 
217 MEGA, Rita – Santos, Francisco dos. Lisboa. pp. 549-550. 
218 DOURADO, Armando – Monumento ao Poeta João Lúcio. [em linha]. 
219 PAMPLONA, Fernando - op. cit., p. 142. 
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Na Praça D. Francisco Gomes, em Faro junto ao Jardim Manuel Bívar, está 

colocada uma obra executada na Oficina de António Thomaz Ramos220. A frase 

HOMENAGEM DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DE PORTUGAL 1930 aparece 

gravada na pedra que serve de suporte ao elaborado pedestal do busto. Na mesma 

superfície de pedra, mas mais acima do que a referência anterior, ainda se encontra 

gravado A JOÃO DE DEUS POETA E EDUCADOR 1830 – 1896. A obra é da autoria 

do escultor naturalista conimbricense António Augusto da Costa Mota (tio) e apesar de 

exibir a data de 1930, ano em que o escultor morreu221, o busto que justifica a sua 

existência está assinado pelo autor e datado de 1925. 

O pedestal trabalhado com inúmeros pormenores aparenta a forma de uma 

coluna que se desenvolve, desde a base até ao seu ponto mais alto, em sucessivas 

camadas que alternam entre a escrita e a iconografia descritiva. Na zona mais baixa, por 

cima da frase que nomeia os que lhe prestam homenagem, podemos observar um 

conjunto esculpido na pedra apresentando um livro, uma lira e um ramo de louro. Por 

cima da identificação do homenageado o pedestal está coroado por uma grinalda de 

rosas primorosamente esculpidas na matéria calcária. Costa Mota (tio) era exímio tanto 

na representação da majestade e pompa das cenas históricas como na delicadeza dos 

motivos carregados de lirismo222, e esta obra evidencia as suas características 

escultóricas. O busto ultrapassa, para a direita e para a esquerda, as dimensões da coluna 

que o suporta, sugerindo a imensidão da ilustre figura que representa. 

O bronze, modelado pelo mais importante escultor português do século XIX223, 

está trabalhado com a minúcia habitual dos autores realistas, as particularidades do rosto 

e as ondulações dos cabelos evidenciam uma preocupação em romper com a tradição 

classicista que teimava em reinar no universo da escultura portuguesa224. 

Do mesmo autor é erigida em Loulé, no ano de 1928, a escultura a José da Costa 

Mealha na avenida com o mesmo nome. A obra está assinada225 no bronze C. MOTTA 

928226. A composição integra um pedestal com a forma de um paralelepípedo de base 

quadrangular que se interpreta como a sobreposição de dois cubos de pedra, um por 

cima do outro, uma vez que a forma total está dividida por um sulco profundo na 

                                                 
220 Consultar volume II desta dissertação, p. 5. 
221 PEREIRA, José Fernandes – Mota (tio), António Augusto da Costa. Lisboa. p. 414. 
222 PAMPLONA, Fernando - op. cit., vol. II. p. 162. 
223 Ao escultor foi feita referência no capítulo 3 desta dissertação, pp. 45-48. 
224 PEREIRA, José Fernandes – op. cit., p. 419. 
225 PAMPLONA, Fernando - op. cit., p. 164. 
226 Consultar volume II desta dissertação, p. 7. 
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superfície da pedra e por uma cinta de aço inox onde estão recortadas as letras que 

compõem o nome do homenageado JOSÉ DA COSTA MEALHA, por cima das datas 

1851 e 1916. 

O busto, que justifica a composição, resulta de uma fundição em bronze 

reproduzindo um modelado em que todos os pormenores do retratado emergem das 

exigências de um autor realista. As rugas, o bigode, as particularidades faciais e todos 

os pormenores da indumentária representada são visíveis e estão bem identificados. O 

modelado da superfície é agitado e sensual. 

Desta primeira fase do século XX existe uma outra escultura pública erigida na 

região do Algarve, inaugurada em 1931227 em Olhão, na Praça da Restauração junto à 

igreja Matriz. Porém não tem identificação nem se encontram registos sobre o escultor 

ou oficina em que foi construída. 

É uma obra retirada do trabalho exercido pela tecnologia de pedra com alguns 

elementos de bronze cravados nas suas superfícies. A forma geral lembra os modelos 

utilizados nos padrões dos descobrimentos, que os portugueses plantaram por todas as 

terras que conquistaram durante o épico período da expansão territorial. Saindo de uma 

base inferior circular, na qual se inscrevem uns canteiros onde nascem plantas, ergue-se 

uma coluna quadrangular que termina encimada por quatro escudos talhados no 

calcário. Em cada um destes escudos estão cravados outros cinco escudos de bronze nos 

quais se inscrevem os mesmos cinco signos que aparecem na bandeira de Portugal. 

Após a queda da Primeira República, em 28 de Maio de 1926, a Ditadura Militar 

que se lhe seguiu e que preparou o Estado Novo, alterou o que havia sido construído 

entre 1911 e 1926, sensibilizando a ideologia nacionalista que se estava construindo 

para a imagem do património. Se numa primeira fase os governos da Ditadura Militar 

adoptaram o esqueleto legislativo que haviam herdado da República, considerando-o 

inclusivamente como um modelo de virtudes, numa segunda fase, o regime ditatorial 

modificou profundamente essa legislação e lançou as bases daquilo que viria a ser, sem 

posteriores alterações de monta, o edifício normativo respeitante ao património até aos 

anos cinquenta. Do mesmo modo procedeu em relação a testemunhos históricos e 

artísticos como os monumentos, os edifícios, as peças de arte móvel e os textos 

literários, entre outros. O Estado Novo, firmado no referendo que aprovou a 

Constituição de 1933, continuou essa linha de actuação, reforçando-a. 

                                                 
227 LOPES, Francisco Fernandes - Discurso Inaugural ao Monumento aos Heróis da Restauração de 
1808. Olhão. p. 1. 
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A orientação política, ideológica e doutrinária do Estado Novo exercerá de 

forma eficiente a sua influência sobre as artes, e será um acontecimento exógeno a 

Portugal, a II Grande Guerra, que virá interromper o ciclo. 

 

4.3 - O Estado Novo 

 

Nas bases do Estado Novo encontramos a trilogia Deus, Pátria e Família que dá 

origem ao nacionalismo do regime. É este nacionalismo que lhe associa a 

responsabilidade da manutenção da dignidade, da independência e da integridade da 

pátria, assentando a sua ideologia na utilização de valores simbólicos.228 

A designação oficiosa Estado Novo, criada sobretudo por razões ideológicas e 

propagandísticas, surgiu para assinalar a entrada numa nova era, aberta pela Revolução 

Nacional de 28 de Maio de 1926, marcada por uma concepção antiparlamentar e 

antiliberal do Estado. O ano que antecedeu a promulgação da sua Constituição foi muito 

intenso e decisivo na actividade administrativa e legislativa preparando a 

institucionalização plena do regime229 e, em 1933, é aprovado o texto constitucional, 

resultado das ideias do futuro dirigente do regime.230 

A Nação, o Território, a História e as Tradições, conceitos inspirados no 

Manifesto-Programa dos Nacionalistas de 1925231, assumem o papel de temas 

principais do discurso nacionalista e sobre eles se fundam muitas das actuações 

legislativas que respeitam ao património, escolhendo algumas das características destes 

temas para a definição da política patrimonial. A Nação era respeitável pela sua idade, 

orgulhosa da sua existência, reconhecida internacionalmente e importante em termos de 

civilização mundial; o Território era unido, indivisível e multi-continental; a História e 

as Tradições eram veneráveis e motivo de orgulho nacional. 

A Nação era entendida, por alguma historiografia nacionalista, como anterior ao 

Estado. Defendia-se que a vontade das gentes se tinha aglomerado à volta de Afonso 

                                                 
228 MEDINA, João – Deus, Pátria, Família: ideologia e mentalidade do Salazarismo. Amadora. pp. 
17-18. 
229 CUNHA, Paulo Ferreira da – Da constituição do Estado Novo Português (1933). [em linha]. p. 189. 
230 MOREIRA, Vital – O sistema jurídico-constitucional do «Estado Novo». Amadora. pp. 151-154. 
231 MARQUES, A. H. de Oliveira – História da 1.ª República Portuguesa, as estruturas de base. 
Lisboa. pp. 567-569. 
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Henriques, num espírito de independência muito anterior à sistematização das 

instituições e à formação do reino independente.232 

O Território, na sua dimensão Europeia, era apresentado como o mais antigo e 

estável território independente da Europa. Na sua dimensão ultramarina, os territórios 

apresentados como portugueses eram ditos posse de Portugal por direitos de descoberta 

e de conquista, referidos sempre como inalienáveis parcelas do todo nacional. Portugal 

era multi-continental por constrangimento histórico
 

e a sua própria existência dependia 

da manutenção dessa característica identitária. Portugal era, assim, uma nação, um país 

e um estado, espalhado por diferentes territórios de todos os continentes. No Continente 

cada província ultramarina era parte de uma manta de retalhos que só fazia sentido 

quando associada às outras. Do ponto de vista territorial Portugal era, desta forma, um 

grande país em termos territoriais, demográficos e de influência internacional.233 

A História e as Tradições foram usadas pelo Estado Novo para enfatizar as ideias 

de independência que se afirmava terem existido desde sempre, entre as populações que 

habitavam o actual território português Europeu. O recurso a diversificadas lições de 

história234 foi utilizado para enaltecer o papel de inúmeros heróis nacionais na defesa 

dessa independência, desde os antecessores da constituição do estado, passando pelos 

que foram os protagonistas durante a época das descobertas marítimas dos séculos XV e 

XVI, até ao próprio líder do Estado Novo, Oliveira Salazar.235 

Defender a integridade de Portugal seria defender a vontade popular, e o Estado 

Novo não fazia mais do que cumprir o desígnio do povo, ou seja, da Nação. Assumia-se 

como a única possibilidade de levar Portugal a ser o que verdadeiramente desejava, o 

que verdadeiramente tinha que ser, quer por imperativo histórico quer por vontade da 

sua gente. 

Nesta perspectiva a produção popular, apesar de possuir pouco valor material, era 

tida como culturalmente rica, plena de significado e de potencialidade e passou a 

constar em locais semelhantes àqueles em que se expunha a cultura das elites. No 

Museu de Arte Antiga a cultura de elite e no Museu de Arte Popular a cultura popular. 

                                                 
232 MEDINA, João – op. cit., pp. 15-38, 56. 
233 MEDINA, João – op. cit., pp. 59-60. 
234 BAPTISTA, Jacinto – À procura do espírito na «política do espírito» do Estado Novo. Amadora. 
pp. 89-95. 
235 FRANÇA, José-Augusto –  Os anos vinte em Portugal, Estudos de Factos Sócio-Culturais. Lisboa. 
pp. 455-456. 
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O início da década de trinta ficou marcado pela realização do I Salão dos 

Independentes236, onde se pretendia mostrar a maturidade de uma geração de 

modernistas, de diversas áreas artísticas. Para esta iniciativa concorreram pintores e 

escultores, escritores e poetas, jornalistas e arquitectos. Ao longo da década outras 

iniciativas mais ou menos evidentes no panorama nacional foram realizadas sob a forma 

de salões de pintura, de artes plásticas, de fotografia, que nunca romperam 

definitivamente com o que o primeiro salão havia determinado. 

Desde meados da década de 30 que o Estado Novo tinha compreendido o 

potencial das exposições temporárias, em termos de propaganda ideológica e política. 

Até ao final do regime, esses eventos marcaram o calendário político e cultural do país, 

sendo emergentes temáticas fundamentais como as do Império Colonial e 

Descobrimentos Marítimos, as Obra do Estado Novo e a Cultura e as Artes. 

Uma das primeiras decisões da ditadura em matéria de política educativa foi a de 

reduzir o número de anos da escolaridade obrigatória e a da mudança dos conteúdos 

programáticos, no sentido de uma maior exaltação dos valores tradicionais.237 Um dos 

objectivos do regime político era o de formar artistas e estudantes de artes plásticas com 

conhecimentos sobre o património estético da Nação, nos seus valores naturais e 

monumentais238. Foram criados programas que levaram muitos jovens, principalmente 

finalistas das escolas de belas artes, a um contacto directo nos espaços onde estavam 

colocadas, ao estudo e à contemplação das obras de arte de todo o país, da sua história e 

estética.239  

Desde o início da década que se tornara evidente a manifesta intenção de o Estado 

vir a intervir no meio artístico. A crise da arte, a falta de compradores que era reflexo da 

crise generalizada em Portugal, ficou patente no aparato com que António Ferro 

entrevistou Salazar em 1932. Durante essa conversa o político definiu como primeira 

prioridade o reequilíbrio das finanças públicas240 e afirmou que só depois poderia pensar 

em promover o que não era, de forma absoluta, indispensável.241 

                                                 
236 FRANÇA, José-Augusto – A Arte em Portugal no Século XX (1911-1961). Venda Nova. pp. 195-
197. 
237 PROENÇA, Maria Cândida – A massificação do ensino em Portugal, um fenómeno tardio: 
autoritarismo e educação (1926-1950). Lisboa. p. 583-585. 
238 Decreto n.º 26977. p. 1. 
239 XAVIER, Pedro Amaral – Educação artística no Estado Novo: as missões estéticas de férias e a 
doutrinação das elites artísticas. [em linha]. p. 2. 
240 BAPTISTA, Jacinto – op. cit., pp. 68-71. 
241 FRANÇA, José-Augusto – op. cit., p. 201. 
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A carreira de jornalista e as entrevistas famosas que conduziu deram notoriedade a 

António Ferro e, na sequência da publicação do seu livro Salazar O Homem e a Obra, é 

convidado para colaborador do estadista, com as funções simultâneas de chefe da 

propaganda e de responsável pelo sector cultural.242 António Ferro abraça a carreira 

política dirigindo o Secretariado de Propaganda Nacional/Secretariado Nacional de 

Informação, Turismo e Cultura Popular - S.P.N./S.N.I.. É sua a formulação doutrinária, 

a partir de 1932, da chamada Política do Espírito, nome que teve em Portugal a política 

de fomento cultural e de propaganda daquele regime.243 

Arte e artistas, debilitados pela miséria generalizada, acolheram-se à sombra 

paternalista do Estado e permitiram um enquadramento traçado por António Ferro, que 

tinha crescido à luz do modernismo e que tinha sido editor da revista Orpheu.244 

A política de Ferro foi a de estimular a modernidade, no que teve enorme êxito, ao 

longo de mais de uma década.245 Os salões do S.P.N./S.N.I. foram em número 

significativo, os prémios distribuídos muitos e avultados, o eco nacional e internacional 

desta propaganda cuidadosamente programada e executada foi notável.246 No entanto, 

alguma crítica era ouvida e houve vozes que chegaram a expressar a ideia de que os 

artistas produziam para os prémios, e não pela arte.247 

O Modernismo que se desenvolvia na Europa perde o seu carácter inovador e 

revolucionário ao ter sido absorvido pelo nacionalismo e por uma política de obras 

públicas lançada pelo Estado Novo.248 Apesar de evidenciar a supremacia da orientação 

das políticas do estado e de prevalecer a ideia generalizada de que a arte adormecera249, 

ainda se realizou, em 1936, a Exposição de Artistas Modernos Independentes, onde se 

evocaram Amadeo, Santa-Rita, Sá-Carneiro e Fernando Pessoa,250 o que rompia com a 

tendência oficial de António Ferro e de um S.P.N./S.N.I. dominante. 

O culminar da política preconizada por Ferro foi a Grande Exposição do Mundo 

Português, de 1940. Para a sua realização concorreram artistas nacionais de todos os 

                                                 
242 VENTURA, António – Figuras do regime ditatorial. Amadora. pp. 127-132. 
243 BAPTISTA, Jacinto – op. cit., pp. 72-73. 
244 FRANÇA, José-Augusto –  Os anos vinte em Portugal, Estudos de Factos Sócio-Culturais. Lisboa. 
p. 468. 
245 FRANÇA, José-Augusto – A Arte em Portugal no Século XX (1911-1961). Venda Nova. pp. 203-
204. 
246 Idem, pp. 205-206. 
247 Idem, p. 206. 
248 PAULA, Frederico – A arquitectura e o urbanismo no Estado Novo: os casos de Lagos e Faro. 
Lisboa. p. 571. 
249 Idem, p. 211. 
250 Idem, p. 199. 
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ramos das artes plásticas, sob uma comum orientação nacionalista. O planeamento 

arquitectónico foi do habilidoso arquitecto Cottineli Telmo251, que contribuiu para que 

esta exposição tenha sido a mais grandiosa, mais cara e mais eficiente manobra de 

propaganda realizada252, no que respeita a exposições temporárias. Todo o edifício do 

Estado Novo ali estava patente na exaltação de uma ideologia que procurava conservar a 

sua grandiosidade fora do tempo e numa posição de neutralidade face a um mundo que 

se debatia em estado de guerra253. Se não todos, uma parte muito significativa dos 

artistas portugueses contemporâneos nela colaboraram e para ela concorreram. 254 

As esculturas e os monumentos públicos quase sempre foram construídos e 

pensados numa lógica do poder prevalecente, contribuindo educativamente para difusão 

e afirmação das suas ideias255 e, nesta perspectiva, poder-se-á equacionar que a face 

mais visível das artes plásticas sob a influência do Estado Novo foi a da estatuária, em 

particular a da estatuária monumental256. Escultores como Francisco Franco, Canto da 

Maia e Leopoldo de Almeida são dos nomes que avultam durante a sua primeira fase. A 

obra que normalmente é apontada como marco do início deste período é a estátua de 

Gonçalves Zarco da autoria de Franco, datada de 1928257. Na mesma altura produziu 

Canto da Maia o conjunto de D. Manuel I, Vasco da Gama e Álvares Cabral258 exposto 

na sala VI do Pavilhão dos Descobrimentos259. Na fachada do Pavilhão dos 

Portugueses no Mundo, durante a Grande Exposição do Mundo Português, estava 

colocada a imponente Soberania de Leopoldo de Almeida260. Todas essas estátuas 

cumpriam o seu carácter político e educativo, incitando os portugueses a clamar a 

importância e o esplendor do Portugal, que comemoravam, e a glória da época das 

descobertas. 

O Padrão dos Descobrimentos, obra conjunta do arquitecto Cottineli Telmo e do 

escultor Leopoldo de Almeida, assinalava o local que foi o epicentro de toda a produção 

                                                 
251 AZEVEDO, Fernando –  op. cit., pp. 23-24. 
252 FRANÇA, José-Augusto – A Arte em Portugal no Século XX (1911-1961). Venda Nova. pp. 223-
225. 
253 AZEVEDO, Fernando – op. cit., pp. 10. 
254 FAGUNDES, João – Obras Públicas – a grande fachada do «Estado Novo». Amadora. pp. 383-
384. 
255 CAMARGO, Geraldo Leão Veiga de – Esculturas públicas em Curitiba e a estética autoritária. 
[em linha]. p. 63. 
256 FRANÇA, José-Augusto – op. cit. pp. 260-283. 
257 PEREIRA, José Fernandes – Escultura Contemporânea. Lisboa. p. 259. 
258 Idem. 
259 ACCIAIUOLI, Margarida – Canto da Maia. Lisboa. p. 62. 
260 NUNES, Paulo Simões – Almeida, Leopoldo de. Lisboa. p. 33. 
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do evento261. O programa estava em sintonia com a linha política e com o tom 

nacionalista das manifestações historiográficas da época. Mas para além desses grandes 

portugueses de um passado longínquo, o Estado Novo celebrava também vultos mais 

recentes e erigia bustos e estátuas, que povoaram os jardins e locais públicos do país, 

homenageando escritores como Antero de Quental, Florbela Espanca, Almeida Garrett e 

Alexandre Herculano, realizadas por escultores como Barata Feyo, Ruy Gameiro, 

António da Costa e António Duarte, entre outros262. 

A II Guerra Mundial veio perturbar os planos que Salazar tinha para a década 

seguinte e a política de engrandecimento teve de ser alterada para enfrentar as 

dificuldades inerentes à guerra e às alterações da situação internacional. Terminada a 

guerra o regime não viu terminadas as dificuldades e, uma vez que o mundo que sai do 

conflito bélico de 1945 é essencialmente diferente do da primeira metade do século, o 

regime português encontra difíceis obstáculos para se manter fiel ao que havia edificado 

desde a sua génese. 

Apesar das alterações mundiais, e dos constrangimentos a elas associados, o facto 

é que o patrocínio da cultura e das artes era entendido como uma tarefa que incumbia a 

um Estado nacionalista263. Sendo o orgulho nacional um dos apanágios do Estado Novo, 

o apoio à cultura e às artes era ideologicamente uma necessidade e, depois da 

monumental Grande Exposição do Mundo Português, foram realizadas mais algumas 

exposições paradigmáticas da política vigente.264 

Depois da exposição os caminhos da arte portuguesa divergem em sentidos 

diversos265, de um lado o S.P.N./S.N.I. de António Ferro e a arte moderna e, do outro, a 

Sociedade Nacional de Belas Artes e o seu academismo pós-naturalista, que prevalecem 

na vida artística nacional até ao pós-guerra.266 

No final da década de 40 e durante a década de 50 a escultura fica marcada pelo 

rompimento com a estatuária monumental e nacionalista que se tinha afirmado como 

apanágio do regime vigente. O trabalho pictórico surrealista de António Pedro e de 

António Dacosta afirma-se, distanciando-se do neo-realismo que se desenhava e 

                                                 
261 ACCIAIUOLI, Margarida – Cottinelli Telmo e Leopoldo de Almeida. Lisboa. p.60. 
262 FRANÇA, José-Augusto – op. cit. pp. 275-276. 
263 Idem, p. 205. 
264 BAPTISTA, Jacinto – op. cit., pp. 72-73. 
265 FRANÇA, José-Augusto –  Os Anos 40 na Arte Portuguesa. Lisboa. pp. 28-29. 
266 FRANÇA, José-Augusto – A Arte em Portugal no Século XX (1911-1961). Venda Nova. pp. 487-
489. 
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construía267. A oficialização da produção condiciona a criação e, na área da escultura, 

Lagoa Henriques e Vasco Bastos seguem os caminhos profissionais disponíveis268. 

Deles se destaca o escultor Jorge Vieira que, em 1949269, realiza uma exposição 

individual onde apresenta obras de traços surrealistas e mais tarde, tal como Arlindo 

Rocha, desenvolve o seu trabalho no sentido de uma produção de peças abstractas270. 

João Cutileiro, cujo percurso e obra serão aprofundados mais adiante, é também uma 

referência na escultura portuguesa, iniciando a sua obra ainda na década de 50 mas 

afirmando-se a nível nacional a partir dos anos 60.271 

Muitos dos artistas que iniciaram a sua actividade nas décadas de 40 e 50 

mantiveram o trabalho artístico nas décadas seguintes e, durante toda a segunda metade 

do século, enquanto uns permaneceram no caminho do que haviam iniciado, houve 

outros que procuraram percursos mais arrojados e vanguardistas.  

É durante o período temporal que o Estado Novo abrange que se impõe em 

Portugal o modernismo de segunda e terceira gerações, que irrompe e se completa a 

contestação ideológica da arte neo-realista, que se desenvolve o surrealismo e que 

aparecem as primeiras tentativas conducentes tanto à abstracção geométrica, como ao 

não-figurativo e ao abstraccionismo lírico.272 

 

4.3.1 – A escultura no Algarve durante o Estado Novo 

 

 Tal como em todo o território português a realidade algarvia, dos anos que 

decorreram entre 1926 e 1940, foi preenchida por tempos controversos que integraram 

os acontecimentos que levaram à fixação da ditadura nacionalista. 

O golpe militar contra a República democrática suscitou diferentes reacções na 

sociedade portuguesa mas a imprensa do Algarve só publicou notícias sobre a acção 

vários dias depois. As opiniões foram divergentes e se alguns periódicos apoiaram 

incondicionalmente o novo regime instaurado outros houve que continuaram a defender 

o Partido Republicano Português na luta contra o poder que se iniciava.273 

                                                 
267 Idem, p. 356. 
268 Idem, p. 432. 
269 PEREIRA, José Fernandes – Vieira, Jorge. p. 608. 
270 FRANÇA, José-Augusto – op. cit., p. 436. 
271 Idem, pp. 174-177. 
272 AZEVEDO, Fernando – op. cit., p. 10. 
273 FAUSTINO, Carla – O Algarve: da ditadura militar à consolidação do Estado Novo. Lisboa. p. 
511. 
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A imediata substituição do governador civil e a dissolução das estruturas 

administrativas garantiram o afastamento dos elementos afectos à democracia e 

possibilitaram um facilitado acesso para as novas forças políticas. A escolha do novo 

chefe distrital justificava-se, preconizando já alguns traços da ideologia que se instalava, 

tendo recaído na figura de um herói da revolução.274 

Em 1927 aconteceu a maior tentativa de derrubar a ditadura e, depois dos 

acontecimentos de Lisboa e do Porto, teve início um movimento semelhante de revolta 

republicana, militar e civil, em Faro, que também se veio a revelar infrutífero. Durante 

esta rebelião morreram muitas pessoas, os prejuízos materiais foram avultados e as 

perseguições, prisões e deportações contemplaram os principais dirigentes 

revolucionários.275 

Na sequência dos tumultos vividos, o Algarve recebeu a visita de uma comitiva 

ministerial que se deslocou à província para avaliar o estado da sua economia e que 

constatou os graves problemas da rede viária e o horroroso estado das estradas 

algarvias, que impediam o desenvolvimento dos seus recursos.276 

Desde o início do século XX que apenas as Caldas de Monchique atraíam um 

número significativo de visitantes, que necessitavam das águas medicinais e se 

encantavam com as paisagens. Algumas praias, prenunciando já o seu pioneirismo 

turístico, vêem chegar alguns banhistas algarvios, outros oriundos do Alentejo e da 

Andaluzia. A burguesia local possui segundas casas nas colónias balneares e, durante a 

primeira década, um ou outro forasteiro de Lisboa já se aventurava até ao sul de 

Portugal, bem como os andaluzes que estavam ligados à região tanto por laços 

familiares como comerciais. As poucas distracções e comodidades existentes 

satisfaziam os turistas nacionais, pois nessa altura o Algarve não existia ainda para os 

estrangeiros. 

A grande instabilidade política do país desde a instauração da República leva a 

que, pela Europa fora, o povo português tivesse criado fama de ser constituído por gente 

mal-educada e com propensão para as brigas. Apesar disso, surge um interesse dos 

estrangeiros pela região do Algarve que é o reflexo da sua curiosidade pelo país e, 

durante a primeira guerra mundial, chegam os primeiros ingleses para negociar a 

compra de frutos secos, permanecendo essas trocas comerciais durante muitos anos. 

                                                 
274 Idem, p. 512. 
275 Idem, p. 513. 
276 Ibidem. 
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Durante a década de vinte assiste-se à vulgarização dos processos de 

mimetização, em que as pessoas de diferentes estratos socioeconómicos são estimuladas 

a adquirirem comportamentos semelhantes de consumo.277 As praias começam nesta 

altura a ganhar importância e o Algarve presencia a chegada de banhistas forasteiros 

que alugavam as casas disponíveis. 

O algarvio Thomaz Cabreira, militar e Ministro das Finanças na 1.ª República e 

deputado pelo Algarve, foi o arauto das modificações que se preconizaram para uma 

região que começou a ser vista como tendo grandes potencialidades para o turismo. Na 

sua obra O Algarve Económico, de 1918, apresenta pormenorizados planos de acção que 

vão desde o melhoramento das vias de comunicação, da higiene e da limpeza até à 

catalogação dos monumentos e identificação dos desportos e lazeres a implementar. 

Mas as suas ideias e imaginação não encontram aplicação, pois o Algarve permanecia 

separado do resto de Portugal e uma viagem à região era vista como arriscada e como 

experiência a não repetir.278 

Até aos anos trinta a falta de hotéis e comodidades era uma debilidade estrutural 

real e, depois dos prósperos anos económicos, em vésperas do Estado Novo o Algarve 

atravessa uma severa crise, em que a fome e o desemprego alastram. 

O impacto do conjunto de medidas implementadas pelo plano de informação e 

propaganda do Estado Novo é fraco, mas algumas zonas balneares começam a 

desenvolver-se através de iniciativas particulares locais e pelo turismo interno que se 

desloca por via-férrea ou em excursões promovidas por empresas regionais. Por esta 

altura surgem também as primeiras publicações em língua estrangeira, dedicadas ao 

Algarve, com o objectivo de promover o turismo. 

A II Guerra Mundial e a opção neutral do país trazem novos visitantes à região 

que, fugidos da guerra nas suas terras, por cá descansam e acabam por se fixar. 

O período de guerra garantiu algum desenvolvimento, mas nada parecido com o 

que acontecera vinte e cinco anos antes. Voltaram a funcionar as fábricas e as 

exportações aumentaram. Porém, terminada a guerra, a crise voltou mais intensa do que 

tinha sido nas décadas anteriores, pois coincidiu com a mecanização da agricultura e da 

pesca. Para garantir a subsistência, os algarvios iniciaram uma emigração que durou 

muitos anos e que se fez sentir ainda na transição para o século XXI.279 

                                                 
277 GUINOTE, Paulo – Características e manifestações da cultura de massas. Lisboa. p. 575. 
278 FLORES, Adão – op. cit., pp. 599-607. 
279 NETO, João Baptista Pereira – op. cit., pp. 449-462. 
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A partir dos anos 60 o turismo desenvolve-se e impulsiona a retraída economia 

regional tornando-se a sua actividade principal e à volta da qual funciona quase todo o 

Algarve.280 

Ao mesmo tempo que a economia se desenvolvia a arquitectura mostrava um 

crescimento consequente. Se bem que, durante a vigência das políticas que definiram o 

estilo nacionalista, o Modernismo dominava o panorama internacional, em Portugal é-   

-lhe retirada a componente revolucionária e a arquitectura regressa às formas 

tradicionais em que o carácter essencialmente político se manifesta na ordem, simetria, 

hierarquia e uniformização. Na arquitectura, a estética nacionalista surge em edifícios 

públicos e privados com alguma importância, utilizando princípios e elementos 

modernistas e introduzindo os estilos considerados genuinamente portugueses, como o 

Manuelino ou o Pombalino. 

O denominado estilo Português Suave, derivação sem grandes preocupações 

estéticas da componente nacionalista do modernismo, constitui a maior parte das 

intervenções arquitectónicas na região do Algarve. O monumentalismo do Estado Novo 

não chega efectivamente à região periférica do Algarve, mas as características da sua 

estética inconfundível, com tanto de erudita como de popular, é bem visível tanto em 

áreas urbanas como rurais.281 

Em 1940 o Algarve é uma das províncias eleitas para nela decorrerem as 

comemorações do Duplo Centenário da Formação da Nacionalidade e da Restauração 

(1140-1640-1940), respondendo a um apelo de Oliveira Salazar de que todo o país se 

devia associar aos eventos programados. Em Faro, que vivia um grande impulso 

construtivo desde a década de trinta282, decorreu a exposição regional e na abertura das 

festividades houve a inauguração da estátua de um bispo e de um padrão comemorativo 

da conquista do Algarve. Em Lagos e Sagres seguiram-se outros acontecimentos, por 

serem locais incontornáveis no que se refere à expansão portuguesa e à comemoração 

dos heróis nacionais. No final do ano encerraram-se oficialmente as maiores 

comemorações do Estado Novo.283 

                                                 
280 RODRIGUES, Joaquim Manuel Vieira – Produção capitalista e organização do trabalho. Lisboa. p. 
403. 
281 PAULA, Frederico – op. cit., pp. 572-573. 
282 LAMEIRA, Francisco Ildefonso – Faro, a arte na história da cidade. Faro. p. 104. 
283 FAUSTINO, Carla – op. cit., p. 523. 
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Durante o período temporal em que o Estado Novo governou Portugal foram 

executadas vinte e quatro esculturas públicas na região do Algarve284. Uma dessas 

obras, datada do ano anterior ao da revolução do 25 de Abril, é aquela que simboliza a 

ruptura com a estética que imperou nos quarenta anos de ditadura, concebida e 

esculpida por João Cutileiro, e sobre a qual nos iremos debruçar mais à frente. Seis 

esculturas públicas são do escultor Raul Xavier, já analisadas em capítulo anterior. As 

restantes obras de arte pública traduzem-se em peças, nas quais se identifica claramente 

a Política do Espírito nacionalista, cujo propósito primordial era o de homenagear os 

heróis nacionais e o de trazer para o convívio diário da população as grandes 

personalidades que edificaram o país. 

A maior parte dos monumentos e esculturas existentes na região do Algarve e 

edificados nestes anos são estátuas, bustos ou construções nas quais estão inseridos 

baixos-relevos figurativos, que se completam com frases elucidativas sobre quem 

homenageiam. As estátuas e os bustos estão todos colocados em pedestais, que os 

elevam bastante acima do nível do chão, facilitando a leitura visual aos observadores ou 

elevando as peças para uma situação de superioridade, associada aos vultos que 

veneram. Apesar de na Europa já se explorarem outros percursos estéticos285 e a 

utilização de materiais diferentes, em Portugal, e consequentemente no Algarve, os 

artistas plásticos continuavam a usar os materiais mais aceites para a realização de obras 

de arte e todas as peças são construídas recorrendo às tecnologias disponíveis para o 

trabalho em pedra, utilizando calcários, mármores ou granito, ou à modelação, com 

posterior fundição em bronze. 

As estátuas aparecem distribuídas por todo o território, desde Lagos até Tavira, e 

são da autoria de diferentes escultores nacionais, quase todos com obra espalhada pelo 

país. Essas estátuas representam heróis e beneméritos do passado e, organizadas 

cronologicamente, são: Homenagem ao Grande Bispo D. Francisco Gomes do 

Avelar286, de Raul Xavier em Faro; D. Afonso III287, de António Duarte em Faro; uma 

escultura sem título288, de Barata Feyo em Tavira, Gil Eanes289, de Raul Xavier em 

Lagos; Monumento ao Infante D. Henrique290, de Leopoldo de Almeida em Lagos; João 

                                                 
284 Consultar o volume II desta dissertação, pp. 10-33. 
285 Consultar o capítulo 4 desta dissertação, pp. 53-58. 
286 Consultar o volume II desta dissertação, p. 11. 
287 Idem, p. 20. 
288 Idem, p. 21. 
289 Idem, p. 22. 
290 Idem, p. 23. 
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de Deus291, de Raul Xavier em São Bartolomeu de Messines; D. Sancho I292, de 

Leopoldo de Almeida em Silves; S. Vicente de Albufeira293, de Vasco da Conceição em 

Lagos; e Dom Marcelino Franco Bispo do Algarve294, de Branca de Alarcão em Tavira. 

O rei D. Afonso III295, monumento para enaltecer aquele que reconquista Faro 

aos muçulmanos e incorpora o Algarve no reino de Portugal, é modelado por António 

Duarte e a sua estátua é inaugurada no ano de 1959. Está colocada na praça do mesmo 

nome e estabelece uma relação volumétrica equilibrada com o espaço envolvente. 

A figura de bronze representa um homem imponente com a coroa real na cabeça 

e envergando trajes do século XIII, em que a túnica comprida e o manto cobrem todo o 

corpo. A pose é a de uma personagem altiva que, com o braço esquerdo esticado à sua 

frente, exibe à cidade o bastão que na Idade Média possuíam aqueles que governavam, 

símbolo do poder político e religioso que sobre as terras do Algarve reinava. Este bastão 

tem na extremidade superior a cruz de Cristo. 

O escultor António Duarte, uma das figuras mais importantes da arte e cultura 

nacionais296, escolhe uma linguagem que utiliza volumes bem definidos e traços 

enérgicos traduzindo formas densas e bem definidas. Às formas estruturais que definem 

a fisionomia estão associados pormenores decorativos, elementos florais geométricos a 

debruar toda a túnica, que complementam a iconografia da época que retratam. 

Datada do ano de 1959 é a escultura sem título297 que ornamenta a fachada do 

edifício da Estação Agrária de Tavira. A personagem representada visa simbolizar todas 

as espécies vegetais do Algarve, remetendo para a deusa romana Flora, possuidora da 

potência da natureza, que faz florir as árvores e preside a tudo o que floresce. Talhada 

em pedra calcária oferece uma figura feminina de pé, braços sobre o regaço segurando 

um singelo ramo de árvore com pequenas folhas, de olhar distante e perdido no infinito. 

A túnica que a cobre deixa adivinhar os traços anatómicos da sua fisionomia e os pés 

assentam descalços no chão. 

                                                 
291 Idem, p. 26. 
292 Idem, p. 27. 
293 Idem, p. 28. 
294 Idem, p. 31. 
295 Idem, p. 20. 
296 NUNES, Paulo Simões – Duarte, António. Lisboa. p. 208. 
297 Consultar o volume II desta dissertação, p. 21. 



Universidade de Lisboa / Faculdade de Belas-Artes                                          Mestrado em Escultura – Estudos de Escultura Pública 

2010                               ESCULTURA PÚBLICA NO ALGARVE - SÉCULOS XX E XXI - (1900 – 2009) 
Dissertação orientada pelo Professor Doutor José Fernandes Pereira 

Maria Isabel Serra Granado Cordeiro Laranjo 
85

Esculpida com formas muito sintéticas e estilizadas, suaves e sensuais, a postura 

estática que reflecte distancia-se das outras obras monumentais do escultor Salvador 

Barata Feyo298 a quem está atribuída.  

A escultura está colocada ao lado esquerdo das escadas que conduzem à porta 

principal do edifício administrativo, sobre uma laje que lhe confere a altura suficiente 

para ficar ao nível do patamar de acesso ao seu interior. 

Da autoria de Canto da Maia a estátua a Gil Eanes299 encontra-se em Lagos, no 

Jardim da Constituição, e foi erigida como uma homenagem ao lacobrigense que, em 

1434, dobrou o Cabo Bojador. O navegador, talvez uma das quatro estátuas que realizou 

para uma praça junto à Torre de Belém300, está representado junto a um vaso 

improvisado, um barril que contém uma planta, símbolo da descoberta de terras para 

além do Cabo Bojador. 

A figura foi concluída em bronze, utilizando as técnicas da fundição e está 

assente numa coluna com o formato de um paralelepípedo, construído em rocha 

calcária. A pose que ostenta é a de um homem descontraído, olhando sobre o seu ombro 

direito, satisfeito com a proeza alcançada de ter sido o primeiro que conseguiu navegar 

para além daquele obstáculo, em 1434, dissipando o terror supersticioso que esse 

promontório inspirava, iniciando assim a época dos grandes descobrimentos 

portugueses. 

Respeitando as convicções estéticas do período nacionalista, o personagem está 

modelado de maneira a que sejam representados, com enorme realismo, todos os 

detalhes da indumentária da época em que viveu, no século XV. Desde o barrete que 

enverga na cabeça, passando pelo corpete e pelas calças com joelheiras metálicas até à 

capa que repousa sobre os ombros. Segura uma espada na mão esquerda e um 

documento na direita, e está em pé sobre uma base em bronze, contígua à estátua, na 

qual se lê o seu nome gravado: GIL EANES. Na coluna onde o bronze está pousado 

estão cravadas algumas letras, também em bronze, que explicam: GIL EANNES / 

NAVEGADOR / LACOBRIGENSE / SÉC - XV, INAUGURADO / EM 10 DE MAIO / 

1969. Apesar da placa actual indicar o ano de 1969 como o da inauguração, uma vez 

que algumas fotografias antigas mostram uma placa diferente, as referências 

                                                 
298 SIPA - Sistema de Informação para o Património Arquitectónico. [em linha]. 
299 Consultar o volume II desta dissertação, p. 22. 
300 PAMPLONA, Fernando - op. cit., p. 29. 
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encontradas afirmam que no ano de 1959301 decorreu a cerimónia em que o Presidente 

da República, Américo Tomás, esteve presente. 

Inaugurado em 1960, autoria do escultor Leopoldo de Almeida, o Monumento ao 

Infante D. Henrique302 imortaliza a figura e a sua permanência em Lagos durante parte 

significativa da sua vida. O monumento comemora os quinhentos anos da sua morte 

pois foi a partir desta cidade que dirigiu a fase Henriquina dos Descobrimentos 

portugueses, sendo conhecido mundialmente pelo cognome de O Navegador. 

A figura do infante, modelada em formas vigorosas, apresenta uma pose de 

figura sentada sobre um banco, de braços arqueados e mãos pousadas sobre as coxas, 

transmitindo a ideia de que se trata de um homem determinado e sabedor dos 

empreendimentos que dirige. 

A escultura de bronze, de estilo neoclássico e sobriedade moderna303, mostra um 

personagem vestido com indumentária austera, em que o enorme chapéu segura o cair 

de um panejamento, o gibão rodado se prolonga até aos pés, tem a gola subida e está 

preso com um cinto na cintura. O seu olhar dirige-se para o horizonte, apontando o mar 

que à sua frente se espraia, e no colo repousa um sextante que segura com a mão direita. 

O banco onde se apoia não tem forma definida e todo o conjunto assenta sobre 

uma base de forma cúbica, concretizada em rocha calcária, na qual estão cravadas letras 

de bronze onde se lê: INFANTE / D. HENRIQUE /  V CENTENÁRIO DA SUA MORTE 

/ 1460 – 1960. 

Leopoldo de Almeida, um dos maiores escultores portugueses do século XX, 

retratou o infante numa linguagem formal que satisfazia as exigências da Política do 

Espírito que António Ferro desenhara, semelhante àquela com que trabalhou a obra 

emblemática síntese do regime e de toda a sua vida de escultor, o Padrão dos 

Descobrimentos304. 

Da autoria do mesmo escultor está datada de 1965 a estátua que representa D. 

Sancho I305, conquistador da cidade de Silves e de cognome O Povoador. Há alguns 

anos a escultura encontrava-se no interior das muralhas, sobre uma base que a elevava, 

mas actualmente está colocada em frente da entrada principal do Castelo de Silves, 

                                                 
301 MARQUES, Maria da Graça Maia – O Algarve da II Guerra Mundial aos nossos dias. Lisboa. p. 
645. 
302 Consultar o volume II desta dissertação, p. 23. 
303 PAMPLONA, Fernando - op. cit., p. 58. 
304 NUNES, Paulo Simões – Almeida, Leopoldo de. Lisboa. p. 33. 
305 Consultar o volume II desta dissertação, p. 27. 
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pousada sobre a calçada e sem pedestal, sendo um testemunho do seu significado para a 

história da cidade. 

D. Sancho I foi o quarto filho de Afonso Henriques, o primeiro Rei de Portugal 

e, com a morte do pai em 1185, sobe ao trono. Tendo Coimbra como centro do seu 

reino, o segundo rei de Portugal deu por findas as guerras fronteiriças pela posse da 

Galiza e dedicou-se a guerrear os Mouros localizados a Sul. Este guerreiro aproveitou a 

passagem pelo porto de Lisboa dos cruzados da terceira cruzada, na Primavera de 1189, 

para conquistar Silves, um importante centro administrativo e económico do Sul. A 

posse de Silves foi efémera, já que em 1190 Abu Yusuf Ya'qub al-Mansur cercou a 

cidade de Silves, acabando por retomá-la. 

A estátua apresenta o rei numa posição de homem de armas, empunhando a sua 

espada pronta a batalhar e trajando os adereços que se usavam nas batalhas da época em 

que viveu. Os pormenores das roupas e elementos que a complementam aparecem 

detalhadamente modelados. 

A obra está assinada e datada pelo autor e foi concretizada em bronze recorrendo 

às tecnologias de fundição. 

No ano de 1967 o escultor Vasco da Conceição concebe e modela a estátua de S. 

Vicente de Albufeira306 que está exposta no Largo Jacinto D'Ayet, na cidade que lhe deu 

a designação. 

A estátua, assinada e com a data inscrita pelo escultor, deixa-nos observar uma 

figura humana traduzida em formas depuradas e linhas simplificadas, de acordo com a 

gradual estilização que caracterizou a sua obra produzida nos anos sessenta e setenta307. 

Vasco da Conceição, que gradualmente se foi distanciando da figuração e avançou na 

direcção da abstracção, pertenceu ao chamado grupo da terceira geração e participou em 

inúmeras exposições organizadas pela Sociedade Nacional de Belas-Artes em 

alternativa às políticas ditadas por António Ferro308. 

Se bem que o autor estivesse a palmilhar caminhos estéticos diferenciados, a 

estátua deste santo adopta uma posição semelhante à de todas as outras obras da época. 

S. Vicente de Albufeira, Vicente de Carvalho de nome civil, dedicou-se à vida 

eclesiástica e foi missionário no Oriente numa época em que Portugal e os portugueses 

procuravam implementar naquelas paragens os valores da civilização ocidental e a 

                                                 
306 Idem, p. 28. 
307 NUNES, Paulo Simões – op. cit., p. 33. 
308 Idem, p. 150. 
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doutrina cristã. De pé, o braço elevado e estendido para a frente segurando uma cruz, 

veste um hábito de ordem religiosa, que emerge em chamas alusivas ao suplício do fogo 

a que foi sujeito. 

A estátua modelada e fundida em bronze está assente numa base com a forma de 

um paralelepípedo quadrangular talhado em granito. 

Em Tavira está erigido um monumento ao Dom Marcelino Franco Bispo do 

Algarve309, cujo projecto foi confiado ao arquitecto António Lyster Franco, da Direcção 

Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, pelo então presidente da Câmara 

Municipal de Tavira, Jorge Correia. A estátua, que se pode apreciar na Praça Dr. 

António Padinha, é da autoria de Branca de Alarcão, escultora sobre a qual não se 

encontraram informações, e homenageia um filho da terra. O bispo viveu a sua vida 

ficando na memória como alguém que pautou todos os seus actos, particulares e 

oficiais, com o maior rigor e especial talento310. 

Dentro dos cânones da tradição da estatuária portuguesa também esta obra é 

composta por uma figura e um pedestal que a eleva acima dos olhares de quem por ele 

passa. A personagem, modelada e fundida em bronze, permanece numa pose de 

humildade, de ombros descaídos e braços pendentes junto ao corpo, cabeça de olhar 

baixo e vestes religiosas estáticas. Está sobre uma base cilíndrica construída em calcário 

na qual se inscrevem informações sobre o homem que as justifica, DOM MARCELINO 

GOMES / BISPO DO ALGARVE / 1871 – 1955. 

Para além das estátuas disseminadas pelo Algarve existem bustos em todos os 

concelhos da região. De Portimão a Tavira encontram-se oito retratos de ilustres 

homens e mulheres que, iniciando pelo mais antigo, se enumeram como: Ao Visconde 

de Bívar311, de Raul Xavier em Portimão; A António Cabreira312, de Anjos Teixeira em 

Tavira; Monumento ao Infante D. Henrique313, de Américo Gomes em Faro; 

Homenagem a Bernardo de Passos314, de Raul Xavier em São Brás de Alportel; 

Augusto da Silva Carvalho315, de Costa Maurício em Tavira; Homenagem a João 

Francisco Dias316, de Fernando Fernandes em Alcoutim; José Bernardo Lopes 

                                                 
309 Consultar o volume II desta dissertação, p. 31. 
310 ANICA, Arnaldo Casimiro – Tavira e o seu termo, memorando histórico. Tavira. p. 350. 
311 Consultar o volume II desta dissertação, p. 12. 
312 Idem, p. 13. 
313 Idem, p. 14. 
314 Idem, p. 16. 
315 Idem, p. 18. 
316 Idem, p. 19. 
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Médico317, de Raul Xavier em Loulé; e Poeta Isidoro Manuel Pires318, de Raul Xavier 

em Tavira. 

Em 10 de Setembro de 1944 é inaugurada, na presença do homenageado e no 

Jardim Público da Praça a nascente do coreto319, a obra que Pedro Anjos Teixeira, filho 

do também escultor Artur Anjos Teixeira, concebe e esculpe A António Cabreira320. O 

referido jardim é denominado actualmente como Rua Dr. José Pires Padinha em Tavira. 

É a única escultura deste escultor existente na região do Algarve, que não se deixou 

influenciar pelos novos caminhos que a escultura ia descobrindo pela Europa fora321, e 

trabalha numa linha formal próxima da estatuária do regime nacionalista.322 O busto, 

colocado sobre um simples paralelepípedo de pedra, apresenta características realistas 

na definição dos traços anatómicos da figura que representa, António Cabreira cavaleiro 

da Legião de Honra, que é retratado em traje militar e com as medalhas que o honram. 

Para identificação da obra está gravado na pedra A ANTÓNIO CABREIRA / 

ACADÉMICO / E / BENEMÉRITO / A CIDADE DE / TAVIRA. Outras palavras 

informam que a peça foi oferecida pelo Instituto António Cabreira. 

Inaugurado em 31 de Julho de 1949323, com a presença do Almirante Gago 

Coutinho, está assinado pelo escultor contemporâneo324 Américo Gomes o Monumento 

ao Infante D. Henrique325 que é visível na Avenida 5 de Outubro em Faro. Por baixo do 

nome do autor a peça tem o nome da cidade onde foi construída, a data em que foi 

modelada e aparece um outro nome: Porto 1946 / A M RIBEIRO. 

A escultura representa o busto do empreendedor português, colocada sobre uma 

coluna revestida de granito que na base contém um elemento em forma de pergaminho 

desenrolado onde se inscrevem as datas do nascimento e morte do Infante D. Henrique, 

1394 / 1460. No topo da coluna, mesmo abaixo do busto pode ler-se o nome INFANTE 

D HENRIQUE. Quinto filho de D. João I e de D. Filipa de Lencastre nasceu no Porto e 

faleceu em Lagos. Em 1420, o Papa Martinho V nomeia-o administrador e governador 

da Ordem de Cristo e, a partir de Lagos, dirige todas as expedições que partem para a 

                                                 
317 Idem, p. 24. 
318 Idem, p. 25. 
319 ANICA, Arnaldo Casimiro – op. cit., p. 350. 
320 Consultar o volume II desta dissertação, p. 13. 
321 Consultar capítulo 4 desta dissertação, pp. 53-57. 
322 PEREIRA, José Carlos – Teixeira (filho), Pedro Anjos. Lisboa. p. 577. 
323 MARQUES, Maria da Graça Maia – op. cit., p. 634. 
324 PAMPLONA, Fernando - op. cit., Vol. III. p. 43. 
325 Consultar o volume II desta dissertação, p. 14. 
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Costa Ocidental Africana sendo o responsável pelas descobertas feitas desde 1415 até 

1460, altura em que se fez o reconhecimento da costa Africana até à Serra Leoa. 

O busto foi realizado em bronze e patinado com sulfato de cobre adquirindo uma 

cor verde escura. A coluna onde assenta tem uma altura de cerca de sete metros e está 

revestida com placas de granito bojardado. 

No topo do enorme pedestal as letras das inscrições são em bronze, estão 

cravadas na pedra e, para além do nome do infante, descrevem as suas características 

com as palavras O NAVEGADOR e TALENT DE BIEN FAIRE. 

Em 1957 foi inaugurado no Largo de S. Francisco, hoje deslocado e patente na 

Praça Zacarias Guerreiro em Tavira, o busto de Augusto da Silva Carvalho326. Está 

identificado, na base de calcário, como sendo do escultor Costa Maurício, sobre o qual 

não foram encontradas referências. 

O busto de bronze representa um homem que teve poucos contactos com Tavira, 

apesar de se ter destacado nas áreas da cultura literária e científica327, em Lisboa. Está 

colocado sobre uma base com a forma de tronco de pirâmide conseguida em pedra 

calcária onde se inscreve, em letras fundida em bronze, AUGUSTO DA SILVA / 

CARVALHO / GRANDE BENEMÉRITO / MÉDICO / PROFESSOR / ACADÉMICO / 

PUBLICISTA / 1851 – 1957. 

Do mesmo ano está datada a inauguração da obra de Homenagem a João 

Francisco Dias328 que existe na Rua de D. Fernando em Alcoutim. 

A escultura é composta por uma busto em bronze e uma base em rocha calcária. 

O busto representa o retrato tridimensional do alcoutenejo João Francisco Dias que, 

tendo sido nomeado médico municipal, exerceu igualmente o lugar de Subdelegado de 

Saúde no concelho de Alcoutim, e ao qual o município presta homenagem com a obra 

de escultura pública. 

O busto é da autoria de Fernando Fernandes, escultor expressionista329, e está 

modelado nas dimensões reais da pessoa humana, recorrendo à tecnologia da fundição e 

com uma patina verde-escuro. O autor chegou a pretender ser conhecido como o 

primeiro escultor abstracto de Portugal uma vez que apresentou como tese de mestrado, 

                                                 
326 Idem, p. 18. 
327 ANICA, Arnaldo Casimiro – op. cit., p. 351. 
328 Consultar o volume II desta dissertação, p. 19. 
329 PAMPLONA, Fernando - op. cit., Vol. II. p. 264. 



Universidade de Lisboa / Faculdade de Belas-Artes                                          Mestrado em Escultura – Estudos de Escultura Pública 

2010                               ESCULTURA PÚBLICA NO ALGARVE - SÉCULOS XX E XXI - (1900 – 2009) 
Dissertação orientada pelo Professor Doutor José Fernandes Pereira 

Maria Isabel Serra Granado Cordeiro Laranjo 
91

em 1952 na Escola Superior de Belas-Artes do Porto, uma das primeiras esculturas 

abstractas que surgem no país, denominada A Lógica e o Silogismo330. 

Não apresentando composição de formas abstractas e carácter expressionista, 

bem característicos na obra do seu criador, o busto está assinado por Fernando 

Fernandes e a sua modelação datada do ano de 1956, três anos antes de ter ido para a 

Universidade de Londres onde frequentou a Slade School of Art331. 

A escultura completa-se com uma base feita em rocha calcária, de formas 

paralelepipédicas, onde estão cravadas letras de bronze que transcrevem: AO / DR. 

JOÃO FRANCISCO DIAS / GRANDE BENEMÉRITO / E MÉDICO / DESTE 

CONCELHO / 1957, os números 1 e 9 já não se encontram no lugar. 

Em 1971 é colocada em Faro um busto de homenagem ao Dr. Silva Nobre332, do 

artista algarvio Sidónio José de Almeida. A peça, de volumes modernistas e estilizados, 

apresenta a superfície de modelação texturada. Como todas as outras é composta pelo 

busto que se eleva num pedestal, em forma de tronco de pirâmide, utilizando o granito 

cujas superfícies são texturadas pelo efeito da exposição ao calor. Numa dessas 

superfícies estão cravadas as palavras: AO / DR. SILVA NOBRE / MÉDICO E 

DEMOCRATA, contendo um significado explícito das mudanças políticas que pelo país 

já se estavam a congeminar. 

Depois das estátuas e dos bustos importa agora analisar os monumentos que não 

integram nenhuma das duas modalidades escultóricas anteriores. Durante o tempo em 

que Salazar deteve o poder político foram erigidos inúmeros monumentos pelo país fora 

mas, no Algarve, apenas se encontram três obras deste tipo. Numa ordem temporal o 

primeiro é o Monumento aos Mortos da I Grande Guerra (1914-1918)333, projecto de 

Alberto Ponce de Castro em Tavira, o segundo é o conhecido Monumento ao 

Engenheiro Duarte Pacheco334, projecto do arquitecto foi Luiz Cristino da Silva e 

escultor Leopoldo de Almeida em Loulé, e o terceiro a homenagem Aos Combatentes 

Mortos pela Pátria335, de autor desconhecido em Lagos. 

Em 9 de Abril de 1933 é inaugurado o Monumento aos Mortos da I Grande 

Guerra (1914-1918) em Tavira336, cuja primeira pedra foi lançada pelo General 

                                                 
330 NUNES, Paulo Simões – Fernandes, Fernando. Lisboa. p. 284. 
331 Ibidem. 
332 Consultar o volume II desta dissertação, p. 32. 
333 Idem, p. 10. 
334 Idem, p. 15. 
335 Idem, p. 30. 
336 Idem, p. 10. 
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Carmona no dia 16 de Fevereiro de 1932. Mandado erigir em homenagem ao 3.º 

Batalhão do Regimento de Infantaria n.º 4, onde tinha sido feita a instrução e cujos 

efectivos tinham sido recrutados entre os homens do sotavento algarvio. Depois de 

outras homenagens terem sido prestadas aos heróis nacionais, no final dos anos vinte 

começa a elevar-se a opinião de que era necessário construir um monumento que 

homenageasse condignamente os homens mortos em combate na defesa da pátria. Para 

concretizar a empreitada foi necessário angariar fundos e nesse sentido promoveram-se 

festas populares durante três anos337. 

Com o apoio da Câmara, constituída por uma Comissão Administrativa 

presidida por João Parreira, que se comprometeu a custear o que para a obra faltasse, foi 

escolhido para autor do projecto o tavirense Alberto Ponce de Castro, alferes que 

também participou na concepção e execução do Monumento ao Esforço Colonizador 

Português que se encontra na Praça do Império no Porto.  

Foi escolhida a Praça da República, lugar nobre da cidade onde se situa o 

edifício da Câmara Municipal, para acolher o monumento que ainda ali permanece338. A 

obra foi construída quase totalmente em calcário apresentando alguns elementos em 

bronze. A sua forma geral é a de uma coluna de secção quadrada com cerca de dez 

metros de altura, composta de variados elementos, que assenta num paralelepípedo de 

base quadrangular com três níveis diferenciados e que se prolonga, numa zona mais 

elevada, em forma cilíndrica. Esta forma cilíndrica mostra-se composta por cilindros de 

secção menor, sugerindo os canos das espingardas que servem de símbolo à infantaria, e 

estão enlaçados por duas fitas que os agarram e unem. O seu ponto mais alto termina 

com uma peça, esculpida na pedra, representando uma chama a arder. 

A verticalidade da coluna é acentuada pela composição de elementos que se 

inscrevem na forma volumétrica, sulcos, alguns deles talhados na pedra de forma a 

servirem de receptáculo a quatro espadas. Estes quatro elementos, fundidos em bronze, 

estão colocados verticalmente nas quatro faces do volume principal e têm os seus 

punhos unidos por grinaldas de folhas e frutos, também em bronze.  

Outros elementos fundidos em bronze aparecem apostos às faces do 

paralelepípedo onde assenta a coluna principal, um deles representando o brasão da 

cidade de Tavira e outro o escudo do brasão de armas nacional, com os sete castelos e as 

cinco quinas. Por baixo deste último pode ler-se, em letras também de bronze, AOS 

                                                 
337 ANICA, Arnaldo Casimiro – op. cit., p. 348. 
338 Idem., pp. 348-349. 
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MORTOS DA GRANDE GUERRA A CIDADE DE TAVIRA. Os outros elementos são 

informações escritas nomeando o país e o continente para onde foi destacado o 3.º 

Batalhão que o monumento homenageia, FRANÇA / ÁFRICA, e o período temporal em 

que aconteceram, 1914-1918. No patamar abaixo encontra-se uma placa onde está 

inscrita informação que remete para os cinquenta anos que passaram desde o início da 

primeira guerra mundial: AOS COMBATENTES MORTOS PELA PÁTRIA / 

HOMENAGEM DOS COMBATENTES DA GRANDE GUERRA / XI – 1918 XI - 1968. 

Provavelmente o mais conhecido monumento existente no Algarve, excepção 

feita ao D. Sebastião de João Cutileiro, foi inaugurado em 16 de Novembro de 1953 o 

Monumento ao Engenheiro Duarte Pacheco339, no topo da Avenida 25 de Abril em 

Loulé, imediatamente abaixo do Parque Municipal ao qual permite o acesso. 

Executado dez anos após a morte do homenageado, nele se destacam diversas 

esculturas representando os tipos de obras realizadas durante o cargo que ocupou como 

Ministro das Obras Públicas e Comunicações, representando o trabalho por ele 

desenvolvido e transmitindo a mensagem de uma vida vivida energicamente, que um 

acidente rodoviário não permitiu atingir o auge. 

O projecto, que conjuga a obra com o arranjo do pequeno largo onde existe, foi 

de Cristino da Silva, arquitecto português nascido em 1896 em Lisboa e falecido em 

1976. Desenhou o Pavilhão da Honra e de Lisboa na Exposição do Mundo Português de 

1940, executou muitos projectos e desempenhou o cargo de professor de arquitectura na 

Escola de Belas Artes de Lisboa. 

A obra compõe-se numa coluna cilíndrica enorme cujo fuste, com cinco metros 

de diâmetro e dezassete de altura esculpido em calcário, permite, olhando de cima para 

baixo, a observação de dezassete baixos-relevos340 alusivos à RADIODIFUSÃO, 

CAMINHOS DE FERRO, AEROPORTOS, HABITAÇÃO, URBANIZAÇÃO, 

HOSPITAIS, ABASTECIMENTO DE ÁGUAS, ESTÁDIO, PORTOS, 

HIDROELÉCTRICA AGRÍCOLA, EDIFICAÇÕES, MONUMENTOS NACIONAIS, 

LISBOA, PONTES, ESCOLAS, EXPOSIÇÃO DO MUNDO PORTUGUÊS, ESTRADAS. 

Completando os baixos-relevos alusivos à obra, a parte frontal da coluna exibe 

outro baixo-relevo, em bronze, representando a efígie de Duarte Pacheco, assinada e 

datada pelo escultor Leopoldo de Almeida. O retrato está colocado no centro de um 

                                                 
339 Consultar o volume II desta dissertação, p. 15. 
340 RODRIGUES, Francisco de Assis – Diccionario Technico e Historico de Pintura, Escultura, 
Architectura e Gravura. Lisboa. p. 68. 
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escudo, rodeado por enormes folhas de oliveira esculpidas no calcário, e, por baixo dele, 

estão inscritas as seguintes palavras materializadas em bronze: AO ENGENHEIRO 

DUARTE PACHECO / MINISTRO DAS OBRAS PÚBLICAS / 1899 – 1943. 

A forma termina numa coluna incompleta simbolizando a obra inacabada de 

Duarte Pacheco enquanto governante, ficando também inacabada a obra escultórica. Na 

parede que envolve e enquadra o conjunto principal está gravada, na pedra do muro, a 

frase de Salazar: ::: UMA VIDA VELOZMENTE VIVIDA E INTEIRAMENTE / 

CONSAGRADA AO PROGRESSO PÁTRIO =. 

O monumento Aos Combatentes Mortos pela Pátria341, inaugurado em 1968 na 

Praça Luís de Camões em Lagos, presta homenagem à participação portuguesa na 

Primeira Guerra Mundial. Nesta Guerra iniciada em 1914, Portugal manteve uma 

atitude de neutralidade, apesar da aliança comercial que tinha com a Inglaterra. Porém, e 

por pressão desse mesmo aliado, o Governo Português foi obrigado a aprisionar vários 

barcos de origem alemã que se encontravam no Tejo, ao que a Alemanha respondeu, 

declarando guerra aberta a Portugal. O Corpo Expedicionário Português participou na 

batalha de La Lys na Primavera de 1918, sofrendo grande número de mortes. O conflito 

terminou em Novembro de 1918. 

Situado na Praça Luís de Camões a obra, de autor desconhecido e toda talhada 

em calcário, apresenta uma enorme cruz com uma esfera armilar em baixo-relevo no 

cruzamento das suas hastes. Está colocada sobre um pedestal em forma de 

paralelepípedo, que nos lados exibe duas colunas com capitel palmiforme, que na sua 

face frontal está escrita a frase: LAGOS / GLORIFICA / A MEMÓRIA / DOS SEUS 

FILHOS / MORTOS NA / GRANDE GUERRA. Mais abaixo está colocada uma placa de 

bronze que informa: AOS COMBATENTES MORTOS PELAS PÁTRIA / HOMENAGEM 

DOS COMBETENTES DA GRANDE GUERRA / XI – 1918 XI – 1968. 

Para além das atrás referidas obras de arte pública existem ainda outras duas às 

quais é necessário fazer referência: Cândido Guerreiro342, de autor desconhecido em 

Alte no concelho de Loulé e Monumento ao Coronel Pires Viegas343, de Emília 

Prates344 em Faro. 

A primeira é uma peça num estilo semelhante ao das pequenas obras de 

engenharia civil do Estado Novo lembrando os bancos e canteiros espalhados por todo o 

                                                 
341 Consultar o volume II desta dissertação, p. 30. 
342 Idem, p. 17. 
343 NETO, Teodomiro – op. cit., p. 139. 
344 Consultar o volume II desta dissertação, p. 29. 
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país. Constituída por uma coluna, tronco de pirâmide de base quadrangular, sobre a qual 

estão colocados azulejos cuja pintura retrata Cândido Guerreiro e deixa ler um dos seus 

poemas. Datada de 1955, realizada em cimento e revestida de pedras iguais às que se 

utilizam nas cantarias das construções de arquitectura, deixa ler numa das placas de 

azulejos a frase: À MEMÓRIA DO GRANDE POETA ALTENSE. 

A segunda é um monumento que foi longamente anunciado, por deliberação do 

Conselho Municipal de 20 de Maio de 1967345, e não teve registos sobre a sua 

inauguração. A colocação, na Praceta com o mesmo nome, decorreu tardiamente e 

passou despercebida. O medalhão com a efígie do coronel é da autoria da artista Emília 

Prates, ao tempo docente na Escola Secundária de Tomás Cabreira de Faro. 

Por último e em 1973, um ano antes da queda da ditadura política que persistia 

desde 1933, João Cutileiro oferece à Câmara Municipal de Lagos uma obra de arte 

pública que se transformou no símbolo artístico português que marca a ruptura com as 

ideias estéticas da estatuária produzida sob a égide do Estado Novo346. 

Apesar das tentativas de enquadramento que o Estado Novo teimou em realizar, 

como por exemplo a organização constante de exposições temporárias, a actividade do 

país escapava de forma cada vez mais evidente ao regime e, em 1974, inicia-se outro 

ciclo político. A abertura permitida pela ausência de censura, misturada com a crise 

económica, marcou o mercado e a produção artística em Portugal na segunda metade 

dessa década. 

Após o dia 25 de Abril de 1974, com o fim do regime nacionalista que durava há 

mais de quarenta anos, a política do património em Portugal conheceu novas 

orientações em que a ideologia e as influências políticas não deixaram de estar 

presentes. 

O nacionalismo passou a ser politicamente incorrecto e os heróis anteriormente 

aclamados receberam, alguns temporariamente, o epíteto de fascistas. Os museus 

passaram a fazer parte de um programa nacional de democratização da cultura e 

receberam a tarefa, de forma explícita ou não, de promover novos valores políticos e 

sociais: democracia, liberdade de expressão, igualdade de direitos, entre outros. 

Um dos aspectos significativos desta mudança de regime foi o fim da censura 

prévia imposta em todos os campos da produção intelectual e artística. A publicação e 

exposição livres e a euforia motivada pela recuperação económica e pela chegada a 

                                                 
345 NETO, Teodomiro – op. cit., p. 139. 
346 NUNES, Paulo Simões – Cutileiro, João. Lisboa. p. 175. 
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Portugal de influências diversas de formas de expressão plástica não nacionais, 

animaram o panorama artístico português com novidades constantes. 

 

4.4 - A ruptura com o Estado Novo, João Cutileiro 

 

Escrever sobre escultura em Portugal exige que se aborde o nome de João 

Cutileiro. As obras produzidas por este escultor marcam uma mudança no paradigma da 

escultura do século XX no nosso país. O percurso que empreende durante a sua vida 

artística permite considerá-lo como o artista que rompe com o sentido tradicional da 

escultura. 

Da habitual estatuária, produzida nos séculos XIX e XX, evocativa dos grandes 

ideais, dos grandes homens, dos grandes valores e da superioridade das personagens que 

representava, com Cutileiro passamos a poder usufruir de esculturas cujas formas 

reflectem uma grande simplificação, tocando por vezes a ingenuidade e a pureza quando 

apresentam um procedimento executado única e directamente na rocha. 

Ao longo da sua vida produz inúmeras obras e a sua abertura ao 

experimentalismo leva-o a ser ousado e inovador na criação e exploração de novos 

campos de significado347, em que se podem identificar alguns conjuntos temáticos: A 

Figura Feminina, Os Guerreiros, Os Torsos, As Meninas, Flores, Árvores e Pássaros e 

As Bífidas. 

João Cutileiro é um nome que marca a história da escultura em Portugal e o seu 

D. Sebastião348, em Lagos, estabelece uma viragem na escultura portuguesa, rompe com 

a tradição instituída durante o período vigente e define novas e inovadoras formas de 

trabalhar a pedra. 

Cutileiro é um artista extremamente interessado pelo verdadeiro e real e, na sua 

procura, especializa-se na observação das formas do corpo humano e nos seus detalhes 

específicos, traduzindo-as em esculturas de pedra que transportam uma sensualidade e 

um erotismo contagiantes. 

De acordo com o que Herbert Read diz sobre 

                                                 
347 CITI: Centro de Investigação para Tecnologias Interactivas – João Cutileiro, Biografia do Escultor 
[em linha]. 
348 Consultar o volume II desta dissertação, p. 33. 
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Aquilo que realmente esperamos encontrar numa obra de arte é um certo elemento 
pessoal – esperamos que o artista possua, se não qualidades distintas, pelo menos uma 
notável sensibilidade.349 

 

e essa e a qualidade que distingue a escultura de João Cutileiro, a característica mais 

evidente da sua obra, é uma constante experimentação e uma ausência de ideias 

preconcebidas. 

Se nos lembrarmos que Heidegger declara que 

A arte, enquanto o pôr-em-obra-da-verdade, é Poesia. Não é apenas a criação da obra 
que é poética, mas também é poética a salvaguarda da obra, só que à sua maneira 
própria; com efeito, uma obra só é real como obra na medida em que nos livramos do 
nosso próprio sistema de hábitos e entramos no que é aberto pela obra, para assim 
trazermos a nossa essência a persistir na verdade do ente.350 
 

podemos interpretar o sentido do trabalho de João Cutileiro, que não faz quaisquer 

estudos preliminares, e em que a obra nasce da forma como é feita, no trabalho imediato 

com a matéria, sem ideias anteriores e no momento da execução. Quando inicia uma 

escultura é o escultor, a máquina e a própria rocha que resolvem como o trabalho vai 

decorrer. O trabalho de João Cutileiro resulta desta relação especial e de harmonia entre 

o autor, a matéria-prima e os instrumentos de trabalho. Este princípio criativo e 

experimental da sua escultura é, particularmente, uma procura permanente de se revelar 

a si próprio enquanto escultor. 

João Cutileiro pode ser enquadrado como membro da classe burguesa intelectual 

e sabe-se que qualquer classe social tem um padrão de gosto que lhe é muito próprio, 

por isso, não se espera que as pessoas de um grupo social diferente gostem das peças 

que o artista produz, sendo fácil e natural aceitar a incompreensão e a crítica de que elas 

são alvo. 

Remetendo para o que Pierre Francastel refere 

A transformação da arte bem como a evolução das técnicas põem problemas de 
rupturas. Como toda a ruptura revolve, em qualquer ordem de fenómenos, os hábitos 
sociais, as rupturas da tradição no domínio estético enunciam-se em termos de 
conservação e progresso.351 
 

da mesma forma, a colocação da escultura D. Sebastião na Praça Gil Eanes em Lagos, 

contrariando as ideias do imaginário colectivo no que se refere a monumentos públicos 

e a uma tradição com séculos de existência, provocou uma ruptura estética que originou 

                                                 
349 READ, Herbert – O significado da arte. Lousã. p. 22. 
350 HEIDEGGER, Martin – op. cit., p. 60. 
351 FRANCASTEL, Pierre – op. cit., p. 127. 
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inúmeras críticas sobre a obra352. Na sequência dessas apreciações, e como provocação, 

Cutileiro declarou que tinha abandonado a criação artística para se tornar um fazedor de 

objectos decorativos destinados à burguesia intelectual do ocidente353. 

Se nos concentrarmos na ideia de Henry Focillon 

[…] as matérias comportam uma certa finalidade ou, se se preferir, uma certa vocação 
formal. Têm uma consistência, uma cor, um grão. São forma, … e, por isso mesmo, 
têm o poder de convocar, limitar ou desenvolver a vida das formas de arte […]354 
 

percebemos que com esta ideia irónica Cutileiro ridiculariza todos os que 

menosprezavam a sua escultura ou que se julgavam mais escultores do que ele, uma vez 

que subentende que toda a arte tem uma função decorativa, logo, que todos os escultores 

são manufactureiros de objectos decorativos, não percebendo o porquê do espanto 

desses escultores e colocando a tónica nas reflexões que Herbert Read desenvolve sobre 

a arte 

É verdade que a obra de arte provoca certas reacções físicas: tomamos consciência de 
ritmo, harmonia, unidade, e estas propriedades físicas actuam nos nossos nervos. Mas 
não os agitam tanto como os acalmam, e se devemos, falando psicologicamente, 
chamar emoções aos estados de espírito resultantes, são emoções totalmente diferentes 
em espécie das emoções experimentadas e expressas pelo artista no acto de criar a obra 
de arte. Melhor será descrevê-lo como um estado de maravilha ou admiração, ou, mais 
friamente mas com maior exactidão, um estado de reconhecimento. A nossa 
homenagem ao artista é a nossa homenagem a um homem que, pelos seus talentos 
especiais, resolveu por nós os nossos problemas emocionais.355 
 
João Pires Cutileiro nasceu em Lisboa a 26 de Junho de 1937, no seio de uma 

família da média burguesia, e teve uma infância e adolescência felizes, onde, devido à 

profissão do seu pai, as viagens eram uma constante. 

Depois de permanecer dois anos na Ilha Terceira - Açores, de 1941 a 1943, 

regressa a Lisboa com a família, que se fixa numa casa da Av. Elias Garcia, por onde 

passavam muitas personalidades do panorama intelectual português daquela época. É 

durante esta altura, em 1946, que António Pedro o convida para ir desenhar no seu 

atelier, onde permanece dois anos contactando com artistas, escultores e críticos de arte. 

Depois de frequentar, entre 1949 e 1951, o estúdio de Jorge Barradas, onde 

modela, pinta e executa vidrado de cerâmica, aborrecido com a experiência, muda-se 

para o atelier de António Duarte e por lá permanece os dois anos seguintes como 

assistente voluntário de canteiro. É durante este período que se dá a iniciação de 

                                                 
352 CITI: Centro de Investigação para Tecnologias Interactivas – João Cutileiro, Biografia do Escultor 
[em linha]. 
353 NUNES, Paulo Simões – Cutileiro, João. Lisboa. p. 176. 
354 FOCILLON, Henri – op. cit., p. 56. 
355 READ, Herbert – op. cit., p. 175. 
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Cutileiro ao trabalho de esculpir a pedra uma vez que, o seu trabalho no atelier de 

António Duarte, consistia na ampliação dos modelos do mestre canteiro, passá-los a 

gesso e traduzir esses gessos para o mármore. 

Em 1951, com catorze anos de idade, Cutileiro faz a sua primeira apresentação 

individual, realizada em Reguengos de Monsaraz, no Alto Alentejo, onde expõe peças 

de escultura, cerâmica, aguarelas e pinturas. 

É também nesse ano que passa por Florença e, nesta cidade, estabelece contacto 

com a obra de Miguel Ângelo. A descoberta do trabalho do escultor italiano 

proporcionou-lhe a certeza de que a escultura era a sua forma de se exprimir e de se 

identificar através da arte. Quando regressa matricula-se na Escola Superior de Belas 

Artes de Lisboa - E.S.B.A.L., onde teve como professor o escultor Leopoldo de 

Almeida, cujo tipo de escultura não lhe agradou muito356. 

Dois anos de frequência na E.S.B.A.L., 1953-1954, fizeram-no sentir-se 

constrangido com a mentalidade portuguesa que imperava. Em Portugal, naquela altura, 

o bronze era, praticamente, o único material considerado digno para a escultura, não 

havia espaço para a criatividade e experimentalismo, que caracterizam a personalidade 

artística de João Cutileiro. 

Decide sair do país e, pela mão da pintora Paula Rego, desloca-se para a 

londrina Slade School of Art, onde conclui um curso entre 1955-59. 

Durante a permanência em Londres tem como mestre de escultura Reg Butler. A 

influência e importância deste escultor inglês não só enriquecem a formação de 

Cutileiro como desenvolvem a sua experiência e propiciam, no ano em que acaba o 

curso, que receba os prémios de composição, de figura e de cabeça. 

Entre 1960 e 1963, os modelos que criou eram de gesso e as superfícies ásperas 

e modeladas faziam lembrar o trabalho do seu professor. 

Em 1966 Cutileiro começa a usar máquinas eléctricas de corte da pedra, o que 

lhe possibilitou dedicar-se exclusivamente ao mármore. 

Começam então a aparecer os torsos, as paisagens, as caixas, as árvores e as 

flores. Entre 1961 e 1971, Cutileiro expõe seis vezes em Portugal, cinco em Lisboa e 

uma no Porto. 

Em 1970, ano do regresso definitivo a Portugal, escolhe para viver a cidade de 

Lagos, no Algarve. Permanece nesta cidade durante quinze anos da sua vida e é no 

                                                 
356 PAMPLONA, Fernando de – op. cit., p. 188. 
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atelier de Lagos que se empenha na construção das suas primeiras figuras bífidas e da 

obra mais polémica de toda a sua vida: o D. Sebastião357, erguido nessa cidade, na praça 

Gil Eanes. 

Sobre a produção artística Harold Osborn escreve que 

A expressão retratada por um grande artista pode impressionar-nos, ao mesmo tempo, 
pela precisão e pela profundidade, quer se trate do carácter, quer se trate de uma 
emoção passageira; e, no entanto, páginas e páginas de um relatório prosaico, 
científico, talvez não consigam descrevê-la.358 
 

percebemos porque é que o arrebatado D. Sebastião de João Cutileiro recebeu críticas 

ferozes e elogios rasgados que figuraram relacionados com o facto do escultor ter 

ultrapassado o academismo da escultura do Estado Novo e ter afirmado uma diferente 

forma de construir escultura. A sociedade portuguesa não estava preparada para 

ultrapassar as linhas estéticas permitidas pelo Estado Novo e a obra do escultor enfrenta 

resistências críticas semelhantes àquelas por que passou o Balzac de Rodin359, no final 

do século XIX.  

Quando das comemorações dos quatrocentos anos da publicação do alvará que 

eleva Lagos a cidade João Cutileiro, artista convidado para conceber uma medalha, 

acaba por convencer o presidente da Câmara, José Figueiredo Luís, a apoiar a execução 

da estátua a D. Sebastião. A negociação acaba por ser tão atribulada que o autor quase 

oferece o trabalho cobrando apenas o valor da matéria-prima e das horas de trabalho. 

A análise e interpretação desta obra de escultura pública obriga a que se 

considere o objecto nas suas duas dimensões espaciais, as que se referem à sua própria 

forma e àquelas que estabelecem a sua relação com o espaço que a rodeia, o 

enquadramento e a composição da sua dimensão espacial360. 

A escultura estabelece uma relação equilibrada com o espaço que a rodeia e 

comunica directamente com um público que todos os dias por ali passa, colocada ao 

nível do chão subverte a distante elevação em pedestal tão constante nas obras públicas 

da época, adoptando uma convivência de proximidade. O pequeno degrau onde está 

colocada serve, muitas vezes, de assento para quem pela praça se desloca e repousa aos 

pés do desaparecido personagem que assolou o imaginário dos portugueses e o desejo 

de recuperação da independência nacional. 

                                                 
357 Consultar o volume II desta dissertação, p. 33. 
358 OSBORNE, Harold – op. cit., p. 213. 
359 REGATÃO, José Pedro – op. cit., pp. 56-57. 
360 ARNHEIM, Rudolf – Arte & Percepção Visual, Uma Psicologia da Visão Criadora. São Paulo. p. 
199. 
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Apesar de Cutileiro se referir a este trabalho como um monumento, a peça 

adquire a situação de negação do monumento, um monumento que ao mesmo tempo é 

um anti-monumento361, tendo em conta os pressupostos que a estética nacionalista 

exigia. O facto de representar uma figura humana e um importante mito da história 

portuguesa é que lhe mantém algumas propriedades específicas associadas à tradição da 

estatuária. Mas apresenta essas características declarando, ao mesmo tempo, o fim das 

estátuas comemorativas do heroísmo, da ideologia que o suporta e da estética que lhe dá 

forma362.  

Rompendo as regras dessa escultura comemorativa do Estado Novo este seu 

trabalho indicia o processo de desconstrução das figuras, desmanteladas em partes e 

reorganizadas no todo363, que irá prevalecer em toda a sua obra futura. O tratamento das 

superfícies sem polimento, os cortes e rasgos das máquinas visíveis na pedra aparecem 

como características inovadoras num ambiente em que prevaleciam as normas de uma 

escultura académica e classicizante364. 

A execução do personagem, recorrendo a pequenos pedaços de mármore colados 

uns aos outros, transporta para esta escultura figurativa as questões problemáticas da 

colagem e da assemblage e, ao mesmo tempo, inicia uma forma de produzir escultura 

que substituía a técnica do entalhe num único bloco365. 

O escultor resolvia assim os problemas dos elevados custos exigidos pela 

construção de obras em bronze ou em enormes blocos de pedra366. A utilização de 

fragmentos de rochas diversas tornava economicamente suportável e possível a 

produção de obras de arte, que nem sempre encontravam compradores. 

Complementando as questões técnicas de execução da escultura há que reflectir 

sobre as questões formais e iconográficas inovadoras que esta escultura pública 

acrescenta ao panorama artístico português. 

Os diferentes elementos formais, caracterizando a anatomia de um corpo 

revestido por uma armadura, são esculpidos de forma tosca e inacabada. O todo exibe 

oito fragmentos de uma mesma figura em que o mármore cinzento predomina e dá 

forma ao corpo e ao capacete que o acompanha. O tronco da figura reúne e aglutina as 

outras peças que se lhe agarram, os braços, as pernas e a cabeça. Nesta última a cor da 

                                                 
361 PITEIRA, Susana – A simbologia da escultura pública. [em linha]. 
362 REGATÃO, José Pedro – op. cit., p. 82. 
363 SILVA, Raquel Henriques – João Cutileiro. Lisboa. p. 24. 
364 NUNES, Paulo Simões – Cutileiro, João. Lisboa. pp. 175-176. 
365 EXPRESSO/Revista - João Cutileiro - Dom Sebastião, Vinte anos depois. [em linha]. 
366 NUNES, Paulo Simões – op. cit., pp. 175-176. 
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rocha escolhida acentua as características delicadas das feições do personagem coroadas 

por uma farta cabeleira traduzida em travertino. 

Aproximando o olhar e rodando à sua volta o volume modifica-se e a escultura 

permite diferentes visões. As costas, de ombros largos e cintura fina, são traduzidas pela 

rocha cinzenta e a sua superfície ostenta os rasgos das rebarbadoras e sinais dos 

ponteiros com que o escultor conseguiu as formas. Estas texturas não estão organizadas, 

elas existem numa relação caótica transportando sinais dos movimentos do trabalho 

realizado sem a preocupação de animar ou decorar as superfícies. Os mesmos blocos de 

rocha não disfarçam sequer as marcas que na pedreira foram feitas quando de lá foi 

retirado aquele bocado. Os furos das enormes brocas são utilizados e intencionalmente 

acompanham a parte de trás das duas pernas do guerreiro. 

Passando para a frente da figura os braços, delgadas porções de mármore que se 

estendem para o chão, não traduzem a força necessária ao homem que combateu os 

infiéis. Separados, mas próximos do tronco, penduram enormes luvas que deixam 

adivinhar e existência de mãos. Estes contentores, desproporcionados na anatomia do 

conjunto, são sugeridos por vigorosos e rápidos golpes no mármore, sem dificuldades 

na tentativa de caracterizar pormenores, sugerem pesados pêndulos que inertes se 

recolhem nas coxas do homenageado. 

O D. Sebastião é representado como um imberbe jovem, menino instável e 

receoso, que remete para os bonecos articulados, marionetas manobradas pela vontade 

de outros. A imagem de anti-herói, antagónica aos modelos impostos para a função dos 

monumentos, é traduzida nas feições infantis com que o rosto do rei tão desejado está 

esculpido, nos olhos esbugalhados com que olha para o horizonte, na posição dos braços 

pendentes colados à armadura, que lhe reveste o corpo magro e franzino, e até no 

capacete de argonauta que repousa aos seus pés como um dispensável apetrecho de 

batalha. 

O rosto é traduzido com um cuidado e pormenor diferenciados do resto da 

escultura. Os olhos, o nariz e a boca são cuidadosamente desenhados nos seus volumes 

e polidos nas suas superfícies. O mármore rosa em que se exibem dá-lhes uma dimensão 

real de rosto humano em que a expressão das feições denota a insegurança da 

personagem a quem pertencem. 

De frente para a figura humana o corpo molda-se em volumes côncavos e 

convexos que, na sua masculinidade exibida, mais se assemelham aos volumes 

afeminados. 
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No topo uma farta e desgrenhada cabeleira, de forma indefinida, coroa e protege 

o rosto débil do décimo sexto rei de Portugal. Como um capacete que abriga a cabeça 

inibindo o fluir das ideias e pensamentos, estabelece acordo formal com o outro elmo 

pousado à frente dos seus pés. Formas de tendências esféricas, superfícies menores 

contentoras dos maiores volumes, obrigam o olhar a relacioná-las e a percepcionar o 

peso que carregam na direcção uma da outra. 

O enorme capacete com viseira talhado em mármore cinzento, com formas 

características do século XVI e pousado de lado, parece ter o encaixe perfeito para ser 

colocado nos ombros do D. Sebastião. A matéria em que se constrói e sua volumetria 

exagerada acentuam as desproporções da estátua e deixam imaginar uma decapitação 

propositada em que a firmeza do homem de armas resvala e cai por terra. 

As diferentes cores das rochas escolhidas clarificam a leitura de cada uma das 

partes que compõem a figura acrescentando convexidade exterior aos volumes esféricos 

e cilíndricos367 que se combinam. O contraste estabelecido pelas diferentes 

pigmentações das rochas utilizadas reforça a identidade de cada um dos elementos 

formais que caracteriza, conferindo-lhes o sentido da simplicidade que possibilitam uma 

leitura imediata das formas utilizadas368. 

As proporções entre as diferentes partes da figura distanciam-se dos cânones 

tradicionais da anatomia humana caricaturando a insegurança e inquietação do menino, 

que o povo sonhava ser o homem salvador da pátria. 

Na base circular, baixo passeio sobre o qual a escultura assenta, estão cravadas 

parcas mas indispensáveis palavras para aqueles que não conhecem a história da obra, 

letras de bronze que identificam: A EL REI D. SEBASTIÃO / 1973. 

A estátua, ou melhor dizendo, a escultura pública representando D. Sebastião 

permanece em Lagos desafiando o gosto de quem por ela passa e, sobretudo, 

continuando a afirmar-se como marco contra o determinismo político que impunha 

normas para a realização de obras de arte pública, uma proposta criativa para uma nova 

concepção de monumentos369. 

Esta obra escultórica determina para o panorama português as mudanças 

preconizadas por Walter Benjamin quando reflectia, nos anos 30, sobre a arte 

                                                 
367 ARNHEIM, Rudolf – op. cit., p. 232. 
368 READ, Herbert – A Educação pela Arte. Lisboa. pp. 28-31. 
369 FRANÇA, José-Augusto – op. cit., p. 434. 
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As nossas belas-artes foram instituídas e os seus tipos e usos fixados numa época que 
se diferencia decisivamente da nossa, por homens cujo poder de acção sobre as coisas 
era insignificante quando comparado com o nosso. Mas o extraordinário crescimento 
dos nossos meios, a capacidade de adaptação e exactidão que atingiram, as ideias e os 
hábitos que introduzem anunciam-nos mudanças próximas e muito profundas na antiga 
indústria do Belo. Em todas as artes existe uma parte física que não pode continuar a 
ser olhada nem tratada como outrora, que já não pode subtrair-se ao conhecimento e 
potência modernos. Nem a matéria, nem o espaço, nem o tempo são desde há vinte 
anos o que foram até então. É de esperar que tão grandes inovações modifiquem toda a 
técnica das artes, agindo, desse modo, sobre a própria invenção, chegando talvez 
mesmo a modificar a própria noção de arte em termos mágicos.370 
 
Em 1985, João Cutileiro muda-se para Évora e é nesta cidade, na sua própria 

casa, que está exposta boa parte da obra diversificada do escultor. O contacto diário com 

as coisas que produz permite-lhe uma análise sistemática do que vai fazendo, do 

caminho a seguir, daquilo que é preciso acrescentar ou do que deve subtrair quando 

repete um tema. 

Em 1988 e 1989 realiza exposições em Lisboa, Macau e Almancil. Em 1990, 

decide fazer uma retrospectiva da sua arte, através de uma exposição ontológica, 

realizada em Lisboa, na Fundação Calouste Gulbenkian. 

De 1992 até hoje realiza inúmeras exposições individuais, em cidades e locais 

como Bruxelas, Almancil, Luxemburgo, Évora, Lisboa, Guimarães, Lagos entre outras. 

Aos vinte e oito anos Cutileiro viu pela primeira vez uma máquina eléctrica de 

cortar a pedra e, desde que a experimentou, nunca mais deixou de utilizar essa 

tecnologia. 

A utilização da máquina de corte, a rebarbadora, representa uma evolução na 

mentalidade do escultor já que, com aquele processo mecânico, conseguiu transportar 

para a pedra toda a sua imaginação, gozando de uma liberdade que os escultores que 

tradicionalmente utilizavam a mesma matéria-prima não conheciam. 

No período inicial da sua carreira Cutileiro expande uma energia provocativa 

que se manifesta pelas evidências formais, pelas evidências técnicas e, ainda, pela não 

submissão às regras e estéticas vigentes. Quando produz esculturas de cavaleiros 

armados, de dimensões reduzidas e modestas, com o título de Maquete de Estátua 

Equestre, aplica a sua irreverência modernista nestas obras que, aparentemente, podem 

ser os modelos preparatórios para monumentos em tamanho real mas que afinal são a 

obra última. 

Apesar do escultor ter conquistado um lugar invejável no panorama da escultura 

portuguesa e dos seus trabalhos artísticos serem hoje muito cobiçados, depois da sua 

                                                 
370 BENJAMIN, Walter – Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política. Lisboa. p. 71. 
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obra D. Sebastião, muito poucos foram os monumentos da sua autoria que viu erguidos 

publicamente. 

 

4.5 – No Algarve depois do 25 de Abril, dos anos 70 ao final do século 

 

O 25 de Abril de 1974 concluiu um ciclo de muitos anos de Estado Novo e de 

ditadura, abrindo a portas da liberdade a todos os portugueses. 

A partir dessa data Portugal sofreu a mais profunda mudança da sua história, não 

só do ponto de vista do regime político, mas também nos aspectos fundamentais das 

concepções, estruturas e relações sociais e económicas. Entre um enorme conjunto de 

direitos adquiridos pelo povo, a liberdade de expressão é conquistada. 

Nos últimos anos da década de setenta decorreu o agitado período de transição 

durante o qual é aprovada a Constituição de 1976 e em que se estruturou o país para o 

futuro. Nesta fase, em que os militares governaram o país, a escultura pública, pela qual 

se homenageavam homens e mulheres associados ao poder fascista, é objecto de 

intervenções de protesto e algumas estátuas são mutiladas371. 

O ano de 1974 não marca apenas o fim do regime ditatorial do Estado Novo mas 

regista também uma ruptura com o progresso económico que decorria nas duas décadas 

anteriores372. A instabilidade provocada pelas alterações sociais, durante as quais 

ocorreram diversas tentativas revolucionárias, perturbou um favorável crescimento 

nesta área. A crise económica internacional, a descolonização, a agitação na fase inicial 

de transição para a democracia e as políticas adoptadas foram os factores que causaram 

maiores constrangimentos. 

Assim, e depois da revolução dos cravos, o desenvolvimento económico 

processou-se alternando períodos de depressão e de expansão, resultantes de factores 

externos e da maior ou menor adequação das políticas implementadas373. 

O desaparecimento de censura e o contacto facilitado com o resto do mundo, 

aliado à ideia defensora de que a presença de obras de arte pública constituiu um 

enriquecimento para o lugar onde está colocada, ganhou forma e consciência de que a 

                                                 
371 AFONSO, Aniceto – A revolução dos cravos. Amadora. p. 34. 
372 LOPES, José da Silva – A economia portuguesa depois do 25 de Abril: 1974-1990. Amadora. p. 
317. 
373 LOPES, José da Silva – op. cit., pp. 345-347. 
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escultura pública é uma afirmação cultural de potencial crescimento económico374, que 

atrai a fixação de outras actividades. 

A nível mundial os anos 70 ficaram marcados pelas enormes e agitadas 

mudanças que aconteceram e, no plano artístico internacional, pela introdução de meios 

alternativos como forma de comunicação. A noção de objecto tridimensional passou por 

um período de renovação e o próprio termo escultura foi reformulado. Alguns artistas 

apareceram com propostas de enorme austeridade enquanto outros, reabilitando da 

memória a filosofia que suportou a actividade dos minimalistas, baseavam a sua obra na 

ideia de que o objecto de escultura não tinha de ser o produto final375. 

A conjuntura política da década de setenta e a poderosa influência estrangeira, 

importada pelos artistas portugueses que iam fazer investigação no estrangeiro e traziam 

novidades para o panorama artístico nacional, tornaram a arte portuguesa 

interventiva376. 

Passando à década de oitenta, e de um ponto de vista global, a economia 

mundial considera estes dez anos como a década em que ocorreu uma grande retracção 

industrial e em que o crescimento foi diminuto. 

Talvez como consequência das dificuldades económicas aliadas à exigência de 

continuar a desenvolver trabalho e a produzir arte, os artistas aventuraram-se na 

representação de novas ideias, na utilização de novos materiais e na exploração de 

conceitos que anteriormente não se equacionavam. 

Generalizou-se a ideia de que as mais variadas formas de expressão, com a 

utilização de uma multiplicidade de métodos e materiais, têm o mesmo valor que 

aquelas que, tradicionalmente, não se aventuram na exploração de novos caminhos do 

visual imaginário377. A actividade a que chamamos arte teve de responder 

constantemente às necessidades de diferentes contextos sociais e, nesse desafio 

permanente, a escultura teve um lugar preponderante. A denominada Nova Escultura 

recuperou para as suas produções um manancial de referenciais que tinham sido 

desprezados pelos anteriores criadores378. 

                                                 
374 ABREU, José Guilherme – A escultura no espaço público do Porto no século XX: Inventário, 
história e perspectivas de interpretação. [Em linha]. 
375 CORK, Richard – op. cit., p. 8. 
376 CHUVA VASCO, Nuno - Os últimos 50 anos da pintura e escultura portuguesa do século XX. 
[Em linha]. p. 9. 
377 CORK, Richard – op. cit., pp. 1-5. 
378 CORK, Richard – op. cit., pp. 8-10. 
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É na década de oitenta que em Portugal, com a revisão constitucional e com a 

eleição do primeiro Presidente da República civil, se afirmou plenamente o 

funcionamento democrático consolidado durante o conturbado período de transição 

anterior e que o mercado da arte se revitalizou. 

O governo instaurou a lei do mecenato e tomou a resolução de ajudar os jovens 

artistas no financiamento dos seus projectos. A forma como foram atribuídos esses 

apoios contribuiu para que se tenha tornado o período a partir do qual a arte portuguesa 

se caracteriza pelo individualismo dos artistas379. 

De uma forma geral a agitação que se vivia a nível mundial, nos diferentes 

campos da actividade artística, não teve grande reflexo na escultura que se continuou a 

produzir no Algarve, prevalecendo os tradicionais cânones e as habituais matérias de 

concretização das peças. 

Ainda assim as mesmas movimentações que agitaram a vida social portuguesa, 

alteraram a ordem que existia nesta região e a nova abertura política operada permitiu 

que os temas, as estéticas, os materiais e as tecnologias, concretizados na escultura 

pública, apesar de darem continuidade a algumas das características anteriores se 

diversificassem noutras. Estas mudanças processaram-se em períodos sequenciais que 

reflectem o ambiente vivido em dois intervalos de tempo, com produções artísticas 

distintas, até ao final dos anos oitenta e os anos noventa. 

Depois do 25 de Abril de 1974, nos últimos anos setenta, são colocadas sete 

esculturas públicas no Algarve, na década de oitenta mais nove obras surgem na região 

e, até ao final do século XX, aparecem outras quarenta peças no território mais a sul de 

Portugal380. A produção de obras de arte pública aumentou intensamente, comparada 

com o que tinha acontecido no passado. 

Nos últimos anos da década de setenta, as esculturas que são construídas no 

Algarve distribuem-se de Lagos a Vila Real de Santo António e, apesar da diversidade 

temática que propõem, são obras de arte pública numa linha estética muito semelhante 

àquela que imperava anteriormente. 

O tema mais recorrente é o da homenagem à figura local e regional. Os poetas, 

os escritores e os beneméritos da região passam a ter lugar público, com a forma de obra 

escultórica. Tal como acontecia pelo resto do país, iniciam-se as homenagens a algumas 

profissões das classes trabalhadoras e a organizações associativas, aparece a primeira 

                                                 
379 CHUVA VASCO, Nuno - op. cit., p. 14. 
380 Consultar o volume II desta dissertação, pp. 34-91. 
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escultura que eleva à categoria de heróis nacionais os bombeiros e uma outra com 

objectivo idêntico para músicos e compositores de todo o mundo. 

A ruptura estabelecida e o impacto provocado pelo D. Sebastião381 de João 

Cutileiro não surte efeito imediato e os escultores continuaram a construir peças, bustos 

e estátuas, empregando os mesmos materiais, a mesma estrutura compositiva e as 

mesmas linguagens plásticas, optando por chegar com facilidade a um público que 

continuava a preferir a representação de ícones382. 

Salvo poucas excepções, a maioria dos artistas que assinam as esculturas 

públicas destes anos são nomes pouco conhecidos no panorama nacional, muitos deles 

artistas regionais, que apresentam homenagens a ilustres personagens, colocadas sobre 

pedestais e concretizadas em bronze ou pedra. Os materiais e tecnologias utilizadas são 

os convencionais, mas surge a primeira escultura em betão. 

De destacar o nome de José Moreira Rato, escultor que viveu até 1937383 e do 

qual foi feita a reprodução de um busto integrado num monumento. 

Assim, e começando na obra que primeiro surgiu depois do dia 25 de Abril, as 

esculturas públicas construídas no Algarve até 1989 são: Samora Barros384, de 

Raimundo Aragão em Albufeira; Assis Esperança Escritor385, de João Fragoso em Faro; 

Monumento ao Patrão Joaquim Lopes386, de José Moreira Rato em Olhão; Comandante 

Luís Cardoso Figueiredo387, de Stela em Vila Real de Santo António; Homenagem ao 

Bombeiro Português388, de Stela em Vila Real de Santo António; Homenagem a Todos 

os Músicos e Compositores do Mundo389, de Manuel Monchique Alves em Castro 

Marim; Ano Internacional da Criança390, de José Vieira Cabrita em Lagos; Mulher 

nua391, de João Cutileiro em Lagos; Monumento a António Padinha392, de autor 

desconhecido em Tavira; Homenagem a Maria Lizarda Palermo393, de M. Carrajola em 

Moncarapacho no concelho de Olhão; Emiliano da Costa Poeta394, de Sidónio José de 

                                                 
381 Idem, p. 34. 
382 PEREIRA, José Fernandes – Escultura Contemporânea. Lisboa. p. 263. 
383 PEREIRA, José Fernandes – Reis, António Soares dos. Lisboa.  p. 475. 
384 Consultar o volume II desta dissertação, p. 35. 
385 Idem, p. 35. 
386 Idem, p. 36. 
387 Idem, p. 37. 
388 Idem, p. 38. 
389 Idem, p. 39. 
390 Idem, p. 40. 
391 Idem, p. 41. 
392 Idem, p. 42. 
393 Idem, p. 43. 
394 Idem, p. 44. 
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Almeida em Estoi no concelho de Faro; Manuel Brito Pardal (Poeta Pardal)395, de 

Diamantina Negrão em Quarteira no concelho de Loulé; Reconquista Cristã da Cidade 

de Silves396, de Laranjeira Santos em Silves; Homenagem a Júlio Dantas397, de 

Tolentino Abegoaria em Lagos; Mutualidade Popular398, de António Santos em Faro; e 

António Aleixo399, de Lagoa Henriques em Loulé. 

A maioria destas obras são bustos, colocados em cima de pedestais de pedra e 

concretizados nas tecnologias de fundição em bronze. As bases, em forma de 

paralelepípedo, cilindro ou tronco de pirâmide, umas mais elevadas outras de altura 

reduzida, integram frases, datas e palavras que informam sobre a vida e obra daqueles 

que se lhes sobrepõem, populares ou personalidades que se evidenciaram em diferentes 

áreas da vida regional. 

É deste período o busto de homenagem a Assis Esperança Escritor400, oferecida 

à cidade de Faro pela viúva do homenageado401, foi realizada pelo escultor João Fragoso 

e está patente no Largo de São Pedro em Faro.  

João Fragoso, de espírito travesso na pesquisa permanente de novas técnicas e 

novas formas de se exprimir402, foi um dos mais importantes vultos da escultura 

portuguesa contemporânea e, integrado na que é considerada a segunda geração de 

estatuários, produziu uma obra na qual é visível a preocupação constante de renovação 

da linguagem plástica403. 

No busto que constrói, representando o escritor, exibe o seu estilo sóbrio, 

animado por uma modelação expressiva e vigorosa404, definindo uma figura que, sendo 

rejeitado pelo regime salazarista, tinha amigos de todas as convicções políticas405.  

Assis Esperança escreveu sobre temas de carácter social, relatando e 

descrevendo a miséria em que vivia o povo do seu país. No contexto político em que 

viveu, os seus escritos ditaram que fosse a escritor farense mais traduzido no 

estrangeiro406. 

                                                 
395 Idem, p. 45. 
396 Idem, p. 46. 
397 Idem, p. 47. 
398 Idem, p. 48. 
399 Idem, p. 49. 
400 Idem, p. 35. 
401 NETO, Teodomiro – op. cit., p. 140. 
402 NUNES, Paulo Simões – Fragoso, João. Lisboa. p. 308. 
403 Idem, p. 304. 
404 PAMPLONA, Fernando - op. cit., Vol. II. p. 334. 
405 NETO, Teodomiro – op. cit., p. 140. 
406 Ibidem. 
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A base singela, talhada em granito rosa, eleva a figura acima da estatura de 

qualquer ser humano e confere-lhe uma dignidade quase imponente. Escritor e escultor 

estão presentes numa das mais nobres zonas da cidade de Faro. 

De 1976 é o Monumento ao Patrão Joaquim Lopes407, homem do mar natural de 

Olhão que cedo vai viver para Paço de Arcos e onde se torna Patrão de Salva Vidas. 

Pelos seus actos de bravura e pelo seu carácter destemido no salvamento de muitas 

vidas humanas recebe uma condecoração portuguesa e outra britânica. 

A Câmara Municipal de Olhão homenageou este herói que nesta cidade nasceu e 

mandou construir um monumento no qual integrou um busto da autoria do escultor José 

Moreira Rato. O busto é uma réplica de um outro que existe no Jardim de Paço de 

Arcos, está assinado e datado pelo escultor com o ano de 1925 mas encontra-se 

informação que lhe atribui o ano de 1888 como sendo o da sua realização408. 

O enquadramento concebido para alojar o corajoso homem do mar integra, ao 

seu lado direito, uma peça em betão que sugere a quilha de um barco e uma parede, 

forrada com placas de calcário, onde estão escritos dois versos do poeta Thomaz 

Ribeiro, GANHOU QUE AS TRAZ AO PEITO HÁBITOS E MEDALHAS / NUNCA 

MATANDO IRMÃOS, MAS A RASGAR MORTALHAS, e as seguintes frases: PATRÃO / 

JOAQUIM LOPES / FILHO DE OLHÃO / GLÓRIA DE PORTUGAL / BENEMÉRITO 

DA HUMANIDADE / HOMENAGEM DO POVO DE OLHÃO / OUTUBRO DE 1967. 

Em 1985 é colocado em Estoi, concelho de Faro, um busto homenageando 

Emiliano da Costa Poeta409. O autor da modelação é o artista plástico algarvio Sidónio 

José de Almeida que pelas terras do Algarve produziu inúmeras pinturas e esculturas. A 

encomenda foi feita pela Câmara Municipal, cujo presidente era Mário Lyster Franco410, 

para venerar um ilustre filho da aldeia onde está situada. O busto, que se eleva a cerca 

de três metros de altura, representa a figura do poeta num modelado expressivo e 

realista, em que as texturas não foram disfarçadas e aparecem a animar as superfícies, 

repousa sobre um pedestal de calcário elaboradamente trabalhado. A base, em forma de 

coluna, termina com um capitel de ângulo em duas volutas que serve de apoio ao busto. 

À frente do conjunto está colocada uma peça em pedra, com a forma de uma folha de 

papel enrolada nos extremos, onde se pode ler o poema Aldeia Branca, assinado pelo 

autor. 

                                                 
407 Consultar o volume II desta dissertação, p. 36. 
408 PEREIRA, José Fernandes – op. cit.,  p. 475. 
409 Consultar o volume II desta dissertação, p. 44. 
410 GOMES, Neto – op. cit., p. 280. 
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O largo, que hoje tem o nome de General Humberto Delgado, foi arranjado para 

receber a escultura e, na calçada à portuguesa onde assenta a obra, estão embutidas duas 

placas de bronze com a sua identificação. Na primeira se registou EMILIANO DA 

COSTA / Tavira 3-12-1884 Poeta Estoi 1-1-1968 e na segunda HOMENAGEM DA 

C.M.FARO 1935. 

Em 1987 é colocada em Quarteira, zona piscatória do concelho de Loulé, um 

busto de homenagem a uma figura algarvia, pescador e poeta popular do mar. A 

Homenagem a Manuel Brito Pardal (Poeta Pardal)411 tem como autora Diamantina 

Negrão, uma mulher que nos últimos anos da sua vida tira o curso de Belas Artes e 

descobre a paixão pela escultura. 

O conjunto, busto e pedestal, inscrevem-se numa forma global de pirâmide em 

que o retrato assume o topo. A base, de proporções enormes relativamente ao bronze 

que suporta, está forrada de pequenas pedras cúbicas iguais às utilizadas para fazer a 

calçada dos passeios, a denominada calçada à portuguesa. A modelação da figura, 

transportada a bronze e patinada com uma cor verde-escuro, é suave e representa um 

homem de meia-idade, de semblante introspectivo. 

Nas faces do tronco de pirâmide da base aparecem inscritos a identificação 

HOMENAGEM / A MANUEL BRITO PARDAL / POETA PESCADOR / 1916 – 1984, e 

alguns versos do poeta: Nas ondas do Mar cá fora / Nas ondas do Mar lá dentro / Fiz 

da vida uma história / Com o meu fraco pensamento. 

Alterando a linha temática mais habitual na escultura pública existente na região 

do Algarve, de veneração de um único indivíduo, volta a aparecer uma obra que 

homenageia um grupo de ilustres desconhecidos. Depois das comemorações aos heróis 

militares o tema adequa-se às exigências das mudanças sociais e os eleitos são agora 

todos os virtuosos que integram uma classe profissional. 

Assim a única escultura pública do concelho de Castro Marim é a Homenagem a 

Todos os Músicos e Compositores do Mundo412, da autoria de Manuel Monchique 

Ribeiro Alves e ali é colocada em 1978. Deste artista não existe registo de qualquer 

outra obra na região do Algarve. 

A obra é composta por uma base em forma de tronco de pirâmide e uma 

interpretação da esfera armilar encimada por uma lira, colocadas no topo. A base está 

assente sobre um paralelepípedo quadrangular e as duas formas estão revestidas de 

                                                 
411 Consultar o volume II desta dissertação, p. 45. 
412 Idem, p. 39. 
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placas de pedra mármore preta. Numa das faces do tronco de pirâmide pode ler-se a 

inscrição: HOMENAGEM A TODOS OS MÚSICOS E COMPOSITORES DO MUNDO 

/ BANDA MUSICAL CASTROMARINENSE / CASTRO MARIM 13.IX.1978. Numa das 

faces do paralelepípedo quadrangular está inscrito: INAUGURADO PELO EXMO 

SENHOR DR. JÚLIO D’ALMEIDA CARRAPATO. 

A interpretação da esfera armilar foi realizada em latão, repuxado de forma a 

exibir os anéis que representam o movimento do Sol, o Equador e os Trópicos. A lira 

que encima esta esfera é construída em latão recortado e soldado de maneira a ter 

volume, a sua forma é a que qualquer indivíduo associa ao instrumento musical que 

representa. A sua estrutura consiste num corpo oco, a caixa de ressonância, do qual 

partem na vertical dois braços ou montantes. Estes últimos também são ocos. A meio da 

forma os braços estão ligados por uma barra horizontal, o jugo, que liga as três cordas. 

Estas três cordas têm comprimentos diferentes e elevam-se acima dos braços 

projectando a forma para o céu. O conjunto constituído pela esfera e lira foi oxidado, 

apresentando uma cor escura, e assenta sobre dois paralelepípedos quadrangulares da 

mesma cor, recortados e soldados em latão. 

Os temas escolhidos para a escultura pública algarvia continuam a sofrer 

alterações e, no ano de 1979, a propósito das Comemorações do Ano Internacional da 

Criança, a Câmara Municipal de Lagos inaugura uma obra do artista plástico413, natural 

de Olhão e radicado em Lagos, José Vieira Cabrita. 

No Algarve a obra 1979 Ano Internacional da Criança414 é a primeira escultura 

pública que utiliza uma matéria-prima diferente das tradicionais, totalmente realizada 

em betão. 

A obra, de pequenas dimensões, sugere influências tardias da escultura de 

formas simples de Constantin Brancusi ou da subtileza abstracta das figuras de  Henry 

Moore415. É certo que aquilo que vemos depende de onde estamos situados e da altura 

em que o fazemos, da nossa posição no tempo e no espaço416.  

Na continuidade da ruptura com a constante maneira de erigir obras para um 

público abrangente, e elegendo os grupos anónimos como os merecedores de obras em 

                                                 
413 CEROL, A.M. Cristiano - Trabalhos de José Vieira Cabrita. Lagos. p. 12. 
414 Consultar o volume II desta dissertação, p. 40. 
415 JANSON, H. W. – op. cit., p. 681. 
416 BERGER, John – Modos de ver. p. 22. 
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sua homenagem, data de 1989 a peça do arquitecto António Santos que representa a 

Mutualidade Popular417. 

É uma escultura totalmente concretizada em pedra, granito preto e rosa, volumes 

absolutamente abstractos em que duas formas paralelepipédicas se elevam do chão e 

terminam em unidades curvas, oito arcos de circunferência, dirigidas umas para as 

outras. 

Descontextualizada no tempo mas preconizando os caminhos que a arte pública 

viria a produzir, as duas formas verticais adquirem uma função mista, entre escultura e 

objecto utilitário de design, unindo-se por um bloco de granito rosa onde está 

identificada a razão de existir do objecto que explica: PRACETA / MUTUALIDADE 

POPULAR / ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MUTUOS / FUNDADA EM FARO / EM / 

10 – 09 – 1926. 

Em conversa de café com o autor, ele explica que a escultura representa a 

geometrização de dois braços que terminam em forma de dedos que se vão enlaçar. As 

formas, onde não se identificam figuras, contradizem a ideia que nos é dada pelo 

arquitecto que a constrói obrigando a equacionar a ideia de abstracção figurativa ou 

mesmo de figuração abstracta.418 

Em 1980 Lagos expõe publicamente outra escultura de João Cutileiro, A Mulher 

nua419 que está deitada sobre a relva de um dos canteiros da Rua da Porta de Portugal e 

que integra uma temática sempre recorrente na obra do escultor, em que a figura da 

mulher teve um papel preponderante. 

Do mesmo ano de 1989 é uma das homenagens ao mais conhecido poeta popular 

do Algarve e de Portugal, o poeta António Aleixo420. Está erigida no Parque Municipal 

de Loulé, no meio de um bosque sombreado por enormes árvores junto ao Anfiteatro 

António Aleixo, aí construído também em sua homenagem. 

A escultura foi trabalhada pelo escultor Lagoa Henriques, escultor 

contemporâneo neofigurativo cujas obras revelam enorme simplificação421 e que tem 

obra espalhada por Portugal inteiro e nos museus de muitos outros países. 

Lagoa Henriques, único escultor da sua geração que encontra na poesia a força 

da sua actividade criativa422, representa o poeta popular algarvio sentado de lado numa 

                                                 
417 Consultar o volume II desta dissertação, p. 48. 
418 VALLIER, Dora – A arte abstracta. Lisboa. p. 237. 
419 Idem, p. 41. 
420 Idem, p. 49. 
421 PAMPLONA, Fernando – op. cit., Vol. III. p. 334. 
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cadeira, um dos braços abraçando as costas dessa mesma cadeira, de perna cruzada 

sobre a outra, mostrando à sua esquerda uma mesa de café. António Fernandes Aleixo 

vive hoje no coração dos portugueses e para que o homem e a obra não sejam 

esquecidos, foi erigida, no parque da cidade de Loulé um monumento ao poeta. Dessa 

escultura foi feita uma réplica e colocada frente ao Café Calcinha, no centro da cidade, 

pois este era ponto de encontro do poeta com os amigos e local de inspiração e trabalho. 

A escultura tem as dimensões reais de uma pessoa e a mesa de bronze apresenta 

poemas escritos pela mão do poeta. 

O homem representado está sentado aparentando uma pose de repouso e reflexão 

interior. A obra está colocada, num conjunto arquitectónico de apoio ao anfiteatro, no 

lugar onde se completa a esplanada do café aí existente. Tem, por detrás, uma parede 

branca onde estão colocados azulejos com a seguinte inscrição: ANTÓNIO ALEIXO 

POETA POPULAR 1899 – 1949. Na mesma parede, mas do lado contrário àquele em 

que se encontra o poeta e também pintados em azulejos, vêem-se versos da sua autoria: 

E ASSIM LIÇÃO POR LIÇÃO QUE A POUCO E POUCO APRENDEMOS DE 

OUTROS A OUTROS DAREMOS QUE A MUITOS OUTROS DARÃO. 

As décadas de setenta e oitenta, ficaram marcadas na História do século XX 

como o fim da idade industrial e o início da era da informação. 

Sobre a actividade artística José Gil refere que  

A arte contemporânea instalou-se, precisamente, com o estilhaçar das certezas. Tudo, 
aliás, pareceu estilhaçar-se nos anos 80: a convicção de que o caminho da arte era a 
crítica da própria arte e do que constituiu como esfera autónoma na sociedade (desde o 
cavalete ao museu), a experimentação como processo e o fragmento como produto; 
uma certa universalidade do juízo de gosto.423 
 

mas no Algarve a realidade é bem diferente e as alterações mundiais poucos reflexos 

encontram na escultura produzida na região. É na década de noventa que aparecem 

novas propostas de arte pública e que os escultores traduzem as suas obras utilizando 

novos temas, novos materiais e novas tecnologias. 

 

4.5.1 – Os anos 90 

 

Muitos países, instituições, companhias e organizações consideraram os anos 

noventa como os tempos mais prósperos do ponto de vista do desenvolvimento 

                                                                                                                                               
422 PEREIRA, Fernando António Baptista – Henriques, António Augusto Lagoa. Lisboa. p. 336. 
423 GIL, José - «Sem título», escritos sobre arte e artistas. Lisboa. p. 93. 
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económico de um passado recente. O fim da Guerra Fria permitiu que em muitos países 

ocidentais se assistisse a uma estabilidade política. Em Portugal desenvolvem-se as 

grandes obras de engenharia nas vias de comunicação rodoviária proporcionadas pelos 

fundos estruturais europeus. 

As artes, entre as quais a escultura, intensificam a sua actividade e o 

aparecimento de novas tecnologias possibilitam ultrapassar os limites convencionais da 

estética e a sua expansão por universos ainda não experimentados. 

Uma incessante busca, e consequente descoberta de novas formas de linguagem, 

resulta na utilização de inúmeras técnicas mistas, em que as abordagens temáticas 

tornam a actualidade artística numa das mais ricas mas, também, naquela em que 

prevalece um permanente questionamento sobre as ideias que transmite, as formas 

plásticas que veicula ou mesmo as tecnologias e ciências de que se apropria. As 

instalações aparecem com uma intensidade reforçada e melhorada424.  

O papel da estética no processo de significação e valorização da obra de arte é 

desvalorizado425 e a prática determina a abertura da arte à interdisciplinaridade que 

exige uma disponibilidade de meios técnicos e um domínio das tecnologias não 

existentes no nosso país. 

No Algarve a escultura reflecte apenas o conceito de mudança que se operava no 

panorama nacional e internacional. Mantendo-se distanciada das tendências mais 

vanguardistas, envereda no sentido da produção de uma enorme quantidade de peças, 

iniciando assim uma fase em que novas matérias e materiais são eleitos para a 

concretização das ideias. 

 Entre os anos de 1990 e 2000 são construídas quarenta e uma esculturas 

públicas na região426. De Sotavento a Barlavento os espaços urbanos animam-se com 

obras de escultores portugueses e estrangeiros. A produção tridimensional que até aqui 

tinha estado reservada aos artistas nacionais, com excepção de dois autores do início do 

século, começa a integrar a participação de escultores oriundos de outros países que se 

deslocam a Portugal. 

As obras patentes nas ruas, praças, jardins, rotundas, parques e urbanizações 

específicas estão disponíveis numa variadíssima gama de formas de expressão e 

misturam-se temporalmente nos estilos, materiais e temas tratados que escolhem. 

                                                 
424 TRAQUINO, Marta – op. cit., p.7. 
425 CHUVA VASCO, Nuno - op. cit., p. 17. 
426 Consultar o volume II desta dissertação, pp. 51-91. 
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Encontram-se as peças de cariz figurativo, homenageando figuras importantes ou 

grupos sociais, as construções abstractas, com maior ou menor geometrização, e os 

objectos comuns eleitos como esculturas públicas de grandes dimensões. 

As esculturas figurativas homenageiam grupos sociais, importantes na evolução 

do Algarve, e o busto deixa de ter cabimento como produção de obra de arte: nesta 

década apenas são colocados dois exemplares deste tipo na região. Algumas peças 

representam animais que animam os espaços percorridos pelos transeuntes. 

As obras abstractas elegem os grandes acontecimentos portugueses, as datas 

importantes para o país, entre os quais o dia 25 de Abril de 1974, mas a maioria não 

exibe título ou motivo, aparecem como elementos decorativos de uma paisagem urbana. 

As linguagens plásticas que adoptam distribuem-se pelas tendências e 

experimentação dos escultores que as concebem e executam. Recorrendo a diversos 

materiais concretizam-se em rochas, bronze, ferro, madeira, plásticos, cerâmica, aço 

inox, betão e água. 

Organizadas cronologicamente, encontramos no Algarve, datadas dos anos 

noventa, as seguintes esculturas públicas: Homenagem à Cidade de Olhão427, de 

António Vidigal em Olhão; sem título428, de Jorge Vieira em Lagos; Brazão de 

Lagos429, de José Arvelos em Lagos; sem título430, de Santos Cruz em Faro; Manuel 

Santos Cabanas, Homenagem ao Democrata e ao Artista431, de Diamantina Negrão em 

Vila Nova de Cacela; Homenagem ao Pescador432, de Francisco Bronze em Ferragudo; 

Homenagem aos Bombeiros433, de autor desconhecido em Tavira; Homenagem do Povo 

de Olhão ao Padre Delgado434, de António Vidigal em Olhão; sem título435, de Vitor 

Picanço em Faro; sem título436, de Fernando Conduto em Loulé; Monumento aos 

Pescadores437, de Tolentino Abegoaria em Lagos; sem título438, de António Matos em 

Vila do Bispo; Padrão Comemorativo do 10 de Junho439, de Jorge Mealha em Lagos; 

                                                 
427 Consultar o volume II desta dissertação, p. 51. 
428 Idem, p. 52. 
429 Idem, p. 53. 
430 Idem, p. 54. 
431 Idem, p. 55. 
432 Idem, p. 56. 
433 Idem, p. 57. 
434 Idem, p. 58. 
435 Idem, p. 59. 
436 Idem, p. 60. 
437 Idem, p. 61. 
438 Idem, p. 62. 
439 Idem, p. 63. 
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António Aleixo440, de Lagoa Henriques em Loulé; ARAVITAE, 

OMNIAVINCITAMOR441, de Vitor Borges em Loulé; Monumento aos Navegadores 

Lacobrigenses442, de Alexandre Barata em Lagos; Rosa dos Ventos443, de Soren Ernst 

em Lagos; Família de Golfistas444, de autor desconhecido na Quinta do Lago em Loulé; 

Liberdade Diálogo Democracia Monumento comemorativo dos 25 anos do 25 de 

Abril445, de Vera Faria Gonçalves em Lagos; sete esculturas públicas sem título446, de 

Jorge Melício em Monchique; O Homem do Mar447, de Mário Miranda em Vila do 

Bispo; Águia na Torre448, de Philipe Claisse em Vale do Lobo; sem título449 de António 

Mira em Faro; Esfera Armilar, Golfinhos, Minhocas e Relógios450 de Armando Reis e 

António Cavaco em Albufeira; sem título451, de Carlos Ambrum em Faro; sem título452, 

de Gabriel Gutiérrez Vázquez em Faro; Pescador453, de João Cutileiro em Alvor; sem 

título454, de José Villa em Faro; sem título455, de Nieas Fischer e Jacinto Santana em 

Faro; ITIC456, de Paulo Quaresma em Portimão; sem título457, de Pedro Ávila em Faro; e 

sem título458, de Pedro Ramos na Quinta do Lago em Loulé. 

Um dos grupos temáticos mais abordados pelas esculturas públicas da década de 

noventa é o de homenagem a grupos de indivíduos que têm uma determinada actividade 

em comum. Analisando algumas destas obras verifica-se que as linguagens plásticas são 

muitos diversificadas. 

Uma escultura pública do escultor António Vidigal, datada de 1990, está situada 

no Largo João Serra em Olhão, onde converge um dos extremos de uma das principais 

avenidas da cidade, Av. da República, e em frente ao edifício onde funciona o Tribunal 

Judicial. 

                                                 
440 Idem, p. 64. 
441 Idem, p. 65. 
442 Idem, p. 66. 
443 Idem, p. 67. 
444 Idem, p. 68. 
445 Idem, p. 69. 
446 Idem, pp. 70-76. 
447 Idem, p. 77. 
448 Idem, p. 78. 
449 Idem, p. 79. 
450 Idem, p. 80-83. 
451 Idem, p. 84. 
452 Idem, p. 85. 
453 Idem, p. 86. 
454 Idem, p. 87. 
455 Idem, p. 88. 
456 Idem, p. 89. 
457 Idem, p. 90. 
458 Idem, p. 91. 
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O conjunto, que se espraia em Homenagem à Cidade de Olhão459, ostenta o dia e 

o mês que colocou na história os olhanenses como os impulsionadores da revolta contra 

os franceses, destacando a importância que os pescadores tiveram na expulsão dos 

invasores e lembrando, também, o dia em que o Lugar de Olhão se viu elevado a vila e 

em que foi criado o concelho, no ano de 1808. 

Na zona frontal inferior da obra, e dela fazendo parte integrante, aparece 

esculpida na brecha, a baixo-relevo, a frase que glorifica o povo olhanense: DA 

FORÇA DO MAR NASCEU / E RECONHECIDOS VALORES DEU À 

NAÇÃO / P’LO TRABALHO DOS OLHANENSES CRESCEU / ESTA 

TERRA CIDADE DE OLHÃO 16-06-1990 .  

A leitura desta inscrição comemora, também, a data em que teve lugar a 

elevação da Vila de Olhão da Restauração a Cidade, no ano de 1985, cento e oitenta e 

dois anos depois dos acontecimentos que os legitimaram. 

A obra escultórica representa uma mulher que se mostra numa posição reclinada, 

descansando sobre o cotovelo esquerdo e segurando, entre as mãos, o brasão da cidade 

de Olhão. 

Toda a escultura se dispõe projectada para o edifício do Tribunal, estabelecendo 

um diálogo suspenso entre a representação de si própria, o povo olhanense, e o poder 

judiciário do estado que o reconheceu pelos seus actos valorosos e lhe erigiu uma 

homenagem pública. 

A figura oferece-se orientada para Sul, de costas viradas a Norte, o rosto dirige- 

-se para Oeste e os cabelos esvoaçantes indicam o Este. Assim se pressentem os quatro 

pontos cardeais, que norteiam a navegação dos marítimos que homenageia, que obrigam 

a constantes cálculos e a inúmeras mudanças de rumos quando se navega no mar, tal 

como os marcantes acontecimentos que tiveram lugar em Olhão no início do século 

XIX. 

O corpo da figura feminina transporta a ideia de ninfa, interpretando um dos 

espíritos da natureza humana, a que todo o mundo Helénico prestava grande devoção e 

homenagem. Este corpo, que se adianta entre as pregas de uma concha esculpida na 

pedra, descreve um arco que encaminha a imaginação a pensar na protecção das artes da 

navegação e no conhecimento de que a menor distância entre dois pontos localizados na 

                                                 
459 Idem, p. 51. 
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superfície da Terra só se consegue medir utilizando o desenho de linhas curvas, mas que 

consente e estimula a continuidade temporal e espacial. 

O elemento curvo, a ausência de rectas ou ângulos notáveis, detém-se em toda a 

composição, colocando a forma flutuando sobre uma ondulante vaga de mar. Esta onda 

serve de base à configuração feminina e complementa a ideia de movimento, de tropel e 

de onda que o conjunto nos comunica. Apesar de se fazer representar ostentando o peso 

e a densidade da rocha, as formas em que se envolve confirmam uma volatilização 

extasiante. 

As formas arredondadas e precisas, rematadas pelo acabamento de polimento 

perfeito de toda a pedra, conferem intensa sensualidade, declaram força, identificam 

persistência e estabelecem equilíbrio à escultura que se impõe num enorme espaço 

imponente. 

O rosto de volumes atenuados, com uma expressão que se perde e se encontra no 

infinito, e os cabelos voando ao vento, evocam os cascos e as velas dos barcos que, 

quando fustigadas pelas brisas marinhas, se dirigem para um destino decidido mas ainda 

não conseguido. 

A execução desta obra de arte é de uma precisão técnica que nos relaciona com o 

trabalho manual, a tecnologia utilizada dificilmente deixa adivinhar que o uso da 

máquina está presente e patente. 

Consumada em rochas, a suavidade do mármore branco e o ardor da brecha, 

perpetua-se no tempo passado e projecta-se para um futuro distante, deixando a marca 

de uma memória que não se irá perder nunca. 

Na Praça de Tanegashima, em Vila do Bispo, está colocada uma escultura que 

comemora a realização do acordo de geminação entre o Município de Vila do Bispo e o 

Município Japonês de Nishinoomote, situado na Ilha de Tanegashima, local onde os 

portugueses acostaram no século XVI. 

A obra sem título460, datada de 1996, é do escultor António Matos que sobre ela 

refere ser uma das melhores que concebeu461. Artista que privilegia as questões 

relacionadas com a composição escultórica, versátil na utilização das matérias-primas e 

de inúmeras qualidades de pedra, escolhe para concretizar esta escultura o seu material 

de eleição, o travertino462. 

                                                 
460 Consultar o volume II desta dissertação, p. 62 
461 Informação dada por e-mail pelo escultor, em 2010/06/ 
462 PEREIRA, José Fernandes - Matos, António. Lisboa. pp. 384-385. 
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Os três elementos, que compõem um todo, distinguem-se em formas 

volumétricas geométricas. Dois enormes paralelepípedos de base quadrangular, a cada 

um dos quais está aposto um cilindro, elevam-se na vertical resultando em duas formas 

separadas uma da outra que apoiam um enorme cilindro pousado sobre elas. O elemento 

mais subido atinge cerca de sete metros de altura e coroa as duas colunas que 

representam as terras geminadas. Assim, numa delas estão gravados sulcos que 

desenham espigas de trigo e o brasão de Vila do Bispo e na outra uma teppó463 e os 

símbolos que definem a cidade de Nishinoomote. 

A relação da obra com o espaço envolvente traduz-se numa imponente escultura 

que respeita as convicções do autor e, tal como todo o objecto artístico, se afirma por si 

só464 destacando-se do espaço ajardinado. 

De 1997 é o Monumento aos Navegadores Lacobrigenses465 do escultor 

Alexandre Barata, conhecido por Xana, que se encontra na placa ajardinada da Avenida 

dos Combatentes de Lagos. 

Colocada em frente do Mercado é uma homenagem àqueles que desempenharam 

feitos heróicos na história de Portugal. Utiliza uma linguagem abstracta e, não sabendo 

o título que lhe foi aposto, não se consegue identificar o seu propósito. 

Três espirais que se desenrolam em sentidos diferentes, sobrepostas umas em 

cima das outras com orientações diversas, uma pequena esfera vermelha agarrada numa 

das faces da que se encontra no meio, levam-nos a pensar no tempo, nos tempos, num 

momento passado em que tudo se iniciou e nos percursos futuros que não terminaram 

ainda. 

As duas espirais inferiores desenham um movimento no sentido dos ponteiros do 

relógio enquanto a que se eleva mais alto contraria esse enrolamento. 

As grandes formas são construídas em aço inox, brilhante, e a pequena esfera 

vermelha destaca-se do conjunto. Este elemento, sugerindo um ponto, assinala o 

particular, de todos os particulares momentos, do movimento temporal ali traduzido. 

Sem identificação, a escultura assume o carácter de objecto decorativo e anima a 

avenida junto ao Mercado Municipal de Lagos, local onde circulam diariamente muitos 

e diversificados tipos de transeuntes. 

                                                 
463 Designação atribuída à espingarda no Japão. 
464 PEREIRA, José Fernandes – op. cit., p. 384. 
465 Idem, p. 66. 
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De 1999 é aquele que se considera o mais inesperado monumento da cidade de 

Lagos. Vera Faria Gonçalves concebeu Liberdade Diálogo Democracia Monumento 

comemorativo dos 25 anos do 25 de Abril466 para surpreender e sobre ele é necessário 

determo-nos algum tempo. 

Quando à noite entramos em Lagos, vindos da Via do Infante e descemos em 

direcção à Avenida da República, somos surpreendidos por uma mancha luminosa que 

floresce no centro de uma rotunda guardada na escuridão. A descida que fazemos, 

confortavelmente sentados num automóvel, aproxima-nos rapidamente do foco de luz e 

deixa identificar um conjunto de sete brilhantes objectos dispostos de forma a 

desenharem um círculo. Circular à sua volta obriga a desviar o olhar, ligeiramente para 

cima, num ângulo que nos transporta para um horizonte plano e imaginário, que se 

detém na cortina de luz. Do lugar onde nos encontramos, sentados no carro, não se 

consegue adivinhar quantas formas ali estão colocadas. A claridade que cada um dos 

objectos irradia confunde as formas, provoca a sensação do encontro com uma 

amálgama de luzes geométricas entrelaçadas que escondem a sua tridimensionalidade 

exacta. Ao aproximarmo-nos identificamos formas de cadeiras simplificadas, os 

volumes verticais e horizontais suficientes para ultrapassar a indefinição, a construção 

formal perfeita, num complexo jogo de matéria lumínica que define as figuras no 

espírito.467 Uma época de obscuridade tem sempre como sucessão um tempo luminoso, 

regenerado e puro, e das trevas renasce sempre a luz. 

Circulando, em velocidade controlada, com o cuidado de sentir os trezentos e 

sessenta graus da rotunda onde nos encontramos, podemos contar o número mágico que 

aquelas cadeiras transportam, a última expressão abstracta de qualquer arte468. Uma 

segunda volta à mesma estrada circular, dirigindo o olhar no sentido inverso ao seu 

centro, permite identificar quatro vias rodoviárias principais que ali desaguam, oriundas 

dos quatro pontos cardeais. De qualquer um destes pontos de referência, a aproximação 

que se faz à escultura permite deparar com uma das cadeiras virada frontalmente para 

nós, estando as outras seis colocadas com orientação diagonal diversa. Assim, quando 

se desce a Rua do Bairro da Abrótea de noite, identifica-se uma enorme cadeira 

cintilante rodeada de paralelepipédicas luzes verticais e horizontais. A escultora 

                                                 
466 Idem, p. 69. 
467 FOCILLON, Henri – op. cit., p. 73. 
468 KANDINSKY – Do Espiritual na Arte. Lisboa. p. 110. 
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aperfeiçoou a forma e adaptou-a ao seu conteúdo para conseguir transmitir a sua 

reflexão469. 

De noite, a fraca luz dos candeeiros públicos, em oposição à forte luminosidade 

da obra de arte, não desperta curiosidade para a envolvência que passa despercebida e 

repousa até ao nascer do sol. 

Se a confrontarmos com o conceito de escultura apresentado por Francisco Assis 

Rodrigues,  

[...] arte de modelar em barro, cêra, estuque, ou de esculpir em madeira, pedra, marfim 
ou de fundir em metaes, estatuas, baixos-relevos e outras obras em vulto.470, 
 

não é possível incluir esta obra no universo das esculturas por ele definidas. É 

necessário saltar para os conceitos do século XXI471 em que, no ecletismo predominante 

nas manifestações artísticas, a arte deve satisfazer apenas a condição de se constituir 

como objecto de contemplação472. 

Voltamos a entrar em Lagos deslizando sobre o mesmo percurso mas, desta vez, 

o dia já passou as doze horas, o sol brilha no seu esplendor de raios perpendiculares ao 

planeta Terra. A descida da artéria que se dirige de Norte para a rotunda da Avenida da 

República deixa-nos percepcionar uma mancha acinzentada, no meio de um círculo de 

tom azulado contornado a verde. A luz daquele dia assim nos oferecia as cores da obra 

pública. Noutros dias, com sóis de intensidades distintas, as cores surgiram diferentes. 

Paramos o carro, descemos a rua a pé e a mancha cinzenta começa a ganhar 

contornos. Na indefinição identificam-se paralelepípedos quadrangulares, unidos a 

outros sólidos geométricos com a mesma forma tridimensional. A aparência diz-nos, de 

imediato, que são cadeiras. 

As sete cadeiras que se revelam estão colocadas viradas para o interior de um 

círculo implícito cujo diâmetro mede aproximadamente cinco metros. A base onde 

assentam, como se de uma coroa real se tratasse, tem um formato convexo, concretizado 

em cimento e coberto de pequenas partículas de pedra que adquirem tonalidades 

desiguais com as variadas intensidades da luz do sol ou da lua. Esta calote com cerca de 

três metros de altura, retirada de um dos infinitos topos de uma esfera e que nos 

transporta para as regiões polares do nosso planeta, expõe linhas, ou sulcos, que a 

dividem em sete partes iguais e nas quais assenta cada uma das cadeiras. Os elementos 
                                                 
469 Idem, pp. 115-116. 
470 RODRIGUES, Francisco de Assis – Diccionario technico e historico de pintura, esculptura, 
architectura e gravura. Lisboa. p. 167. 
471 Consultar o capítulo 4 desta dissertação, pp. 53-57. 
472 READ, Herbert – Escultura Moderna, Uma história concisa. São Paulo. pp. 263-274. 
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principais são sete e as áreas onde descansam também indicam o mesmo número. É o 

número do mistério e de tudo o que é oculto e desconhecido, simboliza a perfeição e a 

evolução espiritual. O número sete traduz-se, graficamente, utilizando um triângulo 

(espírito) sobre um quadrado (matéria), totalizando sete linhas. O triângulo é criativo e 

inspirador, enquanto o quadrado é sólido e ligado à terra. A ideia do número sete está 

associada ao pensamento profundo, à absorção do conhecimento de todas as fontes 

possíveis, com inclinações espirituais e filosóficas. É o número místico por excelência e 

simboliza a totalidade do universo em movimento473.  

Desde há muito tempo que alegoria e símbolo suportam a perspectiva na qual se 

caracteriza a obra de arte, e é essa unidade no objecto artístico que determina que ela se 

constitua como um elemento de identidade, um ente na sua totalidade474. 

A secção provocada na superfície esférica repousa no mesmo nível em que se 

encontra a estrada que a circunda e é contornada por um tapete de relva verde com mais 

ou menos três metros de largura. Este tapete de relva está limitado por duas 

circunferências concêntricas, sendo a de menor raio coincidente com a base da calote 

esférica, adquirindo a forma de uma coroa circular que se espraia até ao asfalto. O 

conjunto composto pela calote esférica e a coroa circular de relva sugere o planeta 

Saturno semi enterrado no solo de onde emerge, tal como as representações gráficas que 

habitualmente se fazem dos planetas aos quais estão associados satélites. 

Mas o elemento primeiro da escultura é identificado pelo grupo das sete cadeiras 

que coroam a obra de arte. 

Este conjunto de cadeiras que assenta sobre a superfície esférica existe com uma 

identidade própria. Num exercício de imaginação é possível transportá-lo para outro 

contexto e pensar que se encontra sobre qualquer outra superfície. Fosse esse espaço 

imaginado, o seu local efectivo e o seu sentido estético manteria a mesma unidade, 

coerência e significado. Não são as cadeiras que utilizamos todos os dias, com aspectos 

tão diversificados e sempre com a mesma função utilitária, que nos convidam a sentar 

para passar algum tempo. Trata-se de cadeiras reduzidas ao seu mínimo essencial, 

formas iniciais de uma composição cuja disposição é simétrica em si mesma e no todo, 

mostrando uma orientação de acordo com uma forma geométrica simples, apesar da sua 

natureza escultórica tridimensional conduzir a relações mais complexas475. 

                                                 
473 CHEVALIER, Jean, Alain Gheerbrant – op. cit., p. 603. 
474 HEIDEGGER, Martin – op. cit., pp. 13-22. 
475 ARNHEIM, Rudolf  – op. cit., p. 197. 
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O sentimento formal das cadeiras, representadas na escultura, sustenta-se nos 

elementos essenciais, para que assim seja identificado o ícone. Simultaneamente está 

contido na reflexão em que a artista se abandonou sobre a forma cadeira em si, a qual se 

fecha na objectividade do poder de imitação subjectiva e se reforça no seu oposto 

resultando numa construção racional476. 

As formas das cadeiras assumem-se como um acto de comunicação, de 

indivíduo para indivíduo, na sua configuração de uma memória concreta, e comunicam-

-se a si próprias e à escultora que as construiu477. 

Esta escultura pública comemora os vinte e cinco anos do 25 de Abril de 1974, o 

dia que assinala a revolução que conduziu Portugal para a democracia, e entrega-nos 

elementos que simbolizam a terra, o homem, o diálogo e a luz, constitui um monumento 

aos vinte e cinco anos de vida democrática. 

A descoberta que fazemos deste monumento, passando de um encontro nocturno 

para uma visão diurna, transporta consigo o poema a que Sophia de Mello Breyner 

chamou 25 de Abril 

Esta é a madrugada que eu esperava 
O dia inicial inteiro e limpo 
Onde emergimos da noite e do silêncio 
E livres habitamos a substância do tempo.478 
 

O grupo de cadeiras desabitadas, oferecidas a todos os portugueses que as 

queiram ocupar livremente e em tertúlia, harmoniza-se com as palavras que elogiam a 

comunicação e que denominam a obra Liberdade Diálogo Democracia, ilustrando as 

considerações que António Dacosta escreveu sobre a época histórica que a obra de arte 

homenageia 

[...] A sociedade portuguesa foi sempre [...] muito segregada do povo. Uma das 
características do intelectual e do dirigente daqui é não saberem o que é que o povo 
pensa e fala [...] Somos, aliás, julgados pelo que os outros dizem que escrevemos ou 
dizemos, não por aquilo que escrevemos ou dizemos.” [...] “O nosso é um país muito 
particular, coisa que se vê na maneira como as pessoas falam umas com as outras, nos 
gestos, nos pequenos costumes de relação íntima.” O português continua a ser o “povo 
da Europa mais rico de sentimentos e sensações” [...] “Basta vermos a maneira 
afectuosa como os indivíduos se contactam para nos apercebermos disso. Um homem a 
passear com outro de braço dado tornou-se uma coisa bastante natural. O convívio 
entre os jovens revela-se de uma afectuosidade extraordinária. É possível que este tipo 
de relações nos leve à criação, por exemplo, de um género de comunicação humana 
que não existe noutro lado, ou que existe em pequena escala479. 
 

                                                 
476 ADORNO, Theodor W. – op. cit., p. 135. 
477 ECO, Humberto – op. cit., p. 30. 
478 MEDINA, João – História de Portugal, dos tempos pré-históricos aos nossos dias. Amadora. p. 33. 
479 DACOSTA, Fernando – Os mal-amados. Alfragide. pp. 51-54. 
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A análise da sua concepção simbólica formal leva-nos a enquadrar esta escultura 

numa filosofia construtiva que assenta nos quatro axiomas expressos no manifesto que 

Gabo e Pevsner opuseram aos materialistas. A escolha metafísica que a escultora Vera 

Gonçalves encontra dirige-se no sentido de uma revelação estética dos elementos da 

realidade, numa representação concreta do espaço e do tempo. O prazer com que esta 

obra de arte pública se entrega ao observador resulta de muitos graus de percepção e é 

de natureza intelectual e sensível480. 

A poética dos materiais escolhidos para executar o objecto intensifica a 

importância dos espaços interiores e exteriores. As cadeiras são feitas recorrendo a um 

plástico translúcido que permite a passagem da luz que se acende no seu interior. Esta 

concepção assenta no princípio do equilíbrio dos vazios e dos cheios, na existência de 

uma dupla força, aquela que materializa a superfície e a que concretiza a essência, 

admitindo uma tensão entre o interior, o espaço encerrado, e o exterior, o espaço sujeito 

às leis da luz e do ambiente481. Nesta obra é evidente a tensão sentida nos dois sentidos, 

do interior iluminado para o exterior e do exterior submetido à luz do sol para o interior, 

que lhe confere uma dimensão temporal contínua. A criação da sua aparência está 

associada, consciente e intencionalmente, à transformação do tempo nas suas 

características particulares de afirmação simbólica na forma visual482. 

Podemos considerar o conceito de monumento como aquele em que a 

representação apenas era possível às personagens históricas ou para os que se 

destacavam socialmente, aos heróis nacionais. Se assim o fizermos o monumento 

comemorativo dos vinte e cinco anos do 25 de Abril está integrado na categoria da arte 

pública que estabelece a ruptura com o conceito de monumento483. Este monumento de 

homenagem aos vinte e cinco anos do 25 de Abril consagra e distingue o Homem que 

existe como corolário dos ideais da Liberdade, do Diálogo e da Democracia. É uma 

exaltação dos ideais de todos os que desempenharam um papel activo naquela data 

marcante e mantém um convite aberto a todos os que continuam a existir, remetendo 

para um futuro sem limites. 

Passando para outro género de obras públicas existentes no Algarve desta 

década consideramos agora as que se exprimem sem indicar título e que, por isso, 

assumem o papel de esculturas que diferenciam, animam e decoram lugares. 

                                                 
480 READ, Herbert – A Filosofia da Arte Moderna. Lisboa. pp. 271-273. 
481 FRANCASTEL, Pierre – op. cit., p. 267. 
482 CANDEIAS, Ana Filipa – Tempo / histórias. Lisboa. p. 176. 
483 REGATÃO, José Pedro – op. cit., p. 95. 
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De todas as que se encontram no Algarve destaca-se uma peça de grandes 

dimensões colocada em 1990 no passeio da Avenida dos Combatentes de Lagos. A 

situação que ocupa desafia as regras estabelecidas anteriormente e as pessoas que se 

deslocam naquela calçada são obrigadas a passar ao seu lado, quase a tocar-lhe. A 

proximidade do público permite o contacto directo com a escultura pois qualquer um 

pode sentir as suas formas, sentar-se nela ou até escalar pelos elementos que a 

compõem. 

Esta obra sem título484 realizada pelo escultor Jorge Vieira é constituída por 

tubos com cromatismo multicolor que à noite, através de iluminação direccionada, 

produzem efeitos luminosos invulgares. 

Traduzida num material pouco usado pelo escultor a obra é composta por oito 

tubos de alumínio, colocados verticalmente em relação ao chão, unidos por cinco outros 

tubos que se posicionam perpendicularmente em relação aos primeiros. Todos os 

elementos da escultura têm forma cilíndrica. Os tubos verticais apresentam alturas 

diferentes e a sua composição relacional não obedece a qualquer regra identificável. 

Nas formas verticais estão pintadas faixas de cor vermelha, preta e branca. As 

formas horizontais estão totalmente pintadas de preto ou de vermelho. 

No topo dos dois tubos maiores estão recortadas algumas porções do alumínio, 

em forma quadrangular, atribuindo uma aproximação à forma das chaminés dos navios 

de alto mar ou aos tubos dos órgãos que as igrejas possuem. 

Outro género de esculturas públicas que encontramos na região é as que 

representam personagens, homens, mulheres e crianças, anónimos figurantes parados no 

tempo das cidades que se confundem com a correria diária de quem com eles se cruza. 

No ano de 1999, a cidade de Monchique distribuiu pelas suas ruas e pelo parque 

urbano um conjunto de sete esculturas sem título485 de Jorge Melício. Todas elas 

mostram as formas da modelação traduzidas em bronze e representam figuras em escala 

natural que, descontraidamente, caminham, descansam, brincam ou trabalham nos 

espaços que habitam. 

Uma dessas esculturas apresenta uma figura feminina sentada sobre o muro que 

protege a escadaria que desce para o parque da cidade. A jovem mulher segura num dos 

braços uma pequena cesta, a outra mão repousa sobre a coxa nua. O rosto da figura está 

dirigido para cima e as vestes abrem-se deixando adivinhar os seios. De traços 

                                                 
484 Consultar o volume II desta dissertação, p. 52. 
485 Idem, pp. 70-76. 



Universidade de Lisboa / Faculdade de Belas-Artes                                          Mestrado em Escultura – Estudos de Escultura Pública 

2010                               ESCULTURA PÚBLICA NO ALGARVE - SÉCULOS XX E XXI - (1900 – 2009) 
Dissertação orientada pelo Professor Doutor José Fernandes Pereira 

Maria Isabel Serra Granado Cordeiro Laranjo 
127

fisionómicos delicados a personagem feminina distancia-se das figuras algarvias das 

mulheres trabalhadoras. Esta representação de uma mulher, de cabelos cortados muito 

curtos, adquire um sentido provido de ambiguidade e repousa os pés num tosco bloco de 

sienito. 

Durante os anos noventa o Algarve vê desenvolver-se outro fenómeno 

relativamente à colocação de escultura pública. A população residente na província 

aumenta consideravelmente e o volume de carros circulando nas vias e artérias, fora e 

dentro das cidades, intensifica-se de forma incontrolável. Para se conseguir um trânsito 

melhor e mais fluente, as ruas e estradas vão sofrendo diversas alterações, sendo um 

desses melhoramentos a construção de rotundas. 

Decisão das autoridades competentes, a escultura passa a povoar essas estruturas 

rodoviárias e adapta-se a um espaço onde ninguém pode chegar e que se contorna a 

grande velocidade. 

São do ano 2000 as rotundas que em Albufeira nos apresentam obras de 

animação urbana.  

Essas obras de arte colocadas no espaço público provocam imediatamente a sua 

transformação. O espaço onde foram inseridas tornou-se outro, ou seja, de espaço 

transforma-se num lugar, um espaço com identidade486. 

A Esfera Armilar, os Golfinhos, as Minhocas e os Relógios487, dos arquitectos 

Armando Reis e António Cavaco, transportam para a rua algumas das características da 

arte de intervenção comunitária, em que o valor artístico da obra já não reside na própria 

escultura mas sim na relação que ela e o artista estabelecem com o público488. 

A Arte Pública é encontrada por públicos diversos, não especialistas em arte, 

observadores involuntários realizando as suas rotinas e durante as quais encontram as 

obras de arte. Por estarem fisicamente perto tornam-se também intelectualmente mais 

próximas, possibilitando aos observadores uma análise apropriada às suas competências 

na matéria. 

No final do século XX acentua-se a originalidade artística, como reacção e 

consequência de uma política internacional que se repercutiu no nosso país, e uma nova 

geração de artistas começa a emergir. Subjugada às novas exigências, sociais, políticas e 

culturais e de intenções artísticas, define-se por uma exigência cultural de supremacia 

                                                 
486 REMESAR, Antoni – Urban Regeneration: A challenge for public art. [Em linha]. pp. 7-9. 
487 Consultar o volume II desta dissertação, pp. 80-83. 
488 REGATÃO, José Pedro – op. cit., pp. 116-117. 
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do belo, que todos conhecem, reconhecem e aceitam, fruto de um espírito amplamente 

renovado. 
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5 – O Algarve no século XXI 

 
 A última metade do século XX ultrapassou as convencionais formas de produzir 

arte e a criatividade artística deixou de conceber a obra distanciada do mundo. A arte 

passou a preocupar-se com a relação estabelecida com o espaço onde existia e com as 

pessoas que por ela passavam. 

O público a quem se destinava tornou-se o motivo para o qual se produzia e a 

relação com esse mesmo público foi privilegiada. A descida do pedestal para se 

encontrar ao nível do chão, a colocação em lugares por onde fluem as rotinas diárias, os 

materiais diversificados, a apropriação de formas de objectos comuns, a aproximação e 

interacção com todo o tipo de gente, foram algumas das características das mudanças 

que as obras de arte pública integraram e apresentaram. 

Passaram apenas alguns anos, poucos, desde que se iniciou o novo século e, por 

isso, não existe distanciamento suficiente para se fazer uma caracterização generalizada 

da sociedade actual. 

Sobre esta necessidade Dora Vallier considera que 

É preciso que o tempo efectue primeiro a sua triagem para que a distância, em seguida, 
permita a objectividade que completará a escolha subjectiva.489 
 
Assim, porque a ideia que interessa é a de analisar as esculturas produzidas pelos 

artistas que trabalharam nestes anos e que estão patentes nos espaços de acesso livre, 

optou-se por identificar todas e cada uma das obras e, posteriormente, escolher algumas 

para sobre elas debruçar um olhar mais apurado. 

 O século XXI ainda está no início e muitas mais obras públicas irão ser 

colocadas no Algarve. No entanto, para a análise que se apresenta, o objecto de estudo 

concreto elegeu referenciar as esculturas que se edificaram até ao final de 2009. 

 Nestes nove anos foram colocadas nas terras algarvias muito mais obras do que 

nos dois séculos anteriores. De um ao outro extremo da região, o poder autárquico 

apostou na arte e ofereceu, àqueles que pelo sul de Portugal se passeiam, cento e 

dezasseis obras de arte pública. 

Essas peças distribuem-se em quantidades diversas pelos diferentes concelhos e, 

assim, encontramos novas esculturas públicas de acordo com a sensibilidade artística e 

com o investimento de cada Câmara Municipal: uma em São Brás de Alportel; três em 

Alcoutim, Vila do Bispo e Olhão; quatro em Albufeira e Lagoa; cinco em Faro e em 

                                                 
489 VALLIER, Dora – op. cit., p. 192. 
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Tavira; seis em Lagos; oito em Aljezur; nove em Silves; onze em Vila Real de Santo 

António; dezasseis em Loulé; e trinta e oito em Portimão. 

Se o objectivo fosse o de relacionar a quantidade de esculturas públicas com a 

capacidade económica subjacente a cada uma das autarquias, provavelmente se podia 

concluir que, nos concelhos cujo orçamento disponível é mais elevado, da mesma 

maneira o número de peças colocadas em espaços públicos também aumentou mais do 

que nos que têm capacidade financeira mais reduzida. 

Se esta ideia é válida para Portimão e Loulé o mesmo não se pode afirmar 

relativamente a todas as outras unidades territoriais. Embora em Lagos tenham sido 

construídas seis novas esculturas públicas, Albufeira apenas colocou quatro obras em 

espaços urbanos e, apesar de em Faro existirem cinco novos exemplares, Aljezur 

conseguiu expor oito esculturas. 

A relação entre capacidade financeira e existência de obras públicas não é a 

única que prevalece e, por isso, será necessário analisar outros factores que contribuíram 

para o fenómeno de crescimento exponencial da oferta de obras de arte pública. 

Um acontecimento, inédito no Algarve, foi o da concretização de encontros onde 

a realização de escultura reuniu artistas de todo o mundo. O primeiro teve lugar em 

Alvor no concelho de Portimão, no ano 2000, vindo a repetir-se em 2001 e 2003 na 

mesma vila. Em 2004 o evento transferiu-se para a Zona Ribeirinha de Portimão, 

tomando periodicidade bianual, sob a denominação de Symposium Internacional de 

Escultura. 

A produção de esculturas públicas no Algarve que, durante os dois séculos 

anteriores e salvo poucas excepções, foi um monopólio dos artistas plásticos de 

nacionalidade portuguesa passou a integrar um enorme elenco de nomes estrangeiros. 

De todos os continentes e de países com diversas tradições culturais, vieram 

escultores para participarem nos simpósios que aconteciam na cidade do barlavento 

algarvio. Suécia, Itália, Argentina, França, Eslováquia, Austrália, Chipre, Bulgária, 

Turquia, Canadá, Espanha, Cuba, Sérvia, Alemanha, Síria, Marrocos, Hungria, Suíça, 

Bélgica, Grã-Bretanha e Holanda são os países de proveniência dos artistas plásticos 

que apresentam as suas obras pelas ruas, rotundas e passeios da região490. 

Estes simpósios multiplicaram-se e, se bem que com edições limitadas, as 

autarquias de Silves, Aljezur e Vila Real de Santo António adoptaram o mesmo modelo 

                                                 
490 Consultar o volume II desta dissertação, pp. 92-207. 
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mas, em vez de integrarem participações de outras origens, privilegiaram a 

exclusividade da autoria nacional. 

Nesses encontros de produção artística os escultores portugueses e estrangeiros 

puderam conceber e produzir utilizando diferentes tipos de rochas como matéria-prima 

e as tecnologias a elas associadas. Todos os simpósios realizados elegeram aquela 

matéria para os criadores traduzirem as suas ideias. 

Se bem que a predominância informe as rochas como o meio de eleição destes 

anos do século XXI, outros tipos de matérias e materiais transportam as ideias de quem 

com eles fabricou objectos de arte. Assim o tradicional bronze, o aço patinável e o aço 

inox, a madeira, o ferro, o betão e os plásticos aparecem, mais ou menos 

esporadicamente, nas obras que não foram produzidas nos encontros temáticos. 

Muitas das esculturas deste período tomaram forma como sempre foi feita a 

produção de arte, fruto da imaginação de criadores activos e em situações de produção 

individual dos autores, mas a maioria das peças colocadas entre 2001 e 2009 foram 

construídas em tempos paralelos, resultado da actividade de inúmeros escultores 

trabalhando ao mesmo tempo, num mesmo espaço, imaginando e concretizando 

projectos que transportam influências estéticas de tantas proveniências do mundo 

quantas são as terras de origem dos autores. 

Iniciando a elencagem e seguindo primeiro a ordem cronológica e depois a 

alfabética podem localizar-se no Algarve, datadas do ano de 2001, as seguintes obras de 

arte pública: Zephirus491, de Adam Varley e Beau McClellan em Loulé; Praça Al 

Mouhatamid Ibn Abbad492, de António Quina em Silves; Vela493 de Arlindo Arez em 

Alvor concelho de Portimão; O Mar a Mulher e a Terra494 de Eduarda Coutinho em 

Lagos e na Vila da Luz no concelho de Lagos; sem título495 de Fernando Conduto, em 

Silves; Memória Militar496 de Francis Tondeur em Tavira; Homenagem da Academia 

Antero Nobre ao seu Patrono497 de Franco F. em Moncarapacho no concelho de Olhão; 

O Pescador498 de Jits Bakker em Quarteira no concelho de Loulé; Peixes499 de João 

                                                 
491 Consultar o volume II desta dissertação, p. 92. 
492 Idem, p. 93. 
493 Idem, p. 94. 
494 Idem, p. 95. 
495 Idem, p. 96. 
496 Idem, p. 97. 
497 Idem, p. 98. 
498 Idem, p. 99. 
499 Idem, p. 100. 
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Renato em Alvor no concelho de Portimão; Phoenix500 de Jorgen Stening em Portimão; 

Primavera em Lagos501 de José Maria Pereira em Lagos; José Alves Batalim Júnior e 

Maria Augusta Batalim502 de Leoníldo Duarte Henriques em Loulé; sem título503 de 

Manuel Gamboa em Lagoa; Caminhos504 de Paulo Quaresma em Alvor no concelho de 

Portimão; sem título505 de Pedro Ramos na Quinta do Lago em Loulé; Menina e o 

Cão506 de Teresa Frazão em Alvor no concelho de Portimão; O Contrabandista507, O 

Guarda Fiscal508 e O Pescador509 de Teresa Paulino e Pedro Félix em Alcoutim; 

Monumento a São Gonçalo de Lagos510 de Tolentino Abegoaria em Lagos; e Homem a 

Olhar a Ria511 de Urs Koller em Alvor no concelho de Portimão.  

A catorze de Julho de 2001, na rotunda da zona industrial de Loulé, foi 

inaugurada a obra dos escultores britânicos Adam Varley e Beau McClellan cujo nome 

está referenciado como Zephirus512. 

 Colocada numa rotunda, à qual o respeito pelas regras de trânsito obsta o acesso 

aos transeuntes pedestres, a escultura remete para o mesmo imaginário que o seu nome 

sugere. Dirige-nos no sentido da mitologia grega, para as profundezas das ilhas Eólicas, 

onde Zéfiro era a divindade irrequieta e traquina que simbolizava os ventos da noite e 

do oeste513. 

 Na sua enorme dimensão que transporta uma ausência de densidade escultural514 

a forma eleva-se ao alto composta por sete longas lâminas, recortadas em aço patinável, 

separadas entre si, colocadas em semi-círculo e unidas no ponto mais subido. 

No topo inicia-se uma pontiaguda antena que segura quatro elementos em forma 

de compridas unhas felinas trabalhadas em aço inoxidável. Estes magníficos elementos 

movem-se com o vento, alegoria ao nome da obra, rodando e apontando aleatoriamente 

para todas as direcções dos pontos cardeais, alterando constantemente a própria forma 

da peça. Reportam-nos para a memória dos mobiles que o artista russo Rodchenko 

                                                 
500 Idem, p. 101. 
501 Idem, p. 102. 
502 Idem, p. 103. 
503 Idem, p. 104. 
504 Idem, p. 105. 
505 Idem, p. 106. 
506 Idem, p. 107. 
507 Idem, p. 108. 
508 Idem, p. 109. 
509 Idem, p. 110. 
510 Idem, p. 111. 
511 Idem, p. 112. 
512 Consultar o volume II desta dissertação, p. 92. 
513 CHEVALIER, Jean, Alain Gheerbrant – op. cit., p. 680. 
514 LUCIE-SMITH, Edward – Os movimentos artísticos a partir de 1945. São Paulo. pp. 132. 
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construiu no início do século XX e que foram reinventados por Alexander Calder alguns 

anos mais tarde515, ou para as formas afiladas do americano Pickey que pareciam 

mergulhar no espaço sem o romper516. 

Os movimentos que operam são lentos, quase imperceptíveis para quem passa de 

carro, e só se conseguem perceber se a permanência de observação e a existência de 

movimento do ar ocorrerem por algum tempo. Durante longos períodos de tempo, em 

que o vento se ausenta, a energia cinética não se manifesta e a escultura permanece 

estática. 

As questões de espaço físico interior e exterior da obra de arte são expostas nesta 

peça e com ela o relacionamento com a obra de arte atinge uma noção abrangente de 

espaço total que se reflecte à imagem da nossa dimensão física humana517. 

O conjunto abstracto e cinético desencanta da memória a imagem de uma 

concha marinha protectora que apoia, contém e suporta um turbilhão de ideias e 

movimentos. 

A rotunda onde se encontra foi arranjada para receber a obra de arte sobre uma 

ondulada superfície coberta de calçada à portuguesa. A escultura, com cerca de oito 

metros de altura, está no meio e, observá-la do seu centro dirigindo o olhar para todos 

os lados da sua tridimensionalidade, provoca sensações que nos transferem para o 

âmago do vento que representa. 

Voando noutra direcção, no sentido noroeste, encontramos em Silves a Praça Al 

Mouhatamid Ibn Abbad 518 de António Quina. Esta obra, inaugurada em 2001, 

representa diferentes cenas complementares ilustrando as ocupações diárias dos homens 

e mulheres que viviam no tempo do personagem que homenageia, um dos fundadores 

da cidade, rei e poeta que governou em Silves e faleceu em Marrakech. 

Tudo se passa na água e, sobre um enorme espelho aquífero, o conjunto 

escultórico de sete figuras humanas alheia-se de quem o observa. De noite a água 

ilumina-se e das profundezas do lago saem raios dirigidos na vertical, as silhuetas 

acentuam-se e as particularidades deixam de se ver. 

Cinco das sete figuras executam tarefas quotidianas de transporte de utensílios 

associados ao trabalho da terra e duas delas estão sentadas no chão, descansando sob 

placas de aço inox que navegam nas águas do lago. Agrupam-se formando três 

                                                 
515 Idem, p. 136. 
516 VALLIER, Dora – op. cit., p. 196. 
517 TRAQUINO, Marta – op. cit., pp. 49-51. 
518 Consultar o volume II desta dissertação, p. 93. 
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conjuntos distintos: três mulheres colocadas lado a lado, dois homens transportando 

uma espécie de padiola e outros dois sentados. Todas as figuras são esculpidas em 

rochas, diversos mármores e grés de Silves, deixando admirar um minucioso trabalho de 

embutidos, de multiplicidade de cores, que anima cromáticamente cada um dos 

elementos escultóricos. Os elementos em aço inox, ilhas onde se inscrevem frases em 

árabe ou onde assentam as figuras e que traduzem as peças transportadas pelas figuras 

masculinas, concretizam formas e dialogam com os personagens feitos em rocha. A 

temperatura fria do aço estabelece um contraste vibrante e distante com o colorido 

quente da pedra.  

De dimensões superiores às naturais as esculturas que representam os homens e 

as mulheres trajam, de acordo com as exigências árabes, vestes compridas. Nas figuras 

femininas as cabeças estão cobertas por capuzes, os homens expõem crânios sem 

cabelo. Apenas se consegue encontrar a representação de mãos numa das figuras 

femininas e os pés aparecem numa das personagens masculinas sentadas. Todas as 

peças do conjunto mostram rostos de formas perfeitas e pormenorizadamente 

esculpidos. 

Ode à importância que Al Mouhatamid Ibn Abbad teve para a cidade de Silves 

este magnífico grupo artístico homenageia todos os árabes que integram a história do 

Algarve. Mais uma vez a escultura pública cumpre um dos seus desígnios e aparece ao 

serviço da pedagogia e da política519. A preocupação de relevar os importantes vultos do 

passado adquire uma função educativa e permanece na essência da criação de muitas 

das obras erigidas.  

Na mesma cidade e do mesmo ano é a escultura sem título520 de Fernando 

Conduto521 que fica situada na chamada Rotunda da Fissul, em Silves, e que foi 

inaugurada na altura em que se comemorou o dia 25 de Abril. 

A obra é composta por duas formas geométricas que se relacionam e que 

indissociáveis se complementam. De um dos ângulos de observação possíveis, de costas 

viradas para a estrada R124, identifica-se do lado esquerdo da peça um enorme triângulo 

isósceles, desenhado recorrendo a um tubo de secção quadrangular, que se apoia na 

terra relvada por um dos seus vértices. Do vértice apoiado no chão projecta-se uma das 

arestas que, com a superfície que lhe serve de base, forma um ângulo de cerca de vinte 

                                                 
519 KALDIS, Byron – Estudos culturais e formas de arte pós-moderna: os novos movimentos 
sociais?. Porto. pp. 63-69. 
520 Consultar o volume II desta dissertação, p. 96. 
521 NUNES, Paulo Simões – Conduto, Fernando. Lisboa. pp. 152-157. 
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graus e que se detém num segundo vértice, junto da outra forma que constitui o 

conjunto da construção. Do segundo vértice decorre uma segunda aresta do triângulo, 

subindo numa direcção que lhe permite atingir o terceiro vértice. Deste último vértice, 

que se encontra bastante elevado, parte a terceira aresta que se dirige para o vértice 

inicial e que completa o triângulo isósceles. 

A segunda forma geométrica que integra a escultura é um poliedro irregular 

oblíquo, de arestas bem definidas, que se encontra apoiado na superfície do chão 

recorrendo a uma das suas doze arestas. Tanto o poliedro irregular oblíquo como um 

dos vértices do triângulo estão pousados numa superfície ligeiramente convexa 

conseguida pela manipulação da terra que se encontra relvada. 

Partindo para outro ângulo de observação, caminhando noventa graus no sentido 

contrário ao dos ponteiros do relógio, verificamos que o enorme triângulo que compõe a 

escultura não assenta verticalmente no chão, surgindo com uma inclinação dirigida para 

a direita. Esta inclinação contrapõe a ligeira torção esquerda que o outro elemento, o 

poliedro, mostra. 

A massa de cada um dos elementos desta peça minimalista522 contribui para que 

se percepcione um desequilíbrio estável. O triângulo que se projecta no sentido vertical, 

de grande dimensão, aparece construído pelo desenho do contorno, deixando a área 

interior permanecer vazia e transparente. O poliedro irregular, assente no chão, 

apresenta as superfícies dos lados opacas sugerindo um volume absoluto e compacto. 

As diferentes dimensões de cada uma das duas formas estabelecem uma harmonia 

conseguida através das diferentes e opostas massas que apresentam. Uma forma enorme 

com uma massa leve contrapõe-se a uma forma de dimensão reduzida mas compacta e 

pesada. 

O triângulo é a forma dominante desta obra e para os Maias ele era o glifo dos 

raios solares, estava ligado ao sol e ao milho523.  

Um enorme triângulo com um vértice que se agarra a um poliedro de dimensão 

menor formam o conjunto da escultura. As proporções dos dois elementos formais 

relacionam-se num equilíbrio em desequilíbrio. O triângulo abarca sensivelmente o 

triplo do volume que o poliedro ocupa. Esta relação proporcional sugere movimento e, 

ao mesmo tempo, aproxima a forma de outras formas que fazem parte do quotidiano dos 

indivíduos da cidade onde se encontra inserida. 

                                                 
522 REGATÃO, José Pedro – op. cit., p. 71. 
523 CHEVALIER, Jean, Alain Gheerbrant – op. cit., pp. 657-658. 
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Se se pensar no enquadramento social e cultural da cidade onde foi construída a 

escultura, o conjunto pode sugerir a forma de um arado mas, retirando a obra do seu 

contexto, é possível imaginar a representação de uma vela de barco ou de uma 

escavadora524. 

O carácter geométrico da peça, com forte conotação abstracta, permite atribuir 

diferenciados significados pessoais ao conjunto escultórico construído por Fernando 

Conduto. O universo de configuração de cada indivíduo, e a capacidade de 

distanciamento em relação à escala do objecto, permitirá associar a forma apresentada a 

outros objectos muito para além das formas do arado, da vela de barco ou da 

escavadora. A escala em que a obra se apresenta não possibilita uma associação 

imediata com qualquer objecto de uso comum, permite sim considerá-la como um 

enorme objecto de escultura.  

A escultura é realizada em aço patinável, mais conhecido pela denominação 

atribuída 

[…] pelas marcas Corten, Cor-Ten, Cosacor ou Niocor […]525 

este tipo de aço contém, na sua composição, elementos que alteram as suas 

características anti-corrosivas. 

É muito utilizado na construção civil porque apresenta uma resistência à 

corrosão, três vezes superior à do aço comum. Este género de aço de baixa liga e alta 

resistência mecânica526 contém muito cobre, cromo e níquel, desenvolvendo, quando 

exposto aos agentes ambientais, uma camada superficial de óxido de cor avermelhada 

que actua na redução da velocidade de corrosão527. 

A técnica e a tecnologia utilizadas para a construção da escultura são as mais 

vulgares para este tipo de material, o corte e a soldagem ou soldadura. 

O aço patinável resulta de um processo de fundição de metais que permitem a 

obtenção da liga metálica. Quando não se pretende produzir objectos em série este 

material é comercializado no formato de chapas, de diferentes dimensões, que 

possibilitam o corte utilizando processos mecânicos ou recorrendo a altas temperaturas. 

Para conseguir juntar as diferentes partes de um objecto que se pretende construir é 

necessário utilizar a técnica de soldadura. 

                                                 
524 BÔTO, Margarida - Fernando Conduto. [em linha]. 
525 Wikipedia - Aço corten. [em linha]. 
526 PANNONI, Fabio Domingos - CONDIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DA PÁTINA PROTETORA 
EM AÇOS PATINÁVEIS. [em linha]. 
527 Aço: «corten», «cor-ten» ou «cortene»?. [em linha]. 
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No que se refere à execução técnica a escultura foi desenvolvida com enorme 

cuidado nos pormenores de um acabamento perfeito. 

Para quem entra na cidade de Silves, pela estrada R124, a escultura de Fernando 

Conduto proporciona um agradável encontro com a enorme forma de cor castanho 

avermelhada, de transparência que deixa adivinhar a avenida que por ela passa, e 

perpetua-se no imaginário memorizável de cada indivíduo. 

Também em 2001 foi colocada, em Lagoa, uma peça sem título528 da autoria de 

Manuel Gamboa529. Este artista plástico, pintor por excelência, deixa a sua pintura 

surgir, quase onírica, numa serena alegria de cores e formas, onde o figurativo e o 

abstracto se equilibram, num definido expressionismo. 

A obra é modelada e traduzida em bronze, uma figura de contornos humanos, 

pouco mais do que uma dupla face, que se mostra de dois lados opostos. A personagem 

pode observar-se de um lado e de outro, carregada de elementos que animam as suas 

superfícies: olhos, riscos, formas geométricas, arames que se entrelaçam. 

Esta figura ambígua, meio humana meio boneco, está colocada sobre uma base 

de formato quadrangular irregular construído em cimento. As paredes mostram recortes 

e cores que remetem para as texturas da madeira. 

Na cabeça deste ser humano podem ver-se três olhos de ambos os lados, as 

formas, baixos-relevos esculpidos, repetem-se. 

A escultura homenageia o artista, sinaliza o esforço dos lagoenses em prol do 

desenvolvimento e marca o dia da elevação de Lagoa à categoria de cidade. 

Do ano de 2002 estão datadas as seguintes obras: São Tiago530 de Güenter Ettel 

em Aljezur; O Tempo do Homem na Terra531 de Paulo D’Eça Leal em Lagos; Os 

Observadores532 de Teresa Paulino e Pedro Félix em Faro; Padrão do Mar533 de Volker 

Schnuttgen em Lagos; Cubo534 de autor não identificado em Olhão; e Homenagem ao 

Bombeiro535 de autor não identificado em Silves. 

Viajando agora até Aljezur encontra-se a peça do alemão Güenter Ettel, datada 

de 2002, representando São Tiago536. Colocada no Largo da Câmara Municipal esta 

                                                 
528 Consultar o volume II desta dissertação, p. 104. 
529 PAMPLONA, Fernando – op. cit., p. 10. 
530 Consultar o volume II desta dissertação, p. 113. 
531 Idem, p. 114. 
532 Idem, p. 115. 
533 Idem, p. 116. 
534 Idem, p. 117. 
535 Idem, p. 118. 
536 Idem, p. 113. 
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obra, de imaginário com cariz religioso, é esculpida no tronco de uma árvore e, no 

extremo superior, tem colocado um telhado de forma circular. O formato geral da 

cobertura inscreve-se num cone que, por sua vez, é composto por doze gomos 

esculpidos como partes das superfícies de outros cones. A encimá-lo observamos um 

pináculo cónico rematado por uma pequena esfera. A área da madeira em que o telhado 

está modelado apresenta uma textura de sulcos que acompanham o perímetro exterior da 

circunferência que o limita. O corpo principal da escultura é um enorme tronco de 

árvore de onde é evidenciada a figura de São Tiago, santo aceite por todas as confissões 

cristãs e protector dos cavaleiros, dos peregrinos, das peregrinações, dos caminhos e de 

inúmeras profissões. 

 A figura humana, esculpida em baixo-relevo na madeira, obrigou o autor a 

retirar toda a matéria necessária na descoberta do que pretendia, aproximadamente 

metade do volume do cilindro inicial. Toda a forma está contida no espaço que o tronco 

original ocupava e assenta numa zona, a base, que se compõe no volume circular total 

do tronco. 

Na superfície do seu exterior, onde não foi esculpida a figura, observamos uma 

textura composta por pequenos sulcos escavados na madeira, equidistantes uns dos 

outros, e cujos perfis têm o formato da letra C. 

A figura de São Tiago é-nos apresentada como a de um homem comum, usando 

barba, com todos os apetrechos e as vestes de um caminhante do século XII. A mão 

direita agarra o tradicional cajado que facilita a caminhada. A mão esquerda segura um 

alforge por cima do ombro. Na cintura apresenta um cinto que agarra as vestimentas e 

que permite pendurar uma bolsa para transportar os bens pessoais e o cantil para a água. 

Nos pés verificamos que calça sandálias e na cabeça tem colocado um chapéu. 

A escultura está assinada e datada numa gravação realizada, por Güenter Ettel, 

junto aos pés da figura. 

Não muito longe, em Lagos, está colocada uma obra que tem como título O 

Tempo do Homem na Terra537. Inaugurada em 2002, a peça foi instalada na Rotunda da 

Avenida das Comunidades Portuguesas, aquando da última intervenção de Renovação 

Urbana realizada naquela zona pela Câmara Municipal de Lagos. 

Da autoria de Paulo D’Eça Leal, escultor que também é escritor e realizador de 

cinema português, a obra compõe-se por três elementos principais: um cubo, uma esfera 

                                                 
537 Idem, p. 114. 
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e um quadrado. O cubo, elemento maior do conjunto, está definido pelas suas arestas e 

envolve a esfera. Os seis lados vazios do sólido geométrico deixam o olhar observar 

toda a envolvência onde a obra descansa. A face superior do cubo tem atravessada uma 

trave da qual sai um varão que suspende uma esfera pintada de preto. O mesmo varão 

que se prolonga e eleva acima da face do cubo para segurar um quadrado branco. 

A esfera preta e o quadrado branco movimentam-se quando o vento sopra. Este 

movimento cinético só é perceptível quando o ar está agitado e nos detemos a olhar, 

prolongadamente, a escultura. 

O cubo simboliza o mundo material, a estabilidade, da sabedoria, da verdade e 

da perfeição moral e o conjunto dos quatro elementos: ar, água, terra e fogo. A esfera 

representa a perfeição e a totalidade e, nalgumas doutrinas é volume constante que se 

repete e compõe todo o universo. A ligação do cubo com a esfera simboliza a totalidade 

terrestre e celeste, o finito e o infinito, o que está criado mas também o incriado538. 

O conjunto não está submetido a qualquer forma de mimetismo, ele integra-se 

no domínio do papel ideológico de toda a arte, projectando uma imagem particular do 

mundo ou de como o autor entende o papel do Homem no tempo do mundo539. 

A construção está colocada numa das muitas rotundas da cidade de Lagos mas, 

contrariando a tendência da maioria deste tipo de praças, permite que o vulgar cidadão 

se possa deslocar através dos passeios que nela estão desenhados, caminhando no 

interior e no exterior da obra. 

Na capital da região encontra um conjunto escultórico que está identificado 

como sendo Os Observadores540. Foi realizado pelos dois artistas que no Algarve têm 

maior número de obras tridimensionais colocadas em locais públicos, Teresa Paulino e 

Pedro Félix.  

Datada de 2002, foi construída na sequência da criação de um prémio para o 

concurso de ideias destinadas à animação da rotunda do aeroporto de Faro. O 

regulamento do certame, promovido pela ANA – aeroporto de Faro, obrigava a que os 

concorrentes pertencessem ao universo dos estudantes da Universidade do Algarve. 

A proposta vencedora integra um conjunto de dez esculturas talhadas em 

calcário, representando figuras, homens e mulheres, que se relacionam com outros 

elementos e, durante os percursos dos seus afazeres diários, observam os aviões que 

                                                 
538 CHEVALIER, Jean, Alain Gheerbrant – op. cit., pp. 251, 296-297. 
539 KRAUSS, Rosalind E. – op. cit., p. 253. 
540 Consultar o volume II desta dissertação, p. 115. 
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sobrevoam o aeroporto. Todas as personagens principais estão com o rosto virado para 

o céu. 

São três as figuras femininas, uma delas está sentada no chão, com os braços 

esticados para trás servindo-lhe de suporte para as costas que se inclinam, outra 

apresenta uma mulher acompanhada de uma criança, uma terceira passeia um cão. As 

figuras masculinas totalizam cinco homens, um deles transporta uma mala, outro 

repousa as mãos atrás das costas, há um que flecte ligeiramente as pernas apoiando as 

mãos nos joelhos para se esconder atrás de uma oliveira real, outro cruza os braços 

sobre o peito e o último observa os aviões, de mãos escondidas dentro dos bolsos das 

calças. A décima escultura revela um casal que se abraça. 

A pedra representa, de uma forma simplificada e numa escala aumentada, 

figuras humanas reais, deixando visíveis os golpes com que a rebarbadora cortou o 

calcário. 

A observação de Os Observadores, toscas figuras comuns, gigantes que se 

relacionam a si próprios e nos obrigam a relacionar com o espaço, obriga a um diálogo 

permanente com os automobilistas que os circundam e neles está contido o essencial da 

reflexão de José Gil 

Há um feiticismo próprio do objecto esculpido que faz da escultura uma arte mágica 
por excelência. O olhar – e o corpo todo – investem esse objecto de forças e «poderes»: 
a sua potencialidade mimética é tal, que é no espaço real (e não virtual ou 
representativo) que ele nos reenvia a nossa energia, a nossa «pele», o nosso «interior», 
o nosso próprio espaço do corpo. Qualquer coisa de extremamente primitivo – e 
fundamental na formação da percepção e do conhecimento – se joga o processo de 
moldagem de um objecto.541 
 
Em 2003 as peças de arte pública colocadas na região foram: Hipocampus-

Hipocampos542 de Arlindo Arez em Portimão; Fossil (Nautilus)543 de Arlindo Arez e 

Paulo Quaresma em Portimão; Torso544 de Bodó Csaba em Portimão; Vela ao Vento545 

de Cristina Leiria em Tavira; H2O Aria546 de Emanula Camacci em Portimão; José 

Cavaco Vieira547 de Fernanda Assis e Marcílio Campina em Alte no concelho de Loulé; 

Copeijo548 de Fonseca Martins em Tavira; O Ciclista549 de Jits Bakker em Loulé; Lobo 

                                                 
541 GIL, José – op. cit., p. 172. 
542 Consultar o volume II desta dissertação, p. 119. 
543 Idem, p. 120. 
544 Idem, p. 121. 
545 Idem, p. 122. 
546 Idem, p. 123. 
547 Idem, p. 124. 
548 Idem, p. 125. 
549 Idem, p. 126. 
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do Mar550 de João Renato em Portimão; Movimiento551 de Mabel Remesseiro em 

Portimão; O Celeiro do Algarve552 de Mário Miranda em Vila do Bispo; Punho553 de 

Paulo Quaresma em Portimão; Vénus dos Mares554 de Peter Krüger em Portimão; 

Aphrodite555 de Radoslav Sultov em Portimão; e Monumento ao Infante de Sagres556 de 

autor não identificado na Via do Infante no concelho de Albufeira. 

Foi inaugurada em 2003 a escultura de Mário Miranda que está localizada numa 

das entradas de Vila do Bispo no centro de uma rotunda. A obra relembra o facto de, até 

há sensivelmente três décadas atrás, Vila do Bispo ter sido considerada como o maior 

produtor de cereais do Algarve, recebendo por tal o epíteto de O Celeiro do Algarve557. 

Para representação da importante produção cerealífera do passado da vila, o 

autor do projecto escolheu a espiga, simbolizando os cereais, e os aros metálicos, 

desenhando os cerros do concelho de Vila do Bispo. 

O conjunto integra uma enorme espiga esculpida em rocha calcária de cor 

amarelada, colocada verticalmente em relação ao chão, e quatro gigantescos aros 

metálicos que se completam debaixo da terra. A dimensão dos elementos e a 

combinação das duas matérias conferem calor e majestade a esta obra. 

Numa placa colocada junto à escultura pode ler-se uma reflexão sobre a 

actividade que enaltece: ...Uma tarde!...O céu d’Agosto...de um arco-íris...e 

mais...ondulava a forte brisa...na ceara...um homem ceifava no chão o trigo já 

maduro...que um dia há-de ser pão.... 

Com a data de 2004 atribuída à sua construção podem ver-se: Homenagem de 

Lagoa aos seus Combatentes das Guerras do Ultramar 1954-1974558 de Armando 

Canelhas em Lagoa; Sonhos de Emigrante de Clementino Domingos Baeta559 de 

Fernanda Assis e Marcílio Campina em Almancil no concelho de Loulé; Gaivota560 de 

Filipa Moura em Vila Real de Santo António; Gente Feliz Dançando ao Sol561 de Jits 

                                                 
550 Idem, p. 127. 
551 Idem, p. 128. 
552 Idem, p. 129. 
553 Idem, p. 130. 
554 Idem, p. 131. 
555 Idem, p. 132. 
556 Idem, p. 133. 
557 Idem, p. 129. 
558 Idem, p. 134. 
559 Idem, p. 135. 
560 Idem, p. 136. 
561 Idem, p. 137. 
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Bakker em Loulé; Flor562 de Joana Baião em Vila Real de Santo António; Capitão de 

Abril Salgueiro Maia563 de Jorge Coelho em Lagos; Mós / Conjunto de Aroeira564 de 

José de Brito em São Brás de Alportel; Carapau565 de Marcela em Vila Real de Santo 

António; Barco566 de Ricardo em Vila Real de Santo António; Búzio567 de Teresa Ponte 

em Vila Real de Santo António; e Homenagem ao Sócio N.º 1 José Inácio M. Martins568 

de autor não identificado em São Bartolomeu de Messines no concelho de Silves. 

Na cidade de Loulé, na rotunda Praça da República bem perto do Mercado 

Municipal, está patente uma obra de pedra e bronze do escultor holandês Jits Bakker. 

Gente Feliz Dançando ao Sol569 foi construída em 2004 como uma homenagem 

ao folclore algarvio, simboliza o calor do Algarve e das gentes de Loulé e constitui, ao 

mesmo tempo, um hino à alegria, à amizade e à vida. 

A escultura apresenta um amontoado de blocos de pedra na sua base, dos quais 

saem dois enormes aros em bronze. Na zona mais elevada das formas circulares 

encontram-se duas figuras, um rapaz e uma rapariga, que dançam rodopiando de braços 

erguidos para o céu.  

O conjunto está situado no centro de um lago que recebe a água de uma fonte e, 

junto ao muro surge uma outra figura humana, também em bronze, que toca acordeão. 

Pensada e concebida para o espaço que ocupa, de dimensões que atingem os 

cerca de dez metros de altura anima toda a superfície da rotunda relacionando-se 

equilibradamente com os prédios e estradas que a envolvem. 

Em 2005 foram construídas e colocadas no Algarve as seguintes esculturas 

públicas: sem título570 de António Matos em Armação de Pêra no concelho de Silves; 

Cariatide571 de Arlindo Arez em Portimão; Harmonia572 de Assan Ibrahimi em 

Portimão; Pensando o Mar573 de Assem al Bacha em Portimão; Golfista574 de Fausto 

Nascimento na Conceição de Tavira; Mar Fora575 de João Antero em Armação de Pêra 

                                                 
562 Idem, p. 138. 
563 Idem, p. 139. 
564 Idem, p. 140. 
565 Idem, p. 141. 
566 Idem, p. 142. 
567 Idem, p. 143. 
568 Idem, p. 144. 
569 Idem. p. 137. 
570 Idem, p. 145. 
571 Idem, p. 146. 
572 Idem, p. 147. 
573 Idem, p. 148. 
574 Idem, p. 149. 
575 Idem, p. 150. 
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no Concelho de Silves; Duas Faces576 e Figuras Recostadas577 de Jorge Timóteo em 

Vale do Lobo no concelho de Loulé; sem título578 de José Esteves em Armação de Pêra 

no concelho de Silves; sem título579 de Moisés Preto Paulo em Armação de Pêra no 

concelho de Silves; Lutegarda Guimarães de Caires580 e Thunnus Thynnus581 de Nuno 

Rufino em Vila Real de Santo António; sem título582 de Paulo Neves em Armação de 

Pêra no concelho de Silves; Mão Esquerda583 de Paulo Quaresma em Portimão; Ícaro584 

de Rodrigo Ferreira em Portimão; O Porto585 de Uli Schwander em Portimão; 

Banhista586 de Vesna Pantelic em Portimão; e Die Unendliche Leichtigkeit587 de Volker 

Schnutgen em Vale do Lobo no concelho de Loulé. 

Em 2005 é exposta em Vila Real de Santo António uma escultura de Nuno 

Rufino. Thunnus Thynnus588, situada na Avenida da República antiga Rua da Rainha, é 

composta por um conjunto de sete blocos de mármore que se amontoam agrupados dois 

a dois. Estes enormes volumes arrumam-se de forma aparentemente pouco cuidada, 

deixando mostrar espaços entre eles e estando colocados sem preocupações com o 

respeito por qualquer simetria. Os dois blocos que completam a base orientam-se 

paralelos ao rio, os que se lhes sobrepõem estão organizados perpendicularmente aos 

primeiros, por cima destes outros dois perpendiculares e, no cimo, o sétimo bloco que 

apoia o elemento do topo da escultura. 

Ao lado de algumas faces desses blocos existem formas de peixes esculpidos na 

mesma matéria e a parte superior da escultura termina com um desses animais 

aquáticos. Toda a escultura é esculpida em mármore e trabalhada recorrendo às 

tecnologias que permitem arrancar formas da rocha. É visível nalgumas partes a 

utilização da rebarbadora, da lixadeira, da rectificadora e dos utensílios que permitem 

acabamentos perfeitos, a lixa de água e a boneca de trapos com o sabão de polir. 

                                                 
576 Idem, p. 151. 
577 Idem, p. 152. 
578 Idem, p. 153. 
579 Idem, p. 154. 
580 Idem, p. 155. 
581 Idem, p. 156. 
582 Idem, p. 157. 
583 Idem, p. 158. 
584 Idem, p. 159. 
585 Idem, p. 160. 
586 Idem, p. 161. 
587 Idem, p. 162. 
588 Idem. p. 156. 
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A obra resulta numa colagem de elementos brutos e toscos, retirados da natureza 

de onde foram extraídos, com elementos figurando animais marinhos, cuidadosamente 

trabalhados pelo escultor que a assina. 

Os peixes entalhados representam atuns que se destacam e emergem das 

superfícies dos blocos de mármore. São cinco os elementos esculpidos e sete os blocos 

que os acompanham. 

A representação do atum que coroa a obra está orientada paralelamente ao rio 

Guadiana, de cabeça virada para Vila Real de Santo António para a avenida onde 

existiam as fábricas conserveiras. 

Do mesmo ano de 2005 é a obra intitulada Die Unendliche Leichtigkeit589, a 

leveza infinita, do escultor alemão Volker Schnuttgen. Patente em Vale do Lobo, no 

concelho de Loulé, esta escultura de granito surpreende quem se detiver a observá-la. 

Quatro blocos de granito cinzento aproximam-se uns dos outros, transportando 

energias que se equilibram e lhes possibilitam uma verticalidade instável. As formas 

esculpidas na rocha rígida e dura surgem provocando sensações de volumes dúcteis, 

dóceis e moldáveis. 

Na sua essência de formas abstractas não representam nada a não ser a matéria 

per si, utilizada com a intenção de parecer desprovida das suas características. A forma 

como forma e não como imagem, sem representação de nenhum objecto e muito menos 

com a intenção de se transformar em signo, não tendo qualquer significado para além de 

si própria590. Quatro paralelepípedos, subtilmente arqueados e retorcidos, inclinam-se 

uns para os outros, não se chegam a tocar, e vergam-se elasticamente para o chão. 

Datadas do ano de 2006 não se realizou nenhum simpósio de escultura e 

encontram-se identificadas apenas três obras de arte pública: O Oleiro591 e A Ave592 de 

Arlindo Arez em Lagoa; e Geometrias593 de João Iglésias em Portimão. 

Em 2007 o número de esculturas públicas aumenta e são erigidas: Catedral do 

Tempo594 de Abílio Febra em Aljezur; Horas de Luz595 de António Candeias em Vila 

Real de Santo António; Homenagem ao Dr. Francisco Fernandes Lopes596 e Dois 

                                                 
589 Idem, p. 162. 
590 FOCILLON, Henri – op. cit., p. 14. 
591 Consultar o volume II desta dissertação, p. 163. 
592 Idem, p. 164. 
593 Idem, p. 165. 
594 Idem, p. 166. 
595 Idem, p. 167. 
596 Idem, p. 168. 
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Elementos Ar / Água597 de Arlindo Arez em Olhão e Portimão; Terra e Mar598 de João 

Antero em Aljezur; Homenagem ao Motard599 de João Iglésias em Faro; Charrua600 de 

Joel Correia em Aljezur; duas peças sem título de Jorge Correia, uma na Carrapateira601 

e outra em Aljezur602; Arade603 de José Villa em Portimão; Adamastor604 de Mário 

Miranda em Aljezur; Conexión605 de Miguel Isla em Portimão; Arcada Aquatil606 de 

Moisés Preto Paulo em Aljezur; Poeta António Aleixo607 de Nuno Rufino em Vila Real 

de Santo António; Janela608 de Paulo Quaresma em Portimão; Inside609 de Petre Petrov 

em Portimão; Mémoire et Vision610 de Roger Lapalme em Portimão; Estátuas dos 

Pescadores de Quarteira611 de Teresa Paulino e Pedro Félix em Quarteira no concelho 

de Loulé; Sol612 de Varol Topac em Portimão; e Naia613 de Vitor Picanço em Alte no 

concelho de Loulé. 

Neste ano de 2007 foi colocada em Olhão uma Homenagem ao Dr. Francisco 

Fernandes Lopes614. Da autoria do escultor Arlindo Arez a obra está situada num 

passeio largo, em frente à entrada da única escola secundária de Olhão, de olhar atento e 

vigilante a todos os que por ali passam mas, ao mesmo tempo, distante e dirigido ao 

infinito onde se situa a essência de quem protagonizou uma importantíssima actividade 

intelectual. 

Figura humana colocada sobre um pedestal, guardiã dos que iniciam a aventura 

pelos trilhos da sabedoria, numa posição elevada em relação ao comum dos mortais, 

sendo de construção recente a sua concepção está inserida na área formal que se 

classifica como a da estatuária. 

A pose em que se oferece transmite-nos uma enorme serenidade e, para que isso 

se revele, repousa as mãos sobre o ventre, curva suavemente os ombros e descansa 

                                                 
597 Idem, p. 169. 
598 Idem, p. 170. 
599 Idem, p. 171. 
600 Idem, p. 172. 
601 Idem, p. 173. 
602 Idem, p. 174. 
603 Idem, p. 175. 
604 Idem, p. 176. 
605 Idem, p. 177. 
606 Idem, p. 178. 
607 Idem, p. 179. 
608 Idem, p. 180. 
609 Idem, p. 181. 
610 Idem, p. 182. 
611 Idem, p. 183. 
612 Idem, p. 184. 
613 Idem, p. 185. 
614 Idem, p. 168. 
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sobre as pernas entreabertas, deixando entender a segurança de quem possui um vasto 

conhecimento disseminado por temáticas como a música, a história, a filosofia e a 

teologia. 

Na base, de forma paralelepipédica, encontram-se embutidos quatro baixos-        

-relevos, fundidos em bronze, que proporcionam a descoberta de objectos relacionados 

com as diferentes actividades a que o personagem homenageado se dedicou durante a 

sua vida. 

Foi construída utilizando a tecnologia e as técnicas da fundição em bronze, 

ostentando uma oxidação, conseguida através da aplicação de produtos químicos, que 

remete para uma ideia de tempo passado. 

A forma global equivale à da figura do homem simples que representa, vestido 

de indumentária comum, utilizando um chapéu muito característico da segunda metade 

do século XIX e do século XX em que viveu, mas de dimensões ligeiramente ampliadas 

como é exigido nas representações que se querem impor. 

As texturas conferem calor táctil a esta obra realizada num material frio ao olhar 

do observador, deixando adivinhar os instrumentos e utensílios que prolongaram os 

dedos do escultor e permitindo perceber a tarefa executada aproveitando como recurso 

os teques, os desbastadores e palhetas, o fio de corte, o pente e as espátulas. 

Em Faro e do mesmo ano de 2007, prestando reconhecimento à importância da 

concentração de motos que todos os anos acontece na capital algarvia, foi colocada uma 

Homenagem ao Motard615. 

Produção de João Iglésias a peça mostra uma base construída em pedra sobre a 

qual se apoia uma rampa em aço inox e uma enorme coluna vertical do mesmo material. 

O conjunto serve de enquadramento ao elemento mais importante, o motociclo, que o 

completa. 

As formas que desenham o veículo são todas conseguidas com volumes 

geométricos, cilindros rectos e curvos, paralelepípedos compactos e vazios, 

combinações de uns com outros mostrando sólidos complicados. 

O objecto, realizado em aço inox, repousa sobre a rampa da mesma liga de ferro 

e crómio dirigindo o seu imaginado movimento para um ponto elevado. 

No ano seguinte, em 2008, foram colocadas: Murjona616 e Barco-folha617 de 

Afonso Rocha em Tavira e em Albufeira; Emigração618 de Francis Tondeur em 

                                                 
615 Idem, p. 171. 
616 Idem, p. 186. 
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Almancil no concelho de Loulé; Urbanização Janelas de Faro619 de José de Brito em 

Faro; As Operárias620 de Paula Hespanha em Portimão; Homenagem aos Militares do 

Concelho de Albufeira Falecidos em Combate621 de Radovan Zivny em Montechoro no 

concelho de Albufeira; e Vendedora do Mercado622 de Teresa Paulino e Pedro Félix em 

Loulé. 

Em 2008 Portimão elege uma escultura de Paula Hespanha para prestar 

homenagem às mulheres trabalhadoras da indústria conserveira. As operárias623 são um 

contributo anacrónico a muitas mulheres que viveram os tempos da labuta nas fábricas 

onde o peixe era transformado em conserva. 

A escultura, pormenorizadamente elaborada, escolhe uma temática expressa na 

falta de alinhamento, consonância ou correspondência com a época em que se 

concretiza, mas reconhece o valor de personagens anónimas da história passada da 

cidade onde se constrói. 

Sem qualquer tipo de identificação, está colocada numa rotunda que ocupa 

totalmente, e para a qual foi concebida. 

No redondel, elevadas acima do nível da estrada, aparecem três mulheres viradas 

para o exterior do seu centro. Atarefadas com as actividades diárias próprias de algumas 

mulheres de outros tempos, dividem-se entre os papéis de mães e de trabalhadoras. 

Uma das figuras femininas de semblante concentrado, sentada num banco e com 

latas reservadas para as conservas, apara o peixe com uma tesoura. Uma outra arruma os 

cestos onde se acondiciona a pesca enquanto a terceira carrega ao colo um bébé a quem 

dá de mamar. No chão, a seus pés, espalham-se pequenos peixes caracterizando o 

ambiente da indústria em que labutam. Todas envergam vestidos, aventais brancos, 

lenços na cabeça e tamancas nos pés.  

Todas as figuras e demais elementos do conjunto são traduzidos em rochas 

variadas, destacando as suas formas pelas cores escolhidas para cada um deles. O 

calcário amarelo mostra as latas de conserva, os cestos e o panejamento que envolve a 

criança; o mármore branco traduz os aventais e os lenços; o mármore rosa significa os 

rostos, os braços e as pernas; o lioz dá forma aos vestidos; e o calcário azul de 

                                                                                                                                               
617 Idem, p. 187. 
618 Idem, p. 188. 
619 Idem, p. 189. 
620 Idem, p. 190. 
621 Idem, p. 191. 
622 Idem, p. 192. 
623 Idem, p. 190. 
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Moleanos representa os peixes. A tesoura é um utensílio comum em diversas 

actividades actuais, não foi criada para o conjunto, ela existe e dela a artista se 

apropriou. 

A escultora concebe e integra as noções de espaço e de lugar no tema que 

escolhe, a obra deixou de representar o espaço para o qual foi construída e passou a 

estar implicada nele, na direcção do campo expandido a que se refere Rosalind Kruass, 

penetrando o ambiente social e a vida quotidiana624. 

A zona central onde tudo se passa está rodeada por um lago, uma coroa de água, 

que estabelece a distância até à estrada. 

Dissimulada numa envolvência urbana descaracterizada, a observação desta 

escultura pública tem de ser feita do exterior da rotunda uma vez que os obstáculos, 

estrada e lago, não permitem uma aproximação da obra. 

De 2009 são: Inspiration625 de Agnessa Petrova em Portimão; Ligado pelo 

Mar626 de António Candeias em Vila Real de Santo António; Energia / Movimento627 de 

Arlindo Arez em Portimão; Infante D. Henrique 1394 – 1460628 de Augusto Cid em 

Sagres no concelho de Vila do Bispo; Afrodite629 de Christos Latinis em Portimão; 

Vessel630 de Craig Medson em Portimão; Diálogo631 de Jan Sicko em Portimão; 

Sebastião José de Carvalho e Mello Marquês de Pombal632 de João Cutileiro em Vila 

Real de Santo António; A folha633 de José de Brito em Faro; Phoenix634 de Mário 

Miranda em Vila do Bispo; sem título635 de Paulo Quaresma em Portimão; Monumento 

Comemorativo dos 150 anos da Banda Filarmónica de Paderne636 de Teresa Paulino 

em Paderne; Homenagem aos Mortos do Ultramar637 de Teresa Paulino e Pedro Félix 

em Faro; Banda Filarmónica638 de Teresa Paulino e Pedro Félix em Loulé; e Totem639 

Orgânico de Xavier Gonzalez em Portimão. 

                                                 
624 TRAQUINO, Marta – op. cit., p. 74. 
625 Consultar o volume II desta dissertação, p. 193. 
626 Idem, p. 194. 
627 Idem, p. 195. 
628 Idem, p. 196. 
629 Idem, p. 197. 
630 Idem, p. 198. 
631 Idem, p. 199. 
632 Idem, p. 200. 
633 Idem, p. 201. 
634 Idem, p. 202. 
635 Idem, p. 203. 
636 Idem, p. 204. 
637 Idem, p. 205. 
638 Idem, p. 206. 
639 Idem, p. 207. 
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Se considerarmos como excepção os autores estrangeiros, quase todos os artistas 

portugueses representados em 2009 têm outras obras, de anos anteriores, expostas na 

região do Algarve. 

A excepção tem de ser feita também para Augusto Cid, mais conhecido pelas 

suas actividades como caricaturista, que assina a representação de um personagem 

recorrente na imaginária algarvia. 

Na localidade de onde partiram as caravelas para os grandes descobertas 

marítimas iniciadas no século XV é inaugurada uma homenagem ao Infante D. 

Henrique 1394 – 1460640. 

Utilizando a modelação que se acaba numa fundição em bronze, o escultor 

representa um homem activo, de braço direito apontando o mar enquanto o esquerdo 

pendido segura um mapa, de rosto inexpressivo e olhos fixos num horizonte distante. 

Veste roupas da época em que viveu, que esvoaçam com o movimento da atitude do 

homenageado e com os ventos que permanentemente assolam Sagres. 

A modelação subjacente deixa identificar a utilização dos instrumentos e 

utensílios utilizados nas formas construídas. 

De dimensões superiores às da figura humana, o Infante D. Henrique assenta 

num pedestal, concretizado em sienito, que o eleva a cerca de quatro metros de altura. 

Regresso ao formato da estatuária no personagem heróico que homenageia, nos 

materiais, técnicas e tecnologias que utiliza, na forma e formato que exibe um retorno a 

ideais do passado, muitas vezes influenciado pelo poder político que compreendendo os 

benefícios da transmissão dos valores continua a resistir e a não aceitar novas formas de 

construir monumentos.641   

No extremo oeste do Algarve a figura do infante habita finalmente o lugar de 

onde comandou as aventuras dos portugueses nas descobertas de outras terras além-mar, 

muito próximo de onde se situa o promontório sagrado e onde se eleva a Fortaleza de 

Sagres. 

A imensa quantidade de esculturas públicas colocadas, entre 2001 e 2009, na 

região do Algarve surge como tendência tardia do que se passava no resto do mundo 

alguns anos atrás. Desde os anos setenta que o aumento de criatividade na actividade 

                                                 
640 Idem, p. 196. 
641 REGATÃO, José Pedro – op. cit., p. 157. 
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artística se desenvolvia de forma espantosa642 chegando ao sul de Portugal apenas no 

século XXI. 

As obras públicas que se encontram podem ser agrupadas em grupos, mais ou 

menos definidos, cujas características globais permitem descrever como: de 

comemoração, de homenagem e decorativas. Algumas são figurativas, outras abstractas 

ou de carácter abstracto, umas traduzem movimentos cinéticos, noutras predomina a 

transparência. 

Algumas destas esculturas públicas transportam a matéria em que são 

concretizadas como sendo o motivo central da obra, possuidora de energia vital a partir 

da qual se justifica a sua existência643.  

Algumas delas tornam-se formas significantes e produzem emoção estética 

quando descobertas644, independentemente do tempo ou do espaço onde se 

enquadram645, engendram beleza para utilitariamente animarem esses mesmos 

espaços646 e transformam-nos em lugares647. 

A produção de escultura pública no Algarve cresceu tremendamente do século 

XX para o século XXI. O número de obras e o género de autores que as assinam 

diversificaram-se imenso e, de escultores reconhecidos a nível nacional, passamos a 

encontrar ilustres deconhecidos sobre os quais, algumas vezes, nem se encontra registo 

do nome. O fenómeno reflecte aquilo que Boris Groys afirma numa entrevista 

[...] na viragem para o século XXI, a arte entrou na era da produção artística em massa 
e não apenas do consumo em massa, graças aos media contemporâneos. O que significa 
que a arte contemporânea se tornou uma prática de cultura de massas. Já não vivemos 
na época da massa de espectadores passivos, mas na época de artistas em massa. [...]648. 
  

                                                 
642 LUCIE-SMITH, Edward – op. cit., pp. 156-157. 
643 KRAUSS, Rosalind E. – op. cit., pp. 300-303.  
644 WARBURTON, Nigel – O que é a arte?. Lisboa. pp. 21-22. 
645 Idem. pp. 51-52. 
646 AZEVEDO, Ricardo Marques de – Metrópole: abstracção. São Paulo. pp. 96-97. 
647 TRAQUINO, Marta – op. cit., pp. 16-31. 
648 GUERREIRO, António – O Museu sob o signo do contemporâneo. p. 40. 
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6 – Conclusão 

 
O encontro com este trabalho tem o sabor de uma longa viagem, percorrida 

durante anos, em espaços e tempos divergentes, anacronismos vividos num tempo 

presente. 

Viajar é talvez a actividade que maior significado tem para muitos dos que 

percorrem os caminhos inauditos do desconhecido e o percurso deste trabalho 

possibilitou a (re)descoberta de lugares, de espaços, de conceitos e de conhecimentos 

esquecidos nas memórias do passado. 

Se pensarmos a viajem na simbologia que adquiriu ao longo da história e no 

sentido que ela reporta a busca de verdade, de aventura e de procura de 

conhecimento649, podemos concluir que os conceitos simbólicos se adaptam à 

investigação realizada. 

A quantidade de obras públicas colocadas no Algarve tem criado novos espaços 

e lugares numa região onde, até há poucos anos, apenas se encontravam poucos 

exemplares dignos de ser referidos. 

O primeiro objectivo estabelecido foi o da inventariação de todas as esculturas 

públicas existentes no distrito. Foi precisamente com a procura de imagens de todas as 

obras públicas, dos séculos XIX a XXI, existentes no Algarve que se iniciou a aventura. 

Todas as representações fotográficas foram recolhidas junto das obras inventariadas e os 

ângulos, os pormenores e enquadramentos foram minuciosamente escolhidos de forma a 

caracterizarem integralmente cada uma das peças. Esta elencagem de exemplares 

colocados em espaço público completou-se até ao final do ano de 2009 e concluiu-se a 

mesma data para distinguir o objecto de estudo. 

Depois de todas as obras fotografadas e inventariadas, ficamos com uma 

percepção dos pormenores que em cada uma foram descobertos, das estratégias 

utilizadas para a sua edificação, das motivações subjacentes à sua encomenda e das 

tendências que os dois últimos séculos trouxeram ao sul de Portugal. 

Ao mesmo tempo que se recolheu informação visual sobre as esculturas patentes 

foi investigado o conceito de escultura pública, as suas diferentes acessões e as 

alterações que sofreu, no mesmo sentido em que todas as artes plásticas também se 

foram alterando. Os princípios que vingaram durante muito tempo, no qual 

                                                 
649 CHEVALIER, Jean, Alain Gheerbrant – op. cit., pp. 691-692. 
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determinaram a criação de monumentos, desmoronaram e a democratização da esfera 

pública levou a que os poderes políticos compreendessem os benefícios que a arte trazia 

na transmissão de valores e na criação de identidades. Os artistas mais vanguardistas 

passaram a interessar-se pelas potencialidades dos espaços conquistados para as artes e 

produziram obras que interagiam com um espectro abrangente de espectadores. 

O conceito de obra pública escolhido foi o que a define como existente em 

ambientes de acesso livre, onde se chega sem ser necessário transpor barreiras, aqueles 

que qualquer indivíduo percorre quando quer e da forma que lhe interessa. As obras 

colocadas em espaços públicos onde existem portões, portas ou outros tipos de reservas 

não foram incluídas no estudo. 

Outra restrição foi feita relativamente aos elementos decorativos da arquitectura 

os quais não estão referenciados neste texto. A escultura pública que se elege é a que 

exige uma rotação de trezentos e sessenta graus à sua volta, a que se orienta para os 

quatro pontos cardeais e transporta a tridimensionalidade dos corpos autónomos. Os 

altos e baixos-relevos são analisados quando integrados em monumentos ou noutras 

obras escultóricas. 

Não se estabeleceu restrição alguma relativamente aos autores das obras, aos 

materiais em que se traduzem ou sequer às formas em que se exibem. Todas as peças 

existentes estão registadas e integram o estudo. 

As análises efectuadas referem-se às obras propriamente ditas e aos espaços em 

que estão contidas mas, em muitos casos, elas não são construídas em função dos 

lugares que as acolhem e, nessas situações o relacionamento entre contentor e conteúdo 

não se identifica. De salientar que não se encontraram obras colocadas em ambiente 

rural, todas as esculturas e conjuntos escultóricos inventariados existem em espaços 

urbanos, aldeias, vilas e cidades de dimensões físicas variadas e com densidades 

populacionais muito díspares, ou em vias de comunicação rodoviária. 

A investigação obrigou ao aprofundamento dos conhecimentos sobre a história 

do Algarve, os usos e costumes, as profissões e trabalhos, os feitos históricos dos 

indivíduos, as movimentações sociais e os cambiantes políticos, os personagens que se 

destacaram e que reflectem a sua identidade nas obras construídas com intenções de 

educar ou de politizar quem por elas passa. 

Como fontes bibliográficas foram utilizadas todas as que alguma relação 

estabeleciam com os efectivos escultóricos encontrados. Foram solicitadas informações 

a todas as autarquias da região e algumas diligentemente responderam ao apelo. A 
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carência de respostas poderá ter deixado alguns objectos esquecidos. Sobre algumas 

obras, e outros tantos autores, não foi possível encontrar qualquer referência. 

O tempo disponível condicionou e determinou a conclusão que se escreve mas 

entende-se o seu conteúdo como o de uma narração reflexiva, crítica e pormenorizada, 

que permanece aberta e que, enquanto se situarem esculturas nos espaços públicos, não 

acaba nunca e permite uma continuação e actualização constantes. 

Optou-se por um discurso que de considerações gerais parte para o 

enquadramento e análise particular de muitas das peças inventariadas e que remata com 

comentários sobre os caminhos abertos pelos exemplos expostos. Nalgumas situações 

temporais, poucas, organizaram-se as obras seguindo a predominância dos autores que 

as construíram mas na maioria dos capítulos predominou a organização cronológica. 

Assim e apesar de se concluir que não existe escultura pública datada do século 

XIX na região do Algarve é precisamente sobre oitocentos que se inicia o raciocínio. 

Numa generalizada abordagem aos pensamentos estéticos e aos movimentos artísticos 

que se impuseram na época por todo o mundo, depois identificando o que se passou a 

nível de produção escultórica portuguesa, centrada quase exclusivamente nas cidades de 

Lisboa e Porto, concluiu-se que o isolamento da região algarvia naqueles cem anos não 

possibilitou o aparecimento de manifestações artísticas colocadas em espaços públicos. 

A filosofia e a estética, suportes das obras que se impunham por toda a Europa e no 

resto do país, surgem tardiamente nas esculturas presentes nas terras algarvias.  

Alguns dos grandes artistas portugueses do século XIX são referidos e são 

precisamente escultores desse século que estão representados nas esculturas públicas 

que se encontram do início do século XX. Raul Xavier é o mais referenciado sendo dele 

o maior número de peças que no período se enquadram. Estátuas e bustos predominam 

como modelo eleito, que se repete e continua por todo o século que antecede a mudança 

do milénio. 

A produção de esculturas públicas até aos anos setenta do século XX têm a 

marca do Estado Novo e a égide da Política do Espírito de António Ferro. Durante os 

anos de ditadura praticamente todos os monumentos, estátuas e esculturas são 

produzidas por escultores de craveira nacional, com obra espalhada pelo resto do país e 

financiados pelo estado. A preconizada política de protecção das artes tem reflexos a sul 

e o Algarve beneficia no número de exemplos em praças e jardins. 

Ainda durante este período político é colocada a obra que sinaliza a ruptura com 

a tradicional forma de produção de arte pública. João Cutileiro deixa a marca com o seu 
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D. Sebastião, jovem imberbe, menino instável e receoso, lembrando os bonecos 

articulados e as marionetas manobradas pela vontade de outros, e, assim, rasga as 

barreiras que determinavam as regras e as temáticas anteriores. 

A revolução política do 25 de Abril, o desaparecimento da censura e o contacto 

facilitado com o resto do mundo, aliados à ideia defensora de que a presença de obras 

de arte pública constitui um enriquecimento para o lugar onde está colocada, ganhou 

forma e consciência e nos anos setenta e oitenta a nova abertura política operada 

permitiu que os temas, apesar de darem continuidade a algumas das características 

anteriores, se diversificassem noutras, passando a homenagear grupos sociais e figuras 

de relevo local, substituindo o triunfalismo exagerado do monumento pelos assuntos 

que afectam a vida diária das populações.650 

. Salvo poucas excepções, a maioria dos artistas que assinam as esculturas 

públicas destes anos são nomes pouco conhecidos no panorama nacional, muitos deles 

artistas regionais, que apresentam homenagens a ilustres personagens, colocadas sobre 

pedestais e concretizadas nas tecnologias convencionais. 

Mas é durante os anos noventa que a criatividade explode e, mantendo-se 

distanciada das tendências mais vanguardistas, a região envereda no sentido da 

produção de uma enorme quantidade de peças, iniciando uma fase em que novas 

matérias e materiais são eleitos para a concretização das ideias iniciadas nas duas 

décadas anteriores.  

A produção tridimensional que até aqui tinha estado reservada aos artistas 

nacionais começa a integrar a participação de escultores oriundos de vários países do 

mundo e as obras patentes nas ruas, praças, jardins, rotundas, parques e outros locais 

específicos estão disponíveis numa variadíssima gama de formas de expressão e 

misturam-se temporalmente nos estilos, nos materiais e nos temas que escolhem. 

Os temas eleitos comemoram os grandes acontecimentos portugueses, as datas 

importantes para o país, entre os quais o dia 25 de Abril de 1974, mas a maioria não 

exibe título ou motivo, aparecem como elementos decorativos de uma paisagem urbana. 

Nos nove anos do século XXI, que constituem objecto de estudo inserido no 

âmbito desta investigação, foram colocadas nas terras algarvias muito mais obras do que 

nos dois séculos anteriores. De um ao outro extremo da região, o poder autárquico 

apostou na actividade criativa e financiou cento e dezasseis obras de arte pública. 

                                                 
650 REGATÃO, José Pedro – op. cit., p. 158. 
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Os simpósios de escultura, acontecimentos inéditos no Algarve, sucederam-se e 

promoveram encontros em que artistas de todo o mundo se reuniram para a realização e 

produção de obras em pedra. A maioria das peças foram construídas em tempos 

paralelos, resultado da actividade de inúmeros escultores trabalhando ao mesmo tempo, 

num mesmo espaço, imaginando e concretizando projectos que transportam influências 

estéticas de tantas proveniências do mundo quantas são as terras de origem dos autores. 

Depois de percorridos cerca de seis mil quilómetros e de duzentas e seis peças 

investigadas e analisadas, pensamos ter contribuído para um maior conhecimento da 

escultura pública na região do Algarve e de ter despertado o interesse por uma reflexão 

que se deseja possa continuar. 

O Algarve foi o pretexto para estudar e aprofundar um fenómeno artístico que se 

desenvolveu com características bastante específicas, de um regionalismo ao qual nos 

atrevemos apelidar, utilizando a mesma palavra que Lyster Franco inventou numa altura 

em que ninguém falava ou sequer pensava em regionalização, de algarviísmo651. 

 
 
 

                                                 
651 MESQUITA, J. C. Vilhena – Mário Lyster Franco, figura modelar do regionalismo algarvio. [Em 
linha], [consult. 2010/02/22]. 
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7 – Inventário 

Ano Autor Nome da Escultura  Localização Concelho 

1910 
Adolfo 

Haussmann 
A Ferreira D'Almeida (Obelisco) Faro 

Avenida da 
República 

1916 Raul Xavier A Lutgarda Guimarães de Caires 
Vila Real de 

Santo António 
Avenida da 
República 

1923 Rudolph Tegner 
Ao Dr. Amadeu Ferreira 

D’Almeida 
Faro 

Praça Alexandre 
Herculano 

1925 Costa Mota (tio) 
A João de Deus Poeta e Educador 

1830 - 1896 
Faro 

Praça D. Francisco 
Gomes 

1925 
Francisco dos 

Santos 
Monumento a João Lúcio Olhão Jardim João Lúcio

1928 Costa Mota (tio) José da Costa Mealha Loulé 
Avenida José da 

Costa Mealha 

1929 Raul Xavier 
Ao Dr. Francisco Xavier D’Ataíde 

Oliveira 
Loulé 

Largo de São 
Francisco 

1931   Aos Heróis da Restauração 1808 Olhão 
Praça da 

Restauração junto 
à igreja Matriz 

1933 
Alberto Ponce de 

Castro 
Aos Combatentes pela Pátria Tavira 

Praça da 
República 

1940 Raul Xavier 
Homenagem ao Grande Bispo D. 

Francisco Gomes do Avelar 
Faro Largo da Sé 

1942 Raul Xavier Ao Visconde de Bívar Portimão 
Praça Visconde de 

Bívar 

1944 Anjos Teixeira A António Cabreira Tavira 
Rua Dr. José Pires 

Padinha 

1949 Américo Gomes Monumento ao Infante D. Henrique Faro Praceta do Infante

1953 
Leopoldo de 

Almeida mais 
nove escultores 

Monumento ao Engenheiro Duarte 
Pacheco 

Loulé 
Avenida 25 de 

Abril 
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Ano Autor Nome da Escultura  Localização Concelho 

1954 Raul Xavier Homenagem a Bernardo de Passos 
São Brás de 

Alportel 
Largo de São 

Sebastião 

1955   Cândido Guerreiro Loulé 
Alte, Fonte 

Pequena 

1957 Costa Maurício Augusto da Silva Carvalho Tavira 
Praça Zacarias 

Guerreiro 

1957 
Fernando 
Fernandes 

Homenagem a João Francisco Dias Alcoutim 
Rua de D. 
Fernando 

1959 António Duarte D. Afonso III Faro 
Praça D. Afonso 

III 

1959 Barata Feyo S / Título Tavira 
Largo de Santo 

Amaro 

1959 Canto da Maia Estátua a Gil Eanes Lagos 
Jardim da 

Constituição 

1960 
Leopoldo de 

Almeida 
Monumento ao Infante D. Henrique Lagos Praça do Infante 

1960 Raul Xavier José Bernardo Lopes Médico Loulé 
Largo Dr. 

Bernardo Lopes 

1960 Raul Xavier Poeta Isidoro Manuel Pires Tavira 
Rua Dr. José Pires 

Padinha 

1963 Raul Xavier Homenagem a João de Deus Silves 
São Bartolomeu de 
Messines, Avenida 

João de Deus 

1965 
Leopoldo de 

Almeida 
D. Sancho I Silves Castelo 

1967 
Vasco da 

Conceição 
S. Vicente de Albufeira Albufeira 

Largo Jacinto 
D'Ayet 

1968 
Maria Emília 

Prates 
Pires Viegas 1865 – 1937 Coronel 

de Infantaria 
Faro 

Praceta Coronel 
Pires Viegas 

1968   
Aos Combatentes Mortos pela 

Pátria 
Lagos 

Praça Luis de 
Camões 
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Ano Autor Nome da Escultura  Localização Concelho 

1971 Branca de Alarcão 
Dom Marcelino Franco Bispo do 

Algarve 
Tavira 

Praça Dr. António 
Padinha 

1971 
Sidónio José de 

Almeida 
Ao Dr. Silva Nobre Médico e 

Democrata 
Faro 

Largo do Dr. Silva 
Nobre 

1973 
João Pires 
Cutileiro 

D. Sebastião Lagos Praça Gil Eanes 

1974 
Raimundo de 

Aragão 
Samora Barros Pintor Albufeira 

Largo Eng.º 
Duarte Pacheco 

1976 João Fragoso Assis Esperança Escritor Faro 
Largo de São 

Pedro 

1976 José Moreira Rato 
Monumento ao Patrão Joaquim 

Lopes 
Olhão 

Avenida 5 de 
Outubro 

1976 Stela 
Ao Comandante Luis Cardoso 

Figueiredo 
Vila Real de 

Santo António 
Rua Dr. Francisco 

Sá Carneiro 

1976 Stela 
Homenagem ao Bombeiro 

Português 
Vila Real de 

Santo António 
Rua Dr. Francisco 

Sá Carneiro 

1978 Manuel Alves 
Homenagem a Todos os Músicos e 

Compositores do Mundo 
Castro Marim 

Rua do Juiz 
Conselheiro Dr. 
João Bernardino 

1979 José Vieira Cabrita Ano Internacional da Criança Lagos Praça Gil Eanes 

1980 
João Pires 
Cutileiro 

Mulher nua Lagos 
Rua da Porta de 

Portugal 

1982   Monumento a António Padinha Tavira 
Largo António 

Padinha 

1984 M. Carrajola 
Homenagem a Maria Lizarda 

Palermo 
Olhão Moncarapacho 

1985 
Sidónio José de 

Almeida 
Emiliano da Costa Poeta Faro 

Estoi, Largo 
General Humberto 

Delgado 

1987 
Diamantina 

Negrão (assinado 
Bossy) 

Manuel Brito Pardal (Poeta Pardal) Loulé 
Quarteira, Largo 

Poeta Pardal 
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Ano Autor Nome da Escultura  Localização Concelho 

1987 Laranjeira Santos 
Reconquista Cristã da Cidade de 

Silves 
Silves 

Largo dos Mártires 
da Pátria 

1987 
Tolentino 
Abegoaria 

Homenagem a Júlio Dantas Lagos 
Largo de Santo 

Amaro 

1989 António Santos Mutualidade Popular Faro 
Estrada de São 
Luis, Largo da 
Mutualidade 

1989 Lagoa Henriques António Aleixo Loulé Parque Municipal 

19? Laranjeira Santos 
Fundador de Vilamoura Arthur 

Cupertino de Miranda 
Loulé Vilamoura 

1990 
António Jacinto 

Reis Vidigal 
Homenagem à Cidade de Olhão Olhão Largo João Serra 

1990 Jorge Vieira Sem Título Lagos 
Avenida dos 
Combatentes 

1990 José Arvelos Brazão de Lagos Lagos 
Jardim da 

Constituição 

1992 Santos Cruz Sem título Faro 
Rua Almirante 

António Ramalho 
Ortigão 

1993 
Diamantina 

Negrão 

Manuel Santos Cabanas, 
Homenagem ao Democrata e ao 

Artista 

Vila Real de 
Santo António 

Vila Nova de 
Cacela, Largo 

Manuel Cabanas 

1993 Francisco Bronze Homenagem ao Pescador Lagoa 
Ferragudo, Praça 
Rainha D. Leonor 

1993   Homenagem aos Bombeiros Tavira Largo do Cano 

1994 
António Jacinto 

Reis Vidigal 
Homenagem do Povo de Olhão ao 

Padre Delgado 
Olhão 

Praça da 
Restauração 

1994 Vitor Picanço Sem título Faro 
Rua Libânio 

Martins 
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Ano Autor Nome da Escultura  Localização Concelho 

1995 Fernando Conduto Sem título Loulé 
R. Dr. Laura 

Ayres (junto ao 
Tribunal) 

1995 
Tolentino 
Abegoaria 

Monumento aos Pescadores Lagos 
Bairro dos 

Pescadores, Rua 
Álvaro Esteves 

1996 António Matos Sem Título Vila do Bispo 
Praça de 

Tanegashima 

1996 Jorge Mealha 
Padrão Comemorativo do 10 de 

Junho 
Lagos 

Avenida dos 
Descobrimentos 

1996 Lagoa Henriques António Aleixo Loulé 
Avenida Costa 

Mealha (réplica) 

1996 Vitor Borges 
ARAVITAE, 

OMNIAVINCITAMOR 
Loulé Parque Municipal 

1997 Alexandre Barata 
Monumento aos Navegadores 

Lacobrigenses 
Lagos 

Avenida dos 
Descobrimentos 

1998 Soren Ernst Rosa dos Ventos Lagos 
Rotunda Estrada 

da Meia Praia 

1998   Família de Golfistas Loulé 
Quinta do Lago, 
Quinta Shopping 

1999 Jorge Melício Sem Título (Rapaz) Monchique 
Calçada de São 

Sebastião 

1999 Jorge Melício Sem Título (Calceteiro) Monchique Parque Urbano 

1999 Jorge Melício Sem Título (Criança com Bola) Monchique Parque Urbano 

1999 Jorge Melício Sem Título (Rapariga) Monchique Parque Urbano 

1999 Jorge Melício Sem Título (Rapariga com Arco) Monchique Parque Urbano 
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Ano Autor Nome da Escultura  Localização Concelho 

1999 Jorge Melício Mulher com cesto Monchique 
Rua D. Francisco 
Gomes do Avelar 

1999 Jorge Melício Sem Título (Homem) Monchique 
Rua do Porto 

Fundo 

1999 Mário Miranda O Homem do Mar Vila do Bispo 
Rotunda na Rua 
Ribeira do Poço 

1999 Philipe Claisse Águia na Torre Loulé 
Vale do Lobo, 
Vale do Lobo 

Shopping 

1999 
Vera Faria 
Gonçalves 

Liberdade Diálogo Democracia, 
Monumento comemorativo dos 25 

anos do 25 de Abril 
Lagos 

Rotunda na 
Avenida da 
República 

200? António Mira   Faro 
Avenida Dr. Júlio 

Filipe Almeida 
Carrapato 

2000 
Armando Reis e 
António Cavaco   

Albufeira - Esfera armilar Albufeira 

Rotunda da 
Avenida dos 

Descobrimentos 
com EM 526 

2000 
Armando Reis e 
António Cavaco   

Relógios Albufeira 

Rotunda da 
Avenida dos 

Descobrimentos 
com Quinta da 

Bela Vista 

2000 
Armando Reis e 
António Cavaco   

Minhocas Albufeira 
Rotunda da 
Avenida dos 

Descobrimentos 

2000 
Armando Reis e 
António Cavaco   

Golfinhos Albufeira 
Rotunda da EN 

395 com EM 525 

2000 Carlos Ambrum Sem título Faro 
Rua Dr. Joaquim 

Magalhães 

2000 
Gabriel Gutiérrez 

Vázquez 
Sem título Faro 

Rotunda da BP, 
entre a Avenida 

Cidade de 

2000 João Cutileiro Pescador Portimão 
Alvor, Zona 
Ribeirinha 
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Ano Autor Nome da Escultura  Localização Concelho 

2000 José Villa Sem título Faro 
Largo de São 

Francisco 

2000 
Nieas Fischer e 
Jacinto Santana 

Sem título Faro 
Travessa das 

Flores 

2000 Paulo Quaresma ITIC Portimão Zona Ribeirinha 

2000 Pedro Ávila Sem título Faro 
Rotunda do 

Instituto Português 
da Juventude 

2000 Pedro Ramos Sem Título Loulé 
Quinta do Lago, 
Quinta Shopping 

2001 
Adam Varley e 
Beau McClellan 

Zephirus Loulé 
Rotunda da EN 

396, perto da Zona 
Industrial 

2001 António Quina Praça Al Mouhatamid Ibn Abbad Silves 
Praça Al 

Mouhatamid Ibn 
Abbad 

2001 Arlindo Arez Vela Portimão 
Alvor, Zona 
Ribeirinha 

2001 Eduarda Coutinho O Mar a Mulher e a Terra Lagos 

Rua Infante de 
Sagres e 

Vila da Luz, 
Avenida dos 
Pescadores 

2001 Fernando Conduto Sem Título Silves Rotunda da Fissul

2001 Francis Tondeur  Memória Militar Tavira 
Largo de Santo 

Amaro 

2001 Franco F. 
Homenagem da Academia Antero 

Nobre ao seu Patrono 
Olhão 

Moncarapacho, 
Largo Padre 

Isidoro Domingos 
da Silva 

2001 Jits Bakker O Pescador Loulé 
Quarteira, Praça 

do Mar 

2001 João Renato Peixes Portimão 
Alvor, Zona 
Ribeirinha 
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Ano Autor Nome da Escultura  Localização Concelho 

2001 Jorgen Stening Phoenix Portimão 
Rotunda do 
Hospital de 
Barlavento 

2001 José Maria Pereira Primavera Lagos 
Rotunda do Porto 

de Mós 

2001 
Leoníldo da Silva 

Duarte 
José Alves Batalim Júnior e Maria 

Augusta Batalim 
Loulé 

Largo Tenente 
Cabeçadas 

2001 Manuel Gamboa Sem Título Lagoa 
Rua Jacinto 

Correia 

2001 Paulo Quaresma Caminhos Portimão 
Alvor, Zona 
Ribeirinha 

2001 Pedro Ramos Sem Título Loulé 
Quinta do Lago, 
Quinta Shopping 

2001 Teresa Frazão Menina e o Cão Portimão 
Alvor, Zona 
Ribeirinha 

2001 
Teresa Paulino e 

Pedro Félix 
O Contrabandista Alcoutim 

Cais de embarque 
junto ao rio 
Guadiana 

2001 
Teresa Paulino e 

Pedro Félix 
Guarda fiscal Alcoutim 

Jardim do 
Quiosque 

2001 
Teresa Paulino e 

Pedro Félix 
O Pescador Alcoutim 

Junto ao Núcleo 
Museológico de 

Arte Sacra 

2001 
Tolentino 
Abegoaria 

Monumento a São Gonçalo de 
Lagos 

Lagos Chão Queimado 

2001 Urs Koller Homem a Olhar a Ria Portimão 
Alvor, Zona 
Ribeirinha 

2002 Güenter Ettel São Tiago Aljezur 
Largo da Câmara 

Municipal 

2002 
Paulo Guilherme 

D’ Eça Leal 
O Tempo do Homem na Terra Lagos 

Rotunda da 
Avenida das 

Comunidades 

2002 
Teresa Paulino e 

Pedro Félix 
Os Observadores Faro 

Rotunda do 
aeroporto 
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Ano Autor Nome da Escultura  Localização Concelho 

2002 Volker Schnuttgen Padrão do Mar Lagos 
Rotunda da 
Avenida da 
República 

2002   Cubo Olhão 
Rotunda do Cubo 

na Estrada 
Nacional 125 

2002   Homenagem ao Bombeiro Silves 
São Bartolomeu de 
Messines, Avenida 

João de Deus 

2003 Arlindo Arez Hipocampus-Hipocampos Portimão Zona Ribeirinha 

2003 
Arlindo Arez e 

Paulo Quaresma 
Fossil (Nautilus) Portimão Zona Ribeirinha 

2003 Bodó Csaba Torso Portimão Zona Ribeirinha 

2003 Cristina Leiria Vela ao Vento Tavira 
Rotunda na 

Estrada Nacional 
125 

2003 Emanula Camacci H²O Aria Portimão Zona Ribeirinha 

2003 
Fernanda Assis e 
Marcílio Campina 

José Cavaco Vieira Loulé 
Alte, Avenida 25 

de Abril 

2003 Fonseca Martins Copeijo Tavira 
Avenida Dr. 

Eduardo Mansinho

2003 Jits Bakker O Ciclista Loulé 
Rotunda da 

Avenida Andrade 
de Sousa 

2003 João Renato Lobo do Mar Portimão Zona Ribeirinha 

2003 Mabel Remesseiro Movimiento Portimão Zona Ribeirinha 

2003 Mário Miranda O Celeiro do Algarve Vila do Bispo 
Rotunda na 

Estrada EM 1265 
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Ano Autor Nome da Escultura  Localização Concelho 

2003 Paulo Quaresma Punho Portimão Zona Ribeirinha 

2003 Peter Krüger Vénus dos Mares Portimão Zona Ribeirinha 

2003 Radoslav Sultov Aphrodite Portimão Zona Ribeirinha 

2003   Monumento ao Infante de Sagres Albufeira 
Via Infante de 

Sagres, ao 
quilómetro 52 

2004 
Armando 
Canelhas 

Homenagem de Lagoa aos seus 
Combatentes das Guerras do 

Ultramar 1954-1974 
Lagoa 

Largo 
Combatentes da 
Grande Guerra 

2004 
Fernanda Assis e 
Marcílio Campina 

Sonhos de Emigrante de 
Clementino Domingos Baeta - 

Poeta Pardal 
Loulé 

Almancil, Largo 
do Poeta 

Clementino 
Domingos Baeta 

2004 Filipa Moura Gaivota 
Vila Real de 

Santo António 
Avenida da 
República 

2004 Jits Bakker Gente Feliz Dançando ao Sol Loulé 
Praça da 

República 

2004 Joana Baião Flor 
Vila Real de 

Santo António 
Avenida da 
República 

2004 Jorge Coelho Capitão de Abril Salgueiro Maia Lagos 
Praceta Salgueiro 

Maia 

2004 José de Brito Mós / Conjunto da Aroeira 
São Brás de 

Alportel 
Rotunda da estrada 

para Almodôvar 

2004 Marcela Carapau 
Vila Real de 

Santo António 
Avenida da 
República 

2004 Ricardo Barco 
Vila Real de 

Santo António 
Avenida da 
República 

2004 Teresa Ponte Búzio 
Vila Real de 

Santo António 
Avenida da 
República 
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Ano Autor Nome da Escultura  Localização Concelho 

2004   
Homenagem ao Sócio N.º 1 José 

Inácio M. Martins 
Silves 

São Bartolomeu de 
Messines, Avenida 

João de Deus 

2005 António Matos Sem Título Silves 
Armação de Pêra, 
Rotunda da Via 

Dorsal 

2005 Arlindo Arez Cariatide Portimão Zona Ribeirinha 

2005 Assan Ibrahimi Harmonia Portimão Zona Ribeirinha 

2005 Assem al Bacha Pensando o Mar Portimão Zona Ribeirinha 

2005 
Fausto 

Nascimento 
Golfista Tavira 

Conceição de 
Tavira, Rotunda 

da Conceição 

2005 João Antero Mar Fora Silves 
Armação de Pêra, 
Rotunda da Via 

Dorsal 

2005 Jorge Timóteo Figuras Recostadas Loulé Vale do Lobo 

2005 Jorge Timóteo Duas Faces Loulé 
Vale do Lobo, 
junto ao Hotel 
Dona Filipa 

2005 José Esteves Sem Título Silves 
Armação de Pêra, 
Rotunda da Via 

Dorsal 

2005 
Moisés Preto 

Paulo 
Sem Título Silves 

Armação de Pêra, 
Rotunda da Via 

Dorsal 

2005 Nuno Rufino Lutegarda Guimarães de Caires 
Vila Real de 

Santo António 
Avenida da 
República 

2005 Nuno Rufino Thunnus Thynnus 
Vila Real de 

Santo António 

Avenida da 
República (antiga 
Rua da Rainha) 

2005 Paulo Neves Sem Título Silves 
Armação de Pêra, 
Rotunda da Via 

Dorsal 

2005 Paulo Quaresma Mão Esquerda Portimão Zona Ribeirinha 
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Ano Autor Nome da Escultura  Localização Concelho 

2005 Rodrigo Ferreira Ícaro Portimão Zona Ribeirinha 

2005 Uli Schwander O Porto Portimão Zona Ribeirinha 

2005 Vesna Pantelic Banhista Portimão Zona Ribeirinha 

2005 Volker Schnuttgen Die Unendliche Leichtigkeit Loulé Vale do Lobo 

2006 Arlindo Arez O Oleiro Lagoa 

Estrada Nacional 
125, Rotunda do 
Parque Municipal 

de Feiras e 
Exposições 

2006 Arlindo Arez A Ave Lagoa 

Jardim junto ao 
novo Quartel da 
Guarda Nacional 

Republicana 

2006 João Iglésias Geometrias Portimão 
Rotunda à entrada 

de Portimão 

2007 Abílio Febra Catedral do Tempo Aljezur 
Largo da Câmara 

Municipal 

2007 António Candeias Horas de Luz 
Vila Real de 

Santo António 

Rotunda na 
Estrada Nacional 

125 

2007 Arlindo Arez 
Homenagem ao Dr. Francisco 

Fernandes Lopes 
Olhão 

Av. Dr. Francisco 
Sá Carneiro 

2007 Arlindo Arez Dois Elementos Ar / Água Portimão Zona Ribeirinha 

2007 João Antero Terra e Mar Aljezur 
Largo da Câmara 

Municipal 

2007 João Iglésias Homenagem ao Motard Faro 

Av. Calouste 
Gulbenkian em 
frente ao novo 

Teatro Municipal 
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Ano Autor Nome da Escultura  Localização Concelho 

2007 Joel Correia Charrua Aljezur 
Largo da Câmara 

Municipal 

2007 Jorge Correia Sem Título Aljezur 
Carrapateira – 

Museu da Mar e 
da Terra da 
C i

2007 Jorge Correia Sem Título Aljezur 
Largo da Câmara 

Municipal 

2007 José Villa Arade Portimão Zona Ribeirinha 

2007 Mário Miranda Adamastor Aljezur 
Largo da Câmara 

Municipal 

2007 Miguel Isla Conexión Portimão Zona Ribeirinha 

2007 
Moisés Preto 

Paulo 
Arcada Aquatil Aljezur 

Largo da Câmara 
Municipal 

2007 Nuno Rufino Poeta António Aleixo 
Vila Real de 

Santo António 
Rua Dr. Francisco 

Sá Carneiro 

2007 Paulo Quaresma Janela Portimão Zona Ribeirinha 

2007 Petre Petrov Inside Portimão Zona Ribeirinha 

2007 Roger Lapalme Mémoire et Vision Portimão Zona Ribeirinha 

2007 
Teresa Paulino e 

Pedro Félix 
Estátuas dos Pescadores de 

Quarteira 
Loulé 

Quarteira, 
Avenida Carlos 

Mota Pinto 

2007 Varol Topac Sol Portimão Zona Ribeirinha 

2007 Vitor Picanço Naia Loulé 
Alte, Ribeira de 

Alte 

2008 Afonso Rocha Murjona Tavira 
Rotunda na 

Estrada Nacional 
125 
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Ano Autor Nome da Escultura  Localização Concelho 

2008 Afonso Rocha Barco-folha Albufeira 
Rotunda na 
Marina de 
Albufeira 

2008 Francis Tondeur  Emigração Loulé 
Almancil, Jardim 
das Comunidades 

2008 José Brito Urbanização Janelas de Faro Faro 
Urbanização 

Janelas de Faro 

2008 Paula Hespanha  As Operárias Portimão 
Rotunda da Casa 
dos Pescadores 

2008 Radovan Zivny 
Homenagem aos Militares do 

Concelho de Albufeira Falecidos 
em Combate 

Albufeira 
Rotunda próxima 
da EN 125, zona 

de Fontainhas 

2008 
Teresa Paulino e 

Pedro Félix 
Vendedora do Mercado Loulé 

Rua José 
Fernandes 
Guerreiro 

2009 Agnessa Petrova Inspiration Portimão Zona Ribeirinha 

2009 António Candeias Ligado pelo Mar 
Vila Real de 

Santo António 

Rotunda na 
Estrada Nacional 

125 

2009 Arlindo Arez Energia / Movimento Portimão Zona Ribeirinha 

2009 Augusto Cid Infante D. Henrique 1394 - 1460 Vila do Bispo Sagres 

2009 Christos Latinis Afrodite Portimão Zona Ribeirinha 

2009 Craig Medson Vessel Portimão Zona Ribeirinha 

2009 Jan Sicko Diálogo Portimão Zona Ribeirinha 

2009 João Cutileiro 
Sebastião José de Carvalho e Mello

Marquês de Pombal 
Vila Real de 

Santo António 
Avenida da 
República 

2009 José Brito Rua José de Matos Faro A folha 
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Ano Autor Nome da Escultura  Localização Concelho 

2009 Mário Miranda Phoenix Vila do Bispo 
Quartel dos 
Bombeiros 

2009 Paulo Quaresma S / Título Portimão Zona Ribeirinha 

2009 Teresa Paulino 
Homenagem à banda de sociedade 

musical e recreio popular de 
Paderne 

Albufeira Rua 5 de Outubro 

2009 
Teresa Paulino e 

Pedro Félix 
Homenagem aos Mortos do 

Ultramar 
Faro 

Largo de São 
Francisco 

2009 
Teresa Paulino e 

Pedro Félix 
Banda Filarmónica Loulé 

Avenida José da 
Costa Mealha 

2009 Xavier Gonzalez Totem Orgânico Portimão Zona Ribeirinha 
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