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Nota introdutória 
 

A inventariação inerente às operações de registo museográfico constitui uma importante 

função museal e está directamente relacionada com a acção de reunir e coleccionar, 

estudar e conservar, mas também de organizar e sistematizar, de forma a tornar 

disponíveis à compreensão e interpretação, os diversos domínios de recolha, de 

informação e pesquisa.  

O inventário iconográfico e documental – Escultura Pública (1936-2005) – Almada, 

que aqui apresentamos (Livro II), é parte constituinte da dissertação de mestrado em 

museografia e museologia (Livro I) e está configurado como um arquivo de dados 

informativos que, servindo de base e fundamento ao nosso caso de estudo, serve 

também como contributo para a assunção do valor e salvaguarda patrimonial. Trata-se 

de uma amostra referenciada a um Corpus - conjunto ou colecção de sessenta e seis 

espécimes de escultura integrados em espaços públicos exteriores ao museu, cuja 

localização urbana lhes confere acessibilidade visual e táctil sem restrições, e que nos 

permite efectuar uma viagem localizada pela História da escultura portuguesa, através dos 

seus trinta e sete autores/escultores.  

Configuramos os dados fornecidos pela investigação em curso, através do formato de 

uma ficha de inventário, no respeito pelas normas de inventário - escultura1 

preconizadas pelo Instituto Português de Museus, mas também a partir da referenciação 

do modelo matricial do Catálogo Razonado de las esculturas y otras obras artísticas 

situadas en el espacio público da la ciudad de Barcelona o bien visibles desde él2. 

Esquematicamente, consideramos a entrada das sessenta e seis esculturas públicas 

reportadas numa sequência cronológica e segundo os seguintes itens de inventariação e 

elementos de identificação: Figura; Título da obra; Datação (Datas de 

projecto/execução e de implantação/inauguração); Autoria/Escultor; Produção/apoio 

técnico; Inscrição e Assinatura; Material e Dimensão; Tipologia; 

Freguesia/Localização; Propriedade; Estado de Conservação; Descrição formal; 

História; Dados biográficos do autor/escultor; Observações; Bibliografia/Fontes; 

Registo de imagem e Preenchido por.  

                                                 
1 Cf. CARVALHO, Maria João Vilhena de. Normas de inventário – escultura. Lisboa: Instituto Português 
de Museus, 2004. 
2 Cf. Página Web, em www.bcn.es/artpublic.  
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Figura 1 

  
 

Título «ANTÓNIO JOSÉ GOMES» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX  
Ano(s) 1935-1936/38 
Dia 23 de Janeiro de 1938 

  
Autoria/Escultor José Moreira Rato [1860-1937]  

  
Produção/ 

Apoio técnico 
 

  
Inscrição 

 
 

Assinatura 

Gravado e preenchido a negro sobre a face frontal do Pedestal em pedra:  
1847-1909 / AO / GRANDE / BENEMÉRITO / ANTÓNIO / JOSÉ / GOMES / O / CONCELHO / DE / 
ALMADA / RECONHECIDO / 1936 
Não identificado 

  
Material Bronze sobre pedestal em Pedra  

  
Dimensão  

  
Tipologia Busto - Monumento 

  
Freguesia/ 

Localização 
Cova da Piedade / Jardim da Cova da Piedade (antigo terreiro ou rossio da Piedade também 
designado de Largo da Piedade e, após a implantação da República, de Largo 5 de 
Outubro). 
Situa-se num espaço central urbano da Cova da Piedade onde afluem transeuntes e tráfego 
viário. Insere-se num dos extremos do jardim público próximo a um dos passeios de acesso 
e defronte ao «Palácio Gomes» onde o homenageado residiu.   

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A patina do busto em bronze apresenta-se descolorida e o pedestal sem vestígios de sujidade 
à excepção da patina escorrida e das marcas do tempo.  

  
Descrição 

formal 
Trata-se do retrato escultórico representativo de um personagem civil da vida pública. 
Constitui-se por um busto representando plasticamente a parte superior da figura retratada, 
incluindo a cabeça, o pescoço, o peito e uma parte dos ombros nos quais se verifica um 
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corte vertical de cada um dos lados correspondentes aos braços. Os contornos da figura são 
vincados pela cabeça a descoberto marcada por uma expressão imponente. As vestes 
acentuam a forte presença da importância do personagem retratado através do contorno 
definido da gola do casaco e da camisa com o nó da gravata.  
O busto em bronze assenta sobre um pedestal em pedra com a forma de uma pirâmide 
truncada, de base quadrangular. Esta está encimada sobre duas plataformas ou bases 
circulares com diâmetros e níveis diferenciados, sendo a base inferior comparativamente de 
maior dimensão e altura do que a base superior que suporta o pedestal. 

  
História A erecção, por subscrição pública, do Busto em bronze evocativo da memória do 

benemérito cidadão e industrial António José Gomes, surge por iniciativa de uma comissão 
de que fazem parte os Srs. Dr. António Rezende Elvas (presidente da comissão promotora 
de homenagem), José Augusto Rodrigues Soares, Salvador Correia Cabrita, Henrique 
Banha e Domingos Pereira dos Santos. A comissão contou com o apoio da autarquia, de 
colectividades e de outras associações, levando a efeito a significativa homenagem erigida 
pela gratidão colectiva. 
A maquete do Busto surge datada de 1935 e é atribuída a José Moreira Rato, mas 
desconhece-se se o autor acompanhou a conclusão da obra, pelo facto de que o registo de 
informação é simultaneamente dúbio e omisso nesse dado. Por um lado, atribui-se a data de 
1938 (um ano após o falecimento do autor) à comemoração da festa inaugural do Busto. Por 
outro, no pedestal que suporta o Busto pode ler-se a inscrição do ano de 1936 como data 
pública a considerar. 
Por publicitação ampla em jornais da época, a cerimónia de homenagem pública respeita o 
ano de 1938 como o ano de inauguração do Busto. O descerramento do monumento, que 
estava envolvido nas bandeiras municipal e da União Artística Piedense, foi efectuado pela 
filha do homenageado Srª D. Laura Gomes, contando com a presença e representação de 
todas as agremiações do concelho, individualidades públicas, da população em geral e em 
particular das crianças da “Escola União Piedense de António José Gomes”, mas também 
das bandas de missa que abrilhantavam a cerimónia pública. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

José Moreira Rato [Oeiras 1860-1937] 
Ingressou na Academia de Belas-Artes, em 1873, para o curso de Desenho onde teve como 
mestre José Simões de Almeida (tio). No ano de 1876 teve, na aula de Escultura, como 
Mestre Vítor Bastos. Para completar a sua formação, foi para Paris, onde, na Escola de 
Belas-Artes, teve como mestres Dumont e Gautherin. 
Durante vários anos expôs no Rio de Janeiro, Lisboa, Paris e Porto, tendo sido premiado 
com obras de escultura, em particular, bustos, estátuas e grupos escultóricos. Participou em 
diversos concursos para monumentos e túmulos-monumentos em Portugal e Brasil. 
Está representado com trabalhos de escultura - bustos, estátuas e grupos escultóricos - em 
vários locais nacionais, destacando-se: Jardim do Museu do Traje, Cemitério do Alto de São 
João, Parlamento, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Lisboa, Museu José Malhoa e 
Museu do Chiado. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Monografias: - FLORES, Alexandre M.. Almada Antiga e Moderna – Roteiro Iconográfico 

– III Freguesia da Cova da Piedade. Almada: CMA, 1990, p. 148; - FLORES, 
Alexandre M.. António José Gomes – O Homem e o Indústrial (1847-1909). 
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Almada: Junta de Freguesia da Cova da Piedade, 1992, pp. 115-117, 140-141; - 
VAZ, Artur. Monumentos de Almada – Inventário. Edição de autor, 1989, p.71. 

Periódicos: - AAVV. Busto a «António José Gomes». In: - Jornal «A Voz», 24 Janeiro 
1938; - Jornal «Comércio do Porto», Porto, 24 Janeiro 1938; - Jornal «Diário de 
Notícias», Lisboa, 24 Janeiro 1938; - Jornal «O Século», Lisboa, 24 Janeiro 1938; - 
«Jornal da Região», Almada, 21 Setembro 2005, p.20. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses 
ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização Editora, Vol. V, 4ª 
ed. (actualizada), 2000, pp. 20-21; - PEREIRA, José Fernandes (direcção). 
Dicionário de Escultura Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 2005, pp. 473-475. 

Internet – Páginas Web: - www.digitalmada.com/monumentos.asp?ID=4  
  

Registo de imagem FL - Positivo a cores – formato digital (jpeg) 
  

Preenchido por: FL - 30/Outubro/2006 
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Figura 2 
  

 
Título «PADRE BALTAZAR DINIZ DE CARVALHO» 

  
Datação 

Projecto/Execução 
Inauguração 

Século XX  
Ano(s) 1950-1955 
Dia 11 de Outubro de 1955 

  
Autoria/Escultor Martinho Félix de Brito [n.?] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Oficina «Casa de Mármores» de Benjamim Antunes Gonçalves 

  
Inscrição 

 
 

Assinatura 

Gravado e preenchido a negro sobre o Pedestal em pedra na face frontal:  
PADRE BALTAZAR DINIZ / DE / CARVALHO / ROMEIRO DA VERDADE / E DA / JUSTIÇA / FEITO 
POR SUBSCRIÇÃO / PÚBLICA DE INICIATIVA DO / JORNAL «PRAIA DO SOL» / 11-10-1955 
Assinado e datado sobre a superfície da parte de trás do busto (no corte ao nível das costas): 
M. de Brito / Lisboa / 1955 

  
Material Pedra  

  
Dimensão  

  
Tipologia Busto - Monumento 

  
Freguesia/ 

Localização 
Costa de Caparica / Avenida 1º de Maio defronte à Capela de Nª Senhora da Conceição. 
Situa-se num espaço verde adjacente ao passeio e à estrada onde afluem transeuntes e 
tráfego viário.  

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta-se integra, revelando apenas sobre a cabeça algumas marcas do tempo e 
sobre a parte inferior do pedestal vestígios de manchas de tinta preta.  

  
Descrição 

formal 
Trata-se do retrato escultórico representativo de um personagem eclesiástico. O busto 
constitui-se pela representação da parte superior da figura retratada, incluindo a cabeça, o 
pescoço, o peito e uma parte dos ombros nos quais se verifica um corte oblíquo de cada um 
dos lados correspondentes aos braços. Verifica-se igualmente um corte ao nível das costas, 
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apresentado contornos acentuadamente escavados. A identidade do personagem é 
confirmada pelas vestes revelando a batina e um casaco de contornos lineares simples. A 
presença da figura marca-se por uma posição estática com uma expressão facial serena. 
O busto em pedra mármore encontra-se encimado sobre duas bases rectangulares com 
dimensões diferenciadas, sendo a superior comparativamente menor que a inferior. Estas 
bases que elevam o busto encontram-se assentes sobre um pedestal, de material idêntico, 
que por sua vez é colocado sobre uma base quadrangular declivada, de maior dimensão, que 
assenta na superfície de um terreno relvado.  O pedestal é configurado por uma base 
prismática rectangular, desenvolvendo-se em altura considerável, sendo os lados laterais 
iguais e o frontal e anverso dissemelhantes, apresentando o lado de trás uma inclinação 
superior na base inferior.  

  
História O busto (trata-se do original de uma série de três bustos representativos da mesma 

personalidade) em homenagem póstuma ao Sr. Padre Baltazar Diniz de Carvalho surge, 
como testemunho de gratidão e reconhecimento dos seus amigos e admiradores, por 
iniciativa associada por parte de uma Comissão de honra e uma Comissão executiva do 
Monumento. A Comissão de honra constituía-se pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Almada, Presidente da Junta Central das Casas dos Pescadores, Presidente da Comissão 
Municipal de Turismo, Pároco de Caparica, Amigos e Paroquianos de Caparica, Trafaria e 
Costa de Caparica. Faziam parte da Comissão executiva os seguintes representantes: 
Director do Jornal “Praia do Sol”; Presidentes das Juntas de Freguesia de Caparica, Trafaria 
e Costa de Caparica; Católicos de Caparica, Trafaria e Costa de Caparica; Comerciantes, 
Industriais e Pescadores da Costa de Caparica. Foi através de um peditório por subscrição 
pública que as comissões levaram a efeito a merecida celebração, cerca de seis anos após o 
falecimento do homenageado. Atribui-se a este original a data de 1955, identificada pela 
inscrição gravada sob o cunho do autor, o escultor Sr. Prof. Martinho de Brito, a quem foi 
entregue a modelação do busto do Reverendo Padre Baltazar a quem apelidavam de 
“Romeiro da Verdade e da Justiça”. O busto foi colocado no local onde presentemente se 
encontra, em frente à Capela da Costa de Caparica, antes na proximidade à Casa dos 
Pescadores e Centro de Assistência à classe piscatória e aos pobres da freguesia, hoje 
desaparecidos.  
A cerimónia de inauguração do monumento ao Padre Baltazar Diniz de Carvalho decorreu, 
cerca de seis meses após a iniciativa, solenemente com discursos proferidos pelos 
representantes das respectivas Comissões de honra e executiva. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Martinho Félix de Brito [n.?] 
 

  
Observações Encontram-se mais dois bustos (atribuem-se a duas cópias) em homenagem a Padre Baltazar 

Diniz de Carvalho (Pároco das três freguesias) sendo que um está colocado junto à Igreja de 
Nª Senhora do Monte de Caparica e o outro no Largo da Igreja da Trafaria. À semelhança 
do busto localizado na Capela de Nª Senhora da Conceição na Costa de Caparica, ambas as 
cópias foram produzidas em pedra, mas em datas diferenciadas e colocadas sobre pedestais 
com características distintas no tocante à dimensão, forma e material. 

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Monografias: - ARCOS, Conde dos. Caparica através dos Séculos. Almada: Ed. Torre 

Velha, MCMLXXII, 1967, pp. 126-127. 
Periódicos: AAVV. Busto a «Padre Baltazar Diniz de Carvalho». In: - Jornal «Praia do 

Sol», Almada, 01 Março 1955; - Jornal «Praia do Sol», Almada, 01 Abril 1955; - 
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Jornal «Praia do Sol», Almada, 01 Maio 1955; - Jornal «Praia do Sol», Almada, 01 
Junho 1955; - Jornal «Praia do Sol», Almada, 18 Junho 1955; - Jornal «Praia do 
Sol», Almada, 15 Julho 1955; - Jornal «Praia do Sol», Almada, 01 Agosto 1955; - 
Jornal «Praia do Sol», Almada, 15 Agosto 1955; - Jornal «Praia do Sol», Almada, 
01 Setembro 1955; - Jornal «Praia do Sol», Almada, 15 Setembro 1955; - Jornal 
«Praia do Sol», Almada, 11 Outubro 1955; - Jornal «Praia do Sol», Almada, 24 
Outubro 1955; - Jornal «Praia do Sol», Almada, 15 Novembro 1955. 

Testemunhos orais: - Sr. Padre Domingues, actual Pároco da Igreja de Nª. Senhora do 
Monte, 11-05-2006); - Sr. Padre Jacinto Gonçalves Pedro, Pároco da Igreja de Nª 
Senhora do Monte durante quatro anos, de 1959 a 1962, 01-06-2006). 

  
Registo de imagem FL - Positivo a cores – formato digital (jpeg) 

  
Preenchido por: FL - 30/Outubro/2006 
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Figura 3 © 

  
 

Título «CRISTO REI» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX 
Ano(s) 1936-1959 
Dia 17 de Maio de 1959 

  
Autoria/Escultor Francisco Franco [1885-1955] Imagem do Cristo Rei 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Engenheiro Francisco de Mello e Castro (Galveias) – Coordenador do projecto do 
Monumento e estudos complementares para a sua construção / Arquitecto António Lino – Autor 
do modelo do monumento (pedestal e arranjo artístico do recinto) / Escultor Leopoldo de 
Almeida – Autor da Imagem de Nossa Senhora de Fátima na Capela / Engº José Sidónio Brazão 
Farinha (Estrutura) / Prof. Ernest Fleury (Fundações) / Engº João Manuel Castelbranco Vieira 
(Urbanização) / Engº Francisco Lino Netto (Instalações eléctricas) / Engº António Fernandes de 
Barros (Ascensor) / Engº José Máximo de Castro Nery (Iluminação exterior). 
Executores (principais): OPCA - Sociedade de Obras Públicas e Cimento Armado 
(Estrutura e acabamentos); Rocha & Renda (Modelação da figura); SOTÉCNICA - 
Sociedade Electrotécnica, Lda. (Instalação eléctrica de baixa tensão); Altamira (Mobiliário); 
Philips Portuguesa, S.A.R.L. (Iluminação exterior). 

  
Inscrição 

Assinatura 
 
 

  
Material Betão (cimento, areia e pedra) armado (ferro) 

  
Dimensão Estátua: alt. 28 m x larg. 28 m (dedo a dedo) 

Cabeça: 4,05 m - Braços: 10 m – Manga (alt.): 5 m – Coração: 1, 89 m 
Base: 25 m x 25 m - Pedestal: alt. 82 m - Monumento: alt. 110 m 
Sapata: prof. 14 m - Volume do conjunto: 20.000 m cúbicos - Peso total: 40 mil toneladas 
Distância mínima de visibilidade: 20 Km 

  
Tipologia Estátua - Monumento 

  
Freguesia/ 

Localização 
Almada / Avenida do Cristo Rei – Alto do Pragal 
Situa-se numa colina sobre a margem esquerda do Rio Tejo, no terreno designado por Quinta 
do Pau da Bandeira, no lugar do Pragal. O recinto exterior envolvente apresenta espaços 
ajardinados e diversas áreas funcionais, integrando vários equipamentos de apoio a visitantes, 
dos quais se destacam o Santuário Nacional Nacional de Cristo Rei e algumas zonas de lazer. 
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Propriedade Igreja Católica Portuguesa / Governo Português 

  
Estado de 

conservação 
O monumento foi recentemente sujeito às primeiras obras de conservação e restauro, 
passados 45 anos da data de inauguração. Refez-se parte da abóbada que fica entre os quatro 
pilares que suportam a estátua, lavou-se com substâncias alcalinas e revestiu-se a armadura 
no interior do betão com um produto de protecção. Encontra-se recentemente em obras de 
restauro na Capela de Nossa Senhora da Paz visando as cerimónias de comemoração dos 
cinquenta anos, a realizar em 2009.  

  
Descrição 

formal 
O Monumento a Cristo-Rei ergue-se no amplo espaço de uma elevação topográfica, com 
cerca de 113 m acima do nível do Rio Tejo, no cimo duma colina de Almada, em posição 
frontalizada às colinas da cidade de Lisboa. 
Constitui-se por um pedestal com a forma de uma pirâmide truncada, de base quadrangular, 
que apresenta no seu conjunto um pórtico com 76 m de altura que por sua vez é formado por 
quatro pilares ocos e uma plataforma superior, sobre a qual assenta a figura de Cristo. A 
plataforma é apoiada em concordância exterior nos quatro pilares, formando no centro 
quatro arcos circulares voltados aos quatro pontos cardeais (Como o arco é a expressão 
arquitectónica da ideia de triunfo, os quatro arcos, voltados para os quatro ângulos do 
universo, simbolizam o triunfo e a realeza universal de Cristo sobre o mundo inteiro). No 
interior do pedestal forma-se o espaço central entre os pilares que, até a altura de 17 m, 78 m 
e 80 m, teve o aproveitamento funcional para a construção de três terraços destinados ao 
público para observação panorâmica. A área correspondente aos quatro pilares é reservada 
ao público, destinando-se a sacristias, arrecadação e acesso ao ascensor e escada. 
A entrada faz-se pelo recinto destinado à Capela de Nossa Senhora da Paz, construída entre 
as bases dos pilares até ao tecto do terraço inferior à altura de 17 m, permitindo o acesso à 
recepção e ao elevador. No interior da Capela destaca-se a Imagem de Nossa Senhora de 
Fátima criada pelo escultor Leopoldo de Almeida. À saída do elevador, encontra-se a 
plataforma de apoio ao visitante, o salão de exposição e venda de recordações, que por sua 
vez permite aceder por escada interior (num dos seus pilares) à plataforma superior, a qual é 
encimada pela representação da figura evocativa do SS.mo Coração de Jesus. Essa 
plataforma superior tem a função de terraço e miradouro permitindo o domínio visual de um 
horizonte à distância mínima de 20 km. O acesso à figura é condicionado, existindo a 
possibilidade de aceder ao seu interior, por uma escada metálica, para manutenção do 
sistema de iluminação que se apresenta na inserção das mãos e na cabeça da figura.    
A imagem de Cristo, voltada para o Norte, sobre a cidade de Lisboa, constitui-se por uma 
figura, em betão armado, ostentando a representação tradicional com os braços abertos em 
cruz e o divino coração à flor do peito. Os contornos da figura são informes, marcados por 
um vulto erguido de vestes alongadas, sendo visíveis a cabeça e as mãos, para que não se 
confunda com a figura humana. A expressão da cabeça surge numa atitude sublime, 
ligeiramente inclinada para a frente, que conjuntamente com os braços abertos se ergue em 
sinal convidativo à evocação e glorificação do símbolo religioso.  

  
História A ideia da erecção e edificação do Monumento a Cristo Rei surge, em 1936, na sequência de 

uma promessa dos Bispos de Portugal ao Sagrado Coração de Jesus, na esperança de manter 
o país afastado da hecatombe da II Guerra Mundial. Torna-se assim um símbolo de gratidão 
pela paz. 
O projecto de concepção, estudo e realização do monumento foi elaborado em consórcio por 
Francisco Franco, António Lino e D. Francisco de Mello e Castro (Galveias) que foram 
convidados para o efeito pelo Episcopado Português. 
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Foi criado um Secretariado Nacional do Monumento (inicialmente o Secretariado do A.O. – 
Apostolado da Oração) visando a propaganda e recolha de fundos por subscrição pública 
nacional. Neste âmbito foi fundado em 1938 o Jornal popular «O Monumento» como 
veículo de acções de angariação de fundos aquém e além mar. 
Para a implantação do monumento foi escolhido e adquirido, em Junho de 1941, o terreno 
no alto do Pragal, conhecido por Quinta do Pau da Bandeira pertencente à firma «Arealva 
Limitada».  
A primeira pedra de assentamento foi colocada e abençoada com solenidade em 18 de 
Dezembro de 1949, tendo sido iniciados em 1951 os trabalhos de fundações e a construção 
apenas em 1952. Devido à falta de recursos as obras foram progredindo lentamente 
prolongando-se por mais nove anos. No final de 1956 o pedestal estava concluído e foi no 
decurso de 1957 e 1958 que se moldava e construía a estátua - Imagem de Cristo Rei em 
betão armado como de toda a edificação. Para obter mais contraste utilizou-se na figura uma 
brita mais escura e foi dado um acabamento mais acurado. Dada a grandeza da figura, à 
escala natural, partiu-se do modelo, à escala 1:7, executado pelo escultor, fazendo-se em 
seis etapas a respectiva ampliação por processos de ponteação (começando por uma das 
metades do corpo até à cintura, depois a outra metade, o tronco, os braços, as mãos e, 
finalmente, a cabeça). Paralelamente à construção da estátua, preparavam-se os acessos e 
montava-se o elevador. 
Com o termo das obras impunha-se a consagração oficial com a solene inauguração ao 
monumento. Foram criadas várias Comissões para a organização do programa da festa 
inaugural que foi precedida de cerimónias durante o mês de Maio e no decurso de três dias 
com destaque do seguinte programa: vinda da Imagem de Nª Srª de Fátima a Lisboa; sessão 
solene no Pavilhão dos Desportos; desfile histórico das Crianças e Juventude no Estádio do 
Belenenses; a Procissão Nocturna da Imagem de Nª Srª, através de Lisboa e do Tejo, para 
Cacilhas.  O quarto dia (17 de Maio, domingo do Espírito Santo), culminou com o 
soleníssimo Pontifical nos Jerónimos em Lisboa, a missa celebrada na Igreja do Bom Sucesso 
em Cacilhas, a procissão de Nª Srª de Cacilhas e cortejo para junto do Monumento no alto do 
Pragal e a cerimónia ritual - Benção inaugural e Consagração Nacional do Monumento. A 
assistência contava com uma multidão de todas as categorias religiosas e sociais, em número 
não inferior a trezentas mil pessoas. Destaca-se a presença de várias entidades Eclesiásticas 
(Episcopado de Portugal, do Brasil, do Continente, das Ilhas e do Ultramar), Governamentais 
(Chefes do Estado e do Governo e demais Ministros e Secretários de Estado e famílias), para 
além de diversas entidades e personalidades civis e religiosas.   
Dada a importância de relevo nacional do Monumento e Santuário, toda a área envolvente 
foi alvo de um Diploma Legal que a tornou zona non aedificandi, medida mais tarde 
confirmada no Plano Parcial de Almada. Presentemente o Santuário está a ser alvo de 
estudo, de um plano de pormenor de requalificação do espaço, num processo gerido pela 
Associação Agência de Desenvolvimento Local NovAlmadaVelha, criada pela Câmara 
Municipal de Almada visando potenciar as zonas históricas da cidade. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Francisco Franco [Funchal 1885-1955] 
Foi discípulo de Simões de Almeida em Lisboa e de A. Mercier, em Paris, tendo iniciado a 
sua carreira como estatuário régio. Realizou a estátua de Gonçalves Zarco, no Funchal, e 
também diversos bustos, designadamente o de Salazar, de Manuel Jardim e do professor 
Reinaldo dos Santos. Notabilizou-se através da escultura de carácter religioso, sobretudo 
com a sua última obra, a estátua do monumento a Cristo-Rei.  
Foi vogal efectivo da Academia Nacional de Belas-Artes. Desenvolveu igualmente trabalho 
nas áreas do Desenho, Baixo-Relevo e Medalhística, das quais se destaca a medalha que 
celebra Nuno Gonçalves, comemorativa do XVI Congresso Internacional de História de Arte. 
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Observações   

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Monografias: - Monumento Nacional a Cristo Rei, Memória Histórica 1936/1959. 

Lisboa: Coordenada e Editada pelo Secretariado Nacional do Monumento, 
1965; - VAZ, Artur. Monumentos de Almada – Inventário. Edição de autor, 1989, 
p.57 

Catálogos: - RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho 
de Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 40-
41, 128. 

Periódicos: AAVV. Monumento a «Cristo Rei». In: - Jornal «Praia do Sol», Almada, 15 
Outubro 1950; - Jornal «Praia do Sol», Almada, 01 Março 1952; - Jornal «Praia do 
Sol», Almada, 15 Novembro 1952; - Jornal «Praia do Sol», Almada, 01 Maio 1953; 
- Jornal «Praia do Sol», Almada, 15 Setembro 1954; - Jornal «Praia do Sol», 
Almada, 01 Maio 1959; - Jornal «Praia do Sol», Almada, 01 Junho 1959; - Jornal 
«Praia do Sol», Almada, 01 Junho 1960; - Jornal «Praia do Sol», Almada, 01 
Novembro 1960; - Jornal «Praia do Sol», Almada, 01 Junho 1062; - «Agenda 
Municipal», Almada: CMA, nº 37, Janeiro 2005, pp. 50-53. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses 
ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização Editora, Vol. I, 4ª 
ed. (actualizada) 2000, p.101; - PEREIRA, José Fernandes (direcção). Dicionário de 
Escultura Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 2005, pp. 309-317. 

Internet - Páginas Web:- www.cristo-rei.com; - www.digitalmada.com/PontoInteresse.asp?ID=6 
  

Registo de imagem © - http://anaproy.homeip.net/~unilang/gallery/album01/cristo_rei   
FL - Positivo a cores – formato digital (jpeg) 

  
Preenchido por: FL 30/Outubro/2006 
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Figura 4 

  

 
Título «PADRE BALTAZAR DINIZ DE CARVALHO» 

  
Datação 

Projecto/Execução 
Inauguração 

Século XX  
Ano(s) 1950-1961 
Dia 05 de Novembro de 1961 

  
Autoria/Escultor Martinho Félix de Brito [n.?] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Construtor / João V. Lopes / Monte Caparica 

  
Inscrição 

 
 

 
 

Assinatura 

Inscrição gravada e preenchida a negro sobre a face frontal do Pedestal em pedra: PADRE 
BALTAZAR / DINIS DE CARVALHO / ARAUTO DE CRISTO / NA MENSAGEM DA / VERDADE 
CRISTÃ / ERIGIDO POR INICIATIVA / DUM GRUPO DE AMIGOS / DO MONTE DE CAPARICA  
Inscrição gravada e preenchida a negro sobre na face de trás do Pedestal em pedra:  
CONSTRUTOR / JOÃO V. LOPES / MONTE CAPARICA 
Não assinado 

  
Material Pedra mármore de cor branca e preta 

  
Dimensão  

  
Tipologia Busto - Monumento 

  
Freguesia/ 

Localização 
Caparica / Largo/adro da Igreja de Nª Senhora do Monte de Caparica.  
Situa-se no largo adjacente à Igreja (colocado numa posição lateral em relação à fachada 
principal e ao pórtico de entrada do edifício) onde afluem transeuntes em passagem quer 
para a Igreja quer para a loja de Flores, com possibilidade de permanecerem nos bancos de 
jardim existentes. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta-se com algumas lacunas, em particular na cabeça, revelando algumas 
fissuras e vestígios de sujidade. Na sequência de uma mutilação a peça foi sujeita a posterior 
reconstituição com colagem de fragmentos e limpeza.  
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Descrição 
formal 

Trata-se do retrato escultórico representativo de um personagem eclesiástico. O busto 
constitui-se pela representação da parte superior da figura retratada, incluindo a cabeça, o 
pescoço, o peito e uma parte dos ombros nos quais se verifica um corte oblíquo de cada um 
dos lados correspondentes aos braços. Verifica-se igualmente um corte ao nível das costas, 
apresentado contornos acentuadamente escavados. A identidade do personagem é 
confirmada pelas vestes revelando a batina e um casaco de contornos lineares simples. A 
presença da figura marca-se por uma posição estática com uma expressão facial serena. 
O busto em pedra mármore encontra-se encimado sobre um pedestal, de material idêntico, 
que por sua vez é colocado sobre uma base quadrangular de maior dimensão que assenta na 
superfície do pavimento.  O pedestal é configurado por uma base quadrada desenvolvendo-
se em altura com a forma de uma pirâmide truncada. 

  
História O busto (tratar-se da atribuição a uma cópia do Busto a «Padre Baltazar Diniz de Carvalho» 

colocado e inaugurado há cerca de seis anos na Costa da Caparica) em homenagem póstuma 
ao Sr. Padre Baltazar Diniz de Carvalho surge, como segundo testemunho de gratidão e 
reconhecimento dos seus amigos e admiradores, por iniciativa associada de uma Comissão 
promotora do Pároco da freguesia e de paroquianos e residentes. Foi através de um peditório 
por subscrição pública que a Comissão com o apoio da Câmara Municipal de Almada (que 
realizou o arranjo do largo da Igreja), levou a efeito a merecida celebração, 
aproximadamente doze anos após o falecimento do homenageado. Atribui-se a esta primeira 
cópia a data de 1961 identificada quer pelo testemunho do Sr. Padre Jacinto que fez parte 
da referida comissão promotora quer também da notícia publicitada no Jornal “Praia do 
Sol”. Segundo testemunhos do Sr. Padre Jacinto, Sr. Padre Domingues e do Sr. José 
Manuel, a autoria do busto é atribuída ao mesmo escultor Sr. Martinho de Brito, tendo sido 
produzida numa oficina de cantaria na Rua dos Pescadores na Costa de Caparica que 
actualmente não existe. 
No dia da cerimónia de inauguração a povoação apresentou-se festivamente ornamentada, 
exibindo nas janelas colchas, bandeiras e dísticos. O cortejo, que derivou da estrada 
Banática até ao adro da Igreja Matriz, constituía-se por formações das Escolas Primárias, 
Externato do Portinho, alunas das Casas de Trabalho da J.C.C.P. em Costa de Caparica e 
Trafaria, filiados da M.P. dos Centros de Trafaria e Costa de Caparica, Ranchos Folclóricos 
dos Pescadores da Costa de Caparica, Fanfarra dos Alunos da Fragata D. Fernando, 
Bombeiros Voluntários da Trafaria e Almada e a Banda de Música dos pescadores da Costa 
de Caparica. No Adro da Igreja, local onde foi colocado o busto, encontravam-se os 
representantes do Governo Civil do Distrito de Setúbal, da Presidência da Câmara 
Municipal de Almada, da P.S.P., e outros convidados eclesiásticos, funcionários superiores 
da Junta Central das Casas dos Pescadores, vereadores e funcionários do município, 
directores do «Jornal de Almada» e do Jornal «Praia do Sol» e população, tendo sido 
bastante difícil acomodar tanta gente. Junto ao Adro da Igreja, o Rev. Padre Jacinto 
proferiu o discurso inaugural exaltando as qualidades do saudoso Padre Baltazar. O 
descerramento do busto foi feito pela Senhora D. Maria da Conceição Pires (sobrinha do 
Padre Baltazar). Foi inaugurado igualmente um outro pedestal, defronte ao do busto, que 
suporta um livro aberto talhado em pedra, com a legenda “Bíblia Sagrada” e que foi erguido 
por vontade do Pároco da Freguesia, Rev. Padre Jacinto. O acto inaugural culminou com a 
celebração da Missa. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Martinho Félix de Brito [n.?] 
 

  



 
Livro II.  Inventário iconográfico e documental – Escultura Pública (1936-2005)- Almada 

 18

Observações Existe no largo da Igreja um segundo pedestal de forma e material idêntico ao pedestal que 
suporta o Busto, localizado frontalmente no extremo oposto a esse. Sobre a base superior do 
pedestal existe um livro aberto com as seguintes inscrições: Página esquerda – SEMPRE ME 
FIZESTES ISTO A UM DESTES MEUS IRMÃOS MAIS PEQUENINOS; Página direita – A MIM 
MESMO O FIZESTE M.T. 25-40 

No interior da Sacristia encontra-se colocado sobre a parede frontal à entrada, uma lápide 
onde consta a imagem do homenageado e a inscrição gravada e preenchia a dourado: 29-06-
1948 / COMEMORAÇÃO DO 40º ANIVERSÁRIO DA VIDA / SACERDOTAL DO MUITO QUERIDO E 
BONDOSO PRIOR / REVº PADRE BALTAZAR DINIZ DE CARVALHO /NA HOMENAGEM 
QUE LHE FOI PRESTADA NESTE DIA / PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA, / JUNTAS DE 
FREGUESIA DO MONTE DE CAPARICA / E TRAFARIA E RESTANTES MEMBROS DA COMISSÃO / 
PROMOTORA E À QUAL COM O MAIOR JÚBILO / SE ASSOCIARAM OS SEUS PAROQUIANOS, 
SEMINÁRIO / DE S. PAULO, ASSOCIAÇÕES RELIGIOSAS E CIVIS / DA FREGUESIA, DO CONCELHO 
E OS AMIGOS / E ADMIRADORES DO SEU CARÁCTER E DAS SUAS / BENEMERENCIAS. 

Encontram-se mais dois bustos (um original e uma segunda cópia) em homenagem a Padre 
Baltazar Diniz de Carvalho (Pároco em três freguesias) sendo que um (original) está 
colocado junto à Capela de Nª Senhora da Conceição na Costa de Caparica e o outro 
(segunda cópia) no Largo da Igreja da Trafaria. À semelhança do busto localizado na Igreja 
de Nª Senhora do Monte de Caparica, ambas as peças foram produzidas em pedra, mas em 
datas diferenciadas e colocadas sobre pedestais com características distintas no tocante à 
dimensão, forma e material. 

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Monografias: - ARCOS, Conde dos. Caparica através dos Séculos. Almada: Ed. Torre 

Velha, MCMLXXII, 1767, pp. 126-127 
Periódicos: AAVV. Busto a «Padre Baltazar Diniz de Carvalho». In: - Jornal «Praia do 

Sol», Almada, 01 Julho 1961; - Jornal «Praia do Sol», Almada, 01 Novembro 1961; 
- Jornal «Praia do Sol», Almada, 01 Dezembro 1961. 

Testemunhos orais: - Sr. Padre Domingues, actual Pároco da Igreja de Nª. Senhora do 
Monte, 11-05-2006); - Sr. Padre Jacinto Gonçalves Pedro, Pároco da Igreja de Nª 
Senhora do Monte durante quatro anos, de 1959 a 1962, 01-06-2006); - Sr. José 
Manuel do Talho, Comerciante, natural e residente da freguesia, conheceu o Sr. 
Padre Baltazar Diniz de Carvalho quando frequentava a Escola primária, 01-06-
2006). 

  
Registo de imagem FL - Positivo a cores – formato digital (jpeg) 

  
Preenchido por: FL - 30/Outubro/2006 
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Figura 5 

  
 

Título «PADRE BALTAZAR DINIZ DE CARVALHO» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX 
Ano(s) 1950-1971 
Dia 11 de Novembro de 1971 (?) 

  
Autoria/Escultor Martinho Félix de Brito [n.?] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
 

  
Inscrição 

 
 
 
 

Assinatura 

Gravado e preenchido a negro sobre a parte superior do Pedestal na face frontal:  
PADRE / BALTAZAR DINIZ DE CARVALHO / 11-11-1885 / 11-5-1949 / GRANDE NA FÉ, 
PROTEGEU OS POBRES, / AMOU A TODOS SERVINDO A DEUS  
Gravado e preenchido a negro sobre a parte inferior do Pedestal na face frontal: 
HOMENAGEM / DOS SEUS PAROQUIANOS / ADMIRADORES E AMIGOS / 11-11-1971 
Não assinado nem datado 

  
Material Pedra mármore 

  
Dimensão  

  
Tipologia Busto - Monumento 

  
Freguesia/ 

Localização 
Trafaria / Praça da República, defronte à Igreja Matriz da Trafaria  
Situa-se no largo adjacente à Igreja (colocado numa posição oposta à frontaria principal) 
onde afluem transeuntes em passagem para o interior da Igreja ou em confluência para 
outros serviços tais como o Mercado, Cafés e Restaurantes. No largo, os bancos de jardim 
existentes convidam à contemplação da obra. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta-se integra, revelando apenas sobre a parte inferior do pedestal alguns 
vestígios de sujidade. 

  
Descrição 

formal 
Trata-se do retrato escultórico representativo de um personagem eclesiástico. O busto 
constitui-se pela representação da parte superior da figura retratada, incluindo a cabeça, o 
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pescoço, o peito e uma parte dos ombros nos quais se verifica um corte oblíquo de cada um 
dos lados correspondentes aos braços. Verifica-se igualmente um corte ao nível das costas, 
apresentando contornos acentuadamente escavados. A identidade do personagem é 
confirmada pelas vestes revelando a batina e um casaco de contornos lineares simples. A 
presença da figura marca-se por uma posição estática com uma expressão facial serena. 
O busto em pedra encontra-se encimado sobre duas bases rectangulares com dimensões 
diferenciadas, sendo a superior comparativamente menor que a inferior. Estas bases que 
elevam o busto encontram-se assentes sobre um pedestal, de material idêntico, que por sua 
vez é colocado sobre uma base quadrangular declivada, de maior dimensão, que assenta na 
superfície de um terreno relvado.  O pedestal é configurado por uma base prismática 
rectangular desenvolvendo-se em altura considerável, sendo os lados laterais iguais e o 
frontal e anverso dissemelhantes, apresentando o lado de trás uma inclinação superior na 
base inferior.  

  
História O busto (é presumível tratar-se de uma segunda cópia) em homenagem póstuma ao Sr. 

Padre Baltazar Diniz de Carvalho surge por iniciativa associada de uma Comissão 
promotora de paroquianos, admiradores e amigos. Foi através de um peditório por 
subscrição pública que a comissão levou a efeito a merecida celebração, cerca de vinte e 
dois anos após o falecimento do homenageado e de dezasseis anos da data da primeira 
homenagem pública. Atribui-se a esta presumível cópia a data de 1971 identificada pela 
inscrição gravada sobre a parte inferior do pedestal. A autoria do busto atribuí-se ao mesmo 
escultor, Sr. Martinho de Brito, que concebeu o que se encontra na Costa de Caparica, mas o 
executante não é de todo identificado.  

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Martinho Félix de Brito [n.?] 
 

  
Observações Encontram-se mais dois bustos (um original e uma primeira cópia) em homenagem a Padre 

Baltazar Diniz de Carvalho (Pároco das três freguesias) sendo que um (original) está 
colocado junto à Capela de Nª Senhora da Conceição na Costa de Caparica e o outro 
(primeira cópia) no Largo da Igreja de Nª Senhora do Monte de Caparica. À semelhança do 
busto localizado no Largo da Igreja Matriz da Trafaria, ambas as peças foram produzidas 
em pedra, mas em datas diferenciadas e colocadas sobre pedestais com características 
distintas no tocante à dimensão, forma e material. 

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Monografias: - ARCOS, Conde dos. Caparica através dos Séculos. Almada: Ed. Torre 

Velha, MCMLXXII, 1767, pp. 126-127. 
Testemunhos orais: - Sr. Padre Domingues, actual Pároco da Igreja de Nª. Senhora do 

Monte, 11-05-2006); - Sr. Padre Jacinto Gonçalves Pedro, Pároco da Igreja de Nª 
Senhora do Monte durante quatro anos, de 1959 a 1962, 01-06-2006). 

  
Registo de imagem F.L. Positivo a cores – formato digital (jpeg) 

  
Preenchido por: FL - 30/Outubro/2006 
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Figura 6 

  
 

Título «Dr. ALBERTO DE ARAÚJO» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX 
Ano 1974 
Dia 14 de Dezembro de 1974 

  
Autoria/Escultor  Vasco Pereira da Conceição [1914-1992] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
 

  
Inscrição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Assinatura 

Inscrição gravada e preenchida a negro sobre a face frontal do pedestal em pedra mármore:  
DR ALBERTO DE / ARAÚJO / 1909 - 1955 / HOMENAGEM DO POVO DE ALMADA / (POR 
SUBSCRIÇÃO PÚBLICA) 
Inscrição gravada e preenchida a negro sobre a face de trás do pedestal em pedra mármore: 
VÍTIMA DO FASCISMO AINDA JOVEM / PROFESSOR DO LICEU / FOI ATIRADO PARA O CAMPO 
DE / CONCENTRAÇÃO DO TARRAFAL / ONDE SUPORTOU TODAS AS / VIOLÊNCIAS ALI 
PRATICADAS / POUCOS ANOS APÓS A SAÍDA / DAQUELE CAMPO DE MORTE / VEIO A FALECER 
VÍTIMA DE / TUBERCULOSE AGRAVADA PELOS / TRABALHOS FORÇADOS A QUE FOI / SUJEITO 
DURANTE 8 ANOS 
Inscrição gravada e preenchida a negro sobre a face esquerda do pedestal em pedra mármore: 
(*Sigla do Partido Comunista) / DIRIGENTE DO PARTIDO / COMUNISTA PORTUGUÊS / FEZ 
PARTE DO PRESIDIUM DE HONRA / DO III CONGRESSO (I/ILEGAL) 
Inscrição gravada e preenchida a negro sobre o pedestal em pedra mármore-face direita: 
(*Sigla do Partido Comunista) / ALBERTO DE ARAÚJO / «OS COMUNISTAS NÃO 
TRABALHAM /  POR OUTRA COISA QUE NÃO / SEJA A FELICIDADE DO POVO / E NADA QUEREM 
EM TROCA / E EU NÃO POSSO DEIXAR DE ME / SENTIR ORGULHOSO POR / PERTENCER ÀS SUAS 
FILEIRAS» 
Assinado e datado na face lateral do Busto em bronze: VASCO DA / CONCEIÇÃO / 1974 

  
Material Bronze sobre pedestal em pedra 

  
Dimensão  

  
Tipologia Busto - Monumento 

  
Freguesia/ 

Localização 
Almada / Jardim de Almada ou Antigo Jardim Sá Linhares, actualmente designado por 
Jardim Dr. Alberto de Araújo. 
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Situa-se num espaço urbano centralizado que medeia a zona de Almada antiga em transição 
com zonas mais recentes, onde afluem transeuntes. A obra insere-se num dos extremos do 
Jardim público de Almada próximo a uma das entradas principais.  

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta-se sem qualquer vestígio de degradação, à excepção da descoloração da 
patina do bronze. 

  
Descrição 

formal 
Trata-se do retrato escultórico de um personagem civil da vida pública que lutou por ideais 
opositores ao regime do Estado Novo. A representação real configura-se por contornos da 
figura retratada, incluindo a cabeça, o pescoço, o peito e uma parte dos ombros nos quais se 
verifica um corte ligeiramente inferior à linha dos ombros e declivado de cada um dos lados 
correspondentes aos braços. Os contornos da figura são vincados pelo porte da cabeça a 
descoberto que convoca uma expressão de idealismo latente acentuada pelo uso dos óculos. 
A parte do tronco enverga como vestes um casaco de corte simples sobre a camisa com 
gravata. O busto em bronze revela um modelado naturalista com marcas expressivas e 
imprecisas numa linguagem personalizada de tratamento inacabado.  
O busto integra uma base de assentamento também em bronze e está encimado sobre uma 
outra base em pedra de forma prismática quadrangular de pequenas dimensões que assenta 
sobre um pedestal. Este, também assente sobre uma laje em pedra sobre o terreno relvado 
circunscrito por um quadrado, configura-se igualmente em pedra com a forma de um prisma 
de base quadrangular que se desenvolve em altura considerável como suporte e elevação do 
busto. O conjunto está envolvido por quatro pilões de metal pintado e duas correntes 
também em metal pintado, que circunscrevem o quadrado de terreno relvado, formando uma 
espécie de barreira de protecção.  

  
História O busto de homenagem póstuma ao Dr. Alberto de Araújo foi erguido por iniciativa de uma 

comissão local (Comissão Democrática Administrativa da Câmara Municipal de Almada 
encabeçada por José Alaiz) através de subscrição pública.  
A cerimónia inaugural ocorreu no Jardim de Almada, local onde foi descerrado o busto, com 
a presença de elementos do Comité Central do P.C.P., Juntas de Freguesia, Comissão 
Democrática Administrativa da Câmara Municipal de Almada e outras entidades do 
concelho. A inauguração foi precedida de descerramento de lápides homenageando o 
insigne almadense, em várias localidades das demais freguesias do concelho, e seguida de 
uma romaria ao cemitério local. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Vasco Pereira da Conceição [Bombarral 1914 – Lisboa 1992] 
Expôs escultura pela primeira vez com 16 anos nas Caldas da Rainha, tendo executado o seu 
primeiro monumento – Monumento à Aviação – para o Largo dos Aviadores no Bombarral 
homenageando Gago Coutinho e Sacadura Cabral.  
Frequentou a Escola Superior de Belas Artes do Porto, tendo sido transferido para a Escola 
Superior de Belas Artes de Lisboa onde concluiu o curso de Escultura em 1946. Enquanto 
estudante colabora com os escultores Leopoldo de Almeida (1898-1975) e Ernesto Canto da 
Maia (1890-1981) na Exposição do Mundo Português em 1940. 
Pertencendo ao grupo de escultores da designada «terceira geração», Vasco da Conceição 
participou em todas as Exposições Gerais de Artes Plásticas da Sociedade Nacional de 
Belas-Artes (1946-1956), tendo pertencido também à sua comissão organizadora. Estas 
exposições visavam constituir uma alternativa à política cultural e artística de António Ferro 
e às «exposições oficiais» do SNI (Secretariado Nacional de Informação). Participou 
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igualmente em inúmeras exposições no país e no estrangeiro, sendo a sua obra reconhecida 
e distinguida com vários prémios.  
Desenvolveu obra profícua na área da escultura e medalhística. Está largamente 
representado em vários lugares públicos e diversos museus, tais como a Fundação Calouste 
Gulbenkian, o Museu do Chiado, o Museu Malhoa e o Museu Municipal do Bombarral.  

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 86 – Acta nº 47 

(12-12-1974) / Acta nº 43 (31-12-1974) 
Monografias: - VAZ, Artur. Monumentos de Almada – Inventário. Edição de autor, 1989, p.43 
Periódicos: - AAVV. Busto a «Dr. Alberto de Araújo». In: - «Boletim Municipal», Almada: 

CMA, nº 36, Janeiro 1999, p. 2. 
Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses 

ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização Editora, Vol. VI, 
4ª ed. (actualizada), 2000, p.; - PEREIRA, José Fernandes (direcção). Dicionário de 
Escultura Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 2005, pp. 149-152.  

Internet – Página Web: - www.digitalmada.com/monumentos.asp?ID=8  
  

Registo de imagem FL - Positivo a cores – formato digital (jpeg) 
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Figura 7 

  
 

Título «OS PERSEGUIDOS» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX 
Ano(s) 1969-1979 
Dia 24 de Junho de 1979 

  
Autoria/Escultor  Pedro Anjos Teixeira [1908-1997] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Fundição de Bronzes Artísticos – Bernardino Inácio Leite 

  
Inscrição 

Marcas 
 

Assinatura 

Caracteres metálicos aplicados sobre as duas superfícies laterais do pedestal/base 
paralepipédica em pedra: OS PERSEGUIDOS / AOS QUE DERAM A LIBERDADE E ATÉ A / PRÓPRIA 

VIDA PELA LIBERDADE DOS OUTROS / HOMENAGEM AO POVO DO CONCELHO 24-6-79 
Assinado na base, face direita: Anjos Teixeira 

  
Material Bronze sobre pedestal em pedra 

  
Dimensão Altura total: 3,50 m / Figuras em bronze: 2 m / Base em mármore: 1,5 m 

  
Tipologia Grupo escultórico – Monumento 

  
Freguesia/ 

Localização 
Almada / Praça do Movimento das Forças Armadas (antiga Praça da Renovação). 
Situa-se numa rotunda ajardinada, circundada por um passeio pedonal e tráfego viário, numa 
das artérias principais do centro urbano de Almada. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta uma descoloração acentuada na patina do bronze, não revelando qualquer 
tipo de lacunas. A pedra do pedestal revela manchas esverdeadas provocadas pelo 
escorrimento da patina. 

  
Descrição 

formal 
Grupo escultórico agregado, em bronze, constituído por um par de figuras de vulto desnudas 
sobre um plano de superfície irregular, assente num pedestal/base paralelepipédica de granito 
branco. Trata-se de uma representação naturalista de dos dois corpos, um homem e uma 
mulher, de uma nudez primitiva e sensual, ambos voltados para a mesma direcção, em 
posição de agachamento (encobrimento), com uma expressão facial expectante (apreensiva) 
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e um olhar fixo no horizonte longínquo.  A peça assinala a constatação dramática da perca da 
liberdade convocando o silêncio e a fuga onde a memória da liberdade perdida está presente: 
a figura masculina que apela ao silêncio com o braço direito suspenso e o esquerdo colocado 
no corpo feminino, e a feminina que colocada numa posição de duplo encobrimento acata o 
apelo. A materialidade da peça, em bronze revela o modelado naturalista e sensual dos 
corpos desnudos numa linguagem intimista de referência aos conhecimentos de anatomia 
humana e inerentemente à tradição clássica.  
Nas duas superfícies laterais do pedestal/base em granito, figura a mesma inscrição. 

  
História Trata-se de uma obra realizada em 1969, aquando se verificou a farsa eleitoral marcelista, 

como forma de homenagear simbolicamente todos os homens e mulheres vítimas da 
perseguição fascista. Foi adquirida por subscrição pública, sem qualquer carácter de 
encomenda, por iniciativa da Câmara Municipal de Almada em colaboração com a URAP – 
União dos Resistentes Antifascistas Portugueses, face à intenção de erguer um monumento a 
todos ao almadenses e trabalhadores do concelho que tão exemplarmente resistiram aos 
quarenta e oito anos de fascismo em Portugal. É por isso uma homenagem a todos os 
democratas, antifascistas, a todos “Os Perseguidos”, a todos os homens e mulheres que 
lutaram pela liberdade e pela justiça social. 
A cerimónia inaugural da escultura ocorreu em 1979 no dia 24 de Junho, Dia da Cidade de 
Almada, dez anos após a sua realização, culminando com outras festividades comemorativas 
do dia. Foi descerrado o monumento na Praça que tem a denominação de M.F.A. - 
Movimento das Forças Armadas – perante uma guarda de honra representada por um 
colectivo de forças democráticas e de antigos tarrafalistas. Anualmente esta praça tornou-se 
palco onde desfilam, entre outras, as cerimónias de comemoração do 25 de Abril de 1974. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

 Pedro Anjos Teixeira (Filho) [Paris, 1908 – Sintra, 1997] 
Iniciou o seu aprendizado artístico com apenas 16 anos de idade, em 1924, com a 
colaboração do pai, Mestre Artur Gaspar dos Anjos Teixeira, no seu atelier em Lisboa. Em 
1948 conclui o Curso Superior de Escultura na Escola de Belas Artes de Lisboa. Entre 1952 
e 1953 frequentou a Faculdade de Letras de Lisboa, onde conclui o Curso de Ciências 
Pedagógicas e de um estágio de Admissão ao Ensino Técnico.  
Durante vários anos, expõe na SNBA onde recebeu vários Prémios de Escultura e Desenho, 
presidindo à mesma instituição até ao seu encerramento pela PIDE. Durante o regime 
fascista, não foi atribuído aos seus trabalhos o justo mérito, por ter sido acusado de pertencer 
ao Partido Comunista Português, devido aos seus ideais liberais e progressistas.  
Exerceu actividade docente nas Escolas António Arroio, Pedro de Santarém e Francisco 
Arruda, no ensino das disciplinas de Modelação e de Desenho. Em 1959 radicou-se no 
Funchal durante vinte e um anos onde leccionou as disciplinas de Escultura, de Tecnologias 
de Escultura, de Anatomia, de Desenho, de Modelo Vivo e de Gravura na Academia de 
Música e Belas-Artes da Madeira, entidade que vem posteriormente a dirigir, e aí exercer 
uma notável actividade sócio-cultural. Colaborou com o Diário de Notícias da Madeira 
como crítico de Teatro, Dança e Música. Está representado com inúmeros trabalhos de 
Escultura em bronze e pedra no país e no estrangeiro. 

  
Observações No Atelier Museu Anjos Teixeira, em Sintra encontra-se exposto a público desde 1976, a 

maquete/modelo em gesso e uma peça em bronze da obra “Os Perseguidos”. 
  

Bibliografia/ 
Fontes 

Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 86 – Acta nº 24 
(21-10-1977) / Livro nº 87 – Acta nº 11 (19-05-1978) / Acta nº 14 (06-06-1979) / 
Livro nº 88 – Acta nº 01 (08-01-1982 / Livro nº 90 – Acta nº 11 (03-06-1983).  
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Monografias: - FLORES, Alexandre M.. Almada Antiga e Moderna – Roteiro Iconográfico I 
– Freguesia de Almada. Almada: Câmara Municipal de Almada, 1985, p. 152; - 
MOTA, Arlindo. Formas de Liberdade - O 25 de Abril na Arte Pública Portuguesa. 
Lisboa: Montepio Geral, 1999, p. 74; - VAZ, Artur. Monumentos de Almada – 
Inventário. Edição de autor, 1989, p.47. 

Catálogos: - RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho 
de Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 44-
45, 125. 

Periódicos: - AAVV. Monumento «Os Perseguidos». In: - «Autarquias Povo», Almada: 
CMA, nº1, Janeiro, 1978, p. 8; - «Autarquias Povo», Almada: CMA, nº12, 
Julho/Agosto/Setembro, 1979, pp. 4-6; - «Autarquias Povo», Almada: CMA, nº93, 
Março/Abril, 1993, p. 3; - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 7, Abril, 1995, p. 
2; - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 59, Abril, 2001, p. 2; - «Boletim 
Municipal», Almada: CMA, nº 81, Abril, 2003 [capa]; - «Boletim Informativo», 
Almada: Junta de Freguesia de Almada, Abril, 1998, p.1; - «Boletim Informativo», 
Almada: Junta de Freguesia de Almada, Janeiro, 2001, p.5; - Jornal «Diário de 
Notícias», Lisboa, 6 Junho 1979; - Jornal «A Capital», Lisboa, 23 Junho 1979; - 
«Jornal de Sintra», Sintra, 15 Junho 1979. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses 
ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização Editora, Vol. I, 4ª 
ed. (actualizada), 2000, p. 114; - PEREIRA, José Fernandes (direcção). Dicionário 
de Escultura Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 2005, pp. 576-578. 

Internet-Páginas Web: - www.digitalmada.com/monumentos.asp?ID=2 
            - www.m-almada.pt/website/main.php?id=101  

  
Registo de imagem FL - Positivo a cores – formato digital (jpeg) 
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Figura 8 

  
 

Título «MONUMENTO AO BOMBEIRO» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX 
Ano(s) 1981-1982 
Dia 21 de Novembro de 1982 

  
Autoria/Escultor  Pedro Anjos Teixeira [1908-1997] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Colaboradores: José J. Branco – Formador; Fernando Lage - Fundidor 

  
Inscrição 

Marcas 
 

Assinatura 

Caracteres metálicos aplicados nas duas superfícies frontal e tardoz da base paralepipédica 
em pedra: «NUNCA LHES SEREMOS SUFICIENTEMENTE GRATOS» / DO POVO DO CONCELHO /  
AOS SEUS SOLDADOS DA PAZ / CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA  21-11-1982. 
Assinado e datado sobre a superfície em bronze na face lateral do lado direito: Anjos 
Teixeira 1992 
Assinado sobre a base na face esquerda: Colaboradores { José J. Branco Formador / 
Fernando Lage Fundidor 

  
Material Bronze e pedestal/base em pedra 

  
Dimensão Altura total: 2,30 m 

  
Tipologia Grupo escultórico - Monumento 

  
Freguesia 

Localização 
Cova da Piedade / Praça Comandante José Braz 
Situa-se numa rotunda calcetada, circundada por tráfego viário, no centro da localidade.  

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta no conjunto das três figuras alguma descoloração na patina de bronze. O 
pedestal/base apresenta algumas fissuras na pedra.  

  
Descrição 

formal 
Grupo escultórico agregado, em bronze, constituído por uma tríade de figuras de vulto sobre 
uma superfície irregular em bronze que por sua vez se encontra assente num pedestal/base 
paralelepipédica de pedra branca.  Trata-se de uma representação naturalista de três corpos: 
um homem vestido com farda de bombeiro, sem camisa, ajoelhado em posição de auxílio a 
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uma mulher e uma criança, ambos vestidos com uma camisa (roupa) de bombeiro. A figura 
feminina encontra-se sentada sobre um volume não identificado e sobre a superfície 
irregular em bronze pode ver-se a presença de uma corda com gancho e outros elementos 
indefinidos que evocam a acção de salvamento e dimensão humanista de solidariedade. 

  
História Foi afirmada a urgência de erguer em Almada um monumento de homenagem ao Bombeiro, 

numa reunião de Câmara, datada de Setembro de 1981, com a presença das três corporações 
de Bombeiros Voluntários do Concelho. Acordou-se o modelo de monumento a erigir, bem 
como a sua futura localização, na praça cuja denominação homenageia o mais antigo 
Comandante de Bombeiros Voluntários, o almadense José Braz que assegurou o cargo 
durante décadas. A escolha do monumento recaiu sobre uma obra do escultor Anjos 
Teixeira, a quem foi adquirida pela Câmara Municipal de Almada. A realização de uma obra 
desta natureza significava para o Pelouro da Cultura, o saldar de uma antiga dívida do 
Município aos seus bombeiros e o reconhecer a permanente e abnegada dedicação e 
heroísmo dos soldados da paz. Por deliberação da CMA, foi também instituído o Dia 
Municipal do Bombeiro, a comemorar anualmente no primeiro domingo do mês de Junho. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Pedro Anjos Teixeira (Filho) [Paris, 1908 – Sintra, 1997] 
Inicia o seu aprendizado artístico com apenas 16 anos de idade, em 1924, com a colaboração 
do pai, Mestre Artur Gaspar dos Anjos Teixeira, no seu atelier em Lisboa. Em 1948 conclui 
o Curso Superior de Escultura na Escola de Belas Artes de Lisboa. Entre 1952 e 1953 
frequentou a Faculdade de Letras de Lisboa, onde conclui o Curso de Ciências Pedagógicas 
e de um estágio de Admissão ao Ensino Técnico.  
Durante vários anos, expõe na SNBA onde recebeu vários Prémios de Escultura e Desenho, 
presidindo à mesma instituição até ao seu encerramento pela PIDE. Durante o regime 
fascista, não foi atribuído aos seus trabalhos o justo mérito, por ter sido acusado de 
pertencer ao Partido Comunista Português, devido aos seus ideais liberais e progressistas.  
Exerceu actividade docente nas Escolas António Arroio, Pedro de Santarém e Francisco 
Arruda, no ensino das disciplinas de Modelação e de Desenho. Em 1959 radicou-se no 
Funchal durante vinte e um anos onde leccionou as disciplinas de Escultura, de Tecnologias 
de Escultura, de Anatomia, de Desenho, de Modelo Vivo e de Gravura na Academia de 
Música e Belas-Artes da Madeira, entidade que vem posteriormente a dirigir, e aí exercer 
uma notável actividade sócio-cultural. Colaborou com o Diário de Notícias da Madeira 
como crítico de Teatro, Dança e Música. Está representado com inúmeros trabalhos de 
Escultura em bronze e pedra no país e no estrangeiro. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 84 – Acta nº 09 

(05-03-1974) / Livro nº 88 – Acta nº 16 (17-07-1981) / Livro nº 88 – Acta nº 03 (05-
02-1982) / Livro nº 90 – Acta nº 11 (03-06-1983) 

Monografias: - FLORES, Alexandre M.. Almada Antiga e Moderna – Roteiro Iconográfico III 
– Freguesia da Cova da Piedade. Almada: Câmara Municipal de Almada, 1990, p. 
220; - VAZ, Artur. Monumentos de Almada – Inventário. Edição de autor, 1989, p.77. 

Catálogos: - RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho 
de Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 46-
47, 125. 

Periódicos: AAVV. «Monumento ao Bombeiro». - «Agenda Cultural», Almada: CMA, nº1, 
Jul. 1995, nº 1, p.p. 10-11; - «Autarquias Povo», Almada: CMA, nº 29/30, Setembro 
1992, p. 1. 
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Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores 
Portugueses ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização 
Editora, Vol. I, 4ª ed. (actualizada), 2000, p. 114; - PEREIRA, José Fernandes 
(direcção). Dicionário de Escultura Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 2005, 
pp. 576-578.  

Internet – Páginas web: - www.digitalmada.com/monumentos.asp?ID=1 
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Figura 9 

  
 

Título «FERNÃO MENDES PINTO» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX 
Ano(s) 1973-1983 
Dia 31 de Dezembro de 1983 

  
Autoria/Escultor  António Duarte [1912-1998] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Fundição de arte: Araújo & Guedes, Lda., Vila Nova de Gaia. 
No projecto inicial: Arquitecto João Ferreira 
Calcetamento posterior da Praça: Salvador dos Santos Júnior 

  
Inscrição 

 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 

Caracteres metálicos aplicados sobre o pedestal/base paralelepipédica em pedra. Na 
face/superfície frontal: FERNÃO MENDES PINTO / (MARINHEIRO, SENHOR, ESCRAVO, JESUÍTA, 
/ PIRATA, MERCADOR, JUIZ, ESCRITOR...) / MONTEMOR O VELHO 1510 (?) / ALMADA 1583 / 
ERIGIDO PELO MUNICÍPIO DE ALMADA NO IV CENTENÁRIO DA SUA MORTE / 
Inscrito na face frontal: AUTOR: / ANTÓNIO DUARTE 
Caracteres metálicos aplicados sobre o pedestal/base paralelepipédica em pedra. Na 
face/superfície posterior: CONQUISTAR ESTA GENTE TERRA TÃO ALONGADA DA SUA PÁTRIA / DÁ 

CLARAMENTE A ENTENDER QUE DEVE HAVER GENTE ENTRE ELES / MUITA COBOÇA E POUCA 

JUSTIÇA / PEREGRINAÇÃO CAP. 122 
Assinado na base da peça em bronze: AD 74/79 
Inscrito no espaço adjacente à obra, sobre um pavimento de laje em pedra: QUANDO ÀS 

VEZES PONHO DIANTE DOS OLHOS OS MUITOS E GRANDES TRABALHOS E INFORTÚNIOS QUE POR 

MIM PASSARAM / TRABALHOS E PERIGOS DE VIDA QUE PASSEI NO DECURSO DE VINTE E UM ANOS 

EM QUE EU TREZE VEZES FUI CATIVO / E DEZASSETE VENDIDO NAS PARTES DA ÍNDIA ETIÓPIA 

ARÁBIA FELIZ CHINA TARTARIA MACACA E SAMATRA E / OUTRAS MUITAS PROVÍNCIAS DAQUELE 

ORIENTAL ARQUIPÉLAGO DOS CONFINS DA ASIA A QUE OS ESCRITORES CHAMAM CHINS / 
SIAMESES GNEUS CAQUIOS CHAMAM EM SUAS GEOGRAFIAS AS PESTANAS DO MUNDO... / 
PEREGRINAÇÃO CAP. I  

  
Material Bronze  

  
Dimensão Figura/Estátua: 3,50 x 2,15 x 1,50 m 

  
Tipologia Estátua - Monumento 
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Freguesia 
Localização 

Pragal / Largo Fernão Mendes Pinto, entre a Rua Cidade de Ostrava e a Rua Direita, 
próximo da Escola Secundária Fernão Mendes Pinto e da Junta de Freguesia do Pragal. 
Situa-se no centro de uma praceta ou largo pavimentado, antigo terreno baldio que foi 
sujeito a recuperação para a implantação da obra. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça encontra-se com vestígios de patina descolorida e o pedestal revela marcas de 
grafittis (tags) bem como de lacunas nos caracteres metálicos. Necessita de intervenção 
pontual de restauro visando a estabilização dos materiais que a constituem.  

  
Descrição 

formal 
A estátua em bronze constitui-se por uma figura de vulto, em conjugação com alguns 
elementos abstractos e planos geométricos, assentes sobre uma superfície nivelada, que por 
sua vez se encontra sobre um pedestal/base paralelepipédica em mármore branco. 
Trata-se de uma representação naturalista, de feição académica, de uma figura masculina em 
posição verticalizada assumindo uma posição rígida ainda que revelando alguma dinâmica. 
A figura encontra-se de pé com a perna direita ligeiramente afastada e o braço direito 
flectido em direcção a um elemento formal supostamente identificado por um pergaminho 
que a mão esquerda segura.  A cabeça, coberta por um boné com a pala virada para a nuca, 
não acompanha o movimento do braço direito e surge voltada em direcção contrária 
assumindo uma posição de distanciamento. Na expressão facial constata-se um certo 
dramatismo convocando a memória do longínquo de que os elementos que se destacam nas 
vestes dão conta, tais como, uma bolsa e uma adaga ou punhal com bainha, identificada 
pelas iniciais FMP, presos à cintura e um colar honorífico ao peito. 

  
História Trata-se de uma obra encomendada, em Dezembro de 1973, ao mestre escultor António 

Duarte por parte da Comissão Administrativa do Município de Almada visando a 
comemoração do 4º centenário da morte de Fernão Mendes Pinto. Foi proposto inicialmente 
pelo autor o projecto (maquete à escala 1:10) de um monumento constituído por um 
conjunto dinâmico de volumes “escultura-arquitectura-fonte” a realizar em bronze e 
mármores branco e azul escuro, com as dimensões máximas de seis metros de altura, por 
oito e por seis metros, sendo que a representação em bronze de Fernão Mendes Pinto 
mediria separadamente três metros e meio de altura. O espaço previsto para a sua 
implantação seria a actual Praça de S. João Baptista na Cidade de Almada. Esta proposta foi 
adjudicada numa deliberação unânime da Câmara Municipal de Almada, com data de 07 de 
Janeiro de 1974, e posteriormente foi suspensa a execução do Monumento pela Comissão 
Administrativa da Câmara Municipal de Almada em data de 22 de Junho de 1974. A este 
propósito, através de correspondência endereçada ao Sr. Presidente da Comissão 
Administrativa da Câmara Municipal de Almada em data de 01 de Julho de 1974, o escultor 
comunica o respeito pela deliberação de suspensão e o andamento dos trabalhos 
especificando que os modelos em tamanho definitivo da estátua a Fernão Mendes Pinto, se 
encontravam concluídos, não se tendo executado à data, qualquer trabalho em relação à 
implantação do conjunto arquitectónico. O processo foi reaberto mais tarde, com o 
contributo do escritor Romeu Correia, e em datas de 17 de Julho e 23 de Setembro de 1981, 
o escultor apresentou ao executivo da Câmara Municipal de Almada, nova proposta de 
execução do monumento visando a fundição da estátua em bronze e a sua inauguração em 
Maio ou Junho de 1982. Foi aprovada em reunião de Câmara a criação de uma Comissão 
Organizadora das Comemorações Locais e a abertura do concurso para a fundição da estátua 
a invocar Fernão Mendes Pinto. A cerimónia de inauguração do monumento, a assinalar o 
VI Centenário da morte do autor da Peregrinação, ocorreu no lugar do Pragal em Almada 
onde viveu durante vinte e um anos. 



 
Livro II.  Inventário iconográfico e documental – Escultura Pública (1936-2005)- Almada 

 32

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

 António Duarte [Caldas da Rainha, 1912 – Lisboa, 1998] 
Foi na Escola Industrial das Caldas da Rainha como discípulo de Francisco Elias que expôs 
pela primeira vez em 1927. Frequentou desde 1929 a ESBAL-Escola de Belas Artes de 
Lisboa aonde viria a concluir o Curso Superior de Escultura.  
Participou em 1929 no I Salão de Artistas Caldenses onde apresentou a sua primeira 
encomenda com um retarto de Camilo Castelo Branco. Associou-se, em 1930, ao I Salão 
dos Independentes – SNBA – Lisboa, tendo participado também em outras exposições e 
eventos organizadas pela mesma Instituição, tais como os Salões da SPN/SNI, sendo por 
quatro vezes premiado. Destacam-se os anos de 1937 e de 1940, respectivamente na 
Exposição Internacional de Paris – Pavilhão de Portugal e Exposição do Mundo Português, 
como representativos da importância de uma actividade artística nacional e internacional. 
No contexto da arte portuguesa do século XX, foi percursor de obras de escultura no 
domínio da estatuária (contam-se cerca de uma centena de Bustos, Estátuas e Monumentos) 
e da medalhística, assegurando uma vasta obra de estatuário oficial em Portugal e no 
Estrangeiro. Foi professor da ESBAL-Escola Superior de Belas Artes de Lisboa desde 1958 
até ao ano do seu jubileu em 1982. 
A sua obra gráfica, pictórica e escultórica está largamente documentada no Atelier - Museu 
Municipal António Duarte, Caldas da Rainha. 

  
Observações O modelo definitivo da estátua, em gesso, assinado e datado de 1974-1975 e siglado, para 

além do esboceto em gesso patinado e do estudo em gesso e em bronze para modelo da 
estátua, encontram-se no AMAD – Atelier Museu António Duarte, Caldas da Rainha. 

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - AMAD/MON/VI-29 – Atelier Museu 

António Duarte/Monumento a Fernão Mendes Pinto – 1974-1983; - Vereação, 
Livro nº 84 – Acta nº 49 (18-12-1973) / Acta nº 23 (20-06-1974) / Acta nº 24 (27-07-
1974), Livro nº 88 – Acta nº 17 (07-08-1981), Livro nº 89 – Acta nº 20 ( 05-11-
1982), Livro nº 90 – Acta nº 05 (18-03-1983). 

Monografias: - VAZ, Artur. Monumentos de Almada – Inventário. Edição de autor, 1989, p.59. 
Catálogos: - DUARTE, António; BARRETO, Maria Olívia (textos). Atelier-Museu 

Municipal António Duarte. Caldas da Rainha: Câmara Municipal das Caldas da 
Rainha, 1997; - RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no 
concelho de Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 
2004, pp. 42-43, 125. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores 
Portugueses ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização 
Editora, Vol. IV, 4ª ed. (actualizada), 2000, p. 114; - PEREIRA, José Fernandes 
(direcção). Dicionário de Escultura Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 2005, 
pp. 208-215. 

Internet-Páginas Web: - www.digitalmada.com/monumentos.asp?ID=7  
  

Registo de imagem FL - Positivo a cores – formato digital (jpeg) 
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Figura 10 

  
 

Título «EVOCAÇÃO A FERNÃO MENDES PINTO» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX 
Ano(s) 1982-1985 
Dia 29 de Junho de 1985 

  
Autoria/Escultor  Francisco Bronze [n. 1936] e Jorge Pé-Curto [n. 1955] 

  
Produção/ 

 Apoio técnico 
Autores no próprio local 
 

  
Inscrição 

 
Assinatura 

«EVOCAÇÃO DE FERNÃO MENDES PINTO» / PROJECTO DE IMARGEM / ESCULTURA DE JORGE 

PÉ-CURTO / PINTURA DE FRANCISCO BRONZE / CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA 1985 
 

  
Material Cimento, com incrustação de fósseis e vidro policromado, pintado a fresco 

  
Dimensão Comp. total 12 m 

  
Tipologia Animação arquitectónica - Mural em baixo e alto relevo 

  
Freguesia/ 

Localização 
Pragal / Rua Direita 
Situa-se no passeio urbano da Rua Direita e faz parte integrante do muro que ladeia o 
passeio, onde confluem vias de tráfego viário. Integra na envolvente próxima o Monumento 
a Fernão Mendes Pinto.                                                              

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta fortes vestígios de descoloração da pigmentação e de algumas marcas de 
caracteres graffitados (pichagens clandestinas). Necessita de intervenção urgente. 

  
Descrição 

formal 
Mural em baixo e alto relevo, em co-autoria, constituído por duas partes distintas. O baixo 
relevo, com incisões e incrustações de vidros policromados e fósseis (rochas e conchas) da 
Arrábida, em argamassa de cimento a fresco e pintura com pó de pedra e pigmentos, é da 
autoria do pintor Francisco Bronze. O alto relevo, com modelação de um abrigo e bancos, 
utilizado como paragem de autocarro, é do autor/escultor Jorge Pé-Curto. Trata-se de um 
conjunto escultórico representativo da obra “Peregrinação” de Fernão Mendes Pinto que 
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evoca a viagem da sua obra literária e os últimos anos de vida no Pragal. O conjunto 
desenvolve-se numa composição fragmentada e sucedânea de elementos formais figurativos 
e abstractos. Ao longo do mural sucedem-se imagens, como uma série de colagens, em 
conjugação e contraste: as formas ondulantes povoadas de ilhas paradisíacas e de seres 
mitológicos como sereias com a ferocidade de luta entre animais caninos e de imagens 
alusivas à guerra (Guernica de Picasso) e à violência do homem sobre a natureza; os gestos 
de um anjo vestido (recriação de El Greco) que caminha em direcção a uns barcos evocando 
a partida e a viagem com retratos da história dos descobrimentos. Aproximadamente no 
centro do mural surge a integração de formas eminentemente curvilíneas numa referência 
evocativa ao movimento do mar. Este elemento escultórico, tal como uma paragem de 
autocarro, adquire uma função protectora de abrigo, com cobertura e bancos incorporados, 
conjugando-se numa relação formal interdependente com os demais elementos formais, 
texturais e pictóricos. 

  
História Foi no âmbito do programa das Comemorações do 4º Centenário da Morte de Fernão 

Mendes Pinto que, em 1981, o então presidente da Câmara convidou a IMARGEM – 
Associação de Artistas Plásticos de Almada para apresentar uma proposta de concepção de 
um Mural de pintura. Para o efeito a Associação de Artistas propôs inicialmente uma 
intervenção plástica colectiva em que todos os sócios participariam o que não chegou a 
concretizar-se por não haver condições para a sua realização. Mais tarde foi acordado pela 
Associação o lançamento de um concurso interno de projectos para toda a superfície de um 
muro (que servia de suporte aos terrenos da quinta contígua). A única proposta apresentada 
de Francisco Bronze (pintura) e de Jorge Pé-Curto (escultura) viria a ser aprovada e 
concretizada. Foi no início da Primavera de 1982 que se iniciou a sua execução, tendo sido 
concluída três anos mais tarde, devido ao contencioso jurídico surgido pelo proprietário do 
terreno limítrofe ao muro. A obra foi oferecida ao Município pela IMARGEM e foi 
inaugurada festivamente no dia 29 de Junho de 1985. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Francisco Bronze [n. 1936] 
Frequentou, em 1951, aulas livres de Desenho na SNBA- Sociedade Nacional de Belas Artes 
como discípulo do Mestre Domingos Rebelo. Na mesma Escola frequentou até 1969 a 
Secção Teórica do Curso de formação artística. Ilustrou vários poemas nas páginas do jornal 
“A República”, em 1960. Fez crítica de arte na revista “Colóquio Artes” da Fundação 
Calouste Gulbenkian e no Suplemento Literário do “Diário de Lisboa”. Foi admitido como 
sócio da A.I.C.A. – Associação Internacional de Críticos de Arte, Secção Portuguesa – e 
eleito Secretário de Direcção, em 1967. Realizou viagens de estudo a Londres, museus e 
galerias da Europa, ao abrigo de um subsídio da Fundação Calouste Gulbenkian. Em 1971, 
integrou o júri de selecção dos artistas representados na nova decoração do café “A 
Brasileira”, Chiado. Abandonou a pintura, em 1975, e iniciou um percurso artístico com 
técnicas de barro, tendo desenvolvido vasta produção de terracotas. Foi co-fundador da 
IMARGEM – Associação dos Artistas Plásticos de Almada, onde integrou várias direcções. 
Iniciou experiências com colagens e recuperação de materiais, em 1983, e em 1984 
desenvolveu trabalhos de escultura em pedra, sendo a pintura uma área de sua preferência. 
Jorge Pé-Curto [Moura, n.1955] 
Foi como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian que cursou Escultura na Escola de 
Artes Decorativas António Arroio. A forte tendência para as artes plásticas que revelou 
desde sempre levou-o a dedicar-se, para além da escultura, a outras áreas artísticas tais como 
pintura, cerâmica, cartaz e gravura. Em 1981, juntamente com o pintor Louro Artur e outros 
artistas, foi co-fundador da IMARGEM – Associação dos Artistas Plásticos de Almada, 
concelho onde reside e trabalha desde 1965.  Participou desde 1972 em diversas exposições 
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colectivas e desde 1984 que expõe individualmente. Durante dezassete anos foi professor em 
escolas oficiais e na então Escola Preparatória Comandante Conceição e Silva, Cova da 
Piedade, dedicando-se desde há alguns anos, em exclusividade, à escultura no seu próprio 
atelier. Tem desenvolvido, como artista plástico, trabalhos de escultura em técnicas de 
modelação em terracota, sendo a pedra o material preferencialmente utilizado. É autor de 
vasta produção em escultura pública, em particular nos concelhos de Almada e Seixal. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 92 – Acta nº 14 

(21-06-1985) 
Catálogos: - AAVV. Francisco Bronze. Almada: Galeria Municipal de Arte, 1995; - 

RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho de 
Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 108-
109, 128-130. 

Periódicos: - AAVV. «Evocação de Fernão Mendes Pinto». In: - «Agenda Cultural», 
Almada: CMA, Março/Abril, 1996, pp. 32-33; - PEREIRA DE SOUSA, R. H. – O 
Pragal, Caracterização da Freguesia, in: «Revista da Actualidade», Almada: Junta 
de Freguesia do Pragal, CMA, 2ª Ed., 1997; - SARMENTO, Joaquim – 
Peregrinação no mural do Pragal, in: «Outra Banda», 2 Novembro, 1995. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses 
ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização Editora, Vol. VI, 4ª 
ed. (actualizada), 2000, p. 272. 

Testemunhos orais: - Pintor Francisco Bronze (Atelier, Almada, 31-01-2005) e Escultor 
Jorge Pé-Curto (Atelier, Vale Figueira, 24-01-2005) 

  
Registo de imagem FL - Positivo a cores – formato digital (jpeg) 

  
Preenchido por: FL - 30/Outubro/2006 
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Figura 11 

  
 

Título «Dr HERCULANO PIRES» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX 
Ano(s) 1984-1985 
 

  
Autoria/Escultor Manuel Vladimiro da Silva [n. 1935] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
 

  
Inscrição 

 
Assinatura 

Gravado e preenchido a negro sobre a face frontal da parte superior do topónimo em pedra: 
17-11-1918 / 29-10-1980 / RUA DR HERCULANO PIRES / ADVOGADO E POLÍTICO 
Assinado e datado sobre o lado direito da efígie em bronze nomeadamente no corte vertical 
do ombro correspondente ao braço: Vladimiro 1985 

  
Material Bronze e Pedra 

  
Dimensão  

  
Tipologia Lápide toponímica - Efígie/busto 

  
Freguesia/ 

Localização 
Almada / Rua Dr Herculano Pires (antiga Rua Fernão Mendes Pinto). 
Situa-se num passeio urbano, numa zona residencial na proximidade de um largo ajardinado. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A Efígie em bronze apresenta uma descoloração da patina e algumas marcas de caracteres 
graffitados (pichagens clandestinas de cor branca). O suporte em pedra apresenta igualmente 
pichagens clandestinas de cor vermelha, bem como vestígios de sujidade na zona inferior da 
mesma (proximidade com o pavimento calcetado do passeio).  

  
Descrição 

formal 
Trata-se da representação do retrato escultórico em bronze de um personagem civil da 
comunidade almadense. Constitui-se por uma efígie em baixo-relevo representando 
plasticamente a parte superior da figura, incluindo a cabeça com o pescoço e uma parte do 
peito acentuada por contornos definidos de um casaco e da camisa com o nó da gravata. A 
representação da figura revela um modelado singelo, mas de acentuada expressividade. A 
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Efígie em bronze encontra-se integrada numa superfície de fundo reentrante, como se de uma 
moldura se tratasse, colocada à esquerda do suporte em pedra que forma a parte superior da 
lápide toponímica. Na mesma lápide do lado oposto (à esquerda do ponto de vista do 
observador) surge no espaço negativo (forma vazada em profundidade) a linha de 
configuração do contorno exterior da figura representada. Esta lápide superior com a forma 
de um paralelogramo rectângulo está apoiada sobre uma outra lápide, de maior dimensão em 
altura, igualmente em pedra. 

  
História Foi aprovada, por unanimidade, na sessão camarária de 07 de Dezembro de 1984, a proposta 

(apresentada pelo Pelouro de infraestruturas básicas, transportes, rede viária, comunicações, 
trânsito e toponimia) de homenagem à memória do cidadão Dr. Herculano Pires, 
individualidade de relevo na vida cultural e política de Almada (advogado, deputado à 
Assembleia da República pelo partido Socialista), através da atribuição do seu nome a uma 
rua da cidade (antiga Rua Fernão Mendes Pinto com topónimo existente na freguesia do 
Pragal) e a colocação de um baixo-relevo junto da placa toponímica. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Manuel Vladimiro da Silva [Silves, n. 1935] 
Exerceu a profissão de canalizador até 1983, aquando iniciou o trabalho de escultura em 
barro, pedra e madeira. Foi membro da IMARGEM – Associação dos Artistas Plásticos do 
Concelho de Almada, durante alguns anos, tendo residido na freguesia da Cova da Piedade. 
Presentemente reside e trabalha na área da escultura e Cerâmica nas Caldas da Rainha. 
Participou no ano de 1984 em duas exposições colectivas em Lisboa: Salão colectivo Igreja 
do Nazareno e Salão convívio da SNBA. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: -Vereação, Livro nº 90 – Acta nº 23 

(07-12-1984).  
Monografias: -VAZ, Artur. Monumentos de Almada – Inventário. Edição de autor, 1989, p.49. 
Periódicos: AAVV. Homenagem à memória do «Dr. Herculano Pires». In: - «Autarquias 

Povo», Almada: CMA, nº35/36, Dezembro 1984, p. 7. 
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Figura 12 

  
 

Título «OS PESCADORES» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX 
Ano(s) 1984-1986 
Dia 04 de Outubro de 1986 

  
Autoria/Escultor  Jorge Pé-Curto [n. 1955] 

  
Produção/ 

 Apoio técnico 
Arquitecto João Lucas; Desenhador Jorge Machado Dias; Serviço de arquitectura da 
Câmara Municipal de Almada; Trabalhos de construção civil – Desenhoconstrói Lda. 
Fundição: Fernando da Silva Lage, Vila Nova de Gaia. 

  
Inscrição 

 
 
 

Assinatura 

Caracteres metálicos aplicados sobre a superfície lateral do pedestal/base trapezóide em 
pedra, na face frontal: HOMENAGEM ÀQUELES QUE DESBRAVARAM AS AREIAS DA CAPARICA / OS 

BRAVOS TRABALHADORES DO MAR OS PESCADORES / CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA / 
4/10/1986 
Assinado e datado na base da peça em bronze: Pé-Curto 85 

  
Material Bronze  

  
Dimensão   

  
Tipologia Grupo escultórico - Monumento 

  
Freguesia/ 

Localização 
Costa de Caparica / Confluência da Avenida 25 de Abril e da Rua Gil Eanes, com a Avenida 
do Movimento das Forças Armadas 
Situa-se num largo urbano de pequena amplitude e com algum declive, sem identificação 
toponímica, no qual confluem várias vias de tráfego viário onde também circulam 
transeuntes. Integra na envolvente próxima à escultura equipamentos funcionais, tais como 
bancos de jardim. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta-se sem vestígios visíveis de degradação, à excepção da descoloração da 
patina do bronze e de algumas marcas de caracteres graffitados (pichagens clandestinas em 
cor branca).  
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Descrição 
formal 

Grupo escultórico agregado, em bronze, constituído por quatro figuras de vulto e outros 
elementos formais informes alusivos à faina dos pescadores e ao mar. Trata-se de uma 
composição, de elementos ligados entre si, com duas figuras masculinas que num movimento 
mimético de força braçal puxam redes, e uma figura feminina com uma criança nos braços. 
As figuras masculinas assumem a posição de proa numa posição oblíqua e firmemente 
declinada para trás, com expressões faciais de acentuado dramatismo. A figura feminina, de 
cabeça inclinada sobre o peito e colocada por detrás, numa posição contígua às demais 
figuras, convoca a íntima presença de uma âncora solidária e silenciosa ao ser representada 
simultaneamente com a criança num dos braços e com o outro braço mimetizar a força de 
puxar as redes. A representação «neo-realista» de uma situação alusiva ao labor de um grupo 
social revela um modelado naturalista e expressivamente dramático da tormenta do mar 
através dos corpos seminus numa linguagem de referência a conhecimentos de anatomia 
humana. O conjunto assenta directamente sobre uma base em pedra, cuja forma em secção 
ogival evoca a proa de um barco.  

  
História Foi aprovada, por unanimidade, em reunião camarária de 16 de Março de 1984, a proposta 

do Pelouro do Turismo do regulamento para o concurso público nacional do monumento ao 
Pescador, por apresentação de maquete, a implantar na Costa da Caparica. O júri constituía-
se por: vereadores dos pelouros da Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Almada; 
presidente da Junta de Freguesia da Costa da Caparica; Sr. Moisés, representante do 
Sindicato dos Pescadores; Professor e escultor Lagoa Henriques da Escola Superior de Belas 
Artes de Lisboa; arquitecto paisagista Joaquim José Elias Gonçalves; arquitecto José 
Fernandes Canas como representante da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais; e o professor e pintor Louro Artur na qualidade de representante da IMARGEM-
Associação dos Artistas Plásticos do Concelho de Almada. Reunido a 31 de Outubro o júri 
elegeu de entre dez trabalhos em apreciação, com apenas um voto contra, a maquete 
apresentada por Jorge Pé-Curto, João Lucas e Jorge Martins Machado com a ressalva de 
obrigatoriedade em ser projectado um novo arranjo ao espaço envolvente do monumento, 
projecto de enquadramento arquitectónico e paisagístico em que o autor/escultor colaborou 
de forma articulada com os serviços de arquitectura da C.M.A.. Segundo o regulamento do 
concurso foi acordado com o autor/escultor o honorário para promover a respectiva 
ampliação e acompanhar todas as fases processuais do trabalho a ser executado até à 
implantação do mesmo no local determinado. O trabalho premiado passou a constituir-se 
propriedade material da Autarquia, mantendo o seu autor o direito de propriedade intelectual. 
A inauguração solene do monumento em homenagem ao pescador, inicialmente marcada 
para 21 de Dezembro de 1985, apenas se realizou à data de 04 de Outubro de 1986 devido a 
procedimentos morosos relativamente ao trabalho de fundição em bronze. Na primeira 
adjudicação à Fundição d’Silva da Moita previa-se a conclusão da obra escultórica em 27 de 
Outubro de 1985, mas por incumprimento deste, foi entregue o trabalho à firma Fernando da 
Silva Lage, de Vila Nova de Gaia, por contrato firmado no dia 17 de Junho de 1986. 
A cerimónia inaugural cumpriu-se um ano mais tarde prestando homenagem ao Pescador e 
enaltecendo o valor humano e social do trabalhador como símbolo cultural de grande 
significado na volumetria das nossas vilas e cidades como lembrou o Presidente da C.M.A. 
A sessão solene contou com a presença de considerável multidão, de muitas individualidades 
ligadas à vida política, institucional e cultural do Concelho, representantes da Assembleia 
Municipal e das Juntas de Freguesia, representante do Sindicato dos Pescadores e demais 
estruturas sindicais, Colectividades, Corporações de Bombeiros, para além de Bandas e de 
Fanfarras, estandartes, pendões e fardas de gala.  

  
Dados 

biográficos do 
Jorge Pé-Curto [Moura, n.1955] 
Foi como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian que cursou Escultura na Escola de 
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autor/escultor Artes Decorativas António Arroio. A forte tendência para as artes plásticas que revelou 
desde sempre levou-o a dedicar-se, para além da escultura, a outras áreas artísticas tais como 
pintura, cerâmica, cartaz e gravura. Em 1981, juntamente com o pintor Louro Artur e outros 
artistas, foi co-fundador da IMARGEM – Associação dos Artistas Plásticos de Almada, 
concelho onde reside e trabalha desde 1965.  Participou desde 1972 em diversas exposições 
colectivas e desde 1984 que expõe individualmente. Durante dezassete anos foi professor em 
escolas oficiais e na então Escola Preparatória Comandante Conceição e Silva, Cova da 
Piedade, dedicando-se desde há alguns anos, em exclusividade, à escultura no seu próprio 
atelier. Tem desenvolvido, como artista plástico, trabalhos de escultura em técnicas de 
modelação em terracota, sendo a pedra o material preferencialmente utilizado. É autor de 
vasta produção em escultura pública, em particular nos concelhos de Almada e Seixal. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 90 – Acta nº 06 

(16-03-1984) / Acta nº13 (15-06-1984) / Livro nº 91 – Acta nº 18 (21-09-1984) / Acta 
nº 22 (16-11-1984) / Livro nº 92 – Acta nº 14 (21-06-1985) / Acta nº 17 (06-09-1985) 
/ Livro nº 93 – Acta nº 13 (02-05-1986)/ Acta nº 16 (20-06-1986) / Acta nº20 (05-09-
1986)  

Monografias: - MOTA, Arlindo. Formas de Liberdade - O 25 de Abril na Arte Pública 
Portuguesa. Lisboa: Montepio Geral, 1999, p. 128; - VAZ, Artur. Monumentos de 
Almada – Inventário. Edição de autor, 1989, p.115. 

Catálogos: - RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho 
de Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 48-
49, 129-130.  

Periódicos: - AAVV. Monumento «Os Pescadores». In: - «Autarquias Povo», Almada: 
CMA, nºs 35/36, Dezembro, 1984, p. 9; - «Autarquias Povo», Almada: CMA, nº 41, 
Novembro, 1985, pp. 1-2; - «Autarquias Povo», Almada: CMA, nº 43, 
Fevereiro/Março, 1986, p.11; - «Autarquias Povo», Almada: CMA, nºs 46/47, 
Novembro, 1986, pp. 1, 12-13. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses 
ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização Editora, Vol. VI, 4ª 
ed. (actualizada), 2000, p. 272. 

Testemunhos orais: - Escultor Jorge Pé-Curto (Atelier, Vale Figueira, 24-01-2005) 
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  ©      
Figura 13 

  
 

Título «ÁRVORE MONUMENTO» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX  
Ano 1986 
Dia 21 de Março de 1986 

  
Autoria/Escultor Manuel Vladimiro da Silva [n.1935] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Autor/escultor no próprio local de implantação da árvore que deu origem à obra escultórica. 
 

  
Inscrição 

Assinatura 
 

  
Material Madeira (Árvore de Ulmeiro) 

  
Dimensão  

  
Tipologia Escultura-Monumento 

  
Freguesia/ 

Localização 
Cova da Piedade / Jardim público da Cova da Piedade.  
 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
Peça abatida ao cadastro por desaparecimento físico. 

  
Descrição 

formal 
Trata-se de uma representação de elementos de um imaginário fantástico, integrando na sua 
composição plástica uma variedade de formas humanas, animais, vegetais e industriais 
evocando figuras e motivos do trabalho e da solidariedade. Constitui-se por um tronco de 
árvore de Ulmeiro com três ramificações que acentuam nos seus contornos a presença 
integrada de volumetrias esculpidas em relevo.  
A «Árvore Monumento» assentava sobre uma sapata em pedra de calçada portuguesa com a 
forma de uma base circular com um nível equivalente à altura de um passeio. 
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História À semelhança de uma obra do mesmo autor patente no Jardim público da Estrela em Lisboa, 
esta escultura foi concebida e esculpida directamente a partir de uma árvore de Ulmeiro que 
se encontrava “morta” no Jardim público da Cova da Piedade. Foi feita a sua recuperação in 
situ por intervenção do escultor Manuel Vladimiro da Silva. Após a transfiguração concebida 
e executada pelo autor/escultor foi retirada para tratamento contra os parasitas e a humidade 
sendo posteriormente transplantada no sítio onde nasceu e medrou. 
A execução da escultura foi promovida a convite da Câmara Municipal de Almada e 
solenemente inaugurada no dia 21 de Março de 1986, por ocasião do III Festival da Árvore, 
no âmbito do Dia Mundial da Floresta. 
Alguns anos depois foi determinado o desaparecimento da peça tendo sido atribuídas razões 
de degradação provocada pelo tempo e também por eventual intempérie que a abateu.  

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Manuel Vladimiro da Silva [Silves, n. 1935] 
Exerceu a profissão de canalizador até 1983, quando iniciou o trabalho de escultura em 
barro, pedra e madeira. Foi membro da IMARGEM – Associação dos Artistas Plásticos do 
Concelho de Almada, durante alguns anos tendo residido na freguesia da Cova da Piedade. 
Presentemente reside e trabalha na área da escultura e Cerâmica nas Caldas da Rainha. 
Participou no ano de 1984 em duas exposições colectivas em Lisboa: Salão colectivo Igreja 
do Nazareno e Salão convívio da SNBA. 

  
Observações O abatimento da peça ao cadastro deve-se ao seu desaparecimento físico. 

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Monografias: - FLORES, Alexandre M.. Almada Antiga e Moderna – Roteiro Iconográfico 

III – Freguesia da Cova da Piedade. Almada: Câmara Municipal de Almada, 1990, 
p. 165; - VAZ, Artur. Monumentos de Almada – Inventário. Edição de autor, 1989, 
p.73.  

Periódicos: - AAVV. «Árvore Monumento». In: - «Autarquias Povo», Almada: CMA, nº 45, 
Abril-Maio, 1986, p. 14. 

Internet-Páginas Web: - www.m-almada.pt/website/main.php?id=89  
  

Registo de imagem © Créditos fotográficos: Junta de Freguesia da Cova da Piedade 
                                        http://www.m-almada.pt/website/main.php?id=89  
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©      
Figura 14 

  
 

Título «ANDRÓGENO» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX  
Ano 1986 
 

  
Autoria/Escultor António Júlio [n.1951] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Autor/escultor no próprio local de implantação da árvore que deu origem à obra escultórica. 

  
Inscrição 

Assinatura 
 

  
Material Madeira de árvore pintada 

  
Dimensão Alt. 2,20 m 

  
Tipologia Estátua 

  
Freguesia/ 

Localização 
Cova da Piedade / Jardim público da Cova da Piedade 
 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
Peça abatida ao cadastro por desaparecimento físico. 

  
Descrição 

formal 
Trata-se da representação de uma figura que reúne os caracteres ambisséxuos de um ser vivo 
(animal ou planta). Constituí-se por um tronco de árvore em posição “invertida” com quatro 
ramificações, voltadas para o terreno de assentamento e parte da raiz virada para a 
extremidade superior. O aproveitamento formal e plástico acentua a ambiguidade da figura 
andrógina constituída por uma bifronte com dois elementos semelhantes a dois braços 
abertos estendidos em cruz e transversais ao tronco. A ramificação do tronco em quatro 
elementos evidencia a forte e ambígua presença figurativa do «andrógeno». 
A obra assenta directamente sobre o terreno, tendo sido executada uma sapata de 
implantação como estrutura de suporte e estabilização. 
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História Foi concebida e esculpida directamente a partir de uma árvore “morta” do Jardim público da 

Cova da Piedade. A sua recuperação em termos de aproveitamento formal e plástico foi 
realizada in situ por intervenção do escultor António Júlio. A obra foi promovida pela 
Câmara Municipal de Almada/Junta de Freguesia da Cova da Piedade por ocasião das 
festividades do Dia Mundial da Floresta. 
À semelhança da ocorrência que respeita a obra «Árvore Monumento» de Manuel 
Vladimiro da Silva, foi dado à posteriori o seu desaparecimento por razões atribuídas à sua 
suposta degradação por eventual intempérie que a abateu. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

António Júlio [Chaves, n.1951] 
Frequentou a ESBAL-Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, onde concluiu o curso de 
Artes Plásticas-Escultura. Fez o seu aprendizado no domínio das Artes Plásticas como 
colaborador do arquitecto e pintor Nadir Afonso durante os anos de 1969-1971. Tem 
desenvolvido a sua actividade artística centralizada pelas áreas da Escultura e do Desenho e 
também da Serigrafia. Expõe desde 1980, realizando a sua primeira exposição individual no 
ano de 1995. Como membro da IMARGEM – Associação dos Artistas Plásticos do 
Concelho de Almada, tem integrado várias exposições na Galeria Municipal de Arte, 
Almada. Tem exercido a actividade docente como professor do Ensino Secundário estando 
presentemente a leccionar na Escola Secundária c/ 3º Ciclo Professor Ruy Luís Gomes.  
É autor de algumas esculturas públicas nos concelhos de Almada e Seixal, estando 
representado em colecções particulares e públicas no país e no estrangeiro. 

  
Observações O abatimento da peça ao cadastro deve-se ao seu desaparecimento físico. 

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Catálogos: - António Júlio – desenho, pintura e escultura, Lisboa: Galeria Rúben Cunha, 

Arte e Cultura, Junho, 1999, p. 11. 
Testemunhos orais: - Escultor António Júlio (Centro Cultural de Santo Amaro, Laranjeiro, 

30-01-2005) 
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Figura 15 

  
 

Título «Dr. JOSÉ PESSOA» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX  
Ano(s) 1980-1987 
Dia 27 de Junho de 1987 

  
Autoria/Escultor Lagoa Henriques [n.1923] e Manuel Cargaleiro [n.1927] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Fundidor: Eduardo Cosme, Vila Nova de Gaia 
Canteiro: Dominguos Pardal, Carne Assada, Sintra 

  
Inscrição 

 
 
 
 
 
 

Assinatura 

Caracteres metálicos aplicados sobre o memorial paralelepipédico em pedra. Na 
face/superfície frontal: MÉDICO AMIGO DO POVO / DR. JOSÉ / PESSOA / 1906-1976 
Caracteres metálicos aplicados sobre o memorial paralelepipédico em pedra. Na 
face/superfície posterior: SUBSCRIÇÃO / PÚBLICA / 1987 
Inscrito na laje em pedra (caracteres gravados a azul e negro) colocada na proximidade do 
memorial: CUIDA E RESPEITA O / MONUMENTO A UM HOMEM / A QUEM O POVO DESTA / 
TERRA TANTO DEVE / JUNTA DE FREGUESIA DE CAPARICA 
Assinado sobre o canto inferior direito da efígie em bronze: LH 
Assinado e datado em dois painéis de azulejo, um anterior e outro posterior: CARGALEIRO 1987 

  
Material Bronze, pedra de calcário (Lioz) e azulejo policromado 

  
Dimensão Bloco de pedra: Altura 240 cm / Largura 80 cm / Espessura 40 cm 

  
Tipologia Memorial (Efígie) sobre lápide memorial - Monumento 

  
Freguesia/ 

Localização 
Caparica / Largo na convergência da Rua Doutor José Ribeiro Toscano Pessoa junto ao 
Mercado do Monte de Caparica. 
Situa-se num largo urbano ajardinado, de pequena amplitude, no qual confluem vias de 
tráfego viário onde circulam transeuntes na passagem para o Mercado do Monte de 
Caparica. Integra na envolvente próxima à escultura alguns bancos de jardim. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta-se íntegra, não revelando vestígios de lacunas ou marcas de degradação.  
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Descrição 

formal 
Trata-se de um memorial, em pedra, com integração de um relevo escultórico (efígie em 
bronze) e de um conjunto de azulejos policromados que pretende homenagear um insigne 
personagem civil da vida pública.  O retrato escultórico em bronze constitui-se por uma 
efígie em baixo-relevo representando com naturalismo, em termos formais e plásticos, a 
parte superior da figura retratada numa posição fotográfica a três quartos, incluindo a cabeça 
com o pescoço envolvido por uma gola. A representação da figura surge integrada sobre a 
superfície texturada da pedra do «memorial» que lhe serve de suporte de fundo, revelando 
os contornos definidos pela configuração do rosto envolvido por uma moldura em bronze de 
forma rectangular que circunscreve os limites da efígie. Sobre a mesma superfície em pedra 
integra-se uma composição em painéis de azulejos policromados, dos quais três são 
aplicados sobre a parte frontal e um sobre a face posterior. A laje ou bloco em pedra de 
suporte ou «memorial» com a forma geométrica de um paralelepípedo rectângulo, sendo a 
maior dimensão a altura, encontra-se verticalizada sobre o terreno por uma sapata de 
implantação. Nas duas superfícies, frontal e posterior, da laje ou bloco em pedra foram 
aplicados caracteres com a indicação do nome e datas de nascimento e falecimento do 
homenageado e demais elementos que identificam a data de proveniência e aquisição do 
monumento.  

  
História Foi por iniciativa da população do Monte de Caparica em colaboração com a Câmara 

Municipal de Almada e Junta de Freguesia de Caparica, e demais individualidades que se 
ergueu por subscrição pública o monumento em memória e homenagem póstuma ao médico 
Dr. José Ribeiro Toscano Pessoa. 
A cerimónia de inauguração do “memorial” ao tributado foi realizada, no dia 27 de Junho de 
1987, cerca de onze anos após a sua morte.  

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Lagoa Henriques [Lisboa, n.1923] 
Fez a sua formação na ESBAP-Escola Superior de Belas-Artes do Porto, na qual foi 
discípulo do escultor Barata Feio e do pintor Dórdio Gomes. Concluíu o curso de Especial 
de Escultura em 1954, altura em que partiu, como Bolseiro do Instituto de Alta Cultura, para 
um estágio de três anos em Itália sob a orientação do escultor Marino Marini.  
Iniciou em 1958 a carreira docente na ESBAP-Escola Superior de Belas-Artes do Porto, 
como professor assistente de Escultura passando a professor efectivo de Desenho em 1963, 
cargo que ocupou até 1966, data em que pediu a transferência para a ESBAL-Escola 
Superior de Belas-Artes de Lisboa, onde desenvolveu como pedagogo uma importante 
actividade inovadora no ensino do Desenho e da Comunicação Visual aquando a 
reestruturação dos cursos e leccionou até 1988, ano em que pediu a reforma. Desde então, 
tem desenvolvido actividade docente ao nível de pós-graduação, na actual FBAUL-
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa e demais estabelecimentos do ensino 
universitário privado. É vogal efectivo da Academia Nacional de Belas-Artes. A sua acção 
de pedagogo estendeu-se a diversas intervenções culturais, tais como conferências e visitas a 
cidades, monumentos e museus, tendo colaborado largamente com a Fundação Calouste 
Gulbenkinan, o Museu Nacional de Arte Antiga e o Centro Nacional de Cultura, bem como 
em programas documentais televisivos sobre o património e a arte intitulados: Desenho-
Risco inadiável; Pare, Escute e Olhe; e Portugal, Passado e Presente. 
Dos vários prémios com que tem sido distinguido, destacam-se: o prémio «Soares dos Reis» 
e medalha de Escultura na Sociedade Nacional de Belas-Artes, em 1954; o prémio «Teixeira 
Lopes» e a medalha de honra na Exposição Internacional de Bruxelas, em 1958; o prémio 
«Diogo de Macedo», em 1961; o primeiro prémio de Escultura na II Exposição de Artes 
Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian.  
É autor de vasta produção de escultura pública por todo o país, na Madeira e em Macau, 



 
Livro II.  Inventário iconográfico e documental – Escultura Pública (1936-2005)- Almada 

 47

com destaque para os diversos monumentos: no Porto, à Grei; em Abrantes, ao Condestável 
Nuno Álvares Pereira; em Lisboa, a Guerra Junqueiro, o Mausoleu de Fernando Pessoa, a 
Fernando Pessoa, a Antero de Quental; em Constância, a Camões; em Esposende, a D. 
Sebastião; em Loulé, a António Aleixo; em Bancos de Lisboa, Porto e Lagos; em hotéis de 
Lisboa; e na Embaixada de Portugal em Brasília.  
Reside e trabalha em Lisboa na sua Casa-museu em Belém. 
Está representado nos principais museus portugueses e brasileiros. 

Manuel Cargaleiro [Chão de Servas, Vila Velha de Rodão, n.1927] 
Iniciou desde jovem o seu aprendizado em técnicas de barro e em experiências com vidro. 
Nos anos 50 conheceu Jorge Barradas com quem trabalhou na Fábrica Viúva Lamego. 
Estudou pintura na então ESBAL – Escola Superior de Belas Artes, Lisboa, após ter 
frequentado a Faculdade de Ciências. Exerceu actividade docente, como professor de 
Cerâmica, na então Escola de Artes Decorativas António Arroio. Em 1952, realizou a 
primeira exposição individual e tem participado em exposições colectivas desde 1955. O seu 
trabalho foi várias vezes reconhecido e premiado em Portugal e no estrangeiro. Tem 
desenvolvido desde 1945 actividade produtiva na área da Pintura Cerâmica. É autor de vasta 
obra que abrange áreas de actividade artística tais como a Ilustração, o Desenho, a Pintura, a 
Gravura e a Tapeçaria. Está representado em colecções privadas e públicas no país e no 
estrangeiro. 

  
Observações  

  
Bibliografia Monografias: - VAZ, Artur. Monumentos de Almada – Inventário. Edição de autor, 1989, 

p.101. 
Catálogos: - RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho 

de Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, p. 133. 
Periódicos: - AAVV. Monumento ao «Dr. José Pessoa». In: - Jornal «Praia do Sol», 

Almada, 01 Fevereiro de 1980; - «Autarquias Povo», Almada: CMA, nº51, Junho, 
1987, p. 15. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses 
ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização Editora, Vol. III - 
4ª ed. (actualizada), 2000, pp. 110-112; - PEREIRA, José Fernandes (direcção). 
Dicionário de Escultura Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 2005, pp. 335-337. 

Internet-Páginas Web: - http://www.digitalmada.com/monumentos.asp?ID=10  
Testemunhos orais: - Escultor Lagoa Henriques (Casa e Atelier, Lisboa, 14-09-2006) 

  
Registo de imagem FL - Positivo a cores – formato digital (jpeg) 

  
Preenchido por: FL - 30/Outubro/2006 
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Figura 16 

  
 

Denominação «MONUMENTO À NATUREZA» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX  
Ano 1988 
Dia 21 de Março de 1988 

  
Autoria/Escultor  Alunos da Escola Preparatória Conceição e Silva e Professor/Escultor Jorge Pé-Curto  

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Autores vários sob orientação do Professor/Escultor Jorge Pé-Curto 

  
Inscrição 

Assinatura 
 

  
Material Barro / Terracota 

  
Dimensão Alt. 2,50 m 

  
Tipologia Estátua - Monumento 

  
Freguesia/ 

Localização 
Cova da Piedade / Jardim público da Cova da Piedade.  
 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
Peça abatida ao cadastro por degradação clandestina e desaparecimento físico. 

  
Descrição 

formal 
Trata-se de uma representação figurativa onde sobressaem duas figuras nuas de sexo 
masculino e feminino como se formassem um tronco comum alusivo a uma árvore que se 
transforma numa ramificação evocativa a uma «floreira».  

  
História A execução da escultura foi promovida pela Junta de Freguesia da Cova da Piedade para 

evocar a Defesa da natureza e do meio Ambiente. Foi concebida e executada, no âmbito de 
um projecto escolar, por um grupo/turma de alunos da então Escola Preparatória Conceição 
e Silva, sob a orientação do Professor e escultor Jorge Pé-Curto.  A sua inauguração 
decorreu no dia 21 de Março de 1988, por ocasião do V Festival da Árvore, no âmbito do 
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Dia Mundial da Floresta. 
Posteriormente, após aproximadamente dois anos de permanência, no espaço do Jardim 
público da Cova da Piedade foi dado o seu desaparecimento por razões atribuídas à sua 
queda e degradação por eventual intempérie ou acto de vandalismo que a derrubou e abateu. 
Na época não se entendeu ser importante o seu restauro ou recuperação. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Jorge Pé-Curto [Moura, n.1955] 
Foi como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian que cursou Escultura na Escola de 
Artes Decorativas António Arroio. A forte tendência para as artes plásticas que revelou 
desde sempre levou-o a dedicar-se, para além da escultura, a outras áreas artísticas tais como 
pintura, cerâmica, cartaz e gravura. Em 1981, juntamente com o pintor Louro Artur e outros 
artistas, foi co-fundador da IMARGEM – Associação dos Artistas Plásticos de Almada, 
concelho onde reside e trabalha desde 1965.  Participou desde 1972 em diversas exposições 
colectivas e desde 1984 que expõe individualmente. Durante dezassete anos foi professor 
em escolas oficiais e na então Escola Preparatória Comandante Conceição e Silva, Cova da 
Piedade, dedicando-se desde há alguns anos, em exclusividade, à escultura no seu próprio 
atelier. Tem desenvolvido, como artista plástico, trabalhos de escultura em técnicas de 
modelação em terracota, sendo a pedra o material preferencialmente utilizado. É autor de 
vasta produção em escultura pública, em particular nos concelhos de Almada e Seixal. 

  
Observações O abatimento da peça ao cadastro deve-se ao seu desaparecimento físico. 

A Junta de Freguesia da Cova da Piedade, bem como o Professor/Escultor não integram no 
seu arquivo qualquer tipo de registo fotográfico. 

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Monografias: - VAZ, Artur. Monumentos de Almada – Inventário. Edição de autor, 1989, 

p.75. 
Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses 

ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização Editora, Vol. VI, 
4ª ed. (actualizada), 2000, p. 272. 

Testemunhos orais: - Escultor Jorge Pé-Curto (Atelier, Vale Figueira, 24-01-2005) 
  

Registo de imagem  
  

Preenchido por: FL - 30/Outubro/2006 
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Figura 17 

  
 

Título «JUST A KISS AWAY» [Chegando] – «PORTA I » 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX 
Ano 1988 
Dia 28 de Outubro de 1988 

  
Autoria/Escultor  Julie Livsey [n. (?)] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Autora/escultora com o apoio e colaboração dos trabalhadores da Lisnave 

  
Inscrição 

Assinatura 
 
Assinado sobre a parte inferior: LIVSEY 

  
Material Ferro pintado  

  
Dimensão  

  
Tipologia Escultura abstracta 

  
Freguesia/ 

Localização 
Almada / Parque Urbano Comandante Júlio Ferraz, junto ao Fórum Municipal Romeu Correia.  
Situa-se numa zona relvada e arborizada do parque urbano com integração pontual de 
bancos de jardim. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta uma acentuada descoloração na superficie metálica pintada, fazendo 
emergir a cor ferrosa da matéria prima. Revela igualmente em toda a sua extensão fortes 
marcas de graffitis (pichagens clandestinas de várias cores) e lacunas na camada pictórica.  

  
Descrição 

formal 
Objecto escultórico constituído por sete placas laminadas em ferro pintado de várias cores. 
As placas, em formas geométricas rectangulares, curvilíneas e circulares, organizam-se 
estruturalmente numa construção compositiva modulada por elementos que unidos por 
sobreposição (soldadura) evocam uma porta ou portal de passagem. A forte presença deste 
elemento principal, definido simbolicamente pela configuração verticalizada de uma 
moldura de porta, é acentuada por outras formas envolventes que a suportam lateralmente 
tais como um X e um círculo atribuindo ao conjunto um jogo visual dinâmico e interactivo. 
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Estas distinguem-se do elemento principal através da policromia das superfícies. No 
conjunto destaca-se a superfície da moldura ou porta pintada de cor branca e as demais 
formas numa conjugação pictórica com pinceladas esbatidas de várias cores. A peça assenta 
directamente sobre o terreno relvado. 

  
História Foi ao abrigo do acordo de intercâmbio entre a Fundação Calouste Gulbenkian e a 

SoutherArts (organização que promove actividades artísticas no sul de Inglaterra) que a 
autora/escultora Julie Livsey através do Ar.Co (Escola/Centro de Arte e Comunicação 
Visual instalada na Quinta de S. Miguel, Almada) concebeu e realizou nas oficinas da 
Lisnave esta obra escultórica oferecendo-a à cidade de Almada. No âmbito do mesmo 
intercâmbio esteve em Inglaterra a escultora portuguesa Maria Felizol, onde trabalhou e 
ofertou uma escultura sua à cidade de Londres.  
O acto inaugural foi antecedido de uma recepção de honra seguida de beberete nos Paços do 
Concelho com a presença da escultora Julie Livsey, do representante da Fundação Calouste 
Gulbenkian, Dr. Pedro Támen, da escultora Graça Costa Cabral em representação do Ar.Co, 
dos representantes da Lisnave como colaboradores da produção da escultura, bem como de 
autoridades do concelho, nomeadamente a presidente da Câmara Municipal de Almada e 
demais autarcas. A escultura foi oficialmente inaugurada no local onde se encontra 
presentemente com a presença de todos os representantes envolvidos na recepção. A 
autora/escultora atribuiu à sua escultura o título de «Just a Kiss Away» que de acordo com 
Julie Livsey seria traduzido por «Chegando».   
À semelhança desta obra existe uma segunda escultura, com características formais e 
plásticas idênticas implantada noutra zona do mesmo Parque urbano, a que se atribui a 
mesma datação e título «Just a Kiss Away» [Chegando] – «PORTA II».  

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Julie Livsey [n. (?)] 
Foi estudante no Ar.Co – Escola/Centro de Arte e Comunicação Visual, Quinta de S. 
Miguel, Almada, em regime de intercâmbio escolar, no ano de 1988. 
Reside e trabalha em Inglaterra. Foi professora assistente do departamento de Fine Art na 
«University of New Castle Upon Tyne» desenvolvendo com os seus alunos projectos de 
investigação em Art for Public Spaces and Fine Art at Newcastle. Tem desenvolvido 
trabalhos de escultura em espaços públicos, nomeadamente a instalação temporária 
«Comunion» para a ponte «Tynemouth Metro Station» no âmbito do programa estratégico 
«NEXUS» (Art on the Metro) a decorrer desde 1996. 

  
Observações Ao título da obra, atribuído pela autora/escultora, acresce uma outra designação (Porta I) 

proveniente dos documentos fornecidos pela Escola Ar.Co.  
  

Bibliografia/ 
Fontes 

Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 126 – Acta nº 04 
(03-04-1993); - Protocolo de colaboração Ar.Co e Câmara Municipal de Almada, 
Almada, 10/03/1993 

Periódicos: - AAVV. Escultura «Just a kiss away». In: - «Autarquias Povo», Almada: 
CMA, nº 63, Novembro, 1988, p. 1, 16.; - «Autarquias Povo», Almada: CMA, nº 
93, Março/Abril, 1993, p. 10. 

Internet-Páginas Web: - www.ncl.ac.uk/sacs/research/fineart/public.htm  
  

Registo de imagem FL - Positivo a cores – formato digital (jpeg) 
  

Preenchido por: FL - 30/Outubro/2006 
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Figura 18 

  
 

Título «JUST A KISS AWAY» [Chegando] – «PORTA II » 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX 
Ano 1988 
Dia 28 de Outubro de 1988 (?) 

  
Autoria/Escultor  Julie Livsey [n. (?)] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Autora/escultora com o apoio e colaboração dos trabalhadores da Lisnave 

  
Inscrição 

Assinatura 
 
Não identificada 

  
Material Ferro pintado  

  
Dimensão  

  
Tipologia Escultura abstracta 

  
Freguesia/ 

Localização 
Almada / Parque Urbano Comandante Júlio Ferraz, junto ao Fórum Municipal Romeu Correia.  
Situa-se numa zona relvada e arborizada do parque urbano com integração pontual de 
bancos de jardim. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta uma acentuada descoloração na superfície metálica pintada, fazendo 
emergir a cor ferrosa da matéria prima. Revela igualmente em toda a sua extensão fortes 
marcas de graffitis (pichagens clandestinas de várias cores) e lacunas na camada pictórica.  

  
Descrição 

formal 
Objecto escultórico idêntico à obra «Just a Kiss Away» [Chegando] – «PORTA I» da 
mesma autora/escultora. Constituí-se igualmente por sete placas laminadas em ferro pintado 
de várias cores que se dispõem numa conjugação formal similar, mas distinta pela 
disposição dos vários elementos formais. As placas, em formas geométricas rectangulares, 
curvilíneas e circulares, organizam-se estruturalmente numa construção compositiva 
modulada por elementos que unidos por sobreposição (soldadura) evocam uma porta ou 
portal de passagem. A forte presença deste elemento principal, definido simbolicamente 
pela configuração verticalizada de uma moldura de porta, é acentuada por outras formas 
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envolventes que a suportam lateralmente tais como um X e um círculo atribuindo ao 
conjunto um jogo visual dinâmico e interactivo. Estas distinguem-se do elemento principal 
através da policromia das superfícies. No conjunto destaca-se a superfície da moldura ou 
porta pintada de cor branca e as demais formas numa conjugação pictórica com pinceladas 
esbatidas de várias cores. A peça assenta directamente sobre o terreno relvado. 

  
História 

 
 

À semelhança da obra de Julie Livsey «Just a Kiss Away» [Chegando] – «PORTA I», esta 
segunda escultura, com características formais e plásticas idênticas, a que se atribui o 
mesmo título «Just a Kiss Away» [Chegando] – «PORTA II», encontra-se implantada noutra 
zona do mesmo Parque urbano.  
Foi ao abrigo do acordo de intercâmbio entre a Fundação Calouste Gulbenkian e a 
SoutherArts (organização que promove actividades artísticas no sul de Inglaterra) que a 
autora/escultora Julie Livsey através do Ar.Co (Escola/Centro de Arte e Comunicação 
Visual instalada na Quinta de S. Miguel, Almada) concebeu e realizou nas oficinas da 
Lisnave esta obra escultórica oferecendo-a à cidade de Almada. No âmbito do mesmo 
intercâmbio esteve em Inglaterra a escultora portuguesa Maria Felizol, onde trabalhou e 
ofertou uma escultura sua à cidade de Londres.  
O acto inaugural foi antecedido de uma recepção de honra seguida de beberete nos Paços do 
Concelho com a presença da escultora Julie Livsey, do representante da Fundação Calouste 
Gulbenkian, Dr. Pedro Támen, da escultora Graça Costa Cabral em representação do Ar.Co, 
dos representantes da Lisnave como colaboradores da produção da escultura, bem como de 
autoridades do concelho, nomeadamente a presidente da Câmara Municipal de Almada e 
demais autarcas. A escultura foi oficialmente inaugurada no local da escultura com a 
presença de todos os representantes envolvidos na recepção. A autora/escultora atribuiu à 
sua escultura o título de «Just a Kiss Away» que de acordo com Julie Livsey seria traduzido 
por «Chegando».   

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Julie Livsey [n. (?)] 
Foi estudante no Ar.Co. – Escola/Centro de Arte e Comunicação Visual, Quinta de S. 
Miguel, Almada, em regime de intercâmbio escolar, no ano de 1988. 
Reside e trabalha em Inglaterra. Foi professora assistente do departamento de Fine Art na 
«University of New Castle Upon Tyne» desenvolvendo com os seus alunos projectos de 
investigação em Art for Public Spaces and Fine Art at Newcastle. Tem desenvolvido 
trabalhos de escultura em espaços públicos, nomeadamente a instalação temporária 
«Comunion» para a ponte «Tynemouth Metro Station» no âmbito do programa estratégico 
«NEXUS» (Art on the Metro) a decorrer desde 1996. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 126 – Acta nº 04 

(03-04-1993); - Protocolo de colaboração Ar.Co e Câmara Municipal de Almada, 
Almada, 10/03/1993 

Periódicos: - AAVV. Escultura «Just a kiss away». In: - «Autarquias Povo», Almada: 
CMA, nº 63, Novembro, 1988, p. 1, 16.; - «Autarquias Povo», Almada: CMA, nº 
93, Março/Abril, 1993, p. 10. 

Internet-Páginas Web: - www.ncl.ac.uk/sacs/research/fineart/public.htm  
  

Registo de imagem FL - Positivo a cores – formato digital (jpeg) 
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Figura 19 

  
 

Título «REI E RAINHA» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX 
Ano(s) 1985-1989 
Dia 26 de Outubro de 1989 

  
Autoria/Escultor  José Aurélio [n.1938] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Serralharia Jacintos, Benedita 

  
Inscrição 

Assinatura 
 
 

  
Material Ferro e latão pintados 

  
Dimensão Rei: 1,85 x 1,27 x 0,78 m  

Rainha: 1,44 x 0,89 x 0,78 m 
  

Tipologia Escultura abstracta 
  

Freguesia/ 
Localização 

Almada / Avenida D. Nuno Álvares Pereira, frente à Galeria Municipal de Arte e próximo 
ao departamento Sócio-cultural da Câmara Municipal de Almada. 
Situa-se num passeio urbano de grande amplitude, pavimentado com lajes de cimento. 
Integra na sua envolvente equipamentos funcionais e decorativos de lazer e descanso, tais 
como floreiras, plantas envasadas e bancos de jardim. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
As peças apresentam uma descoloração acentuada na superfície metálica pintada, revelando 
algumas lacunas na camada pictórica. Revelam igualmente vestígios de sujidade sobre a 
parte inferior na proximidade com o pavimento e base metálica de assentamento e também 
vestígios de desagregação do solo.  

  
Descrição 

formal 
Grupo escultórico não agregado constituído por duas figuras materialmente independentes 
entre si. As figuras em ferro e latão pintados estão assentes sobre uma superfície circular 
igualmente em ferro pintado contígua a uma plataforma sobreposta ao pavimento do 
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passeio. Trata-se de uma representação dominada inteiramente por um certo 
abstraccionismo, com elementos geométricos que convocam as duas figuras alusivas ao 
título da obra, o Rei e a Rainha, em ferro e latão pintados. Distinguem-se formalmente pela 
verticalidade, pela cor e pelas formas geométricas que simbolicamente evocam o género. A 
figura que representa o Rei apresenta uma forma com dobragem angular rectilínea de cor 
azul que se distingue da Rainha pela representação de uma forma com dobragem angular 
curvilínea de cor vermelha. Esses elementos diferenciadores e distintivos colocados lado a 
lado, sobre a mesma linha de nivelamento e paralelismo, encaixam sobre colunas com 
dobragens de forma angular que funcionam como elementos de suporte. As colunas, com 
dimensões aproximadas ao seu humano, elevam-se verticalmente sobre o pavimento 
distinguindo-se pela altura e pela definição formal do seu limite. O rei distingue-se por um 
elemento geométrico angular e rectilíneo em forma de vértice e a rainha por um curvilíneo 
em forma de arco ogival, numa harmonia e consonância formal com os demais elementos 
constituintes. 

  
História Uma das figuras foi adquirida pela Câmara Municipal de Almada, sendo a outra figura 

doada pelo autor/escultor, na sequência da exposição «Escultura» da Galeria Municipal de 
Arte de Almada, em 1989. Presentemente estão implantadas no passeio exterior defronte à 
mesma Galeria, local onde estiveram expostas conjuntamente com mais duas obras do 
mesmo autor, respectivamente «Emissor-Receptor I» (1985, Almada) e «Capricho» (1989-
1992, Almada). 
As obras o Rei e a Rainha foram realizadas, em 1985, sem o revestimento pictórico actual e 
estiveram presentes, nesse mesmo ano, na exposição «Escultura» no Centro Cultural 
Regional de Santarém. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

José Aurélio [Alcobaça, n.1938] 
Frequentou o curso de Escultura da ESBAL – Escola Superior de Belas Artes de Lisboa – 
iniciando, no contexto escolar, um percurso de Exposições Extra-Escolares de alunos da 
ESBAL (1957 e 1958). Em 1958 foi convidado a trabalhar na Fábrica Secla, nas Caldas da 
Rainha, em renovação da faiança portuguesa. No ano seguinte efectuou uma viagem de 
estudo a França, Bélgica e Holanda, participando na I Bienal de Paris. Em 1961, participou 
na II Exposição da Artes Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian e fixou residência em 
Óbidos, aí instalando o seu atelier. Empreendeu várias acções de dinamização cultural no 
âmbito da Associação dos Amigos de Óbidos (1962-1964) e fundou a Galeria Ogiva 
(Óbidos 1969-1974). A década de 60 caracterizou uma das vocações do seu trabalho com a 
escultura pública A Mão (1966, betão pintado), obra executada por encomenda para um 
Monumento aos heróis de Angola em Óbidos, alargando também a sua actividade a outros 
campos técnico-artísticos, como a medalhística e a fundição. Em 1978/79, desenvolveu 
investigação como Bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian.  
Tem desenvolvido, desde 1966, intensa actividade produtiva e expositiva na área da 
Medalhística, Joalharia, Design e Escultura, tendo sido reconhecido e premiado por várias 
vezes em Portugal e no estrangeiro.  
Tem executado, desde há várias décadas, uma vasta produção de escultura eminentemente 
pública implantada por diversas regiões do país e também do estrangeiro, com destaque para 
o Monumento Humberto Delgado (1976, Cela Velha), o Padrão do 8º Centenário da 
Fundação da Abadia de Alcobaça (1978, Alcobaça), as Gárgulas da Torre do Tombo 
(1988, Lisboa), o Monumento à Paz (1999, Almada) e a Porta de Abril (2001, São Paulo, 
Brasil). A sua obra é caracterizada por um percurso versátil quer em termos conceptuais e 
plásticos quer tecnológicos, recorrendo a materiais tão diversificados como pedra, betão, 
bronze, madeira, metal, arame, barro, ferro, aço inox e corten, ou materiais recuperados. 
Reside e trabalha em Alcobaça, na Casa da Quinta da Preta, desde 1980. Presentemente 
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desenvolve em Alcobaça um projecto de uma Fundação Cultural «O Armazém das Artes» 
vocacionado para a promoção e divulgação da cultura em cooperação com as autarquias 
locais e instituições oficiais ou particulares de ensino de cultura e de museologia.  
Está largamente representado em lugares públicos, colecções e Museus de Portugal, Brasil, 
França, Holanda, Estados Unidos da América, Japão e Inglaterra. 

  
Observações As peças foram retiradas do local pelo escultor e presentemente encontram-se em restauro 

devido ao seu estado de conservação. 
  

Bibliografia/ 
Fontes 

Monografias: - SYNEK, Manuela; QUEIRÓZ, Brás. Escultores Contemporâneos em 
Portugal. Lisboa: Ed. Estar, 1999, pp. 28-33. 

Catálogos: - AAVV. José Aurélio – Escultura. Almada: Galeria Municipal de Arte, 1989; - 
RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho de 
Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 18-19, 
131. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses 
ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização Editora, Vol. I, 4ª 
ed. 2000, p. 151; - PEREIRA, José Fernandes (direcção). Dicionário de Escultura 
Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 2005, pp. 69-75. 

Testemunhos orais: - Escultor José Aurélio (Casa e Atelier/Quinta da Preta, Alcobaça, 14-
01-2005). 
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Figura 20 

  
 

Título «EMISSOR-RECEPTOR I» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX 
Ano(s) 1985-1989 
 

  
Autoria/Escultor  José Aurélio [n.1938] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Fábrica metalúrgica Sermague 

  
Inscrição 

Assinatura 
 

  
Material Ferro Metalizado 

  
Dimensão 2,0 x 1,05 x 1,0 m  

  
Tipologia Escultura abstracta 

  
Localização/ 

Freguesia 
Pragal / Rua Ramiro Ferrão, junto ao bairro de Nª Senhora da Piedade 
Situa-se no centro de um largo urbano, arborizado e calcetado. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta-se íntegra, revelando apenas vestígios de descoloração e as marcas do 
tempo. 

  
Descrição 

formal 
Objecto escultórico constituído por trinta placas laminadas em ferro metalizado. As placas, 
de forma quadrada e rectangular, organizam-se estruturalmente em dois conjuntos 
construtivos sustidos por duas placas unidas por encaixe em forma de X que emergem 
directamente do pavimento. As placas de continuidade formal e rítmica, igualmente unidas 
por encaixe, formam um jogo de modulação dinâmica e interactiva no sentido ascendente 
em oposição assimétrica como se fizessem parte de um movimento espacial de grande força 
de atracção e libertação. Esse movimento de tensão e dinâmica formal, de um certo 
abstraccionismo com elementos geométricos, convoca o sentido e mensagem do título da 
obra, da emissão e recepção de sintonias, como se de antenas se tratasse. 
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A peça assenta sobre um pavimento calcetado delimitado por um plano circular elevado 
circundante ao passeio. 

  
História A obra foi adquirida pela Câmara Municipal de Almada para colocação no espaço onde 

presentemente se encontra, após ter estado presente na exposição «Escultura» da Galeria 
Municipal de Arte de Almada, em 1989, e ter permanecido no passeio exterior da mesma, 
conjuntamente com mais duas obras do mesmo autor, respectivamente «Rei e Rainha» 
(1985, Almada) e «Capricho» (1989-1992, Almada). A origem de concepção da obra 
«Emissor-Receptor I», semelhante a uma outra escultura de José Aurélio implantada no 
espaço público do Rio de Janeiro (escultura metálica, Gávea, Rio de Janeiro 1980), data do 
ano de 1985, tendo estado patente ao público na Exposição «18 Esculturas, 18 Medalhas» na 
Casa da Moeda, em 1987. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

José Aurélio [Alcobaça, n.1938] 
Frequentou o curso de Escultura da ESBAL – Escola Superior de Belas Artes de Lisboa – 
iniciando, no contexto escolar, um percurso de Exposições Extra-Escolares de alunos da 
ESBAL (1957 e 1958). Em 1958 foi convidado a trabalhar na Fábrica Secla, nas Caldas da 
Rainha, em renovação da faiança portuguesa. No ano seguinte efectuou uma viagem de 
estudo a França, Bélgica e Holanda, participando na I Bienal de Paris. Em 1961, participou 
na II Exposição da Artes Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian e fixou residência em 
Óbidos, aí instalando o seu atelier. Empreendeu várias acções de dinamização cultural no 
âmbito da Associação dos Amigos de Óbidos (1962-1964) e fundou a Galeria Ogiva 
(Óbidos 1969-1974). A década de 60 caracterizou uma das vocações do seu trabalho com a 
escultura pública A Mão (1966, betão pintado), obra executada por encomenda para um 
Monumento aos heróis de Angola em Óbidos, alargando também a sua actividade a outros 
campos técnico-artísticos, como a medalhística e a fundição. Em 1978/79, desenvolveu 
investigação como Bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian.  
Tem desenvolvido, desde 1966, intensa actividade produtiva e expositiva na área da 
Medalhística, Joalharia, Design e Escultura, tendo sido reconhecido e premiado por várias 
vezes em Portugal e no estrangeiro.  
Tem executado, desde há várias décadas, uma vasta produção de escultura eminentemente 
pública implantada por diversas regiões do país e também do estrangeiro, com destaque para 
o Monumento Humberto Delgado (1976, Cela Velha), o Padrão do 8º Centenário da 
Fundação da Abadia de Alcobaça (1978, Alcobaça), as Gárgulas da Torre do Tombo 
(1988, Lisboa), o Monumento à Paz (1999, Almada) e a Porta de Abril (2001, São Paulo, 
Brasil). A sua obra é caracterizada por um percurso versátil quer em termos conceptuais e 
plásticos quer tecnológicos, recorrendo a materiais tão diversificados como pedra, betão, 
bronze, madeira, metal, arame, barro, ferro, aço inox e corten, ou materiais recuperados. 
Reside e trabalha em Alcobaça, na Casa da Quinta da Preta, desde 1980. Presentemente 
desenvolve em Alcobaça um projecto de uma Fundação Cultural «O Armazém das Artes» 
vocacionado para a promoção e divulgação da cultura em cooperação com as autarquias 
locais e instituições oficiais ou particulares de ensino de cultura e de museologia.  
Está largamente representado em lugares públicos, colecções e Museus de Portugal, Brasil, 
França, Holanda, Estados Unidos da América, Japão e Inglaterra. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Monografias: - SYNEK, Manuela; QUEIRÓZ, Brás. Escultores Contemporâneos em 

Portugal. Lisboa: Ed. Estar, 1999, pp.28-33. 
Catálogos: - AAVV. José Aurélio – Escultura. Almada: Galeria Municipal de Arte, 1989; - 
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RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho de 
Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 20-21, 
131. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses 
ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização Editora, Vol. I, 4ª 
ed. 2000, p. 151; - PEREIRA, José Fernandes (direcção). Dicionário de Escultura 
Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 2005, pp. 69-75. 

Testemunhos orais: - Escultor José Aurélio (Casa e Atelier/Quinta da Preta, Alcobaça, 14-
01-2005). 
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Figura 21 

  
 

Título «HOMENAGEM A LEONARDO DA VINCI» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX 
Ano(s) 1990-1991 
Colocada sem inauguração no dia 25 de Novembro de 1991 

  
Autoria/Escultor  Miro Slav [ ? ] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Autor/escultor no Ar.Co – Centro de Arte e Comunicação na Quinta de S. Miguel, Almada. 

  
Inscrição 

 
Assinatura 

Gravado sobre a chapa metálica de identificação colocada sobre a base: HOMENAGEM / A / 
LEONARDO DA VINCI / MIRO SALV / OFERECIDA PELO AR.CO / 1991 
Assinado e datado: MIROSLAV 1990 

  
Material Pedra 

  
Dimensão Estátua: 2,50 x 0,61 x 0,61 m 

Base: 0,20 x 1,17 x 1,17 m 
  

Tipologia Estátua 
  

Freguesia/ 
Localização 

Pragal / Rua Cidade de Ostrava (Cidade da Checoslováquia gémea de Almada) 
Situa-se numa zona residencial e encontra-se implantada num espaço relvado e arborizado. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça revela vestígios de fungos e sujidade em toda a extensão de superfície.  

  
Descrição 

formal 
Trata-se da representação de uma figura de vulto, estátua, esculpida a partir de um único 
bloco de pedra por talhe directo que se encontra encimada sobre uma base de forma 
paralelepipédica quadrangular em pedra/cimento. A figura revela a anatomia frontalizada de 
um corpo masculino, onde é visível um tratamento de superfície impreciso e inacabado, 
sendo que num dos lados (costas) apenas se identifica o volume de uma das pernas e de um 
braço. Assume uma posição de acentuada verticalidade revelando uma certa dinâmica na 
atitude da cabeça inclinada para cima, sobre os ombros, e da perna direita ligeiramente 
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flectida. Torna-se evidente uma desproporção dos cânones humanos em particular na 
representação dos pés e do braço esquerdo que, contrariamente à posição e movimento do 
corpo, surge inesperadamente pendurado até à altura do joelho como se de um fragmento se 
tratasse. Na expressão facial constata-se uma certa imprecisão de traços anatómicos. O 
tratamento de superfície revela a marca textural do trabalho incisivo de instrumentos 
mecânicos.  
A peça encontra-se identificada por uma placa metálica colocada sobre a base em cimento. 

  
História Foi colocada, no lugar onde presentemente se encontra, no dia 25 de Novembro de 1991 no 

âmbito de um protocolo institucional celebrado entre a Câmara Municipal de Almada e o 
Ar.Co. – Centro de Arte e Comunicação Visual, instalado na Quinta de S. Miguel, Almada. 
A opção pelo local de implantação da obra convoca um certo sentido alegórico pela relação 
que se pode estabelecer entre o topónimo do local (cidade de Ostrava, República Checa) e a 
naturalidade do autor/escultor. 
Não se registou qualquer cerimónia de inauguração. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Miro Slav [ ? ] 

 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 126 – Acta nº 04 

(03-04-1993); - Ofício 16436/91/B, Gabinete da Vereação CMA, Almada, 
31/12/1991; - Protocolo de colaboração Ar.Co e Câmara Municipal de Almada, 
Almada, 10/03/1993 

Catálogos: - RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho de 
Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 26-27. 

Periódicos: - AAVV. Esculturas embelezam a cidade. In: - «Autarquias Povo», Almada: 
CMA, nº 93, Março/Abril, 1993, pp.10-11; - «Boletim Municipal», Almada: CMA, 
nº 11, Fevereiro, 1996, pp. 18-19; - Crónica da cidade de Almada, in, Jornal «Outra 
Banda», Almada, 28 Agosto, 1997. 
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Figura 22 

  
 

Título «ASA» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX 
Ano(s) 1990-1991 
Colocada sem inauguração no dia 25 de Novembro de 1991 

  
Autoria/Escultor  Miro Slav [ ? ] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Autor/escultor no Ar.Co – Centro de Arte e Comunicação na Quinta de S. Miguel, Almada. 

  
Inscrição 

Assinatura 
 
Não identificada 

  
Material Pedra 

  
Dimensão Estátua: 0,65 x 2,50 x 0,32 m 

Base: 0,13 x 1,96 x 0,56 m 
  

Tipologia Escultura  
  

Freguesia/ 
Localização 

Pragal / Rua Cidade de Ostrava  (Cidade da Checoslováquia gémea de Almada) 
Situa-se numa zona residencial e encontra-se implantada num espaço relvado e arborizado. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça revela fissuras e vestígios de fungos e sujidade em toda a extensão de superfície. 
Sobre a base surge uma estrutura de suporte em ferro presumivelmente de uma placa de 
identificação.  

  
Descrição 

formal 
Trata-se da representação de uma figura de vulto esculpida a partir de um único bloco de 
pedra por talhe directo que se encontra encimada sobre uma base de forma paralelepipédica 
rectangular em cimento. É visível um tratamento de superfície impreciso e inacabado, sendo 
que um dos lados apenas se identifica a configuração da linha de contorno exterior da figura 
bem como alguns relevos naturais e incisões gravadas. A figura representada põe em relevo 
o desenho da forma da asa de uma ave captando o movimento de voo quando é aberta em 
toda a sua extensão. O tratamento de superfície revela a marca textural do trabalho incisivo 
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de instrumentos mecânicos. 
A peça apresenta uma estrutura de suporte em ferro presumivelmente de uma placa de 
identificação idêntica às demais obras colocadas na proximidade. 

  
História Foi colocada, no lugar onde presentemente se encontra, no dia 25 de Novembro de 1991 no 

âmbito de um protocolo institucional celebrado entre a Câmara Municipal de Almada e o 
Ar.Co. – Centro de Arte e Comunicação Visual, instalado na Quinta de S. Miguel, Almada. 
A opção pelo local de implantação da obra convoca um certo sentido alegórico pela relação 
que se pode estabelecer entre o topónimo do local (cidade de Ostrava, República Checa) e a 
naturalidade do autor/escultor. 
Não se registou qualquer cerimónia de inauguração. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Miro Slav [ ? ] 

 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 126 – Acta nº 04 

(03-04-1993); - Ofício 16436/91/B, Gabinete da Vereação CMA, Almada, 
31/12/1991; - Protocolo de colaboração Ar.Co e Câmara Municipal de Almada, 
Almada, 10/03/1993. 

Catálogos: - RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho de 
Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 24-25. 

Periódicos: - AAVV. Esculturas embelezam a cidade. In: - «Autarquias Povo», Almada: 
CMA, nº93, Março/Abril, 1993, pp.10-11; - «Boletim Municipal», Almada: CMA, 
nº 11, Fevereiro, 1996, pp. 18-19; - Crónica da cidade de Almada, in, Jornal «Outra 
Banda», Almada, 28 Agosto, 1997. 
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Figura 23 

  
 

Título «CABEÇA» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX 
Ano 1991 
Colocada sem inauguração no dia 25 de Novembro de 1991 

  
Autoria/Escultor  Hiroshi Matsui [ ? ] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Autor/escultor no Ar.Co – Centro de Arte e Comunicação na Quinta de S. Miguel, Almada. 

  
Inscrição 

 
Assinatura 

Gravado sobre a chapa metálica de identificação colocada sobre a base: CABEÇA / HIROSHI 
MATSUI / ESCULTOR JAPONÊS / OFERECIDA PELO AR.CO / 1991 
Não identificada 

  
Material Pedra 

  
Dimensão Estátua: 1,00 x 0,85 x 0,50 m 

Base: 0,31 x 0,57 x 0,57 m 
  

Tipologia Escultura 
  

Freguesia/ 
Localização 

Pragal / Rua Cidade de Ostrava  (Cidade da Checoslováquia gémea de Almada) 
Situa-se numa zona residencial e encontra-se implantada num espaço relvado e arborizado. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça revela vestígios acentuados de fungos e sujidade em toda a extensão de superfície.  

  
Descrição 

formal 
Trata-se da representação plástica de uma cabeça esculpida por talhe directo em pedra que 
se encontra assente sobre a forma irregular de um bloco igualmente em pedra evocando o 
volume semelhante à parte dos ombros e peito de um corpo. Os contornos da cabeça 
evidenciam o movimento da forte presença dos cabelos que se prolongam no sentido 
horizontal como se estivessem sujeitos à acção do vento. A representação das feições do 
rosto revela o desenho dos traços anatómicos essenciais evocando uma expressão facial 
neutra que convoca o silêncio. É visível um tratamento de superfície impreciso e inacabado, 
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sendo que cabeça em pedra apresenta na zona facial um acabamento mais aturado 
contrariamente à superfície do cabelo, bem como do bloco de assentamento de onde 
emergem marcas texturais do trabalho incisivo de instrumentos mecânicos.  
O conjunto da cabeça e do bloco encontra-se encimado sobre uma base em cimento onde foi 
lateralmente colocada uma placa de identificação em metal. 

  
História Foi colocada, no lugar onde presentemente se encontra, no dia 25 de Novembro de 1991 no 

âmbito de um protocolo institucional celebrado entre a Câmara Municipal de Almada e o 
Ar.Co. – Centro de Arte e Comunicação Visual, instalado na Quinta de S. Miguel, Almada. 
Não se registou qualquer cerimónia de inauguração. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Hiroshi Matsui [ ? ] 

 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]:- Vereação, Livro nº 126 – Acta nº 04 

(03-04-1993); - Ofício 16436/91/B, Gabinete da Vereação CMA, Almada, 
31/12/1991; - Protocolo de colaboração Ar.Co e Câmara Municipal de Almada, 
Almada, 10/03/1993 

Catálogos: - RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho de 
Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 28-29. 

Periódicos: - AAVV. Esculturas embelezam a cidade. In: - «Autarquias Povo», Almada: 
CMA, nº 93, Março/Abril, 1993, pp.10-11; - «Boletim Municipal», Almada: CMA, 
nº 11, Fevereiro, 1996, pp. 18-19; - Crónica da cidade de Almada, in, Jornal «Outra 
Banda», Almada, 28 Agosto, 1997. 
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©                   
Figura 24  

  
 

Título «JOSÉ ELIAS GARCIA» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX  
Ano 1991-1992 
Dia 24 de Junho de 1992 

  
Autoria/Escultor Jorge Pé-Curto [n.1955] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Fundição: Fernando da Silva Lage, Vila Nova de Gaia. 

  
Inscrição 

 
Assinatura 

Gravado e preenchido a negro sobre pedestal em pedra, na face frontal: 
A. JOSÉ ELIAS GARCIA / (1836-1891) / HOMENAGEM DA J. F. CACILHAS / 24-6-92 
Assinado e datado sobre a superfície lateral esquerda (corte vertical correspondente ao 
braço): Pé Curto / 91 

  
Material Bronze e Pedra 

  
Dimensão  

  
Tipologia Busto - Monumento 

  
Freguesia/ 

Localização 
Cacilhas / Esquina de convergência entre a Rua Carvalho Freirinha com a Rua Elias Garcia. 
Situa-se num espaço contíguo ao passeio urbano que circunda simultaneamente a Rua Elias 
Garcia e a Rua Carvalho Freirinha, onde afluem transeuntes e tráfego viário. Insere-se num 
dos extremos adjacentes à fachada esquinada de uma edificação residencial, prédio 
construído no local onde se situava a casa onde nasceu o político e jornalista cacilhense José 
Elias Garcia. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A patina do busto em bronze apresenta uma ligeira descoloração e o pedestal em pedra 
mármore revela vestígios das marcas do tempo. A peça foi parcialmente sujeita a uma 
limpeza aquando da trasladação do local de implantação inicial para o actual.  

  
Descrição 

formal 
Trata-se do retrato escultórico representativo de um personagem de vulto da sociedade 
portuguesa. Constitui-se pela representação plástica da parte superior da figura retratada, um 
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busto que integra a cabeça, o pescoço, o peito e uma parte dos ombros nos quais se verificam 
dois cortes verticais, sendo um nas costas e o outro de cada um dos lados correspondentes 
aos braços. A forte presença do personagem retratado é evidenciada através dos contornos de 
modelação naturalista da cabeça vincadamente expressiva e imponente.  
O busto em bronze assenta sobre um pedestal, em betão revestido a pedra mármore de cor 
preta (integrando na face frontal superior duas lajes de pedra branca onde figura a inscrição), 
com a forma de um paralelepípedo de base quadrangular. 
O conjunto inicial integrava na sua origem compositiva, em termos conceptuais, plásticos e 
simbólicos, um elemento formal em pedra com a forma de um triângulo equilátero evocativo 
do esquadro da Confederação Maçónica Portuguesa na qual Elias Garcia foi Grão-Mestre 
que se agregava por detrás do conjunto pedestal e busto. 

  
História Foi aprovada por unanimidade, em reunião de Assembleia de Freguesia de Cacilhas de 20 de 

Dezembro de 1990, a proposta de José Abrantes Raposo para a homenagem póstuma 
evocativa a José Elias Garcia, por ocasião da aproximação do centenário da sua morte 
(1891), através de uma medalha comemorativa e colocação de um busto no local onde se 
situava a casa onde nasceu.  
O autor/escultor Jorge Pé-Curto foi convidado pela Junta de Freguesia de Cacilhas a realizar 
o busto-monumento de homenagem ao ilustre cacilhense.  
O busto foi descerrado na tarde do dia 24 de Junho de 1992, numa zona ampla e renovada de 
Cacilhas, Praceta da Rua Trindade Coelho. A cerimónia inaugural de homenagem a um 
grande republicano cumpriu-se durante as festas de Almada.  
Posteriormente, há aproximadamente quatro anos, o busto-monumento a Elias Garcia foi 
trasladado, por iniciativa da Junta de Freguesia de Cacilhas (sem que tenha sido dado 
conhecimento ao autor/escultor), para o lugar onde se encontra actualmente (proximidade 
com a Rua Elias Garcia), contrariando a localização inicial (Praceta da Rua Trindade Coelho, 
em Cacilhas) bem como a integração plástica e simbólica de um elemento formal em pedra 
colocado por detrás do conjunto (pedestal e busto). Presentemente o busto encimado no 
pedestal que o suporta está implantado defronte de duas lápides comemorativas a Elias 
Garcia, sendo uma primitiva datada de 8 de Maio de 1910 e a outra  descerrada a 30 de 
Dezembro de 1976. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Jorge Pé-Curto [Moura, n.1955] 
Foi como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian que cursou Escultura na Escola de 
Artes Decorativas António Arroio. A forte tendência para as artes plásticas que revelou 
desde sempre levou-o a dedicar-se, para além da escultura, a outras áreas artísticas tais como 
pintura, cerâmica, cartaz e gravura. Em 1981, juntamente com o pintor Louro Artur e outros 
artistas, foi co-fundador da IMARGEM – Associação dos Artistas Plásticos de Almada, 
concelho onde reside e trabalha desde 1965.  Participou desde 1972 em diversas exposições 
colectivas e desde 1984 que expõe individualmente. Durante dezassete anos foi professor em 
escolas oficiais e na então Escola Preparatória Comandante Conceição e Silva, Cova da 
Piedade, dedicando-se desde há alguns anos, em exclusividade, à escultura no seu próprio 
atelier. Tem desenvolvido, como artista plástico, trabalhos de escultura em técnicas de 
modelação em terracota, sendo a pedra o material preferencialmente utilizado. É autor de 
vasta produção em escultura pública, em particular nos concelhos de Almada e Seixal. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Monografias: - FLORES, Alexandre M. Almada Antiga e Moderna – Roteiro Iconográfico II 

– Freguesia de Cacilhas. Almada: CMA, 1990, p.; - MILHEIRO, Luís Alves; 
RAPOSO, Abrantes. José Elias Garcia – Esboço biográfico. Almada: Ed. Junta de 
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Freguesia de Cacilhas, 2005, pp. 71-77, 93-95, 111-112. 
Periódicos: - AAVV. Busto «José Elias Garcia». In: - «Autarquias Povo», Almada: CMA, nº 

89, Julho/Agosto, 1992, p. 8; - «Boletim Informativo», Cacilhas: Junta de Freguesia 
de Cacilhas, nº04, Junho 2006, p. 15. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses 
ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização Editora, Vol. VI, 4ª 
ed. (actualizada), 2000, p. 272. 

Testemunhos orais: - Escultor Jorge Pé-Curto (Atelier, Vale Figueira, 24-01-2005) 
  

Registo de imagem © Créditos fotográficos: Ob. cit. (José Elias Garcia – Esboço biográfico) p. 77 
FL - Positivo a cores – formato digital (jpeg) 

  
Preenchido por: FL - 30/Outubro/2006 
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Figura 25 

  
 

Título «CAPRICHO» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX  
Ano(s) 1989-1992  
 

  
Autoria/Escultor  José Aurélio [n.1938] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Fábrica metalúrgica Sermague 

  
Inscrição 

Assinatura 
 
Assinado e datado sobre a base de ferro pintado: JA 89-92 

  
Material Ferro pintado 

  
Dimensão 2,50 x 2,50 x 0,45 m 

  
Tipologia Escultura 

  
Localização/ 

Freguesia 
Almada /Avenida Bento Gonçalves 
Situa-se num passeio urbano, espaço arborizado com pavimento em calçada portuguesa e 
integração pontual de bancos de jardim. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta uma descoloração fortemente acentuada na superfície metálica pintada, 
fazendo emergir a cor ferrosa da matéria prima. Revela igualmente em toda a sua extensão 
lacunas na camada pictórica. Apresenta vestígios pontuais de caracteres graffitados (Tags de 
cor branca, azul e verde). A superfície pétrea de suporte apresenta também alguns fungos e 
fissuras.  

  
Descrição 

formal 
Objecto escultórico constituído por uma placa/chapa laminada em ferro pintado de cor 
cinzenta. A placa/chapa que se organiza estruturalmente no espaço por forma geométrica 
irregular em curva espiralada é recortada em sucessivas linhas que sugerem uma 
concentricidade radial. O movimento rítmico da placa/chapa em torno da base rectangular 
de assentamento, também em chapa de ferro pintada, é gerado a partir de um jogo dinâmico 
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que tem um ponto de origem e de fim em desenvolvimento simétrico e oposto sobre um 
vazio espacial. Este movimento de dinâmica formal, de um certo abstraccionismo, cria um 
efeito visual de envolvimento inconstante e fantasista.  
A peça e a base de assentamento estão encimadas sobre uma plataforma paralelepipédica de 
base rectangular em pedra. 

  
História A obra foi adquirida pela Câmara Municipal de Almada para colocação no espaço onde 

presentemente se encontra, após ter estado presente na exposição «Escultura» da Galeria 
Municipal de Arte de Almada, em 1989, e ter permanecido no passeio exterior da mesma, 
conjuntamente com mais duas obras do mesmo autor, respectivamente «Rei e Rainha» 
(1985, Almada) e «Emissor-Receptor I» (1985, Almada).   

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

José Aurélio [Alcobaça, n.1938] 
Frequentou o curso de Escultura da ESBAL – Escola Superior de Belas Artes de Lisboa – 
iniciando, no contexto escolar, um percurso de Exposições Extra-Escolares de alunos da 
ESBAL (1957 e 1958). Em 1958 foi convidado a trabalhar na Fábrica Secla, nas Caldas da 
Rainha, em renovação da faiança portuguesa. No ano seguinte efectuou uma viagem de 
estudo a França, Bélgica e Holanda, participando na I Bienal de Paris. Em 1961, participou 
na II Exposição da Artes Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian e fixou residência em 
Óbidos, aí instalando o seu atelier. Empreendeu várias acções de dinamização cultural no 
âmbito da Associação dos Amigos de Óbidos (1962-1964) e fundou a Galeria Ogiva 
(Óbidos 1969-1974). A década de 60 caracterizou uma das vocações do seu trabalho com a 
escultura pública A Mão (1966, betão pintado), obra executada por encomenda para um 
Monumento aos heróis de Angola em Óbidos, alargando também a sua actividade a outros 
campos técnico-artísticos, como a medalhística e a fundição. Em 1978/79, desenvolveu 
investigação como Bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian.  
Tem desenvolvido, desde 1966, intensa actividade produtiva e expositiva na área da 
Medalhística, Joalharia, Design e Escultura, tendo sido reconhecido e premiado por várias 
vezes em Portugal e no estrangeiro.  
Tem executado, desde há várias décadas, uma vasta produção de escultura eminentemente 
pública implantada por diversas regiões do país e também do estrangeiro, com destaque para 
o Monumento Humberto Delgado (1976, Cela Velha), o Padrão do 8º Centenário da 
Fundação da Abadia de Alcobaça (1978, Alcobaça), as Gárgulas da Torre do Tombo 
(1988, Lisboa), o Monumento à Paz (1999, Almada) e a Porta de Abril (2001, São Paulo, 
Brasil). A sua obra é caracterizada por um percurso versátil quer em termos conceptuais e 
plásticos quer tecnológicos, recorrendo a materiais tão diversificados como pedra, betão, 
bronze, madeira, metal, arame, barro, ferro, aço inox e corten, ou materiais recuperados. 
Reside e trabalha em Alcobaça, na Casa da Quinta da Preta, desde 1980. Presentemente 
desenvolve em Alcobaça um projecto de uma Fundação Cultural «O Armazém das Artes» 
vocacionado para a promoção e divulgação da cultura em cooperação com as autarquias 
locais e instituições oficiais ou particulares de ensino de cultura e de museologia.  
Está largamente representado em lugares públicos, colecções e Museus de Portugal, Brasil, 
França, Holanda, Estados Unidos da América, Japão e Inglaterra. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Monografias: - SYNEK, Manuela; QUEIRÓZ, Brás. Escultores Contemporâneos em 

Portugal. Lisboa: Ed. Estar, 1999, pp. 28-33. 
Catálogos: - AAVV. José Aurélio – Escultura. Almada: Galeria Municipal de Arte, 1989; - 

RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho de 
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Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 22-23, 
131. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses 
ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização Editora, Vol. I, 4ª 
ed. 2000, p. 151; - PEREIRA, José Fernandes (direcção). Dicionário de Escultura 
Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 2005, pp. 69-75. 

Testemunhos orais: - Escultor José Aurélio (Casa e Atelier/Quinta da Preta, Alcobaça, 14-
01-2005). 

  
Registo de imagem FL - Positivo a cores – formato digital (jpeg) 

  
Preenchido por: FL - 30/Outubro/2006 
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Figura 26 

  
 

Título «PÉ» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX 
Ano(s) 1989-1992 
 

  
Autoria/Escultor  Sérgio Taborda [n. 1958] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Autor/escultor 

  
Inscrição 

Assinatura 
 

  
Material Pedra mármore 

  
Dimensão 3,00 x 0,91 x 0,91 m 

  
Tipologia Escultura  

  
Freguesia/ 

Localização 
Almada / Rua Ramiro Ferrão, junto ao bairro de Nª Senhora da Piedade 
Situa-se no centro de um largo urbano, arborizado e calcetado. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta um ligeiro desmembramento construtivo, revelando lacunas em certas 
zonas pela visível falha de blocos construtivos dos quais alguns desapareceram e outros 
permanecem soltos. Apresenta igualmente sobre a superfície irregular dos vários blocos de 
pedra algumas marcas de caracteres pintados e graffitados (Pichagens clandestinas em 
várias cores) e vestígios de fungos e sujidade. Necessita de restauro visando uma 
reconstituição e estabilização dos materiais que a constituem.  

  
Descrição 

formal 
Trata-se de uma escultura em pedra (mármore branco de Vila Viçosa), constituída por 
blocos paralelepipédicos de superfície irregular em diferentes espessuras e alturas. A 
construção fragmentária de uma reconstituição do pedaço de corpo - «Pé» – regista-se 
através de um processo de modelar e construir por empilhamento os diferentes blocos 
segmentados de pedra, funcionando como a decifração de um mapa numerado (Pé – 160 a 
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270). A representação da figura do «Pé» numa dimensão colossal revela o desenho dos 
contornos exteriores de um fragmento do corpo que emerge no espaço estabelecendo a 
evocação reconhecível de uma ruína ou vestígio volumétrico que se tenta reconstruir 
mentalmente. Os blocos de pedra empilhados delimitam uma configuração de «exterior» e 
de «interior» transformando-os simultaneamente em paredes de sustentação e em espaços 
deixados vazios, conferindo uma acentuada ambiguidade figurativa em alguns pontos de 
vista.  A peça, implantada sobre uma fundação, assenta directamente sobre um pavimento 
calcetado.  

  
História Foi colocada no lugar onde presentemente se encontra, no âmbito de um protocolo 

institucional celebrado entre a Câmara municipal de Almada e o Ar.Co – Centro de Arte e 
Comunicação Visual, instalado na Quinta de São Miguel, Almada.  
A escultura «Pé» faz parte integrante de um projecto de escultura sobre fragmentos de 
colossos – «Mãos», «Pé», «Orelha», «Cabeça», «Joelho» visando a sua progressiva 
revelação/exposição em determinados espaços urbanos.  
A implantação da escultura «Pé» registou-se no ano seguinte à exposição «Esculturas» – 
«Orelha», «Joelho» e «Pé» – realizada no então Palácio da Cerca (actual Casa da Cerca – 
Centro de Arte Contemporânea), Almada, por ocasião da VII Festa de Teatro de Almada – 
Festival Internacional de Teatro, em Julho de 1990. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Sérgio Taborda [Coimbra, n. 1958] 
Iniciou em 1979 o plano/projecto de estudos em Escultura no Ar.Co – Centro de Arte e 
Comunicação Visual, em Lisboa, desenvolvendo intensa actividade artística no âmbito do 
ciclo de estudos até 1985, a qual se destaca: Simpósio Internacional de Escultura em Pedra 
(Évora, 1981); Exposição itinerante «Nova Escultura em Pedra» (1982); Workshop «Oficina 
da Pedra» (1983); Simpósio Internacional de Escultura em Prilep (Jugoslávia, 1984); I e II 
Exposições Ibéricas de Arte Moderna (Campo Maior e Cáceres, 1984); e no Simpósio 
Internacional de Escultura em Pedra (Porto, 1985).  Registou a sua primeira presença na 
«ARCO 86» – Feira Internacional de Arte Contemporânea em Madrid, prosseguindo a sua 
incursão também em 1994 e 1995.  
De 1985 a 2001 desenvolveu actividade docente no Ar.Co – Centro de Arte e Comunicação 
Visual, leccionando as disciplinas de Escultura e Desenho. Realizou em 1985 a sua primeira 
exposição individual «Projecto de Escultura» patente na Galeria Novo Século, em Lisboa. 
Prosseguiu a sua pesquisa em novos projectos de figurações em mármore, dos quais se 
destacam: «Configurações» (Lisboa, 1986); «Cariátedes» (Lisboa, 1987); «Escultura» 
(Porto, 1988); «Esculturas» (Portalegre, Lisboa, Almada, 1989/1991). Com estes seus 
projectos integrou exposições colectivas no Brasil (1987), Eslováquia (1990), França 
(1990). 
A partir de 1989 ampliou o seu plano de estudos académicos com a licenciatura, mestrado e 
doutoramento em Ciências da Comunicação, em Lisboa, integrando deste então no seu 
trabalho criativo uma diversidade da linguagem escultórica no âmbito das «instalações» in 
situ subordinadas ao conceito site specific. Desta fase destacam-se as intervenções: 
«Escultura e Desenho» (Mãe de Água, Lisboa, 1992); «Portugal – Pedra e Escultores» 
(Sevilha, 1992); Simpósios Internacionais de Arte do Feital – «Desenho e Som Musical» 
(Trancoso, 1996 a 2001); Exposição «Mediações» – «Interactividades» (Lisboa, 1997); 
Exposição «Ciber 98» (Lisboa, 1998). 
Tem desenvolvido, desde 1999, actividade docente na ESTGAD – Escola Superior de 
Tecnologia Gestão, Arte e Design, Caldas da Rainha, nas disciplinas de Escultura, desenho 
e Projecto. 
Está representado em diferentes lugares públicos (Mértola, Lisboa e Almada) e diversas 
colecções públicas (Figueira da Foz e Porto). 
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Observações A escultura foi posteriormente colocada no local onde presentemente se encontra, sem 

inauguração, em 1990/1992 (?) 
  

Bibliografia/ 
Fontes 

Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 126 – Acta nº 04 
(03-04-1993); - Protocolo de colaboração Ar.Co e Câmara Municipal de Almada, 
Almada, 10/03/1993 

Periódicos: - TABORDA, Sérgio. «Colossos Tombados» – Notas sobre um projecto de 
escultura. In, Artes e Leilões, nº 96, Lisboa, 1996, pp. 39-41; - TABORDA, Sérgio. 
Lugares suficientemente intactos. In, Via Latina (director Francisco Silvestre Tão-
Lindo), D.G.A.A.C. Coimbra, 1991, pp. 119-121. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses 
ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização Editora, Vol. V, 4ª 
ed. (actualizada), 2000, p. 266; - PEREIRA, José Fernandes (direcção). Dicionário 
de Escultura Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 2005, pp. 335-337 

Testemunhos orais: - Escultor Sérgio Taborda (Casa, Lisboa, 09-05-2006) 
  

Registo de imagem FL - Positivo a cores – formato digital (jpeg) 
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Figura 27 

  
 

Título «MONUMENTO AO TRABALHO, PODER LOCAL / POPULAÇÕES» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX  
Ano(s) 1989-1993  
Dia 01 de Maio de 1993 

  
Autoria/Escultor  José Aurélio [n.1938] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Fábrica metalúrgica Sermague 

  
Inscrição 

 
 

 
Assinatura 

Inscrito sobre uma superfície metálica na face interior do lado direito: ESTE MONUMENTO É / 
SINAL DE UM TEMPO / EM QUE AS PESSOAS / AJUDARAM A CONSOLIDAR / AS ESTRUTURAS DO 
PODER / DEMOCRÁTICO. É AINDA / HOMENAGEM A TODOS / QUE, COM TRABALHO E / 
DEDICAÇÃO, TENTAM / CONSTRUIR UM MUNDO / MELHOR. / MAIO / EM TODAS AS / PRIMAVERAS 
Assinado e datado: Sermague / José Aurélio / 1993 / Aço corten A 

  
Material Aço corten 

  
Dimensão Conjunto: 6 x 4,8 x 9 m 

  
Tipologia Escultura  

  
Localização/ 

Freguesia 
Cova de Piedade / Confluência entre a Avenida Felizardo Artur e a Rua de Alvalade, junto à 
Avenida Bento Gonçalves. 
Situa-se num espaço verde adjacente a zonas residenciais (núcleo habitacional da Ramalha) 
no qual confluem várias vias de tráfego viário e também passagens pedonais calcetadas. 
Está implantada num terreno relvado e arborizado com acentuado declive e integra uma 
passagem em pavimento de calçada. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta na superfície uma acentuada cor ferrosa devido à oxidação natural do aço 
corten que funciona como uma película auto-protectora. Revela, nas superfícies metálicas 
do espaço interior entre as duas mãos, marcas pontuais de caracteres graffitados (pichagens 
clandestinas de várias cores). Os espaços de interstícios entre as chapas que formam a curva 
da mão sobre o terreno relvado concentram alguns detritos ou vestígios da intervenção 
humana. 
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Descrição 

formal 
Objecto escultórico em aço corten constituída por cento e cinquenta e quatro chapas 
soldadas e aparafusadas com as quais se construíram os dois elementos formais agregados 
entre si. Estes representam a figuração de duas mãos de grandes dimensões (uma maior que 
a outra) que numa relação simbiótica de aproximação e enlace se encaixam reciprocamente 
uma na outra. As duas figuras, afastadas entre si na linha de assentamento sobre o terreno 
relvado, formam através do movimento de atracção uma linha de união e intersecção na 
superfície superior criando espacialmente uma relação de convexidade e concavidade. Esta 
relação dinâmica de interactividade «exterior» e «interior», delimitada por uma 
configuração formal em ogiva ou pórtico, convoca visualmente à entrada através do espaço 
vazio entre as duas figuras assimetricamente unidas, cuja passagem «interior» é acentuada 
por uma linha ou caminho calcetado de ligação com o «exterior». No espaço «interior» 
surge um conjunto de caracteres cuja inscrição sobre a superfície côncava de uma das mãos 
(a que adquire formalmente uma posição de menor concavidade e por conseguinte menos 
curva) identifica a mensagem e significado da peça sendo assinada e datada pelo seu autor.  

  
História Foi no âmbito do programa de valorização dos espaços públicos urbanos do município que 

surgiu inscrito no Plano de Actividades de 1989 o projecto de execução de um Monumento ao 
Trabalho, por forma a constituir-se como um tributo em homenagem a todos os trabalhadores 
e à dignidade do trabalho como actividade específica do Homem. Ficou definida a intenção e 
o objectivo de tratar o espaço de localização e implantação do monumento como se de uma 
grande alegoria ao Trabalho se tratasse. Para a sua concepção e execução foi convidado pela 
Câmara Municipal de Almada o autor/escultor José Aurélio. O estudo prévio apresentado, à 
Câmara, em memória descritiva constituía-se por um espaço lúdico de grande significado 
simbólico, com uma plataforma de onde surgia uma linha de água em cascata que accionava 
uma escultura em aço inox alegórica à génese do trabalho. Os muros da plataforma seriam 
tratados com um revestimento cerâmico onde seriam representadas em painel as actividades 
humanas relacionadas com o trabalho. Esta proposta foi aprovada e adjudicada numa 
deliberação unânime da Câmara Municipal de Almada, com data de 21 de Dezembro de 1989. 
Posteriormente foi desenvolvida a proposta formal que se encontra presentemente na 
localização pré-definida. Nos trabalhos de preparação e execução da obra estiveram 
envolvidas cerca de trinta pessoas despendendo aproximadamente três mil horas de trabalho. 
A cerimónia de inauguração do Monumento ao Trabalho, Poder Local/Populações ocorreu 
simbolicamente no Dia Mundial do Trabalhador no âmbito do programa de festas das 
comemorações dos 20 anos de Almada-cidade e concelho. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

José Aurélio [Alcobaça, n.1938] 
Frequentou o curso de Escultura da ESBAL – Escola Superior de Belas Artes de Lisboa – 
iniciando, no contexto escolar, um percurso de Exposições Extra-Escolares de alunos da 
ESBAL (1957 e 1958). Em 1958 foi convidado a trabalhar na Fábrica Secla, nas Caldas da 
Rainha, em renovação da faiança portuguesa. No ano seguinte efectuou uma viagem de 
estudo a França, Bélgica e Holanda, participando na I Bienal de Paris. Em 1961, participou 
na II Exposição da Artes Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian e fixou residência em 
Óbidos, aí instalando o seu atelier. Empreendeu várias acções de dinamização cultural no 
âmbito da Associação dos Amigos de Óbidos (1962-1964) e fundou a Galeria Ogiva 
(Óbidos 1969-1974). A década de 60 caracterizou uma das vocações do seu trabalho com a 
escultura pública A Mão (1966, betão pintado), obra executada por encomenda para um 
Monumento aos heróis de Angola em Óbidos, alargando também a sua actividade a outros 
campos técnico-artísticos, como a medalhística e a fundição. Em 1978/79, desenvolveu 
investigação como Bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian.  
Tem desenvolvido, desde 1966, intensa actividade produtiva e expositiva na área da 
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Medalhística, Joalharia, Design e Escultura, tendo sido reconhecido e premiado por várias 
vezes em Portugal e no estrangeiro.  
Tem executado, desde há várias décadas, uma vasta produção de escultura eminentemente 
pública implantada por diversas regiões do país e também do estrangeiro, com destaque para 
o Monumento Humberto Delgado (1976, Cela Velha), o Padrão do 8º Centenário da 
Fundação da Abadia de Alcobaça (1978, Alcobaça), as Gárgulas da Torre do Tombo 
(1988, Lisboa), o Monumento à Paz (1999, Almada) e a Porta de Abril (2001, São Paulo, 
Brasil). A sua obra é caracterizada por um percurso versátil quer em termos conceptuais e 
plásticos quer tecnológicos, recorrendo a materiais tão diversificados como pedra, betão, 
bronze, madeira, metal, arame, barro, ferro, aço inox e corten, ou materiais recuperados. 
Reside e trabalha em Alcobaça, na Casa da Quinta da Preta, desde 1980. Presentemente 
desenvolve em Alcobaça um projecto de uma Fundação Cultural «O Armazém das Artes» 
vocacionado para a promoção e divulgação da cultura em cooperação com as autarquias 
locais e instituições oficiais ou particulares de ensino de cultura e de museologia.  
Está largamente representado em lugares públicos, colecções e Museus de Portugal, Brasil, 
França, Holanda, Estados Unidos da América, Japão e Inglaterra. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 97 – Acta nº 26 

(21-12-1989)  
Monografias: - FLORES, Alexandre M.. Almada 20 anos de Cidade. Almada: Divisão de 

Informação e Relações Públicas da Câmara Municipal de Almada, 1993; - MOTA, 
Arlindo. Formas de Liberdade - O 25 de Abril na Arte Pública Portuguesa. Lisboa: 
Montepio Geral, 1999, p. 82; - SYNEK, Manuela; QUEIRÓZ, Brás. Escultores 
Contemporâneos em Portugal. Lisboa: Ed. Estar, 1999. pp.28-33. 

Catálogos: - AAVV. José Aurélio – Ideia para um Monumento. Almada: Galeria Municipal 
de Arte, 1993; - RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública 
no concelho de Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 
2004, pp. 52-53, 131. 

Periódicos: AAVV. «Monumento ao Trabalho». In: - «Autarquias Povo», Almada: CMA, nº 
93, Março/Abril, 1993, p. 3, 10; - «Autarquias Povo», Almada: CMA, nº 94, 
Maio/Junho, 1993, p.3; - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 24, Dezembro 
1997, p. 2; - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 46, Janeiro/Fevereiro 2000, p. 
23. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses 
ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização Editora, Vol. I, 4ª 
ed. 2000, p. 151; - PEREIRA, José Fernandes (direcção). Dicionário de Escultura 
Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 2005, pp. 69-75. 

Internet-Páginas Web: - www.m-almada.pt/website/main.php?id=21 
            - www.jf-covapiedade.pt/escultoricas.htm  
Testemunhos orais: - Escultor José Aurélio (Casa e Atelier/Quinta da Preta, Alcobaça, 

14-01-2005). 
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Figura 28 

  
 

Título «VIVA ALMADA VIVA» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX  
Ano 1993 
Não se realizou 

  
Autoria/Escultor  Atris – Atelier de Arquitectura Lda. – Coordenação José Luís Amaro [n.1954] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
M.A.Planeamento / PROAÇO 

  
Inscrição 

 
 

Assinatura 

Caracteres pintados, com as cores vermelho, amarelo e azul, sobre a superfície metálica: 
VIVA ALMADA VIVA / ALMADA VIVA ! / VIVA ALMADA VIVA ! / VIVA ALMADA VIVA / 
VIVA ALMADA VIVA ! 
 

  
Material Pedra calcária, ferro e chapa de aço 

  
Dimensão  

  
Tipologia Escultura abstracta 

  
Freguesia/ 

Localização 
Cacilhas / Largo Alfredo Diniz, junto ao Cais de embarque da Transtejo. 
Situa-se num largo urbano pavimentado em pedra de calçada no qual circulam transeuntes e 
confluem vias de tráfego viário. Integra na circunscrição envolvente próxima à escultura 
alguns bancos de jardim funcionando como local ou ponto de encontro na ligação fluvial 
entre as duas margens do Rio Tejo.  

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta fortes vestígios de oxidação das superfícies metálicas, encontrando-se 
dobrada uma das extremidades da chapa que se sobrepõe sobre a vela. Revela na superfície 
pétrea do cubo marcas acentuadas de caracteres graffitados (pichagens clandestinas de cores 
várias).  

  
Descrição 

formal 
Objecto escultórico em pedra e metal constituído por dois elementos formais que se 
interligam e conjugam. Estes representam no seu conjunto duas figuras convocando em 
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termos simbólicos as antigas faluas que estabeleciam a ligação fluvial entre as duas margens 
do Rio Tejo. Trata-se da figuração de uma vela em metal, enfunada pelo vento, e de um cubo 
em pedra assente numa linha de secção/corte de um dos seus vértices que por sua vez se 
encontram visivelmente ligados por tubos em metal pintados como se de um mastro se 
tratasse. Na parte inferior ou base da superfície convexa da vela sobrepõe-se uma placa 
metálica recortada, onde se perfila a imagem da cidade de Almada, acentuada pelas silhuetas 
do Monumento a Cristo Rei, do Pórtico da Lisnave e da Ponte 25 de Abril de travessia sobre 
o Rio Tejo. Na mesma superfície da vela figura o símbolo heráldico da Cidade de Almada 
sobre o extremo superior e a inscrição «Viva Almada Viva Almada Viva!» que se repete com 
alternância de caracteres e cores entre o vermelho, o amarelo e o azul, numa referência 
simbólica às cores adoptadas na publicitação de referência à imagem da Cidade. O conjunto 
está assente sobre duas plataformas em pedra ou bases circulares concêntricas com diâmetros 
diferenciados, sendo a base inferior comparativamente de maior dimensão do que a base 
superior e funcionando ambas como um banco em termos de altura. 

  
História No âmbito de um programa de reorganização e restruturação do espaço pedestre do Largo 

Alfredo Diniz surgiu a intenção de aí se integrar um monumento de referência às portas de 
entrada da cidade. Para a concepção e execução do projecto foi dirigido pela Autarquia um 
convite à então Atris - Atelier de Arquitectura, cuja coordenação foi desenvolvida pelo 
arquitecto José Luís Amaro.  
Não se realizou qualquer evento de inauguração pública. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Atris – Atelier de Arquitectura Lda. – Coord. José Luís Amaro [Almada, n.1954] 
Licenciou-se em Arquitectura pela então Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, em 1982. 
Ampliou a sua formação com a Pós-graduação em Ordenamento do Território e Planeamento 
do Território e Planeamento Ambiental pela Universidade Nova de Lisboa em 1986. Foi 
consultor na área do Urbanismo para elaboração do Plano Director da Câmara Municipal de 
Mesão Frio. Tem desenvolvido actividade no domínio do Design Gráfico. 

  
Observações  

  
Bibliografia Catálogos: - RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho 

de Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 32-
33, 132. 

Testemunhos orais: - Arquitecto José Luís Amaro (Atelier, Almada, 03-11-2005) 
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   ©           
Figura 29 

  
 

Título «PÓRTICO» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX  
Ano(s) 1991-1994 (?) 
 

  
Autoria/Escultor  Pedro Fazenda [n. 1957] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Autor/escultor 

  
Inscrição 

Assinatura 
 

  
Material Pedra mármore 

  
Dimensão 2,30 x 1,60 x 1,30 m 

  
Tipologia Escultura abstracta 

  
Freguesia/ 

Localização 
Pragal / Bairro Cidade de Ostrava (Cidade da Checoslováquia gémea de Almada) 
Situada no largo/miradouro arborizado, com a integração de um banco de jardim, de uma 
zona residencial. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
Peça abatida ao cadastro por desaparecimento físico. 

  
Descrição 

formal 
Objecto escultórico em pedra mármore constituído por dez blocos ou paralelepípedos, de 
dimensão e superfície irregulares, que unidos por sobreposição (colagem) evocam duas 
molduras vazadas de uma porta ou pórtico. O pórtico principal, de dimensões superiores, é o 
elemento de configuração exterior integrando no seu interior ou espaço vazio o outro 
elemento de menor dimensão que é colocado numa posição oblíqua em relação ao seu 
congénere. A construção compositiva destes dois elementos formalmente similares é 
definida estruturalmente num jogo plástico através da alteração de escala e da deslocação 
espacial convocando visualmente uma dinâmica interactiva que apela à passagem através do 
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pórtico. Ambos os elementos assentam sobre uma laje em pedra de forma aproximadamente 
rectangular revelando uma acentuada irregularidade na superfície dos seus contornos. A peça 
no seu conjunto foi implantada, sobre uma fundação ou maciço em betão, directamente no 
terreno calcetado.  

  
História A escultura fez parte integrante de um programa no âmbito de um Simpósio em pedra 

(1991), Évora, tendo sido colocada no lugar onde actualmente não se encontra, cerca de dois 
anos mais tarde. Foi uma obra oferecida à cidade de Almada no âmbito de um protocolo 
institucional celebrado entre a Câmara Municipal de Almada e o Ar.Co – Centro de Arte e 
Comunicação Visual, instalado na Quinta de São Miguel, Almada.  

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Pedro Fazenda [Coimbra, n. 1957] 
Frequentou o Ar.Co, - Centro de Arte e Comunicação Visual em Lisboa onde leccionou no 
departamento de Escultura. Tem participado desde 1980 em diversas exposições individuais 
e colectivas. 
Desenvolveu projectos de escultura e design em pedra com os escultores Maria Felizol, 
Cristina Ataíde, Silvia Westphalen e João Cutileiro. 
Desde 1985 tem desenvolvido actividades artísticas e formativas no âmbito do Departamento 
de Escultura em Pedra do Centro Cultural de Évora, no qual é co-responsável. Participou em 
diversos Simpósios Internacionais de Escultura e em vários Projectos de arquitectura e 
urbanismo visando a integração urbana de Esculturas em pedra.  Desenvolveu diversas 
acções de formação e consultoria nas áreas da tecnologia e logística da Escultura em Pedra e 
de restauro e integração da Escultura no espaço urbano.  
É autor de vasta produção em escultura pública implantada em várias regiões do país, sendo 
a pedra o material preferencialmente utilizado. Está representado em colecções particulares. 

  
Observações O abatimento da peça ao cadastro deve-se ao seu desaparecimento físico. 

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: -Vereação, Livro nº 126 – Acta nº 04 

(03-04-1993); - Protocolo de colaboração Ar.Co e Câmara Municipal de Almada, 
Almada, 10/03/1993 

Internet-Páginas Web: - www.evora.net/dep_esculturapedra/esculturanacidade/  
Testemunhos orais: - Escultor Pedro Fazenda (Torres Novas, 26-05-2006) 

  
Registo de imagem © Créditos fotográficos: Pedro Fazenda 

  
Preenchido por: FL - 30/Outubro/2006 
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Figura 30 

  
 

Título «SemTítulo I» (?) 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX  
Ano(s) 1991-1994 (?) 
 

  
Autoria/Escultor  Maria Martins[n. 1958] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
 

  
Inscrição 

Assinatura 
 

  
Material Ferro pintado 

  
Dimensão  

  
Tipologia Escultura abstracta 

  
Freguesia/ 

Localização 
Pragal / Praceta Alfredo Keil, Bairro Cidade de Ostrava. 
Situa-se numa zona residencial e encontra-se implantada num espaço relvado e arborizado. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta um acentuado estado de degradação, revelando vestígios de sujidade. 
Revela igualmente ligeiras deformações na superfície dos vários planos e inúmeras lacunas 
na camada pictórica. Necessita de restauro visando uma reconstituição e estabilização dos 
materiais. 

  
Descrição 

formal 
Objecto escultórico constituído por placas laminadas em ferro pintado (cor branca). As 
placas, em formas geométricas circulares, organizam-se estruturalmente numa composição 
modulada por elementos que dobrados em ângulo são encaixados por intersecção ao círculo 
de base. O conjunto adquire uma dinâmica visual num jogo de luz e sombra evocando um 
relógio de sol em permanente diálogo com o espaço. A peça assenta directamente sobre o 
terreno relvado e faz parte integrante de um grupo de outras duas esculturas. 
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História O conjunto das três esculturas esteve exposto no Convento dos Capuchos, Almada, em 1992, 
no decurso do 12º Festival de Música. Foi colocado posteriormente no local onde 
presentemente se encontra. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Maria Martins[n. 1958] 
Frequentou, entre 1981 a 1986, os cursos de Pintura e Artes Gráficas respectivamente na 
SNBA – Sociedade nacional de Belas Artes, IADE - Instituto de Artes e Design e Escola 
António Arroio. Em 1989-1990 desenvolveu estudos em Escultura no AR.CO. – Centro de 
Artes e Comunicação Visual. 

  
Observações O conjunto das três esculturas esteve exposto no Convento dos Capuchos, Almada, em 1992, 

no decurso do 12º Festival de Música. 
  

Bibliografia/ 
Fontes 

Testemunhos orais: - Presidente da Junta de Freguesia do Pragal (02-02-2006) 
 

  
Registo de imagem FL - Positivo a cores – formato digital (jpeg) 

  
Preenchido por: FL - 30/Outubro/2006 
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Figura 31 

  
 

Título «SemTítulo II» (?) 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX  
Ano(s) 1991-1994 (?) 
 

  
Autoria/Escultor  Maria Martins[n. 1958] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
 

  
Inscrição 

Assinatura 
 

  
Material Ferro pintado 

  
Dimensão  

  
Tipologia Escultura abstracta 

  
Freguesia/ 

Localização 
Pragal / Praceta Alfredo Keil, Bairro Cidade de Ostrava. 
Situa-se numa zona residencial e encontra-se implantada num espaço relvado e arborizado. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta um acentuado estado de degradação, revelando vestígios de sujidade e 
concentração de alguns detritos ou vestígios da intervenção humana e presença animal. 
Revela igualmente fortes deformações na superfície dos vários planos e inúmeras lacunas na 
camada pictórica. Necessita de restauro visando uma reconstituição e estabilização dos 
materiais. 

  
Descrição 

formal 
Objecto escultórico constituído por uma placa laminada em ferro pintado (cor branca). A 
placa, em forma geométrica de base circular, organiza-se estruturalmente numa composição 
modulada por elementos que recortados e dobrados em ângulo geram um movimento de 
dinâmica formal abstracta e assimétrica. A peça assenta directamente sobre o terreno relvado 
e faz parte integrante de um grupo de outras duas esculturas. 
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História O conjunto das três esculturas esteve exposto no Convento dos Capuchos, Almada, em 1992, 
no decurso do 12º Festival de Música. Foi colocado posteriormente no local onde 
presentemente se encontra. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Maria Martins[n. 1958] 
Frequentou, entre 1981 a 1986, os cursos de Pintura e Artes Gráficas respectivamente na 
SNBA – Sociedade nacional de Belas Artes, IADE - Instituto de Artes e Design e Escola 
António Arroio. Em 1989-1990 desenvolveu estudos em Escultura no AR.CO. – Centro de 
Artes e Comunicação Visual. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Testemunhos orais: Presidente da Junta de Freguesia do Pragal (02-02-2006) 
 

  
Registo de imagem FL - Positivo a cores – formato digital (jpeg) 

  
Preenchido por: FL - 30/Outubro/2006 
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Figura 32 

  
 

Título «SemTítulo III» (?) 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX  
Ano(s) 1991-1994 (?) 
 

  
Autoria/Escultor  Maria Martins[n. 1958] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
 

  
Inscrição 

Assinatura 
 

  
Material Ferro pintado 

  
Dimensão  

  
Tipologia Escultura abstracta 

  
Freguesia/ 

Localização 
Pragal / Praceta Alfredo Keil, Bairro Cidade de Ostrava. 
Situa-se numa zona residencial e encontra-se implantada num espaço relvado e arborizado. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta um acentuado estado de degradação, revelando vestígios de sujidade. 
Revela igualmente fortes deformações na superfície dos vários planos e inúmeras lacunas na 
camada pictórica. Necessita de restauro visando uma reconstituição e estabilização dos 
materiais. 

  
Descrição 

formal 
Objecto escultórico constituído por duas placas laminada em ferro pintado (cor branca). As 
placas, em forma geométrica de base circular, organizam-se estruturalmente numa 
composição modulada por elementos que, recortados em forma de coroa circular e dobrados 
em ângulo, geram um movimento de dinâmica formal abstracta e assimétrica. A peça assenta 
directamente sobre o terreno relvado e faz parte integrante de um grupo de outras duas 
esculturas. 
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História O conjunto das três esculturas esteve exposto no Convento dos Capuchos, Almada, em 1992, 
no decurso do 12º Festival de Música. Foi colocado posteriormente no local onde 
presentemente se encontra. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Maria Martins[n. 1958] 
Frequentou, entre 1981 a 1986, os cursos de Pintura e Artes Gráficas respectivamente na 
SNBA – Sociedade nacional de Belas Artes, IADE - Instituto de Artes e Design e Escola 
António Arroio. Em 1989-1990 desenvolveu estudos em Escultura no AR.CO. – Centro de 
Artes e Comunicação Visual.  

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Testemunhos orais: Presidente da Junta de Freguesia do Pragal (02-02-2006) 

  
Registo de imagem FL - Positivo a cores – formato digital (jpeg) 
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Figura 33 

  
 

Título «MONUMENTO AO ASSOCIATIVISMO POPULAR» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX 
Ano(s) 1985-1994 
Dia 29 de Maio de 1994 

  
Autoria/Escultor  Virgínia Fróis [n.1954] 

  
Produção 

 
Apoio técnico 

Cerâmica: Instalações fabris da Companhia Nacional dos Refractários S.A. – Abrigada  
Vidrados: Joaquim Pimentão 
Empreiteiro: Consulmar / Transurbe 

  
Inscrição 

 
 
 

 
 

Assinatura 

Inscrito sobre a superfície de pedra que ladeia o muro do tanque/espelho de água: 
ESCULTORA / VIRGÍNIA FRÓIS / A ÁGUA ELEMENTO ACTIVO VEÍCULO DE IDEIAS 
GERADORA DE PROJECTOS / MONUMENTO AO ASSOCIATIVISMO POPULAR 1994 / AS 
FORMAS ORIENTAM A ÁGUA ESTABELECEM MARCOS LUGARES DE ORIGEM / CÂMARA 
MUNICIPAL DE ALMADA / A ABRIGADA / C CONSULMAR / T TRANSURBE  
«Homenagem a homens e mulheres que desenharam rumos e lançaram sementes...» 

  
Material Grés Cerâmico, espelhos de água e água 

  
Dimensão Alt. máx. 6 m (Marco branco e Coluna Torta/Cálice) 

Alt. máx. 3 m (Colunas brancas e Coluna/Cálice) 
  

Tipologia Escultura abstracta 
  

Freguesia/ 
Localização 

Feijó / Alameda Guerra Junqueiro, Jardins do Complexo Municipal dos Desportos «Cidade 
de Almada». 
Situa-se no espaço exterior, sobre a área de dois lagos/espelhos de água, defronte do edifício 
do Complexo Municipal dos Desportos.  

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
O conjunto das peças apresenta vestígios e marcas do tempo acentuadas pela permanência 
da água, quer a que constitui os espelhos de água donde emergem as esculturas quer a que 
corre das bicas das peças.  
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Descrição 

formal 
Grupo escultórico não agregado, em Grés cerâmico constituído por sete elementos formais 
representativos do movimento associativista que se encontram implantados em dois espaços 
geométricos. Estes constituem-se por dois lagos ou espelhos de água, sendo um em forma 
triângular (sector circular) e o outro semi-elíptico que por sua vez estão distanciados e 
separados por um acesso pedonal. Trata-se de uma composição organizada estruturalmente 
em três áreas de conceptualização representativa. A primeira constitui-se por quatro 
elementos equidistantes – Colunas brancas com face vidrada turquesa – com uma 
disposição simétrica em forma de quadrado no centro do triângulo de um dos lagos, que 
representam os quatro domínios do associativismo popular: Cultural, Recreativo, 
Gimnodesportivo e Solidariedade. A segunda é constituída por um Marco/Obelisco branco 
com sulcos em vidrado azul turquesa que está colocado sobre a linha mediana do mesmo 
lago triângular e que evoca as associações centenárias. A terceira e última área integra dois 
elementos formais – a Coluna Torta e o Cálice Coluna – que, encontrando-se distanciados 
por um acesso pedonal que atravessa os dois lagos, se ligam entre si por um Arco de água 
com cerca de sete metros de altura em extensão aproximada de doze metros e se afirmam 
como a memória dos arcos do triunfo em evocação ao movimento associativo. 

  
História Data de Setembro de 1973 a primeira notícia na imprensa local “Jornal de Almada” 

assinalada por Romeu Correia para que se erguesse um Monumento ao Associativismo 
resultante da aspiração sentida pelas Associações, pela População e pelas Autarquias 
almadenses. Em 15 de Março de 1985 foi oficialmente apresentada à Presidência da Câmara 
Municipal de Almada uma proposta, pelos corpos gerentes da SFIA, SFUAP e AIRFA, 
tendo sido reconhecido o valor e tradição centenária do Movimento Associativo no 
Concelho, na sequência da qual se constituí um núcleo dinamizador da criação de uma 
Comissão Concelhia Promotora da edificação de um Monumento que perpetuasse o historial 
do Associativismo.  
Foi em sessão de Câmara realizada a 29 de Janeiro de 1993 que os Órgãos Autárquicos 
aprovaram por unanimidade as normas para a concretização do Concurso de Ideias para o 
Monumento ao Associativismo Popular. O local escolhido para a implantação do 
monumento determinou-se como sendo o espaço exterior defronte ao Complexo Municipal 
dos Desportos “Cidade de Almada” e para a sua concepção deveria levar-se em conta a 
simbologia da “ideia do Associativismo e bem assim a sua importância no Concelho de 
Almada”. O Júri constituía-se pelas seguintes individualidades: Engª José de Sousa Matos – 
Vereador do Departamento de Acção Sócio-Cultural; Dr. José Malheiro da Silva – Médico; 
Prof. Pintor Rogério Ribeiro – Director da Galeria de Arte de Almada; Arqº António 
Perestrelo – Representante dos projectistas do Complexo; Escultor José Aurélio – 
Representante da SNBA; Prof. Pintor Louro Artur – Representante da Imargem. Reunido a 
12 de Abril de 1993 o júri decidiu por unanimidade atribuir o 1º Prémio à Escultora Virgínia 
Fróis de entre os demais concorrentes, designadamente os autores/escultores Jorge Vieira e 
Virgílio Domingues, que foram convidados a apresentar as suas ideias em maquetes à escala 
1:10 e outros elementos indispensáveis à completa compreensão das suas propostas.  
A inauguração ocorreu no dia 30 de Maio de 1994 apesar de inicialmente prevista para “o 
mês de Outubro de 1993, por ocasião da realização em Almada do Congresso Nacional da 
Federação Portuguesa das Colectividades de Cultura e Recreio do Porto”. Na sessão pública 
da cerimónia inaugural estiveram presentes as entidades oficiais, Colectividades associativas 
e “muitos almadenses”.  

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Virgínia Fróis [Rio Maior, n.1954] 
Iniciou os seus estudos artísticos no curso de Cerâmica da então Escola de Artes 
Decorativas António Arroio. Concluiu o curso de Escultura em 1988 na então ESBAL – 
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Escola Superior de Belas de Lisboa. Tem desenvolvido desde 1989 actividade como docente 
na actual FBAUL – Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa leccionando as 
disciplinas do curso de licenciatura em Escultura. Fundou e organizou os Centros de 
Animação Sócio-Educativa de Santarém (1975) e de Montemor-o-Novo (1981). Foi com 
outros artistas que em 1996 fundou a Associação Cultural de Arte e Comunicação «Oficinas 
do Convento» e a Associação de Desenvolvimento Local MARCA. Organizou e coordenou 
o 1º, 2º e 3º Simpósio Internacional de Escultura em Terracota de Montemor-o-Novo (1996, 
1998, 2001), bem como colóquios e encontros em torno da cerâmica e olaria. Tem 
concebido cenários e figurinos para produções de peças várias do Centro Dramático de 
Évora e Centro Dramático Almeida Garret. 
Participou em várias exposições colectivas e em Bienais de escultura e Desenho em 
Portugal e no estrangeiro, tendo sido distinguida com alguns prémios e menções honrosas. 
Executou trabalhos em Medalhística para os Municípios de Loures e Corvo. Realizou 
exposições individuais desde 1992.  
No domínio da Arte Pública a sua primeira obra é o Monumento ao Associativismo Popular 
em Almada com o qual obteve em 1993 o primeiro prémio no concurso/convite promovido 
pela Câmara Municipal de Almada. É em Arraiolos (1996) e em Almada (2001) que se 
registam outras intervenções escultóricas em espaços públicos. Reside e trabalha em 
Montemor-o-Novo 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 92 – Acta nº 06 

(15-03-1985) / Livro nº 126 – Acta nº 03 (29-01-1993) / Livro nº 127 – Acta nº 17 
(28-04-1993) / Livro nº 127 – Acta nº 23 (02-06-1993) / Livro nº134 – Acta nº 06 
(15-03-1995) 

Monografias: - AAVV. Monumento ao Associativismo Popular, Almada: Câmara Municipal 
de Almada, 1993; - AAVV. Monumento ao Associativismo Popular – Complexo 
Municipal dos Desportos, Cidade de Almada. Almada: Câmara Municipal de 
Almada, 1994; -MOTA, Arlindo. Formas de Liberdade - O 25 de Abril na Arte 
Pública Portuguesa. Lisboa: Montepio Geral, 1999, p. 92. 

Catálogos: - AAVV. Virgínia Fróis – Espelhos. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte 
Contemporânea, 2000, pp. 46-75; - RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme 
de. Arte pública no concelho de Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte 
Contemporânea, 2004, pp. 54-55, 134. 

Periódicos: - AAVV. «Monumento ao Associativismo Popular». In: - «Autarquias Povo», 
Almada: CMA, nº 93, Março/Abril, 1993, p. 3; - Jornal «Outra Banda», Almada, 8 
Abril 1993; - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 3, Junho 1994, p. 5; - 
«Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 6, Fevereiro 1995, p. 2; - «Boletim 
Municipal», Almada: CMA, nº 16, Fevereiro 1997, p. 8. 

Internet-Páginas Web: - www.m-almada.pt/website/main.php?id=21;  
            - www.jffeijo.pt/monumentos.htm  
Testemunhos orais: - Escultora Virgínia Fróis (Faculdade de Belas Artes, Lisboa, 29-09-

2005) 
  

Registo de imagem FL - Positivo a cores – formato digital (jpeg) 
  

Preenchido por: FL - 30/Julho/2006 
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Figura 34 

  
 

Título «A VIAGEM» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX 
Ano 1994 
Dia 18 de Junho de 1994 

  
Autoria/Escultor  Jorge Pé-Curto [n.1955] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Atelier do autor/escultor 
 

  
Inscrição 

Assinatura 
 
Assinado: Pé-Curto 

  
Material Mármore ruivina de Estremoz 

  
Dimensão 2,35 x 2,00 x 0,45 m 

  
Tipologia Escultura  

  
Freguesia/ 

Localização 
Almada / Rua Ramiro Ferrão, exterior do Centro de Dia da URPICA, Clube Recreativo 
Pombalense e Mina de Água do Pombal, Pombal. 
A obra situa-se numa zona residencial contígua ao espaço envolvente do edifício da 
Associação de Idosos (URPICA) e encontra-se implantada num espaço relvado e arborizado.  

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça revela fissuras e vestígios de sujidade provocada pela concentração de água na forma 
alusiva à barca. O leme evidencia uma fragilidade latente no espaço aberto que lhe serve de 
encaixe encontrando-se partido com frequência sendo por vezes substituído. Presentemente 
a peça não integra o leme que foi uma vez mais retirado. 

  
Descrição 

formal 
Trata-se da representação de um grupo escultórico agregado que é esculpido por talhe 
directo em pedra mármore ruivina de Estremoz. Constituí-se por duas figuras de vulto, uma 
criança e um animal, que por sua vez se encontram dentro de uma barca com um leme 
suportados por um elemento orgânico que lhe serve de apoio. A representação plástica do 
conjunto das figuras e demais elementos formais convocam uma Viagem de barco que é 
acentuada pela configuração da barca com o leme e também pelo movimento helicoidal do 
cilindro de sustentação, semelhante à forma enrolada da hélice de um navio. Os contornos 
do movimento ondulante dos cabelos da criança ampliam igualmente a sugestão ondulatória 
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provocada pela acção de viajar. A presença da criança e do animal em forma de cão dentro 
da barca evoca simbolicamente a memória de uma companhia em viagem. As duas figuras 
representadas numa linguagem de expressão naturalista encontram-se ambas sentadas numa 
posição frontalizada assinalando o momento de comunicação e companheirismo com um 
olhar fixo e atento. A representação das feições do rosto da criança e do focinho do cão 
evidencia o desenho linear de traços anatómicos fortemente expressivos. É visível nos 
elementos exteriores (barca com leme e hélice) um tratamento de superfície aturado que 
contrasta com a textura das duas figuras (criança e cão) e também com a superfície interior 
da barca. Este conjunto é encimado por um bloco paralelepipédico em pedra que por sua vez 
se sobrepõe ao cilindro de suporte e sustentação de todo o conjunto. 
A peça assenta directamente sobre o terreno relvado. 

  
História Foi por convite da Câmara Municipal de Almada que o autor/escultor Jorge Pé-Curto 

concebeu a escultura visando a sua integração no espaço envolvente ao edifício da 
Associação de Idosos (URPICA). Para o efeito, o autor estabeleceu uma relação de 
harmonização da obra com a cor amarela do edifício que lhe serve de fundo e 
enquadramento, através da utilização de uma pedra mármore de cor mais forte para surtir 
um efeito de harmonia por contraste.   

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Jorge Pé-Curto [Moura, n.1955] 
Foi como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian que cursou Escultura na Escola de 
Artes Decorativas António Arroio. A forte tendência para as artes plásticas que revelou 
desde sempre levou-o a dedicar-se, para além da escultura, a outras áreas artísticas tais como 
pintura, cerâmica, cartaz e gravura. Em 1981, juntamente com o pintor Louro Artur e outros 
artistas, foi co-fundador da IMARGEM – Associação dos Artistas Plásticos de Almada, 
concelho onde reside e trabalha desde 1965.  Participou desde 1972 em diversas exposições 
colectivas e desde 1984 que expõe individualmente. Durante dezassete anos foi professor 
em escolas oficiais e na então Escola Preparatória Comandante Conceição e Silva, Cova da 
Piedade, dedicando-se desde há alguns anos, em exclusividade, à escultura no seu próprio 
atelier. Tem desenvolvido, como artista plástico, trabalhos de escultura em técnicas de 
modelação em terracota, sendo a pedra o material preferencialmente utilizado. É autor de 
vasta produção em escultura pública, em particular nos concelhos de Almada e Seixal. 

  
Observações A escultura encontra-se parcialmente encoberta por uma paragem de autocarros colocada 

posteriormente à sua frente. Deste facto o autor afirma não ter tido conhecimento prévio.  
  

Bibliografia/ 
Fontes 

Monografias: - MOTA, Arlindo. Formas de Liberdade - O 25 de Abril na Arte Pública 
Portuguesa. Lisboa: Montepio Geral, 1999, p. 89. 

Catálogos: - RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho 
de Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 34-
35, 129-130. 

Periódicos: -AAVV. Escultura «A Viagem». In: - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 
8, Junho 1995, p. 2. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses 
ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização Editora, Vol. VI, 
4ª ed. (actualizada), 2000, p. 272. 

Internet-Páginas web: - www.m-almada.pt/website/main.php?id=90  
Testemunhos orais: - Escultor Jorge Pé-Curto (Atelier, Vale Figueira, 24-01-2005) 

  
Registo de imagem FL - Positivo a cores – formato digital (jpeg) 

  
Preenchido por: FL - 30/Outubro/2006 
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Figura 35 

  
 

Título «TRILOGIA DA VIDA I» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX  
Ano 1994 
Dia 10 de Novembro de 1994 

  
Autoria/Escultor Teresa Frazão [n.1950] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Atelier da autora/escultora e Fundição: Fernando da Silva Lage, Vila Nova de Gaia. 

  
Inscrição 

 
 
 
 

Assinatura 

Inscrito sobre a laje de pedra junto à obra «Trilogia da Vida I»: «TRILOGIA DA VIDA» / 
OFERECIDO AO H.G.O. /  PELO SEU BENEMÉRITO / SR. CARLOS DO CARMO CAROLINO / 10-
11-1994 / ESCULTOR – TERESA FRAZÃO 
Inscrito sobre a laje de pedra junto à obra «Trilogia da Vida III»: CENTRO DE APOIO / 
COMUNITÁRIO / A / DOENTES TERMINAIS 

  
Material Bronze e Pedra 

  
Dimensão Estátua: alt. 1,00 m 

Conjunto:  
  

Tipologia Escultura 
  

Freguesia/ 
Localização 

Pragal / Hospital Garcia da Orta  
Situa-se num espaço verde delimitado por canteiros ajardinados, defronte ao edifício do 
Centro de Apoio Comunitário a Doentes Terminais do Hospital Garcia da Horta. 

  
Propriedade Hospital Garcia da Horta 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta uma ligeira descoloração da patina do bronze e alguma concentração de 
humidade sobre a pedra e a base.  

  
Descrição 

formal 
Objecto escultórico constituído pela representação de uma figura de vulto em bronze e de 
um elemento geométrico em pedra (mármore branco de Borba, Estremoz). Os dois 
elementos representados pretendem simbolizar um olhar defronte de um obstáculo ou um 



 
Livro II.  Inventário iconográfico e documental – Escultura Pública (1936-2005)- Almada 

 94

problema que se revela numa fase da vida do ser humano e que gradualmente se desvanece. 
Esta peça, intitulada «Trilogia da Vida I», faz parte integrante de um conjunto de três 
esculturas e representa a primeira das fases de um ciclo da vida. 
A figura humana ou o corpo convoca o silêncio e o momento dramático vivido assumindo 
uma posição estática e frontalizada perante o elemento abstracto em forma de paralelepípedo 
quadrangular. Trata-se de uma composição com uma forte presença vertical acentuada pela 
posição de um corpo defronte de uma superfície plana do paralelepípedo colocada 
obliquamente em relação quer à figura quer à base de suporte. Os dois elementos formais, o 
corpo humano e o paralelepípedo, encontram-se encimados sobre uma base em cimento 
pintado igualmente paralelepipédica.  

  
História A peça faz parte integrante de um conjunto constituído por três esculturas, sendo que cada 

uma é indissociável das demais. Foi resultante de uma doação efectuada por um dos 
associados (Sr. Carlos do Carmo Carolino) do Centro Comunitário de Apoio a Doentes 
Terminais do Hospital Garcia da Horta em Almada. A encomenda surgiu por convite do 
Capelão Sr. Padre Jorge Filipe na sequência de duas exposições de escultura da 
autora/escultora Teresa Frazão realizadas no interior do mesmo hospital (1993).  
A cerimónia de inauguração ocorreu no dia 10 de Novembro de 1994 e contou com a 
presença da Drª Maria Barroso. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Teresa Frazão [Lisboa, n.1950] 
Licenciou-se em Escultura pela então ESBAL – Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, 
em 1974. Viajou para a Suíça em 1976 fixando residência em Lucerne. Em 1979 viajou para 
o Rio de Janeiro, Brasil, onde residiu até 1984. Regressou a Portugal, onde reside e tem 
desenvolvido a sua actividade artística trabalhando vários materiais, tais como a terracota, o 
bronze, a madeira e quase exclusivamente a pedra (mármores e granitos portugueses).  
Realizou a sua primeira exposição em 1987, participando desde então em várias exposições 
individuais e colectivas. Obteve o prémio de aquisição da 4ª e 5º Mostra de Escultura de Ar 
Livre – Amadora (1993 e 1997). Está representada em várias colecções particulares. É 
autora de obras de escultura pública em Almada.  

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Testemunhos orais: - Escultora Teresa Frazão (Casa e Atelier, Sintra, 16-07-2006) 
 

  
Registo de imagem FL - Positivo a cores – formato digital (jpeg) 

  
Preenchido por: FL - 30/Outubro/2006 
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Figura 36 

  
 

Título «TRILOGIA DA VIDA II» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX 
Ano 1994 
Dia 10 de Novembro de 1994 

  
Autoria/Escultor Teresa Frazão [n.1950] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Atelier da autora/escultora e Fundição: Fernando da Silva Lage, Vila Nova de Gaia. 

  
Inscrição 

 
 
 
 

Assinatura 

Inscrito sobre a laje de pedra junto à obra «Trilogia da Vida I»: «TRILOGIA DA VIDA» / 
OFERECIDO AO H.G.O. /  PELO SEU BENEMÉRITO / SR. CARLOS DO CARMO CAROLINO / 10-
11-1994 / ESCULTOR – TERESA FRAZÃO 
Inscrito sobre a laje de pedra junto à obra «Trilogia da Vida III»: CENTRO DE APOIO / 
COMUNITÁRIO / A / DOENTES TERMINAIS 

  
Material Bronze e Pedra 

  
Dimensão Estátua: alt. 0,85 m 

Conjunto:  
  

Tipologia Escultura  
  

Freguesia 
Localização 

Pragal / Hospital Garcia da Orta  
Situa-se num espaço verde delimitado por canteiros ajardinados, defronte ao edifício do 
Centro de Apoio Comunitário a Doentes Terminais do Hospital Garcia da Horta. 

  
Propriedade Hospital Garcia da Horta 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta uma ligeira descoloração da patina do bronze e alguma concentração de 
humidade sobre a pedra e a base.  

  
Descrição 

formal 
Objecto escultórico constituído pela representação de uma figura de vulto em bronze e de 
um elemento geométrico em pedra (mármore branco de Borba, Estremoz). Os dois 
elementos representados pretendem simbolizar um olhar defronte de um obstáculo ou um 
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problema que se revela numa fase da vida do ser humano e que gradualmente se desvanece. 
Esta peça, intitulada «Trilogia da Vida II», faz parte integrante de um conjunto de três 
esculturas e representa a segunda das fases de um ciclo da vida. 
A figura humana ou o corpo convoca a acção em que o momento dramático vivido se 
começa a desintegrar assumindo uma posição dinâmica de tentar suportar o elemento 
abstracto em forma de paralelepípedo quadrangular. Trata-se de uma composição em 
movimento que é acentuada pela posição flectida do corpo a agarrar a superfície angulosa do 
paralelepípedo assente numa aresta de um dos seus lados. Os dois elementos formais, o 
corpo humano e o paralelepípedo, encontram-se encimados sobre uma base em cimento 
pintado igualmente paralelepipédica. 

  
História A peça faz parte integrante de um conjunto constituído por três esculturas, sendo que cada 

uma é indissociável das demais. Foi resultante de uma doação efectuada por um dos 
associados (Sr. Carlos do Carmo Carolino) do Centro Comunitário de Apoio a Doentes 
Terminais do Hospital Garcia da Horta em Almada. A encomenda surgiu por convite do 
Capelão Sr. Padre Jorge Filipe na sequência de duas exposições de escultura da 
autora/escultora Teresa Frazão realizadas no interior do mesmo hospital (1993).  
A cerimónia de inauguração ocorreu no dia 10 de Novembro de 1994 e contou com a 
presença da Drª Maria Barroso. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Teresa Frazão [Lisboa, n.1950] 
Licenciou-se em Escultura pela então ESBAL – Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, 
em 1974. Viajou para a Suíça em 1976 fixando residência em Lucerne. Em 1979 viajou para 
o Rio de Janeiro, Brasil, onde residiu até 1984. Regressou a Portugal, onde reside e tem 
desenvolvido a sua actividade artística trabalhando vários materiais, tais como a terracota, o 
bronze, a madeira e quase exclusivamente a pedra (mármores e granitos portugueses).  
Realizou a sua primeira exposição em 1987, participando desde então em várias exposições 
individuais e colectivas. Obteve o prémio de aquisição da 4ª e 5º Mostra de Escultura de Ar 
Livre – Amadora (1993 e 1997). Está representada em várias colecções particulares. É 
autora de obras de escultura pública em Almada.  

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Testemunhos orais: - Escultora Teresa Frazão (Casa e Atelier, Sintra, 16-07-2006) 
 

  
Registo de imagem FL - Positivo a cores – formato digital (jpeg) 

  
Preenchido por: FL - 30/Outubro/2006 
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Figura 37 

  
 

Título «TRILOGIA DA VIDA III» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX  
Ano 1994 
Dia 10 de Novembro de 1994 

  
Autoria/Escultor Teresa Frazão [n.1950] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Atelier da autora/escultora e Fundição: Fernando da Silva Lage, Vila Nova de Gaia. 

  
Inscrição 

 
 
 
 

Assinatura 

Inscrito sobre a laje de pedra junto à obra «Trilogia da Vida I»: «TRILOGIA DA VIDA» / 
OFERECIDO AO H.G.O. /  PELO SEU BENEMÉRITO / SR. CARLOS DO CARMO CAROLINO / 10-
11-1994 / ESCULTOR – TERESA FRAZÃO 
Inscrito sobre a laje de pedra junto à obra «Trilogia da Vida III»: CENTRO DE APOIO / 
COMUNITÁRIO / A / DOENTES TERMINAIS 

  
Material Bronze, Pedra e Ferro 

  
Dimensão Estátua: alt. 1,35 m 

Conjunto: 
  

Tipologia Escultura 
  

Freguesia 
Localização 

Pragal / Hospital Garcia da Orta  
Situa-se num espaço verde delimitado por canteiros ajardinados, defronte ao edifício do 
Centro de Apoio Comunitário a Doentes Terminais do Hospital Garcia da Horta. 

  
Propriedade Hospital Garcia da Horta 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta uma ligeira descoloração da patina do bronze e alguma concentração de 
humidade sobre a pedra e a base.  

  
Descrição 

formal 
Objecto escultórico constituído pela representação de uma figura de vulto em bronze e de 
um elemento geométrico em estrutura de ferro revestida parcialmente com fragmentos de 
pedra (mármore branco de Borba, Estremoz). Os dois elementos representados pretendem 
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simbolizar um olhar defronte de um obstáculo ou um problema que se revela numa fase da 
vida do ser humano e que gradualmente se desvanece. Esta peça, intitulada «Trilogia da 
Vida III», faz parte integrante de um conjunto de três esculturas e representa a terceira e 
última das fases de um ciclo da vida. 
A figura humana ou o corpo convoca a acção, em que o momento dramático vivido passa a 
ser suportável e se desvanece, assumindo uma posição dinâmica de libertação por conseguir 
suportar o elemento abstracto em forma de paralelepípedo quadrangular. Trata-se de uma 
composição em movimento ascendente que é acentuada pela posição do corpo que agarra 
firmemente com os braços levantados a superfície angulosa do paralelepípedo 
completamente desintegrado. Os dois elementos formais, o corpo humano e o 
paralelepípedo, encontram-se encimados sobre uma base em cimento pintado igualmente 
paralelepipédica. 

  
História A peça faz parte integrante de um conjunto constituído por três esculturas, sendo que cada 

uma é indissociável das demais. Foi resultante de uma doação efectuada por um dos 
associados (Sr. Carlos do Carmo Carolino) do Centro Comunitário de Apoio a Doentes 
Terminais do Hospital Garcia da Horta em Almada. A encomenda surgiu por convite do 
Capelão Sr. Padre Jorge Filipe na sequência de duas exposições de escultura da 
autora/escultora Teresa Frazão realizadas no interior do mesmo hospital (1993).  
A cerimónia de inauguração ocorreu no dia 10 de Novembro de 1994 e contou com a 
presença da Drª Maria Barroso. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Teresa Frazão [Lisboa, n.1950] 
Licenciou-se em Escultura pela então ESBAL – Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, 
em 1974. Viajou para a Suíça em 1976 fixando residência em Lucerne. Em 1979 viajou para 
o Rio de Janeiro, Brasil, onde residiu até 1984. Regressou a Portugal, onde reside e tem 
desenvolvido a sua actividade artística trabalhando vários materiais, tais como a terracota, o 
bronze, a madeira e quase exclusivamente a pedra (mármores e granitos portugueses).  
Realizou a sua primeira exposição em 1987, participando desde então em várias exposições 
individuais e colectivas. Obteve o prémio de aquisição da 4ª e 5º Mostra de Escultura de Ar 
Livre – Amadora (1993 e 1997). Está representada em várias colecções particulares. É 
autora de obras de escultura pública em Almada.  

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Testemunhos orais: - Escultora Teresa Frazão (Casa e Atelier, Sintra, 16-07-2006) 
 

  
Registo de imagem FL - Positivo a cores – formato digital (jpeg) 

  
Preenchido por: FL - 30/Outubro/2006 
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Figura 38 

  
 

Título «SOLIDARIEDADE» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX 
Ano(s) 1996-1997 
Dia 08 de Março de 1997 

  
Autoria/Escultor António Júlio [n.1951] 

  
Produção/ 

Apoio Técnico 
Atelier do autor/escultor 
Gabinete de espaços Verdes da CMA: Arquitecta Cristina Fonseca (coord.) e Engº Civil 
Domingues Sequeira (cálculos da estrutura em aço inoxidável, fundações e base de apoio) 

  
Inscrição 

 
 

Assinatura 

Inscrição a negro na Lápide em pedra: À SOLIDARIEDADE / Enquanto Obra de Arte Viva / de 
Homens e Mulheres / prestamos homenagem / com esta Obra de Arte Escultórica / A 

«SOLIDARIEDADE» / de António Júlio / 8 de Março. 1997 / CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA 
Assinado e datado: a. Júlio 97 

  
Material Aço Inox, Pedras Mármore, Calcários 

  
Dimensão Base de apoio: 1,50 x 3,00 x 0,70 m  

  
Tipologia Escultura  

  
Freguesia/ 

Localização 
Laranjeiro. Av. Professor Luís Gomes, junto à Escola Secundária c/ 3º Ciclo Professor Ruy 
Luís Gomes. 
Situa-se num espaço verde, relvado e arborizado, de acentuado declive com integração 
pontual de bancos de jardim. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta-se íntegra, revelando as marcas e vestígios do tempo.  

  
Descrição 

formal 
Objecto escultórico em aço inox e pedra mármore polida de quatro cores (Ruivina/Azul de 
Cascais – Borba/Rosa claro – Borba/Rosa escuro – Estremoz/Branco) e pedra calcária 
(Amarelo de Negrais). Trata-se da representação plástica de vários elementos formais 
geométricos que, conjugados numa interdependência estrutural, convocam a configuração 
de duas figuras, respectivamente do género feminino e masculino. Estas são sugeridas pela 
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integração fragmentada e pontual da pedra através de formas sólidas agregadas em 
interpenetração à estrutura tubular do aço que se desenvolve numa malha acentuadamente 
vertical formada por quatro tubos implantados directamente no terreno segundo um arco de 
base. A conjugação formal e plástica do aço e da pedra contribui para reforçar 
simbolicamente a interrelação de todos os elementos humanos. 

  
História Foi em reunião camarária realizada a 8 de Maio de 1996 que o executivo propôs a 

integração de elementos escultóricos como factores de renovação do ambiente urbano no 
âmbito de um Programa de Realojamento da antiga Urbanização da ICESA promovido pela 
Câmara Municipal de Almada. Após deliberação e adjudicação para a execução de um 
monumento em homenagem à Solidariedade foi convidado o autor/escultor António Júlio 
visando a implantação da obra no espaço exterior envolvente a uma zona habitacional de 
famílias realojadas da freguesia do Laranjeiro. A cerimónia de inauguração teve lugar no 
âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

António Júlio [Chaves, n.1951] 
Frequentou a ESBAL-Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, onde concluiu o curso de 
Artes Plásticas-Escultura. Fez o seu aprendizado no domínio das Artes Plásticas como 
colaborador do arquitecto e pintor Nadir Afonso durante os anos de 1969-1971. Tem 
desenvolvido a sua actividade artística centralizada pelas áreas da Escultura e do Desenho e 
também da Serigrafia. Expõe desde 1980, realizando a sua primeira exposição individual no 
ano de 1995. Como membro da IMARGEM – Associação dos Artistas Plásticos do 
Concelho de Almada, tem integrado várias exposições na Galeria Municipal de Arte, 
Almada. Tem exercido a actividade docente como professor do Ensino Secundário estando 
presentemente a leccionar na Escola Secundária c/ 3º Ciclo Professor Ruy Luís Gomes.  
É autor de algumas esculturas públicas nos concelhos de Almada e Seixal, estando 
representado em colecções particulares e públicas no país e no estrangeiro. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 139 – Acta nº 10 

(08-05-1996)  
Monografias: - MOTA, Arlindo. Formas de Liberdade - O 25 de Abril na Arte Pública 

Portuguesa. Lisboa: Montepio Geral, 1999, p. 88. 
Catálogos: - AAVV. Imargem 2002. Almada: Galeria Municipal de Arte, 2002; - RIBEIRO, 

Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho de Almada. 
Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 36-37, 126. 

Periódicos: - AAVV. Monumento à «Solidariedade». In: - «Agenda Cultural», Almada: 
CMA, Março/Abril 1997, p.44; - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 16, 
Fevereiro 1997, p.16; - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 17, Abril 1997, 
p.15; - Jornal «Outra Banda», Almada, 24 Março 1997. 

Internet-Páginas Web: - www.m-almada.pt/website/main.php?id=95  
Testemunhos orais: - Escultor António Júlio (Centro Cultural de Santo Amaro, Laranjeiro, 

28-01-2005) 
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Figura 39 

  
 

Título «MONUMENTO À VIDA» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX 
Ano(s) 1996-1998 
Não se realizou 

  
Autoria/Escultor  Sérgio Vicente [n.1969] 

  
Produção/ 

 
Apoio técnico 

Abrigada S.A. – Instalações fabris da Companhia Nacional dos Refractários 
Lisforja S.A. –  Construções Metalomecânicas e Forjamentos  
Engenheiro Egídio Lima Ramos 

  
Inscrição 

Assinatura 
 
 

  
Material Aço Inox e Grés Cerâmico 

  
Dimensão Diâmetro maior: 5 m / Diâmetro menor: 0,5 m / Comp. total: 22,5 m 

3000 m de tubos de aço e 732 módulos de grés / Peso total: aprox. 27 000 Kg 
  

Tipologia Grupo escultórico - Monumento 
  

Freguesia/ 
Localização 

Feijó / Praça Lima de Freitas, na Rotunda de Corroios, entre a Quinta de S. Nicolau e a 
Avenida do Alfeite 
Situa-se num espaço viário delimitado por uma rotunda relvada e ladeado pela confluência 
de avenidas de acesso a várias localidades – Feijó, Miratejo e Corroios. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
O conjunto das peças apresenta apenas vestígios e marcas do tempo.  

  
Descrição 

formal 
Grupo escultórico não agregado, em Grés cerâmico e aço inoxidável, constituído por três 
objectos reconhecíveis na Natureza e relacionáveis com casulos ou conchas que em tempos 
guardaram, ou melhor, criaram Vida, como estado embrionário, produtor.  Distingue-se 
estruturalmente a geometria-base de três modelos primários: um pequeno – elemento de 
passagem, fluxo, reproduzível infinitamente; um macho – elemento de partida, cónico, 
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estreito num dos extremos; uma fêmea – larga de corpo, larga de boca, receptora, 
acumuladora. Estes três modelos são estruturalmente interdependentes entre si, mas 
passíveis de conter em si a forma das outras formando uma peça única como é visível na 
escultura de maior dimensão, que contém em si a forma das outras duas esculturas.  
As três peças que constituem o grupo escultórico organizam-se formalmente num jogo 
dinâmico onde a relação interior-exterior é acentuada através dos elementos modulares que 
se interpenetram entre si. Cada peça é composta por dois elementos estruturais e matéricos 
diferenciados: um núcleo interno em forma de sólido de revolução, construído por blocos 
unicelulares de grés cerâmico, que se desenvolve e evolui no espaço ao longo de um eixo 
longitudinal com diâmetros variáveis; um conjunto externo que envolve e suporta o núcleo, 
composto por duas estruturas reticuladas tridimensionais em aço inoxidável, que evoluem 
do interior – superfície do grés – para o exterior através de segmentos rectilíneos radiais 
onde são implantados os apoios cruciformes localizados nas zonas de maior diâmetro do 
núcleo. Estes apoios assentam sobre bases metálicas chumbadas às fundações de betão.  
A implantação das três peças escultóricas em três montes de terra, relvada e florida num 
jogo de cores primárias, com alturas e modulações variáveis, circunscritas à forma circular 
da rotunda, reforça a ideia de transitoriedade e de passagem e também as possibilidades 
infinitas de criar e gerar novas formas. 

  
História Foi aprovada por unanimidade, em reunião de 21 de Dezembro de 1994, a proposta dos 

órgãos autárquicos do município de Almada para a realização de um conjunto escultórico a 
implantar na rotunda de Corroios tendo como motivação o tema Monumento à Vida. Para a 
sua concepção deveria levar-se em conta a ideia de um monumento que fosse um sinal ou 
uma marca de esperança e de um sonho para todos os que sempre se empenharam na 
construção da cidade em harmonia com o ambiente e a cultura. Foi aberto o concurso de 
ideias que se constituiu por três fases. Na primeira das fases foram apresentadas cinquenta e 
duas propostas, com registos desenhados à escala e demais elementos, tendo sido sujeitas à 
apreciação de um júri que a 16 de Abril de 1996 seleccionou e convidou seis concorrentes 
para a segunda fase. Os concorrentes convidados apresentaram uma proposta ou estudo 
prévio, com desenhos, maqueta, memória descritiva e outros elementos representativos. 
Desta segunda fase, o júri decidiu nomear como vencedor o projecto de Sérgio Vicente por 
considerar que reunia condições pouco vulgares em obras de arte pública no nosso país.  
O júri constituía-se pelas seguintes individualidades: Engº António Matos – Vereador da 
Cultura; Professor Rogério Ribeiro – Director do Centro de Arte Contemporânea; Arqº. 
António Janeiro – Chefe de Divisão da Qualificação Urbana; Professor da FBAUL 
(Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa); Prof. Pintor Louro Artur – 
representante da IMARGEM (Associação de Artistas Plásticos de Almada); Escultor José 
Aurélio – Representante da SNBA (Sociedade Nacional de Belas Artes). 
O grupo escultórico foi implantado no local tendo sido concluído em 1998.  
A cerimónia de inauguração inicialmente prevista para o dia 21 de Março de 1998 nunca 
chegou a realizar-se. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Sérgio Vicente [Lisboa, n.1969] 
Iniciou, em 1987, os seus estudos artísticos no Curso de Design de Interiores da Escola 
António Arroio, Lisboa. Licenciou-se em 1994 no curso de Artes Plásticas – Escultura pela 
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, onde exerce presentemente actividade 
docente como professor assistente convidado. Foi como bolseiro do Ministério da Educação 
do Governo do Japão que realizou em 1995-1996 uma Pós-graduação de Escultura na 
Universidade de Belas Artes e Música de Tóquio. Em 1999 desenvolveu os estudos de Pós-
graduação em Design Urbano pelo Centro Português de Design em colaboração com a 
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, a Universidade de Barcelona e o 
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Barcelona Centre Disseny. Desenvolveu investigação plástica como bolseiro da Fundação 
Calouste Gulbenkian em 2000-2001, tendo concretizado o projecto de objectos escultóricos 
para os Jardins da Casa da Cerca-Centro de Arte Contemporânea em Almada, sob a 
orientação do professor Rogério Ribeiro. Tem realizado exposições individuais e colectivas 
desde 1996 e 1992 respectivamente. Foi distinguido com alguns prémios em concursos de 
ideias para esculturas públicas, sendo o Monumento à Vida (1996) em Almada o seu 
primeiro trabalho nesta área artística. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 133 – Acta nº 29 

(21-12-1994)  

Catálogos: - AAVV. Sérgio Pereira da Silva: Três Esculturas, vinte Desenhos e Estudos, 
Maquetes e Projecto do Monumento à Vida. Almada: Casa da Cerca – Centro de 
Arte Contemporânea, 2000; - RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. 
Arte pública no concelho de Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte 
Contemporânea, 2004, pp. 56-57, 134.  

Periódicos: - AAVV. Monumento à «Vida». In: - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 27, 
Março 1998, p. 17; - «Boletim Municipal» Almada: CMA, nº 40, Maio 1999, p. 2. 

Internet-Páginas Web: - www.m-almada.pt/website/main.php?id=96 
            - www.jffeijo.pt/monumentos.htm  
Testemunhos orais: - Escultor Sérgio Vicente (Faculdade de Belas Artes, Lisboa, 29-09-

2005) 
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Figura 40 

  
 

Título «Dom MANUEL DA SILVA MARTINS» – I BISPO SETÚBAL 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX 
Ano 1998 
Dia 03 de Maio de 1998 

  
Autoria/Escultor Teresa Frazão [n. 1950] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Autora/escultora com o apoio da Oficina de transformação de mármores em Manique, 
Sintra. 

  
Inscrição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 

Caracteres aplicados sobre chapa metálica sobreposta a uma Lápide de pedra – parte frontal: 
AO SENHOR DOM / MANUEL DA SILVA MARTINS, / I BISPO DE SETÚBAL, / PASTOR APAIXONADO 

PELA SUA IGREJA, / AO SERVIÇO DOS DEMAIS DESFAVORECIDOS / NA DEFESA CORAJOSA DA 

DIGNIDADE / HUMANA. / 3 DE MAIO DE 1998. 
Caracteres aplicados sobre chapa metálica sobreposta a uma Lápide de pedra – parte de trás: 
«DIGO SEMPRE AOS MEUS PADRES QUE DEVERIAM ESCREVER / À PORTA DAS SUAS IGREJAS O Nº 
37 DA ‘MISSÃO DOS / LEIGOS DO MUNDO’: / 1º PROCLAMAR EM TODA A PARTE A DIGNIDADE DA 

/  PESSOA HUMANA. / 2º AJUDAR AS PESSOAS A DESCOBRIR A SUA PRÓPRIA / DIGNIDADE. / 3º 
DENUNCIAR CORAJOSAMENTE AS AGRESSÕES COMETIDAS / CONTRA A DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA.» / Dom MANUEL DA SILVA MARTINS, / I BISPO DE SETÚBAL. 

  
Material Pedra mármore branco de Vila Viçosa 

  
Dimensão Estátua: alt. 2,70 m / Peso total: cerca de 3 toneladas 

  
Tipologia Estátua – Monumento 

  
Freguesia/ 

Localização 
Laranjeiro / Rua Amélia Rey Colaço, junto à Igreja de Nª Senhora de Fátima, Cova da 
Piedade-Laranjeiro 
Situa-se numa zona residencial adjacente ao edifício da Igreja de Nª Senhora de Fátima e 
encontra-se implantado num espaço verde relvado próximo de um passeio de acesso à Igreja. 

  
Propriedade Centro Social Paroquial Padre Ricardo Gameiro – Centro Comunitário Igreja Nª Senhora de 

Fátima, Cova da Piedade-Laranjeiro. 
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Estado de 
conservação 

A peça apresenta-se íntegra sem vestígios visíveis de degradação. Foi danificada na sequência 
da sua implantação no local onde se encontra, tendo sido vandalizada com caracteres 
grafitados e destruição parcial do rosto (nariz partido). A autora/escultora procedeu ao restauro 
da estátua tendo reconstituído o nariz e efectuado uma limpeza na superfície da pedra.  

  
Descrição 

formal 
Estátua constituída pela representação de uma figura de vulto esculpida directamente de um 
único bloco de pedra (mármore branco de Vila Viçosa) por talhe ou desbaste directo. Trata-
se da figuração simbólica de um Bispo/Pastor que assume um papel de vigilância para com 
o seu rebanho. A figura humana é representada por um corpo coberto com um manto (misto 
de bispo e de pastor) que segura, numa das mãos flectida sobre o peito, uma ovelha e detém 
a seus pés a figuração de outra ovelha que é acentuada pela posição estendida da outra mão 
numa acção de protecção e salvaguarda. O tratamento de superfície da pedra, com um efeito 
plástico de inacabado, revela em alternância a marca textural do trabalho incisivo de 
instrumentos mecânicos e manuais. Na expressão facial constata-se uma certa imprecisão no 
retrato sendo as feições marcadas com um desenho de traços humanos representando uma 
pessoa que agrega solidariamente todas as pessoas sem discriminação étnica ou social.  
A peça encontra-se implantada sobre um terreno relvado estando delimitada uma área 
envolvente em forma circular por uma cercadura ou grade que se destina a resguardar o 
lugar. A laje de pedra com inscrições está colocada numa área de terreno, igualmente 
relvado, mais próxima do passeio. 

  
História  Foi por convite do Reverendo Padre Ricardo Gameiro e conduzida pelo Sr. Padre Jorge 

Filipe que a autora/escultora Teresa Frazão concebeu a escultura visando o tributo ao I 
Bispo de Setúbal – D. Manuel da Silva Martins, perpetuando desta forma a sua presença na 
Diocese de Setúbal. O espaço adjacente à Igreja de Nª Senhora de Fátima foi o escolhido, 
sendo esta a última Igreja a ser sagrada pelo Reverendíssimo Bispo emérito.  
A cerimónia de inauguração ocorreu no dia 3 de Maio de 1998 na sequência da sagração da 
Igreja “templo em honra de Nª. Senhora de Fátima por sua excelência reverendíssima D. 
Manuel da Silva Martins primeiro Bispo de Setúbal com a presença das autoridades 
governamentais, autoridades locais e dos membros da comissão de construção, sendo Pároco 
o Reverendo Padre Ricardo Gameiro Lopes; a obra foi comparticipada pelo Feder, Câmara 
Municipal de Almada, Entidades Particulares e Comunidade Paroquial da Cova da Piedade”. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Teresa Frazão [Lisboa, n.1950] 
Licenciou-se em Escultura pela então ESBAL – Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, 
em 1974. Viajou para a Suíça em 1976 fixando residência em Lucerne. Em 1979 viajou para 
o Rio de Janeiro, Brasil, onde residiu até 1984. Regressou a Portugal, onde reside e tem 
desenvolvido a sua actividade artística trabalhando vários materiais, tais como a terracota, o 
bronze, a madeira e quase exclusivamente a pedra (mármores e granitos portugueses).  
Realizou a sua primeira exposição em 1987, participando desde então em várias exposições 
individuais e colectivas. Obteve o prémio de aquisição da 4ª e 5º Mostra de Escultura de Ar 
Livre – Amadora (1993 e 1997). Está representada em várias colecções particulares. É 
autora de obras de escultura pública em Almada.  

  
Observações Junto à entrada da Igreja e próximo à estátua de D. Manuel da Silva Martins figura uma 

lápide em pedra com a seguinte inscrição sobre uma chapa metálica: À DONA / MARIA 
EMÍLIA GUERREIRO NETO DE SOUSA / PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA / 
«QUANDO O CORAÇÃO É GRANDE EM GESTOS / DE SOLIDARIEDADE, A VONTADE E / A 
INTELIGÊNCIA SE ALIAM AO SERVIÇO DE / UM POVO, TEMOS A MULHER NA EXPRESSÃO / DA 
SUA VERDADEIRA GRANDEZA». / A PARÓQUIA DA COVA DA PIEDADE / RECONHECIDA / 3 DE 
MAIO DE 1998 
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Bibliografia/ 

Fontes 
Internet-Páginas web: - www.digitalmada.com/monumentos.asp?ID=6  
Testemunhos orais: - Escultora Teresa Frazão (Casa e Atelier, Sintra, 16-07-2006); Sr. P.e 

Ricardo Gameiro, Presidente do Centro Comunitário da Cova da Piedade-Laranjeiro 
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Figura 41 

  
 

Título «CIDADES IMAGINÁRIAS» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX 
Ano(s) 1998-1999 (?) 
 

  
Autoria/Escultor  Charters de Almeida [n.1935] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Projecto de arquitectura e espaço exterior público: Arquitecto João da Mota Guedes 
 

  
Inscrição 

Assinatura 
 
Assinado sobre chapa metálica gravada a negro: Charters Almeida 

  
Material Betão pré-fabricado pintado e espelho de água 

  
Dimensão Altura: aproximadamente 7 metros 

  
Tipologia Escultura abstracta 

  
Freguesia/ 

Localização 
Pragal / Praça da Estação Ferroviária do Pragal.  
Situa-se no espaço exterior defronte à Estação de caminho-de-ferro do Pragal, num lugar 
de percurso e passagem pedonal que serve de ligação aos locais de tomada e largada do 
comboio como também aos serviços vários que o núcleo urbano da estação oferece.  

  
Propriedade REFER EP – Rede Ferroviária Nacional 

  
Estado de 

conservação 
A peça no seu conjunto revela vestígios de humidade provocada pela permanência da 
água, evidenciando fortes áreas com lacunas na superfície pintada.   

  
Descrição formal Grupo escultórico não agregado, em betão pré-fabricado pintado de cor vermelha, 

constituído por cinco elementos formais geométricos de dimensão monumental 
representativos da série de conjuntos escultóricos a que o escultor denomina de “Cidades 
Imaginárias”. O conjunto desta peça escultórica encontra-se implantado em dois espaços 
distintos, mas contíguos. Um espelho de água em forma circular e na envolvente uma 
plataforma de pavimento em mosaico hidráulico em cor de cimento. Os cinco elementos 
formais, prevalentemente verticais de dimensões idênticas, de carácter monolítico que 
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sugerem vigas de construção do habitáculo humano, revelam a sua configuração de pura 
geometria em paralelepípedos rectângulos, sendo que três são truncados obliquamente 
numa das arestas do topo, um culmina com uma articulação arquitravada e um outro 
revela apenas uma superfície rectangular por se encontrar emerso no espelho de água. 
Trata-se de uma composição enquadrada na envolvente arquitectónica e ambiental com 
uma ordenação estrutural, dos cinco elementos formais, através de um jogo equidistante 
de articulações em ângulo (vertical e horizontal) e simetrias sobre um eixo longitudinal 
como se de um percurso se tratasse. O primeiro elemento formal (onde figura a placa 
metálica com a marca autoral) dispõe-se verticalmente, numa posição oblíqua, assente no 
pavimento exterior ao espelho de água. Sobre a superfície de água, no interior do círculo, 
dispõem-se: o segundo elemento que está horizontalmente emerso a partir do muro 
circular que ladeia o tanque de água até ao ponto central e penetra no terceiro elemento 
que se distingue dos demais por sugerir uma porta de entrada/passagem; o quarto 
elemento que é igual e paralelo ao primeiro dispõe-se no extremo oposto ao terceiro 
mantendo uma distância de simetria em relação ao círculo do espelho de água. Por último, 
o quinto elemento é colocado simetricamente ao primeiro sobre o pavimento sendo que se 
dispõe numa relação de paralelismo com o terceiro elemento. O conjunto dos elementos é 
reforçado pelo uso da mesma cor vermelha.   

  
História Foi a convite do Arquitecto João da Motta Guedes (autor das estações e interfaces entre 

Campolide e o Fogueteiro, Travessia Ferroviária Norte-Sul) que o autor/escultor Charters 
de Almeida desenvolveu cinco conjuntos de esculturas integradas em espaços exteriores às 
Estações de caminhos-de-ferro (Campolide, Pragal, Corroios, Foros de Amora e 
Fogueteiro) ao longo do eixo ferroviário que liga as duas margens do Rio Tejo.  

  
Dados biográficos 

do autor/escultor 
Charters de Almeida [Lisboa, n.1935] 
Diplomou-se, em 1962, no Curso de Escultura na Escola Superior de Belas Artes do 
Porto, tendo obtido a classificação de 20 valores com o trabalho de tese “Maturidade” 
exposto na cidade do Porto. Entre 1962 e 1971 desenvolveu actividade docente como 
professor titular na Escola Superior de Belas Artes do Porto. Em 1972 dedica-se 
exclusivamente ao trabalho de escultor. Realizou projectos de investigação ao abrigo de 
várias Bolsas de estudo, as quais se destacam: Património histórico e artístico do Brasil; 
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa; Alto patrocínio de l’Association Française 
d’Action Artistique; Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal; Portuguese 
Cultural Foundation, RI, USA; Fulbright-Hays Foundation, USA. De 1961 a 1970 foi 
distinguido com onze prémios em concursos públicos, nacionais e estrangeiros. Realizou 
mais de trinta exposições individuais (1963-1998) e também colectivas (1961-1992) 
oficiais e particulares em Portugal e no Estrangeiro. Desde 1972 tem desenvolvido 
actividade como desenhador de figurinos e Décors para espectáculos de Ballet e Ópera 
para a Fundação Calouste Gulbenkian e Teatro Nacional de S. Carlos, Lisboa. Foi 
condecorado com o Diploma de cidadão honorário dos Senados de Rohde Island, USA 
(1984) e de El Paso, Texas, USA (1985) e distinguido como Comendador da ordem do 
Infante D. Henrique, Portugal (1988) e Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres, França 
(1988). Tornou-se Officier de l’Ordre de Leopold du Royaume de Belgique e recebeu a 
Grande Cruz de Honra e Devoção da Soberana Ordem Militar de Malta, Itália. É autor de 
uma vasta produção de escultura de grande escala em espaços públicos urbanos em 
Portugal, Bélgica, USA e China. A sua obra é caracterizada inicialmente por uma 
linguagem plástica de esbatida figuração de pendor expressionista, desenvolvendo 
posteriormente obras informais de modelação abstracta e de grande rigor geométrico, 
privilegiando as dimensões monumentais com a introdução frequente do elemento cor, 
especialmente o vermelho. Está representado em museus, fundações e colecções 
particulares em Portugal e noutros países da Europa, Estados Unidos, Brasil, Canadá, 
Tunísia e Japão. 
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Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Monografias: - CUNHA, Rodrigo; BAHIA, Maria João. Charters de Almeida visto por 

Maria João Bahia e Rodrigo Cunha. Lisboa: Temas & Debates, Circulo de 
Leitores, 2006, pp.115-149; - FERNANDES, Francisco Vaz (Texto/Entrevistas). 
Sem Margens – Intervenções Plásticas nas Estações da Travessia Ferroviária 
Norte-Sul. Lisboa: Rede Ferroviária Nacional, Refer EP, 2001, pp.145-150; - 
MONTEIRO, José Charters. Charters de Almeida - La costruzione della forma tra 
architettura e sculptura – Alcune opera 1983-2004. Bologna: Editrice 
Compositori, 2004, pp. 112-116, 188-189; - SYNEK, Manuela. Charters de 
Almeida - Os desenhos e riscos no espaço do escultor poetizam as Cidades. 
Lisboa: ACD - Editores, 2000, pp. 46-67. 

Periódicos: - DUARTE, Rui Barreiros. A construção da forma entre arquitectura e 
escultura [entrevista a Charters de Almeida]. In, «Arquitectura e Vida», nº 55, 
Lisboa, Dezembro de 2004, pp.38-45. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores 
Portugueses ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização 
Editora, Vol. I, 4ª ed. (actualizada), 2000, p. 50; - PEREIRA, José Fernandes 
(direcção). Dicionário de Escultura Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 2005, 
pp. 69-75. 

Internet-Páginas web: - www.refer.pt/pt/projectos.php?id=97&idold=93  
Testemunhos orais: - Escultor Charters de Almeida (Casa e Atelier, Alcainça, 20-10-2006) 
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Figura 42 

  
 

Denominação «A MEMÓRIA DA QUINTA QUE NÓS FOMOS» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX  
Ano(s) 1997-1999 
Dia 01 de Junho de 1999 

  
Autoria/Escultor  Alunos da Escola EB 2/3 da Alembrança e Ceramista Elisabete Pimentel  

 
  

Produção/ 
Apoio técnico 

Execução na própria Escola realizada pelos vários Autores/alunos sob orientação da 
Ceramista Elisabete Pimentel 

  
Inscrição 

Assinatura 
No Mural: «ELISABETE PIMENTEL / TURMA 6 G / 1997-1999» 

  
Material Grés cerâmico 

  
Dimensão Alt. 1,20 m / Comp. 20,70 m (Lastras 0,30 x 0,30 m) 

  
Tipologia Animação arquitectónica - Mural em baixo relevo 

  
Freguesia/ 

Localização 
Feijó / Rua da Alembrança (Muro exterior da EB 2/3 da Alembrança)  
Situa-se no passeio urbano e faz parte integrante do muro que ladeia e circunscreve o 
território da Escola EB 2/3 da Alembrança. 

  
Propriedade Ministério da Educação / Escola EB 2/3 da Alembrança, Feijó 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta-se sem vestígios visíveis de degradação. 

  
Descrição 

formal 
Trata-se de um painel mural em baixo relevo com desenho inciso, modelado e pigmentado, 
realizado em co-autoria que se constituí por lastras quadradas de grés cerâmico. O conjunto 
desenvolve-se numa estrutura compositiva fragmentada num jogo visual de movimento e 
ritmo com alternância de elementos formais figurativos e abstractos que são representativos 
de um imaginário infantil face à temática tratada. Ao longo do mural sucedem-se em 
conjugação e harmonia: as figuras humanas, animais e vegetais, representando um menino 
com a sua mãe, uma raposa e a sua cria, uma vaca, uma cobra, um flamingo, uma tartaruga, 
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uma palmeira, flores e alguns elementos geométricos. A plasticidade do conjunto revela 
jogos de cor, texturas e volumetrias diferenciadas, fazendo parte integrante de um muro 
exterior do recinto escolar. 

  
História O projecto A memória da quinta que nós fomos, promovido pela Escola EB 2/3 da 

Alembrança, foi desenvolvido no âmbito do programa «Arte nas Escolas» e subsidiado pela 
DREL – Direcção Regional de Educação de Lisboa. A sua realização visava a preservação 
da memória adstrita à ruralidade e à quinta pré-existente, na actual zona urbana do Feijó. Foi 
desenvolvida, pelos alunos do 6º ano da turma G (1977-1979), uma investigação através de  
recolha de informação sobre os modos de vida praticados na anterior quinta. A execução do 
projecto contou com o apoio do Ministério da Educação e da Câmara Municipal de Almada. 
Inicialmente o projecto do mural integrava-se no âmbito de um programa de recuperação e 
arranjo de um espaço baldio, situado por detrás do bloco polivalente da escola, onde 
também se previa a construção de um auditório ao ar livre. Para a sua concretização, foi 
substituída a vedação então existente por um muro em cimento armado com três metros de 
altura e cerca de vinte e dois metros de comprimento, no qual seriam aplicadas as lastras de 
grés cerâmico formando no seu conjunto o painel enquadrado por duas faixas de cimento. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Elisabete Pimentel [?] 
 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Catálogos: - AAVV. O Imaginário da Quinta que Fomos. Feijó: EB 2/3 da Alembrança, 

1999; - RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no 
concelho de Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 
2004, pp. 110-111.  
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Figura 43 

  
 

Título «MONUMENTO À LIBERDADE» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX 
Ano(s) 1998-1999 
Dia 25 de Abril de 1999 

  
Autoria/Escultor  Jorge Vieira [1922-1998] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Metalúrgia «Pirra», Máquinas e Ferramentas, Lda., Estremoz 
Engenheiro José Pousadas Pereira 

  
Inscrição 

Assinatura 
 
 

  
Material Aço Corten 

  
Dimensão  

  
Tipologia Escultura 

  
Freguesia/ 

Localização 
Almada / Parque Urbano Comandante Júlio Ferraz, junto ao Fórum Municipal Romeu Correia 
Situa-se num espaço amplo relvado, com manchas arbóreas, na área central do Parque 
Urbano em confluência com diversos caminhos de acesso pedonal que permitem a entrada e 
passagem para as zonas envolventes edificadas da cidade.  

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
O conjunto das três peças revela nas superfícies mais baixas e acessíveis, à altura do corpo 
humano, uma diversidade de marcas inscritas quer de caracteres graffitados quer 
manuscritos. A superfície de cor ferrosa, que se deve à oxidação natural do aço corten, 
funciona como uma patine orgânica evidenciando algumas lacunas e marcas do tempo.  

  
Descrição 

formal 
Grupo escultórico não agregado, em aço corten, constituído por três elementos formais 
assentes directamente no terreno relvado sobre uma fundação circular de betão. Trata-se de 
uma representação figurativa sintetizada por uma estrutura visível de planos que se 
intersectam perpendicularmente em volumetrias delimitadas pela configuração fragmentada 
e repetida de um braço, antebraço e mão. Compõe-se por três braços que se erguem com as 



 
Livro II.  Inventário iconográfico e documental – Escultura Pública (1936-2005)- Almada 

 113

mãos abertas, cujas palmas se encontram posicionadas de forma distinta, sendo que uma das 
mãos se encontra centralizada e frontalizada em relação às outras duas.  

  
História Foi aprovada por unanimidade em reunião da Assembleia municipal de 02 de Dezembro de 

1998 a proposta de concepção e execução do Monumento à Liberdade a ser implantado nos 
terrenos adjacentes ao Fórum Municipal Romeu Correia, nomeadamente Parque Urbano 
Comandante Júlio Ferraz. Para a sua realização a Câmara Municipal de Almada convidou o 
autor/escultor Jorge Vieira. Trata-se de um monumento póstumo tendo sido concebido, até 
23 de Dezembro de 1998, o desenho e a maqueta à escala, em aço corten, e em Janeiro de 
1999 asseguradas a sua execução e implementação no local pela viúva e herdeira de Jorge 
Vieira, a escultora Noémia Cruz.  
A cerimónia de inauguração decorreu no âmbito do vasto programa de comemorações dos 
25 anos do 25 de Abril de 1994. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Jorge Vieira [Lisboa, 1922 – Estremoz, 1998] 
Frequentou entre 1941 e 1953 a então Escola de Belas Artes onde concluiu o curso de 
Escultura. Foi aluno de Simões de Almeida (tio) e de Leopoldo e Almeida. Trabalhou nos 
ateliers de António Duarte, Francisco Franco e António da Rocha, desenvolvendo 
conhecimentos do trabalho de atelier e do domínio da tecnologia da terracota com engobes, 
fundamental no seu percurso artístico. Frequentou em 1954 a Slade School of Fine Arts em 
Londres sob orientação de Henry Moore, Reginald Butler, F.E. Mc’William.  
Iniciou actividade docente nas Caldas da Rainha em 1952-1953 e em Lisboa na Escola 
Industrial António Arroio em 1956-1957. Em 1972 foi professor assistente na Escola 
Superior de Belas Artes de Lisboa e em 1976 ingressou na Escola Superior de Belas Artes 
do Porto de onde transitou em 1981 para a Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, onde 
será anos mais tarde nomeado professor, jubilando-se em 1992.  
Desenvolveu intensa actividade artística produtiva e expositiva na área da Escultura tendo 
sido diversas vezes premiado. Destaca-se a sua participação em 1953 como oponente a um 
concurso internacional de escultura – O prisioneiro político desconhecido – da iniciativa do 
Institute of Contemporary Arts de Londres, contando no júri com a presença de Herbert 
Reed, g.C. Argan e Henry Moore, onde viu o seu trabalho ser premiado e exposto na Tate 
Galllery. Algumas décadas mais tarde, em 1994, o monumento premiado em Londres será 
erguido em Beja. É autor de vasta produção de escultura pública, em diversas regiões do 
país e do estrangeiro, podendo considerar-se a consagração definitiva da sua carreira com a 
obra O Homem-Sol implantada defronte da Porta do Oriente no Parque das Nações.  
Realizou a sua primeira exposição individual em 1949 na SNBA – Sociedade Nacional de 
Belas Artes, expondo colectivamente desde 1946. Em 1995 realizou uma exposição 
retrospectiva no Museu do Chiado onde está representado. No mesmo ano foi inaugurado 
em Beja um Museu monográfico – Casa das Artes Jorge Vieira – que acolhe grande parte do 
espólio do escultor. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 001 – Acta nº 07 

(31-03-1998) / Livro nº 004 – Acta nº 24 (02-12-1998) / Acta nº 04 (17-02-1999).  
Monografias: - MOTA, Arlindo. Formas de Liberdade - O 25 de Abril na Arte Pública 

Portuguesa. Lisboa: Montepio Geral, 1999, p. 64. 
Catálogos:- AAVV. Jorge Vieira. Estremoz: Câmara Municipal de Estremoz, 2000; - 

AAVV. Museu Jorge Vieira – Casa das Artes. Beja: Câmara Municipal de Beja, 
1998; - RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no 
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concelho de Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 
2004, pp. 60-61, 130. 

Periódicos: - AAVV. 25 anos do 25 de Abril «Monumento à Liberdade». In: - «Boletim 
Municipal», Almada: CMA, nº 37, Fevereiro 1999, p.17; - «Boletim Municipal», 
Almada: CMA, nº 40, Maio 1999, [Capa], p. 14; - Jornal «O Público», Lisboa, 16 de 
Dezembro de 1998. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores 
Portugueses ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização 
Editora, Vol. V, 4ª ed. (actualizada), 2000, pp. 354-356; - PEREIRA, José 
Fernandes (direcção). Dicionário de Escultura Portuguesa. Lisboa: Editorial 
Caminho, 2005, pp. 607-613. 

Internet-Páginas Web: - www.m-almada.pt/website/main.php?id=93  
Testemunhos orais: - Escultora Noémia Cruz – Jorge Vieira (Casa, Lisboa, 16-11-

2005). 
  

Registo de imagem FL - Positivo a cores – formato digital (jpeg) 
  

Preenchido por: FL - 30/Outubro/2006 
 
 



 
Livro II.  Inventário iconográfico e documental – Escultura Pública (1936-2005)- Almada 

 115

 
 
 
 
 
 

 
 

      
Figura 44 

  
 

Título «MONUMENTO À PAZ» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX  
Ano(s) 1998-1999  
De 31 de Dezembro de 1999 para 01 de Janeiro de 2000 – Dia Mundial da Paz 

  
Autoria/Escultor  José Aurélio [n.1938] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Metalruda Construções Metálicas, S.A. 

  
Inscrição 

Assinatura 
 
Assinado e datado: «José Aurélio 98/99 / Metalruda» 

  
Material Aço Corten e Espelho de Água 

  
Dimensão Comp. máx. 42 m 

Alt. máx. 26 m 
Larg. máx. 15 m 

  
Tipologia Escultura abstracta - Monumento 

  
Freguesia/ 

Localização 
Cova da Piedade / Parque da Paz, entre a zona da Rotunda do Centro-Sul e o Bairro do 
Chegadinho. 
Situa-se num espaço amplo e arborizado, no largo da alameda na vasta área do vale central 
do Parque Urbano de Almada designado por Parque da Paz onde confluem diversos 
caminhos. Dominando a paisagem da encosta, a escultura é visível em toda a área 
circundante.  

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta na superfície uma acentuada cor ferrosa devido à oxidação natural do aço 
corten que adquire uma patine com o tempo. Revela nas superfícies circundantes à altura do 
corpo humano, uma diversidade de marcas inscritas quer de caracteres graffitados quer 
manuscritos. O espaço abaixo do nível do chão que constitui o espelho de água concentra 
alguns detritos ou vestígios da intervenção humana.  
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Descrição 
formal 

Grupo escultórico agregado constituído por múltiplas lâminas de aço corten que se 
organizam formalmente a partir de um eixo central irradiando, num desenho de estrutura 
espiraliforme e de recorte curvilíneo, volumes sucessivos de superfícies planas e lineares em 
movimentos ondulantes, envolventes e ascendentes. Trata-se de uma composição plástica de 
concepção orgânica que simbolicamente evoca a idealização de uma “Árvore” com as suas 
raízes e ramificações aéreas, representando a «Paz» nas suas múltiplas vertentes idealistas 
como um sublinhado do lugar, o Parque da Paz.  
A escultura, no seu conjunto unificado de formas, encontra-se implantada sobre um espelho 
de água (presentemente sem água), numa espécie de semi-círculo de onde partem os vários 
elementos formais que se propagam no espaço como um corpo movente e se enrolam em 
desdobramento crescente conquistando o espaço livre envolvente e abrangendo 
aproximadamente os 42 metros de comprimento, nos pontos mais afastados, os 15 metros de 
profundidade e os 26 metros de altura no elemento vertical de maior alcance visual. No 
corpo central a partir do espelho de água existem alguns volumes transformados em 
marcações volumétricas transversais às laminas principais que sugerem a funcionalidade de 
bancos. 

  
História A peça escultórica de José Aurélio integra-se no projecto de construção do Parque Urbano 

de Almada, designado por Parque da Paz. Este foi o resultado de um processo de 
planeamento iniciado pela Câmara Municipal desde 1975, o que permitiu a declaração de 
utilidade pública e aquisição de terrenos pelo município. Volvidos cerca de vinte anos foi 
possível executar o projecto concebido pelo Arquitecto Paisagista Sidónio Pardal com o 
apoio de uma vasta equipa técnica: CESUR – Centro de Sistemas Urbanos e Regionais da 
Universidade Técnica de Lisboa e Universidade Técnica de Lisboa – Curso de Mestrado em 
Planeamento Regional e Urbano. 
Foi por convite da Câmara Municipal de Almada que o autor/escultor concebeu inicialmente 
três soluções formais e plásticas para assinalar com um monumento evocativo à Paz a 
qualificação de um determinado espaço, o largo central no interior do parque, o mais 
importante percurso que este sugere. Foi seleccionada uma das três soluções, por se afirmar 
a que não acentuava a ortogonalidade da praça e não criava situações de tipo arquitectónico, 
tais como portas e colunas.  
O acto inaugural ocorreu na passagem do dia 31 de Dezembro de 1999 para o dia 01 de 
Janeiro de 2000 assinalando o Dia Mundial da Paz. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

José Aurélio [Alcobaça, n.1938] 
Frequentou o curso de Escultura da ESBAL – Escola Superior de Belas Artes de Lisboa – 
iniciando, no contexto escolar, um percurso de Exposições Extra-Escolares de alunos da 
ESBAL (1957 e 1958). Em 1958 foi convidado a trabalhar na Fábrica Secla, nas Caldas da 
Rainha, em renovação da faiança portuguesa. No ano seguinte efectuou uma viagem de 
estudo a França, Bélgica e Holanda, participando na I Bienal de Paris. Em 1961, participou 
na II Exposição da Artes Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian e fixou residência em 
Óbidos, aí instalando o seu atelier. Empreendeu várias acções de dinamização cultural no 
âmbito da Associação dos Amigos de Óbidos (1962-1964) e fundou a Galeria Ogiva 
(Óbidos 1969-1974). A década de 60 caracterizou uma das vocações do seu trabalho com a 
escultura pública A Mão (1966, betão pintado), obra executada por encomenda para um 
Monumento aos heróis de Angola em Óbidos, alargando também a sua actividade a outros 
campos técnico-artísticos, como a medalhística e a fundição. Em 1978/79, desenvolveu 
investigação como Bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian.  
Tem desenvolvido, desde 1966, intensa actividade produtiva e expositiva na área da 
Medalhística, Joalharia, Design e Escultura, tendo sido reconhecido e premiado por várias 
vezes em Portugal e no estrangeiro.  
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Tem executado, desde há várias décadas, uma vasta produção de escultura eminentemente 
pública implantada por diversas regiões do país e também do estrangeiro, com destaque para 
o Monumento Humberto Delgado (1976, Cela Velha), o Padrão do 8º Centenário da 
Fundação da Abadia de Alcobaça (1978, Alcobaça), as Gárgulas da Torre do Tombo 
(1988, Lisboa), o Monumento à Paz (1999, Almada) e a Porta de Abril (2001, São Paulo, 
Brasil). A sua obra é caracterizada por um percurso versátil quer em termos conceptuais e 
plásticos quer tecnológicos, recorrendo a materiais tão diversificados como pedra, betão, 
bronze, madeira, metal, arame, barro, ferro, aço inox e corten, ou materiais recuperados. 
Reside e trabalha em Alcobaça, na Casa da Quinta da Preta, desde 1980. Presentemente 
desenvolve em Alcobaça um projecto de uma Fundação Cultural «O Armazém das Artes» 
vocacionado para a promoção e divulgação da cultura em cooperação com as autarquias 
locais e instituições oficiais ou particulares de ensino de cultura e de museologia.  
Está largamente representado em lugares públicos, colecções e Museus de Portugal, Brasil, 
França, Holanda, Estados Unidos da América, Japão e Inglaterra. 

  
Observações  

  
Bibliografia Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 134 – Acta nº 06 

(15-03-1995). 

Monografias: - AAVV. José Aurélio - Gestos e Sinais. Lisboa: Fundação Mário Soares, Co-
edição Magno, Ideias e Informação, 2001; - AZEVEDO, Fernando (Texto); 
CONDINHO, Levi (Poema). Monumento à Paz - Escultura de José Aurélio. 
Almada: CMA, 2001; - PARDAL, Sidónio. Parque da Cidade de Almada - 
Arquitectura de uma paisagem. Almada: Câmara Municipal de Almada e CESUR – 
Universidade Técnica de Lisboa, 1997, pp.46-50. 

Catálogos: - AAVV. José Aurélio – Escultura. Almada: Galeria Municipal de Arte, 1989; - 
AAVV. José Aurélio – Ideia para um Monumento. Almada: Galeria Municipal de 
Arte, 1993; - RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no 
concelho de Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 
2004, pp. 58-59, 131; - RIBEIRO, Rogério (textos de Cristina Azevedo Tavares e 
Levi Condinnho). José Aurélio: Desenho Escultura, Monumento à Paz. Almada: 
Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2000. 

Periódicos: - AAVV. «Monumento à Paz». In: - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 
56, Janeiro 2001, p. 2; - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 57, Fevereiro 
2001, p. 2; - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 64, Outubro 2001, p. 5. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores 
Portugueses ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização 
Editora, Vol. I, 4ª ed. 2000, p. 151; - PEREIRA, José Fernandes (direcção). 
Dicionário de Escultura Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 2005, pp. 69-75. 

Internet-Páginas Web: - www.m-almada.pt/website/main.php?id=94  
            - www.instituto-camoes.pt/noticiario/patrimonio/patrimalmada.htm  
Testemunhos orais: - Escultor José Aurélio (Casa e Atelier/Quinta da Preta, Alcobaça, 14-

01-2005). 
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Figura 45 

  
 

Título «LUÍS MANUEL DA SILVA VIANA DE SÁ» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX  
Ano 1999 
 

  
Autoria/Escultor  Rogério Ribeiro [n.1930] e João Duarte [n.1952]  

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Fundição Isaias – Corroios 
Metalúrgica «Pirra» – Máquinas Ferramentas, Lda., Estremoz 

  
Inscrição 

 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 

Caracteres aplicados sobre chapa metálica – parte frontal subjacente à Efígie: PARQUE / 
LUIS SÁ / PROFESSOR UNIVERSITÁRIO / DEPUTADO / DESTACADO DIRIGENTE / DO / 
PARTIDO COMUNISTA / PORTUGUÊS / 1952-1999 
Caracteres aplicados sobre chapa metálica – parte de trás: LUÍS MANUEL DA / SILVA VIANA 
DE SÁ / NASCEU EM 1952 EM LUBANGO / ANGOLA / LICENCIADO EM DIREITO / DOUTOR EM 
CIÊNCIAS SOCIAIS / DEPUTADO / À / ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA / E / PARLAMENTO 
EUROPEU / MEMBRO DA COMISSÃO POLÍTICA / DO / COMITÉ CENTRAL DO PCP / DEDICOU A 
SUA VIDA À / LUTA PELA / LIBERDADE 
Assinado sobre a placa metálica da Efígie: João Duarte 

  
Material Metal/Bronze 

  
Dimensão  

  
Tipologia Memorial (Efígie) - Monumento 

  
Freguesia/ 

Localização 
Laranjeiro / Parque Luís Sá 
Situa-se num espaço amplo e arborizado, num dos caminhos pedonais do Parque urbano que 
lhe dá nome. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta-se íntegra, revelando apenas vestígios de marcas do tempo.  

  
Descrição 

formal 
Trata-se de um memorial com integração do retrato escultórico, em bronze, de uma 
personalidade política. O elemento escultórico (medalhão) constitui-se por uma efígie em 
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baixo relevo modelada sobre uma placa circular (medalhão) que representa plasticamente a 
parte superior da figura retratada, incluindo a cabeça e o pescoço que surge evidenciado por 
contornos definidos de um casaco e da camisa com o nó da gravata. A placa circular 
metálica da efígie (medalhão) encontra-se integrada sobre uma superfície que lhe serve de 
suporte e de fundo, também metálica, constituída por uma placa rectangular colocada na 
vertical. Esta está sobreposta a outra placa de maior dimensão que por sua vez se encontram 
simetricamente separadas e contrapostas a outras duas placas idênticas, tendo como 
elemento de encaixe uma outra placa encaixada no eixo central. O conjunto das placas 
verticais está transversalmente encimado a um outro conjunto de placas que assentam sobre 
a base igualmente metálica. Esta base constituída por placas sobrepostas assenta 
directamente sobre o pavimento calcetado. No verso e reverso das placas verticais figura a 
respectiva inscrição. 

  
História Foi por iniciativa da Câmara Municipal de Almada e Junta de Freguesia do Laranjeiro que 

se erigiu no Parque urbano que lhe dá nome, o monumento em memória e homenagem 
póstuma evocativa a Luís Sá. Foram convidados os autores escultor João Duarte que 
realizou o retrato escultórico (medalhão) e o Professor Pintor Rogério Ribeiro que concebeu 
o projecto do memorial. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

João Duarte [Lisboa, n.1952] 
Concluiu o Curso de Escultura na então Escola Superior de Belas Artes em 1978. Tem 
desenvolvido actividade docente como professor assistente na actual Faculdade de Belas 
Artes da Universidade de Lisboa desde o ano lectivo de 1989-1990. Expõe colectivamente 
desde 1978 e, individualmente, desde 1983, no país e no estrangeiro, tendo sido premiado 
por diversas vezes. É, desde 1990, membro da FIDEM – Federação Internacional de 
Medalhística, da Sculptors Guild Inc. de Nova Yorque e membro-fundador do Grupo 
Anverso/Reverso (medalhística contemporânea), do Projecto Volte Face (medalhística 
contemporânea) e da Associação de Artistas Plásticos do Concelho de Vila Franca de Xira. 
Participou com frequência em congressos e exposições internacionais. Para além da vasta 
actividade produtiva e expositiva na área da medalhística contemporânea, inclui-se 
igualmente no seu percurso artístico a produção de moedas na área da numismática e de 
escultura pública implantada em várias zonas do país, em particular na periferia de Lisboa, 
destacando-se: Alverca, 1968; Alhandra, 1983; Peniche, 1992; Paio Pires, 1993 e 1995; 
Vialonga, 1993 e 1996; Grândola, 1994 e no Seixal, 1997. Encontra-se representado em 
vários museus nacionais e estrangeiros e em colecções privadas. 
 

Rogério Ribeiro [Estremoz, n.1930] 
Licenciou-se no curso de Pintura da então ESBAL – Escola Superior de Belas Artes de 
Lisboa. Em 1961 iniciou actividade docente como Professor de Pintura e Tecnologias na 
Escola de Artes Decorativas António Arroio, Lisboa. Entre 1971 e 1996, foi Professor 
assistente na ESBAL e, desde 2000, Professor Associado. Foi director-fundador da Galeria 
Municipal de Arte de Almada, desde 1988, e a Casa da Cerca – Centro de Arte 
Contemporânea de Almada, desde 1993. Desenvolveu ampla actividade produtiva e 
expositiva na área da Ilustração, Gravura, Cerâmica e Tapeçaria por encomendas 
particulares, empresas e organismos oficiais. Em 1958 foi sócio-fundador da Cooperativa 
Gravura. Realizou, desde 1964, trabalho de Design de Equipamento e Gráfico. Participou 
em exposições colectivas a partir de 1950 e expõe individualmente desde 1954. Tem 
desenvolvido várias intervenções artísticas de azulejos, destacando-se: Santiago do Chile, 
1996; Almada, 1997; Lisboa, 1999 e 2006; Japão, 1999; S. Miguel, 2001 e Porto, 2002. 
Desenvolveu trabalhos de escultura pública localizada em Almada, 2001 e 2005. Encontra-
se representado em várias colecções públicas e privadas no país e no estrangeiro. 
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Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Monografias: BARROSO, Eduardo Paz. Rogério Ribeiro - Uma Monografia. Porto: Ed. 

Cordeiros Galeria, 2006, pp.480-481. 
Catálogos: - RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho 

de Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 
129, 133-134. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores 
Portugueses ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização 
Editora, Vol. II, 4ª ed. (actualizada) 2000, p. 219; IDEM, Vol. V, 4ª ed. pp. 57-58; - 
PEREIRA, José Fernandes (direcção). Dicionário de Escultura Portuguesa. Lisboa: 
Editorial Caminho, 2005, pp. 215-216. 

Testemunhos orais: - Escultor João Duarte (Faculdade de Belas Artes, Lisboa, 13-01-2005 e 
20-01-2005) e Pintor Rogério Ribeiro (Casa da Cerca, Almada, 20-04-2006) 
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Figura 46 

  
 

Título «MIRANTE» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX  
Ano(s) 1998-2000 
Dia 06 de Março de 2000 

  
Autoria/Escultor  Anabela Felício [n.1967] e Helena Moreira [n.1961] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Empresa XIX Construção, Projectos e Gestão, Lda. 
 

  
Inscrição 

Assinatura 
 

  
Material Betão natural pintado e bloco de betão marmoreado 

  
Dimensão Alt. 3,73 m – larg. 1,40 m 

  
Tipologia Escultura 

  
Freguesia/ 

Localização 
Cacilhas / Passeio Ribeirinho do Ginjal, Jardim do Rio/Cais do Ginjal 
Situa-se no amplo espaço do percurso, da arriba fronteira ao Rio Tejo, compreendido entre o 
Cais do Ginjal e o Forte da Fonte da Pipa, no Olho de Boi. O percurso é marcado por um 
eixo principal, ladeado por manchas arbóreas e zonas verdes, que no extremo culmina numa 
peça escultórica de referência arquitectónica cuja função é a de Mirante. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta-se com marcas visíveis da acção do tempo e da grande agressividade 
ambiental. A superfície pintada revela algumas lacunas.  

  
Descrição 

formal 
Objecto escultórico, em betão pintado de branco e bloco de betão com duas cores (branco e 
azul), assente sobre uma plataforma de pavimento de calçada em vidraça, com uma 
composição em xadrez cinzento e branco. Trata-se da representação plástica de uma peça de 
raíz arquitectónica, da construção do habitáculo humano, que evidencia um escadório 
constituído por dezassete degraus e um patamar superior. O bloco estrutural e formal 
compõe-se assimetricamente surgindo como elemento de destaque o paramento circundante 
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e envolvente a um dos lados da escada culminando no lado oposto ao patamar superior. Este 
distingue-se da restante construção pelo tratamento da superfície pigmentada a fresco com 
manchas de cor azul e branco. O conjunto da superfície do bloco que compõe o escadório foi 
tratado com pintura de cor branca. 

  
História Foi no âmbito do projecto Nova Almada Velha – PRU – Programa de Reabilitação Urbana 

do núcleo antigo da Cidade de Almada e da sua Frente Ribeirinha que integra o Plano de 
Requalificação das Margens da Cidade de Almada que surgiu, associado ao projecto do 
Elevador Panorâmico da Boca do Vento, o de recuperação do Passeio Ribeirinho do Ginjal a 
par com outros elementos históricos e patrimoniais, a saber: Fonte da Pipa e consolidação da 
escarpa fóssil. O Passeio Ribeirinho do Ginjal, integrado num circuito do Jardim do Rio 
encontra-se ladeado de estruturas arbóreas e elementos formais e funcionais construídos 
como bancos, muros e um Mirante. Este, a par com o Elevador e localizado na sua 
proximidade, constitui-se como um elemento importante de estadia transitória e de 
contemplação directa sobre o Rio Tejo e a Cidade de Lisboa. 
A sua concepção formal e estética ficou a cargo das arquitectas da Câmara Municipal de 
Almada, Anabela Felício e Helena Moreira, que desenvolveram o projecto do percurso 
paisagístico e das intervenções arquitectónicas nos vários pontos de percurso. A concepção 
do Mirante surge referenciada à Prosa do Observatório de Cortazár, de Jaik-pur, Índia.  

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Anabela Felício [n. 1967] 
Licenciada em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura de Lisboa. Foi no âmbito do 
Programa de Reabilitação Urbana (PRU) que desde 1991, tem desenvolvido actividade na 
Divisão de Qualificação Urbana da Câmara Municipal de Almada. Destaca-se o projecto de 
recuperação do Jardim do Rio/Cais do Ginjal, Miradouro da Boca do Vento e Restaurante do 
Jardim do Castelo. 
 
Helena Moreira [n.1961] 
Licenciada em Arquitectura Paisagista pelo Instituto Superior de Argonomia, Lisboa. Desde 
1990 desenvolve actividade na Divisão de Qualificação urbana da Câmara Municipal de 
Almada. Dos projectos de sua autoria sublinha-se a recuperação do Jardim do Rio/Cais do 
Ginjal, do Jardim do Castelo e do Parque da Juventude, em Almada. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Monografias: - BRANDÃO, Pedro (coordenação). O Chão da Cidade – Guia de avaliação do 

design de espaço público. Lisboa: Centro Português de Design, 2002, pp. 130-137. 
Periódicos: - CAMACHO, João. Almada Velha muda de figurino. In, «Arquitectura e vida», 

nº 15, Lisboa, Abril 2001, pp.58-63. 
Testemunhos orais: Arquitectas Anabela Felício e Helena Moreira (Câmara Municipal de 

Almada - Divisão de Qualificação Urbana - Departamento Administração Planeamento 
Urbanístico, Obras Municipais e Habitação, 16-10-2006). 
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Figura 47 

  
 

Título «ELEVADOR DA BOCA DO VENTO» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX  
Ano(s) 1998-2000 
Dia 24 de Junho de 2000 

  
Autoria/Escultor  José Aurélio [n.1938] Conceito e forma inicial 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Consórcio SETH – Sociedade de Empreitadas e Trabalhos Hidráulicos, Lda. 
SULFASE – Electricidade e Telecomunicações, Lda. 
Projecto de execução/construção: Arquitecto Alexandre Fidalgo Mineiro 
Projecto de Fundações: Engenheiros Alfredo e Luís de Pinho Morgado 
Empreitada de reconhecimento Geológico e Geotécnico dos terrenos para as Fundações do 
Elevador: Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A. 
Estudo Prévio desenvolvido pelos Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Almada – 
Divisão de Projectos do DOMH, Divisão de Qualificação Urbana do DPU e Consultores 
externos nas áreas de Fundações  
Estruturas, Estética e Equipamentos mecânicos e electromecânicos:  
Engenheiros José Veloso, Tomáz Ripper, João de Almeida e Giovanni Casella. 
Fornecimento do equipamento a cargo da empresa OTIS, Elevadores de portugal, S.A. 

  
Inscrição 

 
 

Assinatura 

Placa informativa: ELEVADOR PANORÂMICO DA BOCA DO VENTO / QUALIFICAR A CIDADE – 
PROMOVER ALMADA VELHA / INAUGURADO A 24 DE JUNHO DE 2000 / PELA EXMª SENHORA 
PRESIDENTE / CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA / MARIA EMÍLIA NETO DE SOUSA 

  
Material Acrílico, betão e metal 

  
Dimensão Altura: 50 m 

  
Tipologia Elevador/Escultura 

  
Freguesia/ 

Localização 
Cacilhas / Passeio Ribeirinho do Ginjal, Jardim do Rio e Miradouro da Boca do Vento. 
Situa-se no amplo espaço, da arriba fronteira ao Rio Tejo, compreendido entre o Miradouro 
Luís de Queirós, da Boca do Vento, e a zona ribeirinha de Almada – Cais do Ginjal. Faz a 
ligação de acesso da zona antiga da cidade – Almada Velha – através de um percurso linear 
do Miradouro até ao Cais do Ginjal. 
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Propriedade Câmara Municipal de Almada  

  
Estado de 

conservação 
A peça está sujeita a grande agressividade ambiental, tendo sido acautelado um plano de 
durabilidade com a garantia de mais de 100 anos. O revestimento em acrílico da torre em 
betão armado que suporta o elevador tem a função de evitar infiltrações causadas pela 
humidade do rio. O betão foi tratado com verniz poliutereno como protector das condições 
atmosféricas locais. Apresenta-se com alguns vestígios e marcas do tempo.  

  
Descrição 

formal 
Objecto escultórico com funcionalidade de Elevador, em acrílico, betão armado e metal, com 
cerca de 50 metros de altura e comportando aproximadamente 12 a 16 pessoas (1600 Kg). 
Constitui-se por um elemento vertical em torre ou coluna em U, onde no centro se integra o 
elemento ascendente/descendente e nos lados os apoios, cablagem e contrapesos, cujo corpo 
inferior se compõe como base de fuste do conjunto. Este embasamento constitui-se por uma 
zona edifícada de recepção em semicírculo, área de espera com um banco contínuo, e integra 
os serviços de apoio indispensáveis. O acesso à cobertura desta área de espera faz-se 
lateralmente por duas escadarias simétricas semicirculares culminando num 
patamar/miradouro, a partir do qual se inicia a escada de emergência de onde emerge o fuste 
do elevador. Este constituí-se por uma peça monolítica construída em betão, de superfície 
lisa e correspondente à coluna de ascensão/descensão da cabina envidraçada, onde estão 
integradas e recolhidas as componentes técnicas do ascensor o que permite uma área de 180 
graus de visualização para o espaço exterior. A escadaria de emergência, com o mesmo 
critério formal e estrutural da guarda do passadiço superior, desenvolve-se paralelamente ao 
fuste rematado no topo pela casa das máquinas, gerando uma envolvente gráfica expressiva. 
O acesso para o miradouro a partir do fuste faz-se por uma ponte ou passadiço de ligação 
constituído por uma asna metálica com pavimento em madeira e que conduz a uma série de 
serviços incluindo o miradouro.  

  
História Foi no âmbito do projecto Nova Almada Velha – PRU – Programa de Reabilitação Urbana 

do núcleo antigo da Cidade de Almada e da sua Frente Ribeirinha que integra o Plano de 
Requalificação das Margens da Cidade de Almada que o Elevador foi concebido e realizado 
como um dos elementos de valorização das potencialidades lúdico-turísticas da zona. No 
mesmo Plano de requalificação foi igualmente integrada e articulada a recuperação de um 
conjunto de outros elementos históricos e patrimoniais, a saber: Fonte da Pipa, Passeio 
Ribeirinho do Ginjal e consolidação da escarpa fóssil.  O Elevador constituiu-se assim como 
um elemento importante de um percurso ascendente/descendente na ligação e articulação 
entre a zona ribeirinha de Almada e a zona antiga da Cidade, Almada Velha. Para a sua 
concepção formal e modelação plástica foi convidado o autor/escultor José Aurélio que 
desenvolveu algumas soluções plásticas, em particular a visão panorâmica sobre a zona 
ribeirinha e a Cidade de Lisboa. 
As obras de construção tiveram início em Setembro de 1998, com a consolidação da falésia 
subjacente à zona envolvente do Jardim Botânico da Casa da Cerca – Centro de Arte 
Contemporânea e sobrejacente à Fonte da Pipa, seguindo-se os trabalhos de fundações. Em 
Dezembro de 1998 foi lançada a primeira pedra para a construção do Elevador Panorâmico 
da Boca do Vento, tendo sido descerrada uma lápide comemorativa pela Presidente da 
Câmara Municipal de Almada apelidando o projecto de «obra de arte». 
A primeira viagem oficial do Elevador da Boca do Vento, que durou cerca de um minuto, 
realizou-se aquando a inauguração, contando com a presença de diversas personalidades 
autárquicas e também do Governo Central. 
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Dados 
biográficos do 
autor/escultor 

José Aurélio [Alcobaça, n.1938] 
Frequentou o curso de Escultura da ESBAL – Escola Superior de Belas Artes de Lisboa – 
iniciando, no contexto escolar, um percurso de Exposições Extra-Escolares de alunos da 
ESBAL (1957 e 1958). Em 1958 foi convidado a trabalhar na Fábrica Secla, nas Caldas da 
Rainha, em renovação da faiança portuguesa. No ano seguinte efectuou uma viagem de 
estudo a França, Bélgica e Holanda, participando na I Bienal de Paris. Em 1961, participou 
na II Exposição da Artes Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian e fixou residência em 
Óbidos, aí instalando o seu atelier. Empreendeu várias acções de dinamização cultural no 
âmbito da Associação dos Amigos de Óbidos (1962-1964) e fundou a Galeria Ogiva (Óbidos 
1969-1974). A década de 60 caracterizou uma das vocações do seu trabalho com a escultura 
pública A Mão (1966, betão pintado), obra executada por encomenda para um Monumento 
aos heróis de Angola em Óbidos, alargando também a sua actividade a outros campos 
técnico-artísticos, como a medalhística e a fundição. Em 1978/79, desenvolveu investigação 
como Bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian.  
Tem desenvolvido, desde 1966, intensa actividade produtiva e expositiva na área da 
Medalhística, Joalharia, Design e Escultura, tendo sido reconhecido e premiado por várias 
vezes em Portugal e no estrangeiro.  
Tem executado, desde há várias décadas, uma vasta produção de escultura eminentemente 
pública implantada por diversas regiões do país e também do estrangeiro, com destaque para 
o Monumento Humberto Delgado (1976, Cela Velha), o Padrão do 8º Centenário da 
Fundação da Abadia de Alcobaça (1978, Alcobaça), as Gárgulas da Torre do Tombo (1988, 
Lisboa), o Monumento à Paz (1999, Almada) e a Porta de Abril (2001, São Paulo, Brasil). A 
sua obra é caracterizada por um percurso versátil quer em termos conceptuais e plásticos 
quer tecnológicos, recorrendo a materiais tão diversificados como pedra, betão, bronze, 
madeira, metal, arame, barro, ferro, aço inox e corten, ou materiais recuperados. 
Reside e trabalha em Alcobaça, na Casa da Quinta da Preta, desde 1980. Presentemente 
desenvolve em Alcobaça um projecto de uma Fundação Cultural «O Armazém das Artes» 
vocacionado para a promoção e divulgação da cultura em cooperação com as autarquias 
locais e instituições oficiais ou particulares de ensino de cultura e de museologia.  
Está largamente representado em lugares públicos, colecções e Museus de Portugal, Brasil, 
França, Holanda, Estados Unidos da América, Japão e Inglaterra. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Monografias: - AAVV. José Aurélio - Gestos e Sinais. Lisboa: Fundação Mário Soares, Co-

edição Magno, Ideias e Informação, 2001; - BRANDÃO, Pedro (coordenação). O Chão 
da Cidade – Guia de avaliação do design de espaço público. Lisboa: Centro Português de 
Design, 2002, pp. 130-137. 

 Catálogos: - RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho 
de Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 116-
117, 131. 

Periódicos: - AAVV. «Elevador da Boca do Vento». In: - «Boletim Municipal», Almada: 
CMA, nº 31, Julho 1998, p. 8; - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 35, 
Dezembro 1998, p. 5; - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 38, Março 1999, p. 
11; - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 42, Julho 1999, p. 10; - «Boletim 
Municipal», Almada: CMA, nº 43, Setembro 1999, p. 9; - «Boletim Municipal», 
Almada: CMA, nº 51, Julho 2000, p. 2; - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 
60, Maio 2001, p. 14; - CAMACHO, João, Almada Velha muda de figurino, In, 
«Arquitectura e vida», nº 15, Lisboa, Abril 2001, pp.58-63. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses 
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ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização Editora, Vol. I, 4ª 
ed. 2000, p. 151; - PEREIRA, José Fernandes (direcção). Dicionário de Escultura 
Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 2005, pp. 69-75. 

Internet-Páginas Web: - www.m-almada.pt/website/main.php?id=71  
Testemunhos orais: - Escultor José Aurélio (Casa e Atelier/Quinta da Preta, Alcobaça, 14-

01-2005). 
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Figura 48 

  
 

Título «FRATERNIDADE» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XX 
Ano(s) 1991-2000 
Outubro de 2000 

  
Autoria/Escultor  António Júlio [n.1951] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Atelier do autor/escultor 

  
Inscrição 

 
 
 
 

Assinatura 

Inscrição a negro sobre uma lápide situada sobre a base circular: À FRATERNIDADE / 15 ANOS 

DE PODER LOCAL / OUTUBRO 2000 / CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA / JUNTA DE FREGUESIA 

DO LARANJEIRO 
Inscrição do símbolo heráldico da Junta de Freguesia do Laranjeiro situada sobre uma lápide 
a base circular 
Assinado e datado: A Júlio 91 / 00. 

  
Material Aço Inox, Pedras Mármore, Calcários 

  
Dimensão  

  
Tipologia Escultura 

  
Freguesia/ 

Localização 
Laranjeiro / Parque Luís Sá.  
Situa-se num dos extremos do Parque, num espaço verde ajardinado delimitado por um 
acesso pedonal interior. 

  
Propriedade 

Iniciativa 
Câmara Municipal de Almada 
Junta de Freguesia do Laranjeiro 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta-se íntegra, revelando as marcas do tempo.  

  
Descrição 

formal 
Objecto escultórico em aço inoxidável, ferro pintado e pedra mármore polida de duas cores 
contrastantes (branco e negro). Trata-se da representação plástica de três figuras 
identificáveis por elementos formais geométricos que sugerem cabeças humanas (cabeça 
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masculina, feminina e de criança) e que convocam simbolicamente a vida íntima da unidade 
e harmonia entre os homens e as sociedades. As três figuras integram-se numa composição 
de estrutura vertical, a partir do centro da base circular, através do empilhamento de formas 
fragmentadas em pedra de cor branca e conjugadas com a forte e contrastante presença do 
ferro pintado a negro. Os elementos verticais envolventes, em aço inox tubular e pedra de cor 
negra, formalizam a ideia de passagem e permanência através da representação sugerida pelo 
pórtico. A peça no seu conjunto encontra-se encimada sobre uma base circular revestida a 
pedra de calçada em duas cores (branco e preto) formando um desenho de contraste em 
forma de espiral a partir do eixo central, onde estão dispostas as três figuras, envolvendo os 
demais elementos. As duas lápides de pedra com inscrições de identificação encontram-se 
diametralmente opostas e dispostas sobre a base circular com um plano de inclinação que 
permite uma leitura imediata.  

  
História Foi por convite da Junta de Freguesia do Laranjeiro que o autor/escultor António Júlio 

concebeu a escultura visando a comemoração dos 15 anos da origem da Freguesia e 
sublinhar a fraternidade em toda a actividade desenvolvida pela autarquia ao longo desse 
tempo. Para a implantação da peça foi escolhido o espaço amplo do Parque Urbano Luís Sá, 
cuja personalidade também foi homenageada.  

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

António Júlio [Chaves, n.1951] 
Frequentou a ESBAL-Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, onde concluiu o curso de 
Artes Plásticas-Escultura. Fez o seu aprendizado no domínio das Artes Plásticas como 
colaborador do arquitecto e pintor Nadir Afonso durante os anos de 1969-1971. Tem 
desenvolvido a sua actividade artística centralizada pelas áreas da Escultura e do Desenho e 
também da Serigrafia. Expõe desde 1980, realizando a sua primeira exposição individual no 
ano de 1995. Como membro da IMARGEM – Associação dos Artistas Plásticos do Concelho 
de Almada, tem integrado várias exposições na Galeria Municipal de Arte, Almada. Tem 
exercido a actividade docente como professor do Ensino Secundário estando presentemente a 
leccionar na Escola Secundária c/ 3º Ciclo Professor Ruy Luís Gomes.  
É autor de algumas esculturas públicas nos concelhos de Almada e Seixal, estando 
representado em colecções particulares e públicas no país e no estrangeiro. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - JÚLIO, António, Memória Descritiva 

Explicativa do Conjunto Escultórico «Fraternidade», Laranjeiro, Janeiro 2000 
Catálogos: - AAVV. Imargem 2002. Almada: Galeria Municipal de Arte, Dez. 2002. 
Periódicos: - Laranjeiro – Boletim Informativo, Almada: Junta de Freguesia do Laranjeiro, nº 

23, Janeiro 2005, [capa] 
Testemunhos orais: - Escultor António Júlio (Centro Cultural de Santo Amaro, Laranjeiro, 

28-01-2005). 
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Figura 49 

  
 

Título «UNIÃO» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XXI 
Ano 2001 
Dia 28 de Outubro de 2001 

  
Autoria/Escultor  Álvaro Carneiro [n.1952] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Serralharia Fialho & André, Lda., Alcobaça 
Transporte e colocação da responsabilidade da Junta de Freguesia com o apoio da CMA 

  
Inscrição 

 
 
 
 
 
 

Assinatura 

Inscrito sobre superfície de placa metálica: 
25 ANOS DE PODER LOCAL / 1976-2001 / COMEMORAÇÕES NO CONSELHO DE ALMADA / 11 

FREGUESIAS 11 ESCULTURAS 11 ARTISTAS / CHARNECA / «UNIÃO» / (AÇO INOX) / ÁLVARO 
CARNEIRO / COSTA DE CAPARICA – QUINTINHO SEBASTIÃO / LARANJEIRO – ROGÉRIO 

RIBEIRO / TRAFARIA – ZULMIRO DE CARVALHO / CACILHAS – JORGE PÉ-CURTO / CAPARICA – 

GRAÇA COSTA CABRAL / PRAGAL – CLARA MENÉRES / COVA DA PIEDADE – JOÃO DUARTE / 
ALMADA – JOSÉ AURÉLIO / SOBREDA – FERNANDO CONDUTO / FEIJÓ – VIRGÍNIA FRÓIS 
 

  
Material Aço Inox 

  
Dimensão 3,80 x 2,10 x 3,40 m  

  
Tipologia Escultura 

  
Freguesia/ 

Localização 
Charneca de Caparica / Rua de Marco Cabaço, ao lado da Junta de Freguesia. 
Situa-se num espaço viário delimitado por um passeio urbano calcetado, contíguo ao 
edifício da Junta de Freguesia e de outros serviços públicos. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta-se íntegra, sem marcas visíveis de sujidade ou degradação.  

  
Descrição 

formal 
Objecto escultórico constituído por quatro tubos em aço inoxidável. Os tubos, ocos e 
texturados à superfície, desenvolvem no espaço um desenho linear e ritmado representativo 
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de quatro formas orgânicas num dinâmico e permanente circuito embrionário. Essas formas 
curvilíneas assentam tangencialmente sobre quatro pontos do pavimento calcetado do 
passeio e geram no extremo superior um entrelaçamento uno através de um movimento 
ininterrupto, convergindo e interligando-se num ponto comum. Esta interligação 
representativa da união entre o povo e o poder democraticamente eleito convoca 
simbolicamente o «Poder Local».  

  
História A peça integrou-se num projecto da Câmara Municipal de Almada em dotar com um 

elemento escultórico as onze freguesias do concelho visando celebrar e homenagear 
simbolicamente os 25 anos do Poder Local Democrático em Almada. O projecto foi 
coordenado pelo escultor José Aurélio tendo sido convidados onze escultores portugueses: 
Álvaro Carneiro, Clara Menéres, Fernando Conduto, Graça Costa Cabral, João Duarte, 
Jorge Pé-Curto, Lagoa Henriques, Quintino Sebastião, Rogério Ribeiro, Virgínia Fróis e 
Zulmiro de Carvalho. A selecção e atribuição das freguesias e definição dos locais 
destinados à obra de cada autor/escultor foi realizada por sorteio que determinou igualmente 
o início dos prazos para a execução das esculturas. Cada autor/escultor concebeu uma obra 
sobre essa temática e apresentou as suas ideias em maqueta desenvolvendo o projecto de 
integração urbana apoiado logisticamente por cada uma das Juntas de Freguesia. Registou-
se a desistência do autor/escultor Lagoa Henriques, tendo sido executada por José Aurélio a 
peça seleccionada para o respectivo local.  
No âmbito do projecto das onze esculturas foi concebida e realizada uma Medalha 
comemorativa da efeméride, (com a configuração da área territorial do concelho de Almada) 
com marca autoral do escultor José Aurélio. 
A cerimónia de inauguração das onze esculturas decorreu durante os dias 28 de Outubro e 
04 de Novembro de 2001 num percurso marcado pela presença dos artistas, presidentes da 
Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, associações, colectividades, entidades culturais, 
autarcas e munícipes. No acto inaugural de cada obra registou-se a intervenção do 
autor/escultor, do presidente da Junta de Freguesia e da presidente da Câmara Municipal a 
que se seguiu um momento de animação musical.   

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Álvaro Carneiro [Lisboa, n.1952] 
Frequentou o curso de Artes Plásticas – Escultura da Escola Superior de Belas Artes de 
Lisboa. Foi membro do Conselho Técnico da SNABA – Sociedade nacional de Belas Artes. 
Desenvolve actividade docente como professor do ensino básico e secundário. Realizou 
exposições individuais desde 1981. Tem participado em várias exposições colectivas e 
Bienais de Escultura Contemporânea, no país e no estrangeiro, desde 1983, tendo sido 
distinguido com uma Menção Honrosa na IV Bienal de Escultura e Desenho das Caldas da 
Rainha (1991). Está representado em várias colecções: Santa casa da Misericórdia, Lisboa; 
Museu Diogo Gonçalves, Portimão e Museu Nacional do Sabugal. Reside e trabalha no 
concelho de Almada. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 02 – Acta nº 02 

(17-01-2001) / Livro nº 03 – Acta nº 03 (17-02-2001)  

Catálogos: - AURÉLIO, José; AZEVEDO, Fernando de. 25 anos do Poder Local 1976-
2001. Almada: Câmara Municipal de Almada, 2002, pp. 39-42; - RIBEIRO, Ana 
Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho de Almada. Almada: 
Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 68-69, 125. 

Periódicos: - AAVV. Homenagem ao Poder Local – 11 freguesias, 11 escultores, 11 
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monumentos. In: - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 58, Março 2001, p. 10; - 
«Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 64, Outubro 2001, p. 14; - «Boletim 
Municipal», Almada: CMA, nº 66, Dezembro 2001, p.21-23; - «Jornal de Notícias», 
29 de Outubro de 2001, p.16. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses 
ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização Editora, Vol. I, 4ª 
ed. (actualizada), 2000, p. 151. 

Internet-Páginas Web: www.m-almada.pt/website/main.php?id=4247   
Testemunhos orais: - Escultor Álvaro Carneiro (Fórum Romeu Correia, Almada, 11-01-

2005) 
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Figura 50 

  
 

Título «Sem TÍTULO» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XXI 
Ano 2001 
Dia 28 de Outubro de 2001 

  
Autoria/Escultor  Fernando Conduto [n.1937] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Metalúrgica de Galamares, Lda. 
Paulo Godinho / Transporte e colocação da responsabilidade da Junta de Freguesia com o 
apoio da CMA 

  
Inscrição 

 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 

Inscrito sobre superfície de placa metálica:  
25 ANOS DE PODER LOCAL / 1976-2001 / COMEMORAÇÕES NO CONSELHO DE ALMADA / 11 

FREGUESIAS 11 ESCULTURAS 11 ARTISTAS / SOBREDA / «SEM TÍTULO» / (AÇO CORTEN) / 
FERNANDO CONDUTO / COSTA DE CAPARICA – QUINTINHO SEBASTIÃO / LARANJEIRO – 

ROGÉRIO RIBEIRO / TRAFARIA – ZULMIRO DE CARVALHO / CACILHAS – JORGE PÉ-CURTO / 
CAPARICA – GRAÇA COSTA CABRAL / PRAGAL – CLARA MENÉRES / COVA DA PIEDADE – JOÃO 

DUARTE / ALMADA – JOSÉ AURÉLIO / CHARNECA – ÁLVARO CARNEIRO / FEIJÓ – VIRGÍNIA 

FRÓIS 
 

  
Material Aço Corten 

  
Dimensão 2,90 x 0,80 x 1,90 m 

  
Tipologia Escultura 

  
Freguesia/ 

Localização 
Sobreda / Avenida da República, esquina com a Rua Manuel Parada 
Situa-se num espaço verde, relvado e arborizado, circunscrito a um largo urbano de pequena 
amplitude, ladeado por edifícios de Habitação e Serviços Públicos, com integração pontual 
de bancos de jardim e acessos pedonais. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta na superfície uma acentuada cor ferrosa, oxidação natural do aço corten, 
proveniente da acção do tempo que actua como uma película auto-protectora.  
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Descrição 
formal 

Objecto escultórico constituído por três elementos laminados em aço corten suportados por 
um paralelepípedo rectângulo no mesmo material. Trata-se de uma composição dinâmica 
numa relação estabelecida entre a verticalidade do suporte e a acentuada horizontalidade das 
três lâminas idênticas. Estas desenvolvem no espaço um jogo interdependente de fluidez e 
tensão através de planos curvilíneos que se unem num ponto central tangencialmente ao 
suporte formando um todo. O conjunto é acentuado pelo cromatismo ferroso do aço corten 
num diálogo integrado na envolvente arbórea e verde. É neste jogo formal de tensões, de 
contrastes e de conjugações que se estabelece a emissão de uma subtil mensagem: a união é 
difícil, mas quando acontece revela força. 

  
História A peça integra-se num projecto da Câmara Municipal de Almada em dotar com um 

elemento escultórico as onze freguesias do concelho visando celebrar e homenagear 
simbolicamente os 25 anos do Poder Local Democrático em Almada. O projecto foi 
coordenado pelo escultor José Aurélio tendo sido convidados onze escultores portugueses: 
Álvaro Carneiro, Clara Menéres, Fernando Conduto, Graça Costa Cabral, João Duarte, 
Jorge Pé-Curto, Lagoa Henriques, Quintino Sebastião, Rogério Ribeiro, Virgínia Fróis e 
Zulmiro de Carvalho. A selecção e atribuição das freguesias e definição dos locais 
destinados à obra de cada autor/escultor foi realizada por sorteio que determinou igualmente 
o início dos prazos para a execução das esculturas. Cada autor/escultor concebeu uma obra 
sobre essa temática e apresentou as suas ideias em maqueta desenvolvendo o projecto de 
integração urbana apoiado logisticamente por cada uma das Juntas de Freguesia. Registou-
se a desistência do autor/escultor Lagoa Henriques, tendo sido executada por José Aurélio a 
peça seleccionada para o respectivo local.  
No âmbito do projecto das onze esculturas foi concebida e realizada uma Medalha 
comemorativa da efeméride, (com a configuração da área territorial do concelho de Almada) 
com marca autoral do escultor José Aurélio. 
A cerimónia de inauguração das onze esculturas decorreu durante os dias 28 de Outubro e 
04 de Novembro de 2001 num percurso marcado pela presença dos artistas, presidentes da 
Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, associações, colectividades, entidades culturais, 
autarcas e munícipes. No acto inaugural de cada obra registou-se a intervenção do 
autor/escultor, do presidente da Junta de Freguesia e da presidente da Câmara Municipal a 
que se seguiu um momento de animação musical.   

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Fernando Conduto [Silves, n.1937] 
Frequentou em 1949 o curso de Cerâmica Decorativa na então Escola de Artes Decorativas 
António Arroio, onde se iniciou como discípulo no atelier do Mestre Frederico George. Em 
1957 ingressou no curso de Escultura da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, mas o 
atelier do Mestre passou a constituir uma experiência inovadora que desenvolveu em 
paralelo com o ensino académico. Partilhou com o pintor Rogério Ribeiro um pequeno 
atelier na Rua das Taipas, Lisboa, onde no mesmo prédio funcionava a Cooperativa dos 
Gravadores Portugueses. Iniciou aprendizagem de técnicas de Gravura, vindo mais tarde 
(1960) a ensinar, editar e expor várias gravuras de sua autoria. Desenvolveu actividade 
docente como professor provisório da Escola de Artes Decorativas António Arroio entre 
1962 e 1963, voltando mais tarde (1964-1973) à docência no curso de Formação Artística da 
SNBA – Sociedade Nacional de Belas Artes, Lisboa, onde foi eleito para o Conselho 
Técnico da SNBA, participando como delegado no 1º Congresso Internacional “Formação 
Profissional do Artista”, em Londres. Em 1976 regressou ao ensino ingressando na ESBAL-
Departamento de Arquitectura para leccionar a disciplina de Desenho I a convite do Mestre 
Frederico George. Desde 1988 a 1998 desenvolveu como professor associado convidado a 
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coordenação na disciplina de Desenho da Licenciatura de Arquitectura da Universidade 
Lusíada de Lisboa. Integrou (1975) como consultor a equipa da «Risco – Projectistas e 
Consultores de Design» a convite de Daciano Costa. Transferiu o seu atelier para o 
Convento dos Marianos às Janelas Verdes, Lisboa, onde desenvolveu e consolidou o seu 
percurso artístico. Realizou entre 1961 e 1993 exposições individuais de Gravura e 
Escultura em Lisboa e Sines. Tem participado desde 1957 a 2000 em exposições colectivas, 
no país e estrangeiro, repartidas por várias áreas de expressão artística: Pintura, Gravura, 
Design, Troféus, Medalhística e Escultura. É autor de vasta produção de Medalhas, Troféus 
e eminentemente de Escultura pública estando largamente representado em Portugal e no 
Estrangeiro. A sua obra caracteriza-se por um percurso formal geometrizado desenvolvendo 
uma linguagem plástica puramente informal e abstracta sendo o ferro o material 
preferencialmente utizado. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 02 – Acta nº 02 

(17-01-2001) / Livro nº 03 – Acta nº 03 (17-02-2001). 

Catálogos: - AURÉLIO, José; AZEVEDO, Fernando de. 25 anos do Poder Local 1976-
2001. Almada: Câmara Municipal de Almada, 2002, pp. 31-34; - RIBEIRO, Ana 
Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho de Almada. Almada: 
Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 82-83, 127. 

Periódicos: - AAVV. Homenagem ao Poder Local – 11 freguesias, 11 escultores, 11 
monumentos. In: - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 58, Março 2001, p. 10; - 
«Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 64, Outubro 2001, p. 14; - «Boletim 
Municipal», Almada: CMA, nº 66, Dezembro 2001, p.21-23; - «Jornal de Notícias», 
29 de Outubro de 2001, p.16; - DIAS, Afonso e DUARTE, Rui Barreiros. O Valor 
da experiência [entrevista a Fernando Conduto]. In, «Arquitectura e Vida», nº 26, 
Lisboa, Abril de 2002. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores 
Portugueses ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização 
Editora, Vol. II, 4ª ed. (actualizada) 2000, p. 128; - PEREIRA, José Fernandes 
(direcção). Dicionário de Escultura Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 2005, 
pp. 152-157. 

Internet-Páginas Web: - www.m-almada.pt/website/main.php?id=4245  
Testemunhos orais: - Escultor Fernando Conduto (Atelier, Lisboa, 31-10-2005). 
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Figura 51 

  
 

Título «SIMBIOSE» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XXI  
Ano 2001 
Dia 28 de Outubro de 2001 

  
Autoria/Escultor  João Duarte [n.1952] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Metalúrgica Coelhos de José Coelho & Filhos, Lda. 
Transporte e colocação da responsabilidade da Junta de Freguesia com o apoio da CMA 

  
Inscrição 

 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 

Inscrito sobre superfície de placa metálica:  
25 ANOS DE PODER LOCAL / 1976-2001 / COMEMORAÇÕES NO CONSELHO DE ALMADA / 11 

FREGUESIAS 11 ESCULTURAS 11 ARTISTAS / COVA DA PIEDADE / «SIMBIOSE» / (AÇO 

INOX) / JOÃO DUARTE / COSTA DE CAPARICA – QUINTINHO SEBASTIÃO / LARANJEIRO – 

ROGÉRIO RIBEIRO / TRAFARIA – ZULMIRO DE CARVALHO / CACILHAS – JORGE PÉ-CURTO / 
CAPARICA – GRAÇA COSTA CABRAL / PRAGAL – CLARA MENÉRES / SOBREDA – FERNANDO 

CONDUTO / ALMADA – JOSÉ AURÉLIO / CHARNECA – ÁLVARO CARNEIRO / FEIJÓ – VIRGÍNIA 

FRÓIS  
Assinado e datado no sentido transversalmente na superfície inferior de uma das colunas em 
aço: Joãoduarte 2001 

  
Material Aço Inox 

  
Dimensão 6,90 x 1,65 x 0,88 m  

  
Tipologia Escultura 

  
Freguesia/ 

Localização 
Cova da Piedade / Rua Rio D. Infante, Bairro da Nossa Senhora da Piedade  
Situa-se num espaço de jardim urbano, circunscrito por uma praça e ladeado por uma Igreja 
e edifícios de Habitação e Comércio. O jardim integra caminhos de acesso pedonal e bancos.

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta-se íntegra, sem marcas visíveis de sujidade ou degradação.  
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Descrição 
formal 

Objecto escultórico constituído por duas formas tubulares em aço inox, implantadas 
directamente no terreno relvado. Trata-se da representação de duas colunas ocas paralelas 
cuja verticalidade é interrompida por um movimento linear de dois tubos com formas 
espiraladas que surgem do interior das duas colunas verticais inferiores. Esse movimento 
curvilíneo dos dois tubos desenvolve-se numa relação enovelada de expansão transversal em 
torno de um eixo central e culmina no encontro ascensional de uma nova verticalidade no 
limite superior que é acentuada pela união entrelaçada das duas colunas verticais de alturas 
diferenciadas. O conjunto convoca o simbolismo de uma dinâmica evolutiva, dialogante e 
simbiótica do poder local democrático. 

  
História A peça integra-se num projecto da Câmara Municipal de Almada em dotar com um 

elemento escultórico as onze freguesias do concelho visando celebrar e homenagear 
simbolicamente os 25 anos do Poder Local Democrático em Almada. O projecto foi 
coordenado pelo escultor José Aurélio tendo sido convidados onze escultores portugueses: 
Álvaro Carneiro, Clara Menéres, Fernando Conduto, Graça Costa Cabral, João Duarte, 
Jorge Pé-Curto, Lagoa Henriques, Quintino Sebastião, Rogério Ribeiro, Virgínia Fróis e 
Zulmiro de Carvalho. A selecção e atribuição das freguesias e definição dos locais 
destinados à obra de cada autor/escultor foi realizada por sorteio que determinou igualmente 
o início dos prazos para a execução das esculturas. Cada autor/escultor concebeu uma obra 
sobre essa temática e apresentou as suas ideias em maqueta desenvolvendo o projecto de 
integração urbana apoiado logisticamente por cada uma das Juntas de Freguesia. Registou-se 
a desistência do autor/escultor Lagoa Henriques, tendo sido executada por José Aurélio a 
peça seleccionada para o respectivo local.  
No âmbito do projecto das onze esculturas foi concebida e realizada uma Medalha 
comemorativa da efeméride, (com a configuração da área territorial do concelho de Almada) 
com marca autoral do escultor José Aurélio. 
A cerimónia de inauguração das onze esculturas decorreu durante os dias 28 de Outubro e 
04 de Novembro de 2001 num percurso marcado pela presença dos artistas, presidentes da 
Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, associações, colectividades, entidades culturais, 
autarcas e munícipes. No acto inaugural de cada obra registou-se a intervenção do 
autor/escultor, do presidente da Junta de Freguesia e da presidente da Câmara Municipal a 
que se seguiu um momento de animação musical. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

João Duarte [Lisboa, n.1952] 
Concluiu o Curso de Escultura na então Escola Superior de Belas Artes em 1978. Tem 
desenvolvido actividade docente como professor assistente na actual Faculdade de Belas 
Artes da Universidade de Lisboa desde o ano lectivo de 1989-1990. Expõe colectivamente 
desde 1978 e, individualmente, desde 1983, no país e no estrangeiro, tendo sido premiado 
por diversas vezes. É, desde 1990, membro da FIDEM – Federação Internacional de 
Medalhística, da Sculptors Guild Inc. de Nova Yorque e membro-fundador do Grupo 
Anverso/Reverso (medalhística contemporânea), do Projecto Volte Face (medalhística 
contemporânea) e da Associação de Artistas Plásticos do Concelho de Vila Franca de Xira. 
Participou com frequência em congressos e exposições internacionais. Para além da vasta 
actividade produtiva e expositiva na área da medalhística contemporânea, inclui-se 
igualmente no seu percurso artístico a produção de moedas na área da numismática e de 
escultura pública implantada em várias zonas do país, em particular na periferia de Lisboa, 
destacando-se: Alverca, 1968; Alhandra, 1983; Peniche, 1992; Paio Pires, 1993 e 1995; 
Vialonga, 1993 e 1996; Grândola, 1994 e no Seixal, 1997. Encontra-se representado em 
vários museus nacionais e estrangeiros e em colecções privadas. 

  
Observações  
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Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 02 – Acta nº 02 

(17-01-2001) / Livro nº 03 – Acta nº 03 (17-02-2001) 

Catálogos: - AURÉLIO, José; AZEVEDO, Fernando de. 25 anos do Poder Local 1976-
2001. Almada: Câmara Municipal de Almada, 2002, pp. 27-30; - RIBEIRO, Ana 
Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho de Almada. Almada: 
Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 72-73, 129. 

Periódicos: - AAVV. Homenagem ao Poder Local – 11 freguesias, 11 escultores, 11 
monumentos. In: - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 58, Março 2001, p. 10; - 
«Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 64, Outubro 2001, p. 14; - «Boletim 
Municipal», Almada: CMA, nº 66, Dezembro 2001, p.21-23; - «Boletim 
Informativo», Cova da Piedade: Junta da Freguesia da Cova da Piedade, nº 14, 
Novembro 2001, p. 3; - «Jornal de Notícias», 29 de Outubro de 2001, p.16.  

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses 
ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização Editora, Vol. II, 4ª 
ed. (actualizada) 2000, p. 219; - PEREIRA, José Fernandes (direcção). Dicionário 
de Escultura Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 2005, pp. 215-216. 

Internet-Páginas Web: - www.m-almada.pt/website/main.php?id=4244  
Testemunhos orais: - Escultor João Duarte (Faculdade de Belas Artes, Lisboa, 13-01-2005 e 

20-01-2005) 
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Figura 52 

  
 

Título «NÓS E OS OUTROS» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XXI 
Ano 2001 
Dia 28 de Outubro de 2001 

  
Autoria/Escultor  José Aurélio [n.1938] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Metalruda Construções Metálicas, S.A. 
Transporte e colocação da responsabilidade da Junta de Freguesia com o apoio da CMA 

  
Inscrição 

 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 

Inscrito sobre superfície de placa metálica:  
25 ANOS DE PODER LOCAL / 1976-2001 / COMEMORAÇÕES NO CONSELHO DE ALMADA / 11 

FREGUESIAS 11 ESCULTURAS 11 ARTISTAS / ALMADA / «NÓS E OS OUTROS» / (AÇO 

METALIZADO) / JOSÉ AURÉLIO / COSTA DE CAPARICA – QUINTINHO SEBASTIÃO / CHARNECA 

– ÁLVARO CARNEIRO / TRAFARIA – ZULMIRO DE CARVALHO / LARANJEIRO – ROGÉRIO RIBEIRO / 
CAPARICA – GRAÇA COSTA CABRAL / CACILHAS – JORGE PÉ-CURTO / COVA DA PIEDADE – 

JOÃO DUARTE / PRAGAL – CLARA MENÉRES / SOBREDA – FERNANDO CONDUTO / FEIJÓ – 

VIRGÍNIA FRÓIS 
Assinado e datado na face lateral: Aurélio 2001 

  
Material Aço Carbono Metalizado 

  
Dimensão 8,50 x 1,10 x 0,85 m 

  
Tipologia Escultura 

  
Freguesia/ 

Localização 
Almada / Largo Gabriel Pedro, frente ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada – 
Tribunal do Trabalho 
Situa-se no espaço amplo de uma praça urbana recreativa no centro da cidade (Largo do 
Tribunal) em forma poligonal rectangular. O espaço foi renovado com um arranjo pedonal 
com a integração pontual de bancos, de uma zona comercial, esplanadas e uma fonte. O 
Largo integra uma escadaria que permite o acesso directo ao Jardim de Almada (Jardim Dr. 
Alberto de Araújo).  

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 
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Estado de 
conservação 

A peça apresenta vestígios e marcas visíveis do tempo, revelando nas superfícies 
circundantes à altura da escala humana, uma diversidade de caracteres graffitados. Na 
superfície de embasamento apresenta concentração de manchas de sujidade.  

  
Descrição 

formal 
Objecto escultórico constituído por dois elementos formais, em aço carbono metalizado em 
cor prateada e dourada, assentes sobre uma base revestida a pedra de calçada que é elevada 
obliquamente em relação à cota do pavimento do largo. Trata-se da representação 
geometrizada de um tronco, com origem comum, que se ergue da base subdividido em duas 
formas de secção triangular irregular. Estas duas formas desenvolvem-se no espaço, lado a 
lado, num movimento ascendente assimetricamente ondulante e livre. O contraste cromático 
das superfícies dourada e prateada reforça simbolicamente a dualidade simbiótica do 
equilíbrio entre complementares e da relação que existe entre cada um de nós e todos os 
outros.  

  
História A peça integra-se num projecto da Câmara Municipal de Almada em dotar com um 

elemento escultórico as onze freguesias do concelho visando celebrar e homenagear 
simbolicamente os 25 anos do Poder Local Democrático em Almada. O projecto foi 
coordenado pelo escultor José Aurélio tendo sido convidados onze escultores portugueses: 
Álvaro Carneiro, Clara Menéres, Fernando Conduto, Graça Costa Cabral, João Duarte, 
Jorge Pé-Curto, Lagoa Henriques, Quintino Sebastião, Rogério Ribeiro, Virgínia Fróis e 
Zulmiro de Carvalho. A selecção e atribuição das freguesias e definição dos locais 
destinados à obra de cada autor/escultor foi realizada por sorteio que determinou igualmente 
o início dos prazos para a execução das esculturas. Cada autor/escultor concebeu uma obra 
sobre essa temática e apresentou as suas ideias em maqueta desenvolvendo o projecto de 
integração urbana apoiado logisticamente por cada uma das Juntas de Freguesia. Registou-
se a desistência do autor/escultor Lagoa Henriques, tendo sido executada por José Aurélio a 
peça seleccionada para o respectivo local.  
No âmbito do projecto das onze esculturas foi concebida e realizada uma Medalha 
comemorativa da efeméride, (com a configuração da área territorial do concelho de Almada) 
com marca autoral do escultor José Aurélio. 
A cerimónia de inauguração das onze esculturas decorreu durante os dias 28 de Outubro e 
04 de Novembro de 2001 num percurso marcado pela presença dos artistas, presidentes da 
Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, associações, colectividades, entidades culturais, 
autarcas e munícipes. No acto inaugural de cada obra registou-se a intervenção do 
autor/escultor, do presidente da Junta de Freguesia e da presidente da Câmara Municipal a 
que se seguiu um momento de animação musical.   

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

José Aurélio [Alcobaça, n.1938] 
Frequentou o curso de Escultura da ESBAL – Escola Superior de Belas Artes de Lisboa – 
iniciando, no contexto escolar, um percurso de Exposições Extra-Escolares de alunos da 
ESBAL (1957 e 1958). Em 1958 foi convidado a trabalhar na Fábrica Secla, nas Caldas da 
Rainha, em renovação da faiança portuguesa. No ano seguinte efectuou uma viagem de 
estudo a França, Bélgica e Holanda, participando na I Bienal de Paris. Em 1961, participou 
na II Exposição da Artes Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian e fixou residência em 
Óbidos, aí instalando o seu atelier. Empreendeu várias acções de dinamização cultural no 
âmbito da Associação dos Amigos de Óbidos (1962-1964) e fundou a Galeria Ogiva 
(Óbidos 1969-1974). A década de 60 caracterizou uma das vocações do seu trabalho com a 
escultura pública A Mão (1966, betão pintado), obra executada por encomenda para um 
Monumento aos heróis de Angola em Óbidos, alargando também a sua actividade a outros 
campos técnico-artísticos, como a medalhística e a fundição. Em 1978/79, desenvolveu 
investigação como Bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian.  
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Tem desenvolvido, desde 1966, intensa actividade produtiva e expositiva na área da 
Medalhística, Joalharia, Design e Escultura, tendo sido reconhecido e premiado por várias 
vezes em Portugal e no estrangeiro.  
Tem executado, desde há várias décadas, uma vasta produção de escultura eminentemente 
pública implantada por diversas regiões do país e também do estrangeiro, com destaque para 
o Monumento Humberto Delgado (1976, Cela Velha), o Padrão do 8º Centenário da 
Fundação da Abadia de Alcobaça (1978, Alcobaça), as Gárgulas da Torre do Tombo 
(1988, Lisboa), o Monumento à Paz (1999, Almada) e a Porta de Abril (2001, São Paulo, 
Brasil). A sua obra é caracterizada por um percurso versátil quer em termos conceptuais e 
plásticos quer tecnológicos, recorrendo a materiais tão diversificados como pedra, betão, 
bronze, madeira, metal, arame, barro, ferro, aço inox e corten, ou materiais recuperados. 
Reside e trabalha em Alcobaça, na Casa da Quinta da Preta, desde 1980. Presentemente 
desenvolve em Alcobaça um projecto de uma Fundação Cultural «O Armazém das Artes» 
vocacionado para a promoção e divulgação da cultura em cooperação com as autarquias 
locais e instituições oficiais ou particulares de ensino de cultura e de museologia.  
Está largamente representado em lugares públicos, colecções e Museus de Portugal, Brasil, 
França, Holanda, Estados Unidos da América, Japão e Inglaterra. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 02 – Acta nº 02 

(17-01-2001) / Livro nº 03 – Acta nº 03 (17-02-2001) 

Monografias: - AAVV. José Aurélio - Gestos e Sinais. Lisboa: Fundação Mário Soares, Co-
edição Magno, Ideias e Informação, 2001. 

Catálogos: - AURÉLIO, José; AZEVEDO, Fernando de. 25 anos do Poder Local 1976-
2001. Almada: Câmara Municipal de Almada, 2002, pp. 51-54; - RIBEIRO, Isabel; 
ABREU, José Guilherme Ribeiro Pinto de. Arte pública no concelho de Almada. 
Almada: Câmara Municipal de Almada, Casa da Cerca – Centro de Arte 
Contemporânea, 2004, pp. 64-65, 131 

Periódicos: - AAVV. Homenagem ao Poder Local – 11 freguesias, 11 escultores, 11 
monumentos. In: - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 58, Março 2001, p. 10; - 
«Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 64, Outubro 2001, p. 14; - «Boletim 
Municipal», Almada: CMA, nº 66, Dezembro 2001, p.21-23; - «Boletim 
Informativo», Almada: Junta de Freguesia de Almada, Dez. 2001, p.9; - «Jornal de 
Notícias», 29 de Outubro de 2001, p.16. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses 
ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização Editora, Vol. I, 4ª 
ed. 2000, p. 151; - PEREIRA, José Fernandes (direcção). Dicionário de Escultura 
Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 2005, pp. 69-75. 

Internet - Páginas Web: - www.m-almada.pt/website/main.php?id=4250  
Testemunhos orais: - Escultor José Aurélio (Casa e Atelier/Quinta da Preta, Alcobaça, 14-

01-2005).  
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Figura 53 

  
 

Título «TOCAR O SOL» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XXI 
Ano 2001 
Dia 28 de Outubro de 2001 

  
Autoria/Escultor  Quintino Sebastião [n.1940] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Cosme-Fundição de Arte de Canelas, Lda. 
Transporte e colocação da responsabilidade da Junta de Freguesia com o apoio da CMA 

  
Inscrição 

 
 
 
 
 

 
 

Assinatura 

Inscrito sobre superfície de placa metálica:  
25 ANOS DE PODER LOCAL / 1976-2001 / COMEMORAÇÕES NO CONSELHO DE ALMADA / 11 

FREGUESIAS 11 ESCULTURAS 11 ARTISTAS / COSTA DE CAPARICA / «TOCAR O SOL» / 
(BRONZE) / QUINTINHO SEBASTIÃO / TRAFARIA – ZULMIRO DE CARVALHO / LARANJEIRO – 

ROGÉRIO RIBEIRO / CAPARICA – GRAÇA COSTA CABRAL / CACILHAS – JORGE PÉ-CURTO / 
COVA DA PIEDADE – JOÃO DUARTE / PRAGAL – CLARA MENÉRES / SOBREDA – FERNANDO 

CONDUTO / ALMADA – JOSÉ AURÉLIO / CHARNECA – ÁLVARO CARNEIRO / FEIJÓ – VIRGÍNIA 

FRÓIS 
Assinado e datado no rebordo de cada calote, em positivo e negativo: QUINTINO / 2001 

  
Material Bronze 

  
Dimensão 4,70 x 2,20 x 1,36 m 

  
Tipologia Escultura 

   
Freguesia/ 

Localização 
Costa de Caparica / Avenida General Humberto Delgado 
Situa-se no espaço amplo do passeio da via que é povoado, a nascente, por árvores e 
delimitado por prédios e esplanadas e, a poente, por dunas de areia à beira-mar. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta-se com vestígios visíveis de oxidação na patina do bronze proveniente do 
toque humano e das marcas de desgaste do tempo. A zona circular em bronze polido de cor 
natural (amarelo cobreado) revela uma acentuada opacidade de superfície ao invés do brilho 
do polimento inicialmente previsto.  
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Descrição 
formal 

Grupo escultórico não agregado constituído por dois elementos formais maciços, em bronze 
fundido, encimados directamente no pavimento da calçada. Trata-se da representação de um 
corpo esférico dividido diametralmente, em duas calotes, por um corte em curva modulada e 
sinuosa que faz revelar as suas secções e superfícies internas. Estas exibem na centralidade 
das suas superfícies a configuração alternada, em cada calote, de uma mão aberta em relevo 
positivo (símbolo do trabalho) e da sua impressão ou marca em volume negativo (o reflexo 
visível na qualidade de vida da comunidade). Nas duas faces internas das calotes surgem, 
como elemento compositivo aposto ao relevo da mão e à sua marca como reflexo negativo, 
dois segmentos de círculo em bronze polido de amarelo cobreado que contrastam fortemente 
com a oxidação ou patina esverdeada das duas calotes esféricas. Este segmento circular 
convoca a presença do Sol como elemento alusivo ao mar e à praia ambiente, mas também à 
Luz que é representativa do conhecimento humano. 

  
História A peça integra-se num projecto da Câmara Municipal de Almada em dotar com um 

elemento escultórico as onze freguesias do concelho visando celebrar e homenagear 
simbolicamente os 25 anos do Poder Local Democrático em Almada. O projecto foi 
coordenado pelo escultor José Aurélio tendo sido convidados onze escultores portugueses: 
Álvaro Carneiro, Clara Menéres, Fernando Conduto, Graça Costa Cabral, João Duarte, 
Jorge Pé-Curto, Lagoa Henriques, Quintino Sebastião, Rogério Ribeiro, Virgínia Fróis e 
Zulmiro de Carvalho. A selecção e atribuição das freguesias e definição dos locais 
destinados à obra de cada autor/escultor foi realizada por sorteio que determinou igualmente 
o início dos prazos para a execução das esculturas. Cada autor/escultor concebeu uma obra 
sobre essa temática e apresentou as suas ideias em maqueta desenvolvendo o projecto de 
integração urbana apoiado logisticamente por cada uma das Juntas de Freguesia. Registou-
se a desistência do autor/escultor Lagoa Henriques, tendo sido executada por José Aurélio a 
peça seleccionada para o respectivo local.  
No âmbito do projecto das onze esculturas foi concebida e realizada uma Medalha 
comemorativa da efeméride, (com a configuração da área territorial do concelho de Almada) 
com marca autoral do escultor José Aurélio. 
A cerimónia de inauguração das onze esculturas decorreu durante os dias 28 de Outubro e 
04 de Novembro de 2001 num percurso marcado pela presença dos artistas, presidentes da 
Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, associações, colectividades, entidades culturais, 
autarcas e munícipes. No acto inaugural de cada obra registou-se a intervenção do 
autor/escultor, do presidente da Junta de Freguesia e da presidente da Câmara Municipal a 
que se seguiu um momento de animação musical.   

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Quintino Sebastião [Lisboa, n.1940] 
Tem desenvolvido actividade docente como professor responsável e coordenador do curso 
livre de Desenho da SNBA – Sociedade de Belas Artes de Lisboa. Foi discípulo do escultor 
Jorge Vieira. Desenvolveu trabalhos na área da Cenografia para Teatro e Cinema. Tem 
participado em diversas exposições colectivas em Portugal e no estrangeiro. Está 
representado em colecções em Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Dinamarca, Suécia, 
Alemanha, estados Unidos da América e Canadá. 

  
Observações Foi posteriormente colocado no espaço defronte à escultura um equipamento urbano 

(construção pré-fabricada em madeira) com carácter temporário, desde o ano de 2002. De 
assinalar que o mesmo equipamento se mantém no local com indícios de carácter 
permanente/definitivo. Deste facto o autor afirma não ter tido conhecimento prévio 
lastimando o desrespeito pela obra de autor. 
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Bibliografia/ 
Fontes 

Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 02 – Acta nº 02 
(17-01-2001) / Livro nº 03 – Acta nº 03 (17-02-2001). 

Catálogos: - AURÉLIO, José; AZEVEDO, Fernando de. 25 anos do Poder Local 1976-
2001. Almada: Câmara Municipal de Almada, 2002, pp. 15-18; - RIBEIRO, Ana 
Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho de Almada. Almada: 
Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 70-71, 133. 

Periódicos: - AAVV. Homenagem ao Poder Local – 11 freguesias, 11 escultores, 11 
monumentos. In: - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 58, Março 2001, p. 10; - 
«Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 64, Outubro 2001, p. 14; - «Boletim 
Municipal», Almada: CMA, nº 66, Dezembro 2001, p.21-23; - «Jornal de Notícias», 
29 de Outubro de 2001, p.16. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses 
ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização Editora, Vol. V, 4ª 
ed. (actualizada), 2000, p. 157. 

Internet - Páginas Web: - www.m-almada.pt/website/main.php?id=4241  
Testemunhos orais: - Escultor Quintino Sebastião (Sociedade Nacional de Belas Artes, 

Lisboa, 13-10-2005). 
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Figura 54 

  
 

Título «AS ASAS DE ÍCARO» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XXI 
Ano 2001 
Dia 28 de Outubro de 2001 

  
Autoria/Escultor  Rogério Ribeiro [n.1930] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Metalúrgica «Pirra» – Máquinas Ferramentas, Lda., Estremoz 
Transporte e colocação da responsabilidade da Junta de Freguesia com o apoio da CMA 

  
Inscrição 

 
 
 
 

 
 
 

Assinatura 

Inscrito sobre superfície de placa metálica:  
25 ANOS DE PODER LOCAL / 1976-2001 / COMEMORAÇÕES NO CONSELHO DE ALMADA / 11 

FREGUESIAS 11 ESCULTURAS 11 ARTISTAS / LARANJEIRO / «AS ASAS DE ÍCARO» / (AÇO 

CORTEN) / ROGÉRIO RIBEIRO / COSTA DE CAPARICA – QUINTINHO SEBASTIÃO / CHARNECA 

– ÁLVARO CARNEIRO / TRAFARIA – ZULMIRO DE CARVALHO / CACILHAS – JORGE PÉ-CURTO / 
CAPARICA – GRAÇA COSTA CABRAL / PRAGAL – CLARA MENÉRES / COVA DA PIEDADE – JOÃO 

DUARTE / ALMADA – JOSÉ AURÉLIO / SOBREDA – FERNANDO CONDUTO / FEIJÓ – VIRGÍNIA 

FRÓIS 

  
Material Aço Corten 

  
Dimensão 3,20 x 0,60 x 3,00 m   

  
Tipologia Escultura 

  
Freguesia/ 

Localização 
Laranjeiro / Centro Cultural Juvenil de Santo Amaro. 
Situa-se num espaço verde relvado e arborizado, no jardim adjacente ao edifício da Casa 
Amarela ou Centro Cultural Juvenil Santo Amaro (C.C.J.S.A.), ladeado por edifícios de 
habitação, parque urbano Luís Sá e vias de circulação viária. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta na superfície uma oxidação natural, característica do aço corten, 
provocada pela acção do tempo.  
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Descrição 
formal 

Objecto escultórico constituído por um elemento formal, em aço corten, assente sobre uma 
base, do mesmo material, em forma de banco rectangular aberto que é apoiado directamente 
no terreno relvado a partir dos dois planos laterais verticais que elevam o plano horizontal 
de suporte ao elemento central. Este é composta por duas placas rectangulares sobrepostas 
simetricamente ao plano horizontal da base, de onde se erguem verticalmente a partir do 
eixo central da base numa relação de paralelismo. Essas placas verticais, idênticas em altura, 
encontram, no limite superior do espaço, um movimento oblíquo inverso que é sustentado 
por duas estruturas transversais recortadas em forma de “asas”. Trata-se da representação 
metafórica de uma certa esperança de liberdade implícita no próprio movimento das asas 
que convoca a leveza necessária ao voo e o sonho de alcançar renovadamente o seu 
caminho.  

  
História A peça integra-se num projecto da Câmara Municipal de Almada em dotar com um 

elemento escultórico as onze freguesias do concelho visando celebrar e homenagear 
simbolicamente os 25 anos do Poder Local Democrático em Almada. O projecto foi 
coordenado pelo escultor José Aurélio tendo sido convidados onze escultores portugueses: 
Álvaro Carneiro, Clara Menéres, Fernando Conduto, Graça Costa Cabral, João Duarte, 
Jorge Pé-Curto, Lagoa Henriques, Quintino Sebastião, Rogério Ribeiro, Virgínia Fróis e 
Zulmiro de Carvalho. A selecção e atribuição das freguesias e definição dos locais 
destinados à obra de cada autor/escultor foi realizada por sorteio que determinou igualmente 
o início dos prazos para a execução das esculturas. Cada autor/escultor concebeu uma obra 
sobre essa temática e apresentou as suas ideias em maqueta desenvolvendo o projecto de 
integração urbana apoiado logisticamente por cada uma das Juntas de Freguesia. Registou-
se a desistência do autor/escultor Lagoa Henriques, tendo sido executada por José Aurélio a 
peça seleccionada para o respectivo local.  
No âmbito do projecto das onze esculturas foi concebida e realizada uma Medalha 
comemorativa da efeméride, (com a configuração da área territorial do concelho de Almada) 
com marca autoral do escultor José Aurélio. 
A cerimónia de inauguração das onze esculturas decorreu durante os dias 28 de Outubro e 
04 de Novembro de 2001 num percurso marcado pela presença dos artistas, presidentes da 
Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, associações, colectividades, entidades culturais, 
autarcas e munícipes. No acto inaugural de cada obra registou-se a intervenção do 
autor/escultor, do presidente da Junta de Freguesia e da presidente da Câmara Municipal a 
que se seguiu um momento de animação musical.   

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Rogério Ribeiro [Estremoz, n.1930] 
Licenciou-se no curso de Pintura da então ESBAL – Escola Superior de Belas Artes de 
Lisboa. Em 1961 iniciou actividade docente como Professor de Pintura e Tecnologias na 
Escola de Artes Decorativas António Arroio, Lisboa. Entre 1971 e 1996, foi Professor 
assistente na ESBAL e, desde 2000, Professor Associado. Foi director-fundador da Galeria 
Municipal de Arte de Almada, desde 1988, e a Casa da Cerca – Centro de Arte 
Contemporânea de Almada, desde 1993. Desenvolveu ampla actividade produtiva e 
expositiva na área da Ilustração, Gravura, Cerâmica e Tapeçaria por encomendas 
particulares, empresas e organismos oficiais. Em 1958 foi sócio-fundador da Cooperativa 
Gravura. Realizou, desde 1964, trabalho de Design de Equipamento e Gráfico. Participou 
em exposições colectivas a partir de 1950 e expõe individualmente desde 1954. Tem 
desenvolvido várias intervenções artísticas de azulejos, destacando-se: Santiago do Chile, 
1996; Almada, 1997; Lisboa, 1999 e 2006; Japão, 1999; S. Miguel, 2001 e Porto, 2002. 
Desenvolveu trabalhos de escultura pública localizada em Almada, 2001 e 2005. Encontra-
se representado em várias colecções públicas e privadas no país e no estrangeiro. 
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Observações  
  

Bibliografia/ 
Fontes 

Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 02 – Acta nº 02 
(17-01-2001) / Livro nº 03 – Acta nº 03 (17-02-2001) 

Monografias: - BARROSO, Eduardo Paz. Rogério Ribeiro, Uma Monografia. Porto: Ed. 
Cordeiros Galeria, 2006, pp.482-483. 

Catálogos: - AURÉLIO, José; AZEVEDO, Fernando de. 25 anos do Poder Local 1976-
2001. Almada: Câmara Municipal de Almada, 2002, pp. 35-38; - RIBEIRO, Ana 
Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho de Almada. Almada: 
Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 76-77, 133. 

Periódicos: - AAVV. Homenagem ao Poder Local – 11 freguesias, 11 escultores, 11 
monumentos. In: - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 58, Março 2001, p. 10; - 
«Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 64, Outubro 2001, p. 14; - «Boletim 
Municipal», Almada: CMA, nº 66, Dezembro 2001, p.21-23; - «Boletim 
Informativo», Laranjeiro: Junta da Freguesia do Laranjeiro, nº 14, Nov. 2001, p. 8; - 
«Jornal de Notícias», 29 de Outubro de 2001, p.16. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses 
ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização Editora, Vol. V, 4ª 
ed. (actualizada), 2000, pp. 57-58. 

Internet - Páginas Web: - www.m-almada.pt/website/main.php?id=4246  
Testemunhos orais: - Pintor Rogério Ribeiro (Casa da Cerca, Almada, 20-04-2006) 
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Figura 55 

  
 

Título «LIBERDADE, DEMOCRACIA, SOLIDARIEDADE» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XXI 
Ano 2001 
Dia 04 de Novembro de 2001 

  
Autoria/Escultor  Clara Menéres [n.1943] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Madrugadora – Produções Artísticas, Lda (Firma José Filipe e Filho, Maia/Porto). 
Transporte e colocação da responsabilidade da Junta de Freguesia com o apoio da CMA 

  
Inscrição 

 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 

Inscrito sobre superfície de placa metálica:  
25 ANOS DE PODER LOCAL / 1976-2001 / COMEMORAÇÕES NO CONSELHO DE ALMADA / 11 

FREGUESIAS 11 ESCULTURAS 11 ARTISTAS / PRAGAL / «DEMOCRACIA LIBERDADE 
SOLIDARIEDADE» / (AÇO INOX) / CLARA MENÉRES / COSTA DE CAPARICA – QUINTINHO 

SEBASTIÃO / CHARNECA – ÁLVARO CARNEIRO / TRAFARIA – ZULMIRO DE CARVALHO / 
LARANJEIRO – ROGÉRIO RIBEIRO / CAPARICA – GRAÇA COSTA CABRAL / CACILHAS – JORGE 

PÉ-CURTO / COVA DA PIEDADE – JOÃO DUARTE / ALMADA – JOSÉ AURÉLIO / SOBREDA – 

FERNANDO CONDUTO / FEIJÓ – VIRGÍNIA FRÓIS 
 

  
Material Aço Inox 

  
Dimensão 3,40 m x 2,70 x 2,70 

  
Tipologia Escultura 

  
Freguesia/ 

Localização 
Pragal / Rua Cidade de Ostrava, adjacente à Junta de Freguesia. 
Situa-se num passeio urbano, pavimentado em pedra de calçada, numa zona residencial. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta-se íntegra sem vestígios visíveis de marcas de desgaste do tempo.  

  
Descrição 

formal 
Grupo escultórico não agregado constituído por três elementos tubulares, de aço inox, que 
se erguem do nível do chão do passeio, pavimentado por calçada, onde estão implantados. 
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Trata-se de uma composição organizada estruturalmente sobre um eixo central circunscrito 
por um triângulo de base de onde surgem as três formas tubulares equidistantes, que tal 
como corpos verticais ou hastes de plantas se elevam no espaço desenvolvendo, na parte 
superior, um movimento curvilíneo e síncrono de rotação numa dinâmica evolutiva de 
crescimento. O conjunto formal que conjuga a verticalidade com a procura do outro 
representa as três forças em que se apoia o Poder Local: Liberdade, Democracia e 
Solidariedade.  

  
História A peça integra-se num projecto da Câmara Municipal de Almada em dotar com um 

elemento escultórico as onze freguesias do concelho visando celebrar e homenagear 
simbolicamente os 25 anos do Poder Local Democrático em Almada. O projecto foi 
coordenado pelo escultor José Aurélio tendo sido convidados onze escultores portugueses: 
Álvaro Carneiro, Clara Menéres, Fernando Conduto, Graça Costa Cabral, João Duarte, 
Jorge Pé-Curto, Lagoa Henriques, Quintino Sebastião, Rogério Ribeiro, Virgínia Fróis e 
Zulmiro de Carvalho. A selecção e atribuição das freguesias e definição dos locais 
destinados à obra de cada autor/escultor foi realizada por sorteio que determinou igualmente 
o início dos prazos para a execução das esculturas. Cada autor/escultor concebeu uma obra 
sobre essa temática e apresentou as suas ideias em maqueta desenvolvendo o projecto de 
integração urbana apoiado logisticamente por cada uma das Juntas de Freguesia. Registou-
se a desistência do autor/escultor Lagoa Henriques, tendo sido executada por José Aurélio a 
peça seleccionada para o respectivo local.  
No âmbito do projecto das onze esculturas foi concebida e realizada uma Medalha 
comemorativa da efeméride, (com a configuração da área territorial do concelho de Almada) 
com marca autoral do escultor José Aurélio. 
A cerimónia de inauguração das onze esculturas decorreu durante os dias 28 de Outubro e 
04 de Novembro de 2001 num percurso marcado pela presença dos artistas, presidentes da 
Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, associações, colectividades, entidades culturais, 
autarcas e munícipes. No acto inaugural de cada obra registou-se a intervenção do 
autor/escultor, do presidente da Junta de Freguesia e da presidente da Câmara Municipal a 
que se seguiu um momento de animação musical.   

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Clara Menéres [Braga, n.1943] 
Diplomou-se em Escultura pela então ESBAP – Escola Superior de Belas Artes do Porto, 
onde iniciou actividade docente, acabando por transitar para a Escola Superior de Belas 
Artes de Lisboa com o título de professora agregada tendo leccionado de 1971 a 1996. 
Exerce actualmente funções docentes na Universidade de Évora sendo Directora do curso de 
Artes Plásticas, onde ensina Escultura como professora associada. É Doutorada em 
Etnologia pela Universidade de Paris VII. Desenvolveu investigação na área da 
luminotecnia aplicada à escultura como bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian de 1978 
a 1981 e de 1988 a 1990, juntamente com a Fundação Luso-Americana, nos Estados 
Unidos, onde foi Research Fellow do Center for Advanced Visual Studies do Massachusetts 
Institute of Technology. Desde 1959 que expõe, individual e colectivamente, escultura no 
país e no estrangeiro tendo feito parte de representações nacionais em França, Espanha, 
EUA e Brasil. Na área artística da medalhística fez parte de representações nacionais em 
Florença, Estocolmo, Estados Unidos, Finlândia, Europália – Bruxelas, Inglaterra, Hungria, 
Suiça e Holanda, tendo executado para a Casa da Moeda várias moedas comemorativas. 
Tem desenvolvido vasta produção de escultura pública em diversas regiões do país e 
também no estrangeiro. A sua obra revela uma linguagem plástica assente sobre uma 
incessante investigação artística e tecnológica. Está largamente representada em espaços 
públicos, em colecções privadas e museus de Portugal, França, Marrocos e Nova Iorque. 
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Observações  
  

Bibliografia/ 
Fontes 

Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 02 – Acta nº 02 
(17-01-2001) / Livro nº 03 – Acta nº 03 (17-02-2001). 

Catálogos: - AURÉLIO, José; AZEVEDO, Fernando de. 25 anos do Poder Local 1976-
2001. Almada: Câmara Municipal de Almada, 2002, pp. 47-50; - RIBEIRO, Ana 
Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho de Almada. Almada: 
Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 80-81, 127. 

Periódicos: - AAVV. Homenagem ao Poder Local – 11 freguesias, 11 escultores, 11 
monumentos. In: - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 58, Março 2001, p. 10; - 
«Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 64, Outubro 2001, p. 14; - «Boletim 
Municipal», Almada: CMA, nº 66, Dezembro 2001, p.21-23; - «Jornal de Notícias», 
29 de Outubro de 2001, p.16. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses 
ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização Editora, Vol. IV, 
4ª ed. (actualizada), 2000, p. 110; - PEREIRA, José Fernandes (direcção). 
Dicionário de Escultura Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 2005, pp. 394-397. 

Internet - Páginas Web: - www.m-almada.pt/website/main.php?id=4249  
Testemunhos orais: - Escultora Clara Menéres (Casa, Lisboa, em 17-10-2005) 
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Preenchido por: FL - 30/Outubro/2006 
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Figura 56 

  
 

Título «CATIVOS NATURAIS» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XXI 
Ano 2001 
Dia 04 de Novembro de 2001 

  
Autoria/Escultor  Graça Costa Cabral [n.1939] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Granitos de Maceira 
Transporte e colocação da responsabilidade da Junta de Freguesia com o apoio da CMA 

  
Inscrição 

 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 

Inscrito sobre superfície de placa metálica:  
25 ANOS DE PODER LOCAL / 1976-2001 / COMEMORAÇÕES NO CONSELHO DE ALMADA / 11 

FREGUESIAS 11 ESCULTURAS 11 ARTISTAS / CAPARICA / «CATIVOS NATURAIS» / (GRANITO) 

GRAÇA COSTA CABRAL / COSTA DE CAPARICA – QUINTINHO SEBASTIÃO / LARANJEIRO – 

ROGÉRIO RIBEIRO / TRAFARIA – ZULMIRO DE CARVALHO / CACILHAS – JORGE PÉ-CURTO / 
COVA DA PIEDADE – JOÃO DUARTE / PRAGAL – CLARA MENÉRES / SOBREDA – FERNANDO 

CONDUTO / ALMADA – JOSÉ AURÉLIO / CHARNECA – ÁLVARO CARNEIRO / FEIJÓ – VIRGÍNIA 

FRÓIS 
 

  
Material Pedra - Granito 

  
Dimensão 2,00 x 1,60 x 0,45 m 

  
Tipologia Escultura 

  
Freguesia/ 

Localização 
Caparica / Largo da Torre, defronte à Junta de Freguesia e à Escola Profissional de Educação 
para o Desenvolvimento. 
Situa-se num espaço, de circulação viária, circunscrito por uma rotunda relvada que é 
delimitada por uma coroa circular com pavimento de calçada. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta-se íntegra, sem marcas visíveis de degradação.  
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Descrição 
formal 

Grupo escultórico não agregado constituído por dois elementos formais, em pedra maciça 
(granito negro polido), assentes directamente no terreno relvado sobre uma elevação. Trata-
se de duas estruturas monolíticas de formas simetricamente simplificadas, marcadas por 
uma configuração de pórtico em arco quebrado por uma secção no limite superior. A 
marcação do pórtico quebrado é acentuada pelo jogo dinâmico do afastamento relativo aos 
dois planos pétreos que se dispõem espacialmente numa composição de simetria angular. A 
incisão linear que atravessa ambas as superfícies, no verso e reverso, convoca a referência a 
uma figuração humana (masculina e feminina) como se de dois corpos cativos que são 
naturais de um sítio se tratasse. Esta referência formal reporta metaforicamente à natureza 
humana em homenagem prestada às mulheres e homens que juntos trabalham para a 
comunidade. 

  
História A peça integra-se num projecto da Câmara Municipal de Almada em dotar com um 

elemento escultórico as onze freguesias do concelho visando celebrar e homenagear 
simbolicamente os 25 anos do Poder Local Democrático em Almada. O projecto foi 
coordenado pelo escultor José Aurélio tendo sido convidados onze escultores portugueses: 
Álvaro Carneiro, Clara Menéres, Fernando Conduto, Graça Costa Cabral, João Duarte, 
Jorge Pé-Curto, Lagoa Henriques, Quintino Sebastião, Rogério Ribeiro, Virgínia Fróis e 
Zulmiro de Carvalho. A selecção e atribuição das freguesias e definição dos locais 
destinados à obra de cada autor/escultor foi realizada por sorteio que determinou igualmente 
o início dos prazos para a execução das esculturas. Cada autor/escultor concebeu uma obra 
sobre essa temática e apresentou as suas ideias em maqueta desenvolvendo o projecto de 
integração urbana apoiado logisticamente por cada uma das Juntas de Freguesia. Registou-
se a desistência do autor/escultor Lagoa Henriques, tendo sido executada por José Aurélio a 
peça seleccionada para o respectivo local.  
No âmbito do projecto das onze esculturas foi concebida e realizada uma Medalha 
comemorativa da efeméride, (com a configuração da área territorial do concelho de Almada) 
com marca autoral do escultor José Aurélio. 
A cerimónia de inauguração das onze esculturas decorreu durante os dias 28 de Outubro e 
04 de Novembro de 2001 num percurso marcado pela presença dos artistas, presidentes da 
Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, associações, colectividades, entidades culturais, 
autarcas e munícipes. No acto inaugural de cada obra registou-se a intervenção do 
autor/escultor, do presidente da Junta de Freguesia e da presidente da Câmara Municipal a 
que se seguiu um momento de animação musical.   

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Graça Costa Cabral [São Miguel, Açores, n.1939] 
Frequentou a Escola de Artes Decorativas António Arroio (1953-1956) tendo sido decisiva a 
influência dos professores Frederico George, Daciano Costa e do escultor Jorge Vieira. 
Licenciou-se em Escultura (1962) na então Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, onde 
foi discípula de Joaquim Correia, António Duarte e Martins Correia. Desenvolveu 
actividade docente na Escola António Arroio durante três anos e, mais tarde, no IADE – 
Instituto de Arte e Design, em Lisboa (1971-1973). Em 1973 foi co-fundadora e co-
directora do AR.CO – Centro de Arte e Comunicação Visual, em Lisboa, dirigindo o 
Departamento de Escultura a partir de 1979 e, desde 1986, assumiu a coordenação das 
instalações na Quinta de São Miguel, em Almada. Iniciou, em 1981, a sua actividade na área 
da Escultura com a participação no Simpósio Internacional de Escultura em Pedra, Évora, 
tendo desenvolvido uma série de trabalhos de pesquisa, numa linguagem de pendor 
abstracto onde a figuração é sintetizada e despojada de qualquer carga significante. Realizou 
a primeira exposição individual em 1983 e participou em exposições colectivas desde 1982 
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em Portugal e no Estrangeiro. Foi premiada, em 1985, na Bienal de Artes Plásticas do Porto, 
onde integrou a direcção técnica do Simpósio Internacional de Escultura em Pedra e, em 
1989, na Bienal de Escultura das Caldas da Rainha. Está representada em colecções 
privadas e públicas em Portugal e no estrangeiro. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 02 – Acta nº 02 

(17-01-2001) / Livro nº 03 – Acta nº 03 (17-02-2001). 

Catálogos: - AURÉLIO, José; AZEVEDO, Fernando de. 25 anos do Poder Local 1976-
2001. Almada: Câmara Municipal de Almada, 2002, pp. 23-26; - RIBEIRO, Ana 
Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho de Almada. Almada: 
Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 78-79, 129. 

Periódicos: - AAVV. Homenagem ao Poder Local – 11 freguesias, 11 escultores, 11 
monumentos. In: - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 58, Março 2001, p. 10; - 
«Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 64, Outubro 2001, p. 14; - «Boletim 
Municipal», Almada: CMA, nº 66, Dezembro 2001, p.21-23; - «Jornal de Notícias», 
29 de Outubro de 2001, p.16. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses 
ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização Editora, Vol. II, 4ª 
ed. (actualizada), 2000, pp. 7-8; - PEREIRA, José Fernandes (direcção). Dicionário 
de Escultura Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 2005, pp. 107-110. 

Testemunhos orais: - Escultora Graça Costa Cabral (Casa, Lisboa, 19-10-2005)  
Internet - Páginas Web: - www.m-almada.pt/website/main.php?id=4243  

  
Registo de imagem FL - Positivo a cores – formato digital (jpeg) 

  
Preenchido por: FL - 30/Outubro/2006 
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Figura 57 

  
 

Título «PRIMEIRO AS CRIANÇAS» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XXI 
Ano 2001 
Dia 04 de Novembro de 2001 

  
Autoria/Escultor  Jorge Pé-Curto [n.1955] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Cosme – Fundição de Arte de Canelas, Lda. / VPO – Sociedade de Construção Civil, Lda. / 
TMM – Tornearia e Montagens Metalomecânicas, Lda. / Transporte e colocação da 
responsabilidade da Junta de Freguesia com o apoio da CMA 

  
Inscrição 

 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 

Inscrito sobre superfície de placa metálica:  
25 ANOS DE PODER LOCAL / 1976-2001 / COMEMORAÇÕES NO CONSELHO DE ALMADA / 11 

FREGUESIAS 11 ESCULTURAS 11 ARTISTAS / CACILHAS / «PRIMEIRO AS CRIANÇAS» / 
(BRONZE, AÇO CORTEN E AÇO INOX) / JORGE PÉ-CURTO / COSTA DA CAPARICA – 

QUINTINHO SEBASTIÃO / CHARNECA DA CAPARICA – ÁLVARO CARNEIRO / TRAFARIA – ZULMIRO 

DE CARVALHO / LARANJEIRO – ROGÉRIO RIBEIRO / CAPARICA – GRAÇA COSTA CABRAL / 
PRAGAL – CLARA MENÉRES / COVA DA PIEDADE – JOÃO DUARTE / ALMADA – JOSÉ AURÉLIO / 
SOBREDA – FERNANDO CONDUTO / FEIJÓ – VIRGÍNIA FRÓIS 
 

  
Material Aço Corten, Aço Inox e bronze, com base de Betão Capeado a Xisto 

  
Dimensão 3,60 x 3,50 x 0,90 m 

  
Tipologia Escultura 

  
Freguesia/ 

Localização 
Cacilhas / Rua Comandante António Feio 
Situa-se num espaço de passeio urbano que, pelo recuo da cércea dos edifícios, é mais um 
largo ou praça recreativa em forma poligonal irregular com pavimento em calçada. Foi 
objecto de um arranjo pedonal com integração pontual de manchas arbóreas e de bancos de 
jardim. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 
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Estado de 
conservação 

A peça revela vestígios de acentuada degradação. Apresenta na superfície ferrosa do aço 
corten uma alteração parcial da sua oxidação natural revelada por uma mancha de grande 
extensão supostamente provocada por um componente corrosivo de forte concentração. 
Uma das figuras em bronze encontra-se suportada à estrutura por uns cabos de aço estando 
na iminência de se soltar e cair. O conjunto da peça evidencia também uma diversidade de 
marcas inscritas quer de caracteres graffitados quer pintados. A peça necessita de 
intervenção de restauro por forma a estabilizar os materiais. 

  
Descrição 

formal 
Grupo escultórico agregado constituído por quatro figuras de vulto, em chapas de aço 
corten, tubos de aço inox e bronze, assentes sobre uma base de pedra, elevada em relação à 
cota do pavimento.  Trata-se de uma composição dinâmica que pretende simbolizar o 
parque infantil elegendo a criança como destinatária e evocando também a memória 
colectiva de Cacilhas: o burro. Através de uma representação estilizada a figura do animal – 
o burro – convoca a mímica da brincadeira pela integração de um escorrega e de três figuras 
humanas – as crianças – em três posições de uso: uma criança sobe a escada de acesso ao 
escorrega; a segunda criança posiciona-se no topo do escorrega e a terceira criança 
escorrega divertida de braços abertos efectivando o movimento de escorregar. O contraste 
figurativo e matérico em presença, burro em aço corten, escorrega em aço inoxidável e 
crianças em bronze reforça a planura da figura do burro-escorrega e acentua o modelado 
realista das três figuras humanas em posição mimética de brincadeira e diversão. 

  
História A peça integra-se num projecto da Câmara Municipal de Almada em dotar com um 

elemento escultórico as onze freguesias do concelho visando celebrar e homenagear 
simbolicamente os 25 anos do Poder Local Democrático em Almada. O projecto foi 
coordenado pelo escultor José Aurélio tendo sido convidados onze escultores portugueses: 
Álvaro Carneiro, Clara Menéres, Fernando Conduto, Graça Costa Cabral, João Duarte, 
Jorge Pé-Curto, Lagoa Henriques, Quintino Sebastião, Rogério Ribeiro, Virgínia Fróis e 
Zulmiro de Carvalho. A selecção e atribuição das freguesias e definição dos locais 
destinados à obra de cada autor/escultor foi realizada por sorteio que determinou igualmente 
o início dos prazos para a execução das esculturas. Cada autor/escultor concebeu uma obra 
sobre essa temática e apresentou as suas ideias em maqueta desenvolvendo o projecto de 
integração urbana apoiado logisticamente por cada uma das Juntas de Freguesia. Registou-
se a desistência do autor/escultor Lagoa Henriques, tendo sido executada por José Aurélio a 
peça seleccionada para o respectivo local.  
No âmbito do projecto das onze esculturas foi concebida e realizada uma Medalha 
comemorativa da efeméride, (com a configuração da área territorial do concelho de Almada) 
com marca autoral do escultor José Aurélio. 
A cerimónia de inauguração das onze esculturas decorreu durante os dias 28 de Outubro e 
04 de Novembro de 2001 num percurso marcado pela presença dos artistas, presidentes da 
Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, associações, colectividades, entidades culturais, 
autarcas e munícipes. No acto inaugural de cada obra registou-se a intervenção do 
autor/escultor, do presidente da Junta de Freguesia e da presidente da Câmara Municipal a 
que se seguiu um momento de animação musical.   

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Jorge Pé-Curto [Moura, n.1955] 
Foi como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian que cursou Escultura na Escola de 
Artes Decorativas António Arroio. A forte tendência para as artes plásticas que revelou 
desde sempre levou-o a dedicar-se, para além da escultura, a outras áreas artísticas tais como 
pintura, cerâmica, cartaz e gravura. Em 1981, juntamente com o pintor Louro Artur e outros 
artistas, foi co-fundador da IMARGEM – Associação dos Artistas Plásticos de Almada, 
concelho onde reside e trabalha desde 1965.  Participou desde 1972 em diversas exposições 
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colectivas e desde 1984 que expõe individualmente. Durante dezassete anos foi professor 
em escolas oficiais e na então Escola Preparatória Comandante Conceição e Silva, Cova da 
Piedade, dedicando-se desde há alguns anos, em exclusividade, à escultura no seu próprio 
atelier. Tem desenvolvido, como artista plástico, trabalhos de escultura em técnicas de 
modelação em terracota, sendo a pedra o material preferencialmente utilizado. É autor de 
vasta produção em escultura pública, em particular nos concelhos de Almada e Seixal. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 02 – Acta nº 02 

(17-01-2001) / Livro nº 03 – Acta nº 03 (17-02-2001). 

Catálogos: - AURÉLIO, José; AZEVEDO, Fernando de. 25 anos do Poder Local 1976-
2001. Almada: Câmara Municipal de Almada, 2002, pp. 43-46; - RIBEIRO, Ana 
Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho de Almada. Almada: 
Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 66-67, 129-130. 

Periódicos: - AAVV. Homenagem ao Poder Local – 11 freguesias, 11 escultores, 11 
monumentos. In: - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 58, Março 2001, p. 10; - 
«Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 64, Outubro 2001, p. 14; - «Boletim 
Municipal», Almada: CMA, nº 66, Dezembro 2001, p.21-23; - SYNEK, Manuela, 
Moisés Preto Paulo e Jorge Pé-Curto – Duas revelações na Escultura, In, «Espaço 
& Design», nº 35, Lisboa, Dezembro 2003/Janeiro 2004, pp.34-38; - «Jornal de 
Notícias», 29 de Outubro de 2001, p.16. 

Dicionários: Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores 
Portugueses ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização 
Editora, Vol. VI, 4ª ed. (actualizada), 2000, p. 272. 

Internet - Páginas Web: - www.m-almada.pt/website/main.php?id=4248  
Testemunhos orais: - Escultor Jorge Pé-Curto (Atelier, Vale Figueira, 24-01-2005)  

  
Registo de imagem FL - Positivo a cores – formato digital (jpeg) 

  
Preenchido por: FL - 30/Outubro/2006 
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Figura 58 

  
 

Título «SÍTIO» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XXI 
Ano 2001 
Dia 04 de Novembro de 2001 

  
Autoria/Escultor  Virgínia Fróis [n.1954] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Concepção e produção da cúpula – Tiago Fróis Dias da Silva / Construção Alvenaria – 
Moisés (Preto Paulo?) 
Transporte e colocação da responsabilidade da Junta de Freguesia do Feijó com o apoio da CMA 

  
Inscrição 

 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 

Inscrito sobre superfície de placa metálica:  
25 ANOS DE PODER LOCAL / 1976-2001 / COMEMORAÇÕES NO CONSELHO DE ALMADA / 11 

FREGUESIAS 11 ESCULTURAS 11 ARTISTAS / FEIJÓ / «SÍTIO» / (ALVENARIA EM TIJOLO E AÇO) /  
VIRGÍNIA FRÓIS / COVA DA PIEDADE – JOÃO DUARTE / COSTA DE CAPARICA – QUINTINHO 

SEBASTIÃO / TRAFARIA – ZULMIRO DE CARVALHO / LARANJEIRO – ROGÉRIO RIBEIRO / 
CAPARICA – GRAÇA COSTA CABRAL / CACILHAS – JORGE PÉ-CURTO / PRAGAL – CLARA 

MENÉRES / SOBREDA – FERNANDO CONDUTO / ALMADA – JOSÉ AURÉLIO / CHARNECA – 

ÁLVARO CARNEIRO  
 

  
Material Alvenaria em tijolo e Aço 

  
Dimensão 3,00 x 3,00 x 3,00 m 

  
Tipologia Escultura 

  
Freguesia/ 

Localização 
Feijó / Estrada da Algazarra, junto à Rotunda 
Situa-se num espaço amplo relvado e arborizado ladeado por edifícios de habitação e vias de 
circulação viária. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta-se íntegra sem vestígios visíveis de degradação ou marcas do tempo. 
Anualmente, sob orientação e indicação da autora/escultora, a peça é sujeita a um 
tratamento preventivo de conservação que inclui limpeza em todas as superfícies, pintura 
nas superfícies de alvenaria e aplicação de película protectora no metal. 
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Descrição 

formal 
Objecto escultórico constituído estruturalmente por um espaço cúbico de referências formais 
arquitectónicas que exibe quatro pórticos de entrada e passagem. Estes são delimitados por 
quatro colunas trapezoidais em tijolo/alvenaria e cobertos por um tecto aberto no centro em 
forma de cúpula ramificada numa teia estrutural em tubos de aço. No interior da casa 
construção que contém a amplitude dos braços de um homem, as paredes pintadas de 
branco são planos receptores da sombra projectada pela luz reflectida emitindo contornos 
lineares representativos da complexidade dos actos humanos. Trata-se da representação 
metafórica de um espaço, a casa construção, evocação e símbolo do Poder Local e da 
amplitude decisória do ser humano.  

  
História A peça integra-se num projecto da Câmara Municipal de Almada em dotar com um 

elemento escultórico as onze freguesias do concelho visando celebrar e homenagear 
simbolicamente os 25 anos do Poder Local Democrático em Almada. O projecto foi 
coordenado pelo escultor José Aurélio tendo sido convidados onze escultores portugueses: 
Álvaro Carneiro, Clara Menéres, Fernando Conduto, Graça Costa Cabral, João Duarte, 
Jorge Pé-Curto, Lagoa Henriques, Quintino Sebastião, Rogério Ribeiro, Virgínia Fróis e 
Zulmiro de Carvalho. A selecção e atribuição das freguesias e definição dos locais 
destinados à obra de cada autor/escultor foi realizada por sorteio que determinou igualmente 
o início dos prazos para a execução das esculturas. Cada autor/escultor concebeu uma obra 
sobre essa temática e apresentou as suas ideias em maqueta desenvolvendo o projecto de 
integração urbana apoiado logisticamente por cada uma das Juntas de Freguesia. Registou-
se a desistência do autor/escultor Lagoa Henriques, tendo sido executada por José Aurélio a 
peça seleccionada para o respectivo local.  
No âmbito do projecto das onze esculturas foi concebida e realizada uma Medalha 
comemorativa da efeméride, (com a configuração da área territorial do concelho de Almada) 
com marca autoral do escultor José Aurélio. 
A cerimónia de inauguração das onze esculturas decorreu durante os dias 28 de Outubro e 
04 de Novembro de 2001 num percurso marcado pela presença dos artistas, presidentes da 
Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, associações, colectividades, entidades culturais, 
autarcas e munícipes. No acto inaugural de cada obra registou-se a intervenção do 
autor/escultor, do presidente da Junta de Freguesia e da presidente da Câmara Municipal a 
que se seguiu um momento de animação musical.   

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Virgínia Fróis [Rio Maior, n.1954] 
Iniciou os seus estudos artísticos no curso de Cerâmica da então Escola de Artes 
Decorativas António Arroio. Concluiu o curso de Escultura em 1988 na então ESBAL – 
Escola Superior de Belas de Lisboa. Tem desenvolvido desde 1989 actividade como docente 
na actual FBAUL – Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa leccionando as 
disciplinas do curso de licenciatura em Escultura. Fundou e organizou os Centros de 
Animação Sócio-Educativa de Santarém (1975) e de Montemor-o-Novo (1981). Foi com 
outros artistas que em 1996 fundou a Associação Cultural de Arte e Comunicação «Oficinas 
do Convento» e a Associação de Desenvolvimento Local MARCA. Organizou e coordenou 
o 1º, 2º e 3º Simpósio Internacional de Escultura em Terracota de Montemor-o-Novo (1996, 
1998, 2001), bem como colóquios e encontros em torno da cerâmica e olaria. Tem 
concebido cenários e figurinos para produções de peças várias do Centro Dramático de 
Évora e Centro Dramático Almeida Garret. 
Participou em várias exposições colectivas e em Bienais de escultura e Desenho em 
Portugal e no estrangeiro, tendo sido distinguida com alguns prémios e menções honrosas. 
Executou trabalhos em Medalhística para os Municípios de Loures e Corvo. Realizou 
exposições individuais desde 1992.  
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No domínio da Arte Pública a sua maior obra é o Monumento ao Associativismo Popular 
em Almada com o qual obteve em 1993 o primeiro prémio no concurso/convite promovido 
pela Câmara Municipal de Almada. É em Arraiolos (1996) e em Almada (2001) que se 
registam outras intervenções escultóricas em espaços públicos. Reside e trabalha em 
Montemor-o-Novo. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 02 – Acta nº 02 

(17-01-2001) / Livro nº 03 – Acta nº 03 (17-02-2001) 

Catálogos: - AAVV. Virgínia Fróis – Espelhos. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte 
Contemporânea, 2000; - AURÉLIO, José; AZEVEDO, Fernando de. 25 anos do 
Poder Local 1976-2001. Almada: Câmara Municipal de Almada, 2002, pp. 55-58; - 
RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho de 
Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 74-75, 
134. 

Periódicos: - AAVV. Homenagem ao Poder Local – 11 freguesias, 11 escultores, 11 
monumentos. In: - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 58, Março 2001, p. 10; - 
«Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 64, Outubro 2001, p. 14; - «Boletim 
Municipal», Almada: CMA, nº 66, Dezembro 2001, p.21-23; - «Boletim 
Informativo», Feijó: Junta da Freguesia do Feijó, nº 8, Nov. 2001, p. 4; - «Jornal de 
Notícias», 29 de Outubro de 2001, p.16. 

Dicionários: - PEREIRA, José Fernandes (direcção). Dicionário de Escultura Portuguesa. 
Lisboa: Editorial Caminho, 2005, pp. 317-318. 

Internet - Páginas Web: - www.m-almada.pt/website/main.php?id=4251  
Testemunhos orais: - Escultora Virgínia Fróis (Faculdade de Belas Artes, Lisboa, 29-09-

2005) 
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Figura 59 

  
 

Título «ONDA DE ABRIL» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XXI 
Ano 2001 
Dia 04 de Novembro de 2001 

  
Autoria/Escultor  Zulmiro de Carvalho [n.1940] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Construções Metálicas Socometal, SA. 
Transporte e colocação da responsabilidade da Junta de Freguesia com o apoio da CMA 

  
Inscrição 

 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 

Inscrito sobre superfície de placa metálica:  
25 ANOS DE PODER LOCAL / 1976-2001 / COMEMORAÇÕES NO CONSELHO DE ALMADA / 11 

FREGUESIAS 11 ESCULTURAS 11 ARTISTAS / TRAFARIA / «ONDA DE ABRIL» / (AÇO CORTEN) /  
ZULMIRO DE CARVALHO / COSTA DE CAPARICA – QUINTINHO SEBASTIÃO / LARANJEIRO – 

ROGÉRIO RIBEIRO / CAPARICA – GRAÇA COSTA CABRAL / CACILHAS – JORGE PÉ-CURTO / 
COVA DA PIEDADE – JOÃO DUARTE /  PRAGAL – CLARA MENÉRES / SOBREDA – FERNANDO 

CONDUTO / ALMADA – JOSÉ AURÉLIO / CHARNECA – ÁLVARO CARNEIRO / FEIJÓ – VIRGÍNIA 

FRÓIS 
 

  
Material Aço Corten 

  
Dimensão 5,50 x 10,00 x 10,00 m 

  
Tipologia Escultura 

  
Freguesia/ 

Localização 
Trafaria / Praceta do Porto de Lisboa 
Situa-se num espaço amplo circunscrito a uma rotunda viária, adjacente ao Rio Tejo. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta marcas visíveis de uso com marcas incisivas do desgaste provocado pela 
pressão dos rodízios de skates na superfície da curvatura interior.  

  
Descrição 

formal 
Objecto escultórico constituído por dois elementos formais, em aço corten. A partir de uma 
coroa circular (com cinco metros de raio e vinte centímetros de expressão volumétrica), 
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circunscrita ao plano horizontal da rotunda sobre piso de cascalho, desenham-se os 
contornos e os limites interior e exterior que desencadeiam o surgimento do outro elemento 
central (com a secção de vinte centímetros por um metro). Este, construído do mesmo 
material, surge da periferia para o centro, num movimento de forte dinâmica linear com uma 
elevação curvilínea que desenvolve no espaço vazio o percurso mímico do desenho das 
vagas que o mar próximo recorda.  

  
História A peça integra-se num projecto da Câmara Municipal de Almada em dotar com um 

elemento escultórico as onze freguesias do concelho visando celebrar e homenagear 
simbolicamente os 25 anos do Poder Local Democrático em Almada. O projecto foi 
coordenado pelo escultor José Aurélio tendo sido convidados onze escultores portugueses: 
Álvaro Carneiro, Clara Menéres, Fernando Conduto, Graça Costa Cabral, João Duarte, 
Jorge Pé-Curto, Lagoa Henriques, Quintino Sebastião, Rogério Ribeiro, Virgínia Fróis e 
Zulmiro de Carvalho. A selecção e atribuição das freguesias e definição dos locais 
destinados à obra de cada autor/escultor foi realizada por sorteio que determinou igualmente 
o início dos prazos para a execução das esculturas. Cada autor/escultor concebeu uma obra 
sobre essa temática e apresentou as suas ideias em maqueta desenvolvendo o projecto de 
integração urbana apoiado logisticamente por cada uma das Juntas de Freguesia. Registou-
se a desistência do autor/escultor Lagoa Henriques, tendo sido executada por José Aurélio a 
peça seleccionada para o respectivo local.  
No âmbito do projecto das onze esculturas foi concebida e realizada uma Medalha 
comemorativa da efeméride, (com a configuração da área territorial do concelho de Almada) 
com marca autoral do escultor José Aurélio. 
A cerimónia de inauguração das onze esculturas decorreu durante os dias 28 de Outubro e 
04 de Novembro de 2001 num percurso marcado pela presença dos artistas, presidentes da 
Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, associações, colectividades, entidades culturais, 
autarcas e munícipes. No acto inaugural de cada obra registou-se a intervenção do 
autor/escultor, do presidente da Junta de Freguesia e da presidente da Câmara Municipal a 
que se seguiu um momento de animação musical.   

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

Zulmiro de Carvalho [Valbom, n.1940] 
Frequentou a então Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis, entre 1950 e 1958. Foi 
como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian que se licenciou (1968) em Escultura na 
Escola Superior de Belas Artes do Porto, onde desenvolveu funções docentes como 
professor convidado auxiliar entre 1969 e 1995. Realizou uma pós-graduação na St. 
Martin’s School of Fine Arts, Londres, como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, de 
1971 a 1973. Nesta escola teve a oportunidade de trabalhar com alguns nomes da vanguarda 
londrina de tendências conceptualistas, tais como Philip King, William Tucker, Peter Hide, 
David Annesley e Anthony Caro. Realizou desde 1969 diversas exposições individuais e 
participou igualmente em variadas exposições colectivas em Portugal e Macau, desde 1964. 
Participou em vários Simpósios Internacionais de Escultura. A sua obra escultórica tem 
vindo a afirmar-se internacionalmente, desde 1972, tendo sido exposta em diversas mostras, 
em Inglaterra, Espanha, Alemanha, Brasil, Bélgica e Macau. Foi distinguido diversas vezes 
tendo sido premiado, desde 1965, em áreas artísticas como o Desenho, Gravura, 
Medalhística e particularmente em Escultura, com destaque para: Grande prémio de 
Escultura da III Bienal de Vila Nova de Cerveira (1982); Prémio Especial de Escultura na I 
Exposição de Arte Contemporânea «A.F.Oliveira», no Porto (1985); Grande Prémio de 
Escultura da III Exposição de Artes Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa 
(1986). É autor de uma vasta produção de esculturas públicas em Portugal, sobretudo na 
região do Norte e também em Macau. A sua obra escultórica é testemunho de uma 
simplicidade e forte presença inovadora de pendor abstracto numa linguagem plástica de 
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rigor minimalista, através da intervenção de materiais como o mármore, ardósia, ferro, 
bronze e aço. Está amplamente representado em espaços públicos, em colecções privadas e 
públicas e em museus nacionais. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 02 – Acta nº 02 

(17-01-2001) / Livro nº 03 – Acta nº 03 (17-02-2001) 

Catálogos: - AURÉLIO, José; AZEVEDO, Fernando de. 25 anos do Poder Local 1976-
2001. Almada: Câmara Municipal de Almada, 2002, pp. 19-22; - RIBEIRO, Ana 
Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho de Almada. Almada: 
Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 84-85, 135. 

Periódicos: - AAVV. Homenagem ao Poder Local – 11 freguesias, 11 escultores, 11 
monumentos. In: - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 58, Março 2001, p. 10; - 
«Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 64, Outubro 2001, p. 14; - «Boletim 
Municipal», Almada: CMA, nº 66, Dezembro 2001, p.21-23; - «Jornal de Notícias», 
29 de Outubro de 2001, p.16. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de, Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses 
ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização Editora, Vol. II, 4ª 
ed. (actualizada) 2000, pp. 67-68; - PEREIRA, José Fernandes (direcção). 
Dicionário de Escultura Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 2005, pp. 121-124. 

Internet - Páginas Web: - www.m-almada.pt/website/main.php?id=4242  
Testemunhos orais: - Escultor Zulmiro de Carvalho (Casa de Serralves, Porto, 05-11-2005) 
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Figura 60 

  
 

Título JARDIM «PARQUE DA CRIANÇA» [Roda/Carrinho Pomba] 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XXI 
Ano(s) 1998-2002 
Dia 25 de Abril de 2002 

  
Autoria/Escultor  José Mouga [n.1942] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Metalúrgica «Pirra», Máquinas e Ferramentas Lda, Estremoz 
Responsável pela obra: Arquitecto Paisagista Rosa Mourão  
Projecto de espaços exteriores: DOU 

  
Inscrição 

 
 

Assinatura 

Inscrito sobre uma chapa acrílica colocada no sistema de suporte do «Carrinho Pomba»: 
«AS ESCULTURAS DESTE PARQUE SÃO DA AUTORIA DO PINTOR JOSÉ MOUGA / CÂMARA 
MUNICIPAL DE ALMADA» 

  
Material Ferro pintado 

  
Dimensão Alt. 3,90 m / Comp. 5,20 m / Larg. 3,20 m 

  
Tipologia Escultura 

  
Freguesia/ 

Localização 
Laranjeiro / Rua Amélia Rey Colaço, Jardim da Criança, defronte à Igreja de Nª Senhora de 
Fátima  
Situa-se num espaço verde adjacente a uma zona residencial com áreas ajardinadas, 
arborizadas e pavimentadas. Nos espaços circundantes, integra diversos equipamentos tais 
como um parque infantil e bancos de jardim. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta marcas visíveis de degradação. A placa de identificação desapareceu e em toda 
a extensão da superfície são visíveis as inúmeras marcas de caracteres graffitados e pintados em 
várias cores. Revela igualmente uma acentuada descoloração na superfície metálica pintada e 
lacunas na camada pictórica, deixando emergir a cor ferrosa da matéria prima.  

  
Descrição 

formal 
Esta peça faz parte integrante de um conjunto de quatro esculturas, sendo que uma é alusiva 
à natureza, representando um grupo de três árvores com pássaros, e as demais convocam 
alguns dos brinquedos populares tradicionais de meados do século XX, tais como uma 
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roda/carrinho de pomba, um papagaio de papel e um trapezista.  
A roda/carrinho de pomba, em ferro pintado, constitui-se por uma figura recortada em 
forma de pomba de cor vermelha, com duas asas articuladas que se encaixam no corpo por 
dobradiças e se encontram suspensas por dois tubos verdes apoiados respectivamente sobre 
as duas rodas paralelas entre si. As rodas pintadas de cor amarela suportam um elemento 
central de cor verde, que serve de encaixe ao corpo da pomba e de onde surge um outro tubo 
colocado obliquamente. A peça encontra-se implantada no topo do Parque, defronte à Igreja 
de Nossa Senhora de Fátima, sobre um pavimento de argamassa de betão com seixos 
rolados enquadrado por pedras de calçada, formando um desenho de padrão rectangular.  

  
História O conjunto das quatro esculturas designadas por Jardim «Parque da Criança» integra-se 

num projecto da Câmara Municipal de Almada visando dotar uma área de aproximadamente 
mil metros quadrados num espaço lúdico para as crianças. A proximidade com a Igreja de 
Nossa Senhora de Fátima, o Centro paroquial, creche e escolas, fundamentou a proposta.  O 
projecto integra um equipamento funcional de aparelhos de recreio infantil apetrechado com 
um parque vedado e também de elementos artísticos. Para a concepção da componente 
artística foi convidado o pintor José Mouga que criou os objectos escultóricos evocando o 
brinquedo popular como forma de homenagear simbolicamente todas as crianças e também 
os mais idosos. A cerimónia inaugural foi integrada no programa de comemorações do 25 
de Abril de 2002 contando com a presença de muitas crianças e balões.  

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

José Mouga [Viseu, n.1942] 
Licenciou-se em pintura pela então ESBAP – Escola Superior de Belas Artes do Porto. Foi 
como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian que residiu em Londres (1969-1976) e fez 
uma pós-graduação em Pintura na St. Martin’s School of Art. Entre 1973 e 1976 
desenvolveu actividade docente como professor Assistente de Pintura na Escola Politécnica 
de Newcastle-upon-Tyne, tendo dirigido nessa época a Hoya Gallery. Regressou a Portugal 
em 1976 e, entre 1980 e 1992, ficou responsável pelo Departamento de Pintura no AR.CO – 
Centro de Arte e Comunicação Visual, Lisboa. É professor Assistente de IAO – Instituto de 
Artes e Ofícios da Universidade Autónoma de Lisboa, desde 1996. Na Exposição 
«Lagos84» foi distinguido com o Prémio de Aquisição. Realizou a primeira exposição em 
1963 e tem participado em exposições colectivas desde 1958. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 001 – Acta nº 07 

(31-03-1998).  

Catálogos: - RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho 
de Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 
120-121, 132. 

Periódicos: - AAVV. Monumento à Infância. In: - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 
65, Novembro 2001, p. 25; - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 70, Abril 
2002, pp. 18-19. 

Internet - Páginas Web: - www.digitalmada.com/monumentos.asp?ID=5  
Testemunhos orais: - Pintor José Mouga (Universidade Autónoma, Lisboa, 24-10-2005). 
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Figura 61 

  
 

Título JARDIM «PARQUE DA CRIANÇA» [Papagaio] 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XXI  
Ano(s) 1998-2002 
Dia 25 de Abril de 2002 

  
Autoria/Escultor  José Mouga [n.1942] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Metalúrgica «Pirra», Máquinas e Ferramentas Lda, Estremoz 
Responsável pela obra: Arquitecto Paisagista Rosa Mourão  
Projecto de espaços exteriores: DOU 

  
Inscrição 

Assinatura 
 

  
Material Ferro pintado 

  
Dimensão Alt. 6,00 m / Losango 2,00 x 1,00 m / Cauda 3,00 m 

  
Tipologia Escultura 

  
Freguesia/ 

Localização 
Laranjeiro / Avenida 23 de Julho, Jardim da Criança, na proximidade da Igreja de Nª 
Senhora de Fátima. 
Situa-se num espaço verde adjacente a uma zona residencial com áreas ajardinadas, 
arborizadas e pavimentadas. Nos espaços circundantes, integra diversos equipamentos tais 
como um parque infantil e bancos de jardim.  

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta-se íntegra, revelando apenas marcas do tempo, tais como descoloração da 
superfície metálica pintada. 

  
Descrição 

formal 
Esta peça faz parte integrante de um conjunto de quatro esculturas, sendo que uma é alusiva 
à natureza, representando um grupo de três árvores com pássaros, e as demais convocam 
alguns dos brinquedos populares tradicionais de meados do século XX, tais como uma 
roda/carrinho de pomba, um papagaio de papel e um trapezista.  
O papagaio, em ferro pintado, constitui-se por uma estrutura tubular de cor amarela que se 
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vai estreitando e se ergue verticalmente em curvas serpenteantes até à parte superior de onde 
surge uma ramificação de quatro tubos curvilíneos, da mesma cor, que suportam o corpo do 
papagaio através de uma estrutura em cruz. O corpo do papagaio, também em metal, é 
pintado simétrica e alternadamente em vermelho e verde em consonância com a sua forma 
de losango irregular. De um dos seus vértices surge um tubo amarelo serpenteante que 
agrega um conjunto de seis elementos triangulares sugerindo a cauda do papagaio com os 
laços de papel. A peça encontra-se na proximidade da roda/carrinho de pomba e surge 
implantada, numa base de chapa metálica pintada de cor amarela, sobre um terreno relvado 
que ladeia a alameda central do Parque.  

  
História O conjunto das quatro esculturas designadas por Jardim «Parque da Criança» integra-se 

num projecto da Câmara Municipal de Almada visando dotar uma área de aproximadamente 
mil metros quadrados num espaço lúdico para as crianças. A proximidade com a Igreja de 
Nossa Senhora de Fátima, o Centro paroquial, creche e escolas, fundamentou a proposta.  O 
projecto integra um equipamento funcional de aparelhos de recreio infantil apetrechado com 
um parque vedado e também de elementos artísticos. Para a concepção da componente 
artística foi convidado o pintor José Mouga que criou os objectos escultóricos evocando o 
brinquedo popular como forma de homenagear simbolicamente todas as crianças e também 
os mais idosos. A cerimónia inaugural foi integrada no programa de comemorações do 25 
de Abril de 2002 contando com a presença de muitas crianças e balões. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

José Mouga [Viseu, n.1942] 
Licenciou-se em pintura pela então ESBAP – Escola Superior de Belas Artes do Porto. Foi 
como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian que residiu em Londres (1969-1976) e fez 
uma pós-graduação em Pintura na St. Martin’s School of Art. Entre 1973 e 1976 
desenvolveu actividade docente como professor Assistente de Pintura na Escola Politécnica 
de Newcastle-upon-Tyne, tendo dirigido nessa época a Hoya Gallery. Regressou a Portugal 
em 1976 e, entre 1980 e 1992, ficou responsável pelo Departamento de Pintura no AR.CO – 
Centro de Arte e Comunicação Visual, Lisboa. É professor Assistente de IAO – Instituto de 
Artes e Ofícios da Universidade Autónoma de Lisboa, desde 1996. Na Exposição 
«Lagos84» foi distinguido com o Prémio de Aquisição. Realizou a primeira exposição em 
1963 e tem participado em exposições colectivas desde 1958. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 001 – Acta nº 07 

(31-03-1998).  

Catálogos: - RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho 
de Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 
120-121, 132. 

Periódicos: - AAVV. Monumento à Infância. In: - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 
65, Novembro 2001, p. 25; - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 70, Abril 
2002, pp. 18-19. 

Testemunhos orais: - Pintor José Mouga (Universidade Autónoma, Lisboa, 24-10-2005). 
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Figura 62 

  
 

Título JARDIM «PARQUE DA CRIANÇA» [Trapezista] 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XXI  
Ano(s) 1998-2002 
Dia 25 de Abril de 2002 

  
Autoria/Escultor  José Mouga [n.1942] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Metalúrgica «Pirra», Máquinas e Ferramentas Lda, Estremoz 
Responsável pela obra: Arquitecto Paisagista Rosa Mourão 
Projecto de espaços exteriores: DOU 

  
Inscrição 

Assinatura 
 

  
Material Ferro pintado 

  
Dimensão Alt. Total 6,00 m / Alt. 4,20 m (barras) / Larg. 1,00 m 

  
Tipologia Escultura 

  
Freguesia/ 

Localização 
Laranjeiro / Rua Maria Lamas, Jardim da Criança. 
Situa-se num espaço verde adjacente a uma zona residencial com áreas ajardinadas, 
arborizadas e pavimentadas. Nos espaços circundantes, integra diversos equipamentos tais 
como um parque infantil e bancos de jardim. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta uma acentuada descoloração na superfície metálica pintada e lacunas na 
camada pictórica, revelando a cor ferrosa da matéria prima. Revela igualmente em toda a 
sua extensão diversas marcas de caracteres grafitados e pintados em várias cores. 

  
Descrição 

formal 
Esta peça faz parte integrante de um conjunto de quatro esculturas, sendo que uma é alusiva 
à natureza, representando um grupo de três árvores com pássaros, e as demais convocam 
alguns dos brinquedos populares tradicionais de meados do século XX, tais como uma 
roda/carrinho de pomba, um papagaio de papel e um trapezista.  
O trapezista, em ferro pintado, constitui-se por um corpo perfilado pela cabeça e o tronco de 
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onde surgem articulados os membros inferiores e superiores. O corpo está pintado de cor 
amarela, a cabeça exibe um chapéu verde com uma risca vermelha e os membros, pernas e 
braços, apresentam-se pintados a cor de laranja. É a partir dos braços que a figura do 
trapezista, numa posição erguida em movimento de oscilação, se apoia numa barra cilíndrica 
firmada transversalmente em dois elementos verticais que servem de estrutura e base de 
apoio ao conjunto. Os dois elementos verticais que constituem o trapézio, também em metal, 
são pintados a vermelho e integram uma trave inferior de cor verde. A peça encontra-se na 
proximidade das árvores com pássaros e dos aparelhos de recreio infantil e surge 
implantada sobre um terreno relvado. 

  
História O conjunto das quatro esculturas designadas por Jardim «Parque da Criança» integra-se 

num projecto da Câmara Municipal de Almada visando dotar uma área de aproximadamente 
mil metros quadrados num espaço lúdico para as crianças. A proximidade com a Igreja de 
Nossa Senhora de Fátima, o Centro paroquial, creche e escolas, fundamentou a proposta.  O 
projecto integra um equipamento funcional de aparelhos de recreio infantil apetrechado com 
um parque vedado e também de elementos artísticos. Para a concepção da componente 
artística foi convidado o pintor José Mouga que criou os objectos escultóricos evocando o 
brinquedo popular como forma de homenagear simbolicamente todas as crianças e também 
os mais idosos. A cerimónia inaugural foi integrada no programa de comemorações do 25 
de Abril de 2002 contando com a presença de muitas crianças e balões. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

José Mouga [Viseu, n.1942] 
Licenciou-se em pintura pela então ESBAP – Escola Superior de Belas Artes do Porto. Foi 
como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian que residiu em Londres (1969-1976) e fez 
uma pós-graduação em Pintura na St. Martin’s School of Art. Entre 1973 e 1976 
desenvolveu actividade docente como professor Assistente de Pintura na Escola Politécnica 
de Newcastle-upon-Tyne, tendo dirigido nessa época a Hoya Gallery. Regressou a Portugal 
em 1976 e, entre 1980 e 1992, ficou responsável pelo Departamento de Pintura no AR.CO – 
Centro de Arte e Comunicação Visual, Lisboa. É professor Assistente de IAO – Instituto de 
Artes e Ofícios da Universidade Autónoma de Lisboa, desde 1996. Na Exposição 
«Lagos84» foi distinguido com o Prémio de Aquisição. Realizou a primeira exposição em 
1963 e tem participado em exposições colectivas desde 1958. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 001 – Acta nº 07 

(31-03-1998).   

Catálogos: - RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho 
de Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 
120-121, 132. 

Periódicos: -AAVV. Monumento à Infância. In: - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 
65, Novembro 2001, p. 25; - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 70, Abril 
2002, pp. 18-19. 

Testemunhos orais: - Pintor José Mouga (Universidade Autónoma, Lisboa, 24-10-2005). 
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Figura 63 

  
 

Título JARDIM «PARQUE DA CRIANÇA» [Árvores] 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XXI  
Ano(s) 1998-2002 
Dia 25 de Abril de 2002 

  
Autoria/Escultor  José Mouga [n.1942] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Metalúrgica «Pirra», Máquinas e Ferramentas Lda, Estremoz 
Responsável pela obra: Arquitecto Paisagista Rosa Mourão 
Projecto de espaços exteriores: DOU 

  
Inscrição 

Assinatura 
 

  
Material Aço corten e aço inox 

  
Dimensão Alt. 6,00 m / Larg. máx. 4,00 m (cada árvore) 

  
Tipologia Escultura 

  
Freguesia/ 

Localização 
Laranjeiro / Rua Maria Lamas, Jardim da Criança.  
Situa-se num espaço verde adjacente a uma zona residencial com áreas ajardinadas, 
arborizadas e pavimentadas. Nos espaços circundantes, integra diversos equipamentos tais 
como um parque infantil e bancos de jardim. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
As peças apresentam na superfície uma acentuada cor ferrosa devido à oxidação natural do 
aço corten que adquire com o tempo uma patina auto-protectora. 

  
Descrição 

formal 
Esta peça faz parte integrante de um conjunto de quatro esculturas, sendo que uma é alusiva 
à natureza, representando um grupo de três árvores com pássaros, e as demais convocam 
alguns dos brinquedos populares tradicionais de meados do século XX, tais como uma 
roda/carrinho de pomba, um papagaio de papel e um trapezista.  
O grupo de três árvores com pássaros, em aço corten e aço inox, constitui-se por chapas de 
metal recortadas e dobradas onde são soldados fios que percorrem linearmente todas as 
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superfícies, desde o tronco às distintas ramificações e folhagem. Os seis pássaros, em chapa 
de aço inox, surgem pousados nos ramos das árvores criando um efeito de contraste pelo 
brilho e cor do metal. As três árvores metálicas encontram-se implantadas no terreno 
relvado em conjugação com outras árvores naturais e na proximidade do trapezista e dos 
aparelhos de recreio infantil. 

  
História O conjunto das quatro esculturas designadas por Jardim «Parque da Criança» integra-se 

num projecto da Câmara Municipal de Almada visando dotar uma área de aproximadamente 
mil metros quadrados num espaço lúdico para as crianças. A proximidade com a Igreja de 
Nossa Senhora de Fátima, o Centro paroquial, creche e escolas, fundamentou a proposta.  O 
projecto integra um equipamento funcional de aparelhos de recreio infantil apetrechado com 
um parque vedado e também de elementos artísticos. Para a concepção da componente 
artística foi convidado o pintor José Mouga que criou os objectos escultóricos evocando o 
brinquedo popular como forma de homenagear simbolicamente todas as crianças e também 
os mais idosos. A cerimónia inaugural foi integrada no programa de comemorações do 25 
de Abril de 2002 contando com a presença de muitas crianças e balões. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

José Mouga [Viseu, n.1942] 
Licenciou-se em pintura pela então ESBAP – Escola Superior de Belas Artes do Porto. Foi 
como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian que residiu em Londres (1969-1976) e fez 
uma pós-graduação em Pintura na St. Martin’s School of Art. Entre 1973 e 1976 
desenvolveu actividade docente como professor Assistente de Pintura na Escola Politécnica 
de Newcastle-upon-Tyne, tendo dirigido nessa época a Hoya Gallery. Regressou a Portugal 
em 1976 e, entre 1980 e 1992, ficou responsável pelo Departamento de Pintura no AR.CO – 
Centro de Arte e Comunicação Visual, Lisboa. É professor Assistente de IAO – Instituto de 
Artes e Ofícios da Universidade Autónoma de Lisboa, desde 1996. Na Exposição 
«Lagos84» foi distinguido com o Prémio de Aquisição. Realizou a primeira exposição em 
1963 e tem participado em exposições colectivas desde 1958. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Documentos oficiais [fontes manuscritas/impressas]: - Vereação, Livro nº 001 – Acta nº 07 

(31-03-1998).   

Catálogos: - RIBEIRO, Ana Isabel; ABREU, José Guilherme de. Arte pública no concelho 
de Almada. Almada: Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, 2004, pp. 
120-121, 132. 

Periódicos: -AAVV. Monumento à Infância. In: - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 
65, Novembro 2001, p. 25; - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 70, Abril 
2002, pp. 18-19. 

Testemunhos orais: - Pintor José Mouga (Universidade Autónoma, Lisboa, 24-10-2005). 
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Figura 64 

  
 

Título «FONTE DAS NUVENS» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XXI  
Ano 2004 
Dia 09 de Outubro de 2004 

  
Autoria/Escultor  José Mouga [n.1942] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Construção da escultura. Metalúrgica «Pirra», Máquinas e Ferramentas Lda, Estremoz 
Construtor: Mestria Lda. 

  
Inscrição 

 
 
 
 
 

Assinatura 

Inscrito a negro sobre chapa metálica: «FONTE DAS NUVENS» / HOMENAGEM À ÁGUA / 
PROJECTO GERAL – SMAS DE ALMADA / AUTOR DA ESCULTURA – PINTOR JOSÉ MOUGA / 
CONSTRUÇÃO DA ESCULTURA – PIRRA, LDA – ESTREMOZ / CONSTRUTOR – MESTRIA, LDA. / 
INAUGURADO EM 9 DE OUTUBRO DE 2004 / PELA EXMA. SRA. PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ALMADA / MARIA EMÍLIA DE SOUSA / E PELO EXMO. SR. VEREADOR HENRIQUE 

ROSA CARREIRAS: SIGLAS SMAS E ALMADA CÂMARA MUNICIPAL. 

  
Material Aço corten e Aço inox 

  
Dimensão  

  
Tipologia Escultura 

  
Freguesia/ 

Localização 
Pragal / Rua Câmara Pestana, esquina com a Rua D. João de Castro, frente ao edifício sede 
dos SMAS – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada. 
Situa-se num espaço verde esquinado e adjacente ao passeio, onde confluem as duas ruas, 
com integração pontual de bancos de jardim.  

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta marcas visíveis do tempo acentuadas pela permanência da água. 

  
Descrição 

formal 
Objecto escultórico, em aço corten, aço inox e água, constituído por vários elementos 
formais representativos da água. No topo surgem suspensas as formas de quatro nuvens de 
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aço polido, sobrepostas a par, que se ligam por tubos metálicos a um pórtico. Este, também 
de aço, mas de cor densa e ferrosa alusiva à terra, é recortado na parte superior por linhas 
curvas e sinuosas. Da parte superior central do pórtico, de ambos os lados numa disposição 
simétrica, decaem vários tubos de aço polido que são representativos dos “fios de água” 
propagando-se por movimentos curvilíneos indisciplinados até se enrolarem em espiral 
sobre a superfície do lago quadrado de cor azul. O pórtico, centralizado sobre o lago que é 
revestido a pastilha de vidro de cor azul, emerge da água onde se encontra suportado em 
quatro pilares de apoio rectangulares. O conjunto está implantado sobre um terreno relvado 
e ligeiramente declivado que acentua o desnivelamento evocativo da ideia da terra na 
relação com a água. 

  
História A iniciativa do projecto de execução de uma obra de arte em homenagem à água surgiu do 

Presidente dos SMAS – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada. Para 
a sua concepção foi convidado o pintor José Mouga que criou a representação simbólica da 
água através de uma Fonte das Nuvens. Inicialmente o largo frontal aos SMAS foi o espaço 
de implantação escolhido, mas dada a sua pequena dimensão e amplitude optou-se por 
aproveitar uma área na proximidade envolvente, tendo sido alvo de arranjo urbanístico para 
o efeito. 
A cerimónia inaugural decorreu no âmbito do programa de comemorações do Dia Nacional 
da Água, a 09 de Outubro de 2004, contando com a presença do autor/escultor. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

José Mouga [Viseu, n.1942] 
Licenciou-se em pintura pela então ESBAP – Escola Superior de Belas Artes do Porto. Foi 
como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian que residiu em Londres (1969-1976) e fez 
uma pós-graduação em Pintura na St. Martin’s School of Art. Entre 1973 e 1976 
desenvolveu actividade docente como professor Assistente de Pintura na Escola Politécnica 
de Newcastle-upon-Tyne, tendo dirigido nessa época a Hoya Gallery. Regressou a Portugal 
em 1976 e, entre 1980 e 1992, ficou responsável pelo Departamento de Pintura no AR.CO – 
Centro de Arte e Comunicação Visual, Lisboa. É professor Assistente de IAO – Instituto de 
Artes e Ofícios da Universidade Autónoma de Lisboa, desde 1996. Na Exposição 
«Lagos84» foi distinguido com o Prémio de Aquisição. Realizou a primeira exposição em 
1963 e tem participado em exposições colectivas desde 1958. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Catálogos: - RIBEIRO, Isabel; ABREU, José Guilherme Ribeiro Pinto de. Arte pública no 

concelho de Almada. Almada: Câmara Municipal de Almada, Casa da Cerca – 
Centro de Arte Contemporânea, 2004, p. 132. 

Periódicos: - AAVV. Almada comemora o Dia Nacional da Água – «Fonte das Nuvens». 
In: - «Boletim Municipal», Almada: CMA, nº 97, Outubro 2004, p. 6. 

Testemunhos orais: - Pintor José Mouga (Universidade Autónoma, Lisboa, 24-10-2005). 
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Figura 65 

  
 

Título «EMISSOR-RECEPTOR DE ONDAS POÉTICAS» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XXI  
Ano(s) 2004-2005 
Dia 22 de Janeiro de 2005 

  
Autoria/Escultor  José Aurélio [n.1938] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
Metalruda Construções Metálicas, S.A. 

  
Inscrição 

 
 
 
 
 
 

Assinatura 

Caracteres recortados sobre chapa metálica - Placa de identificação: VIA PANORÂMICA / 
PABLO NERUDA / POETA DO CHILE DO MUNDO E DO SONHO / SIMBOLICAMENTE 
INAUGURADA PELA PRESIDENTE DA / CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA, MARIA EMÍLIA 
NETO / DE SOUSA E PELO EMBAIXADOR DO CHILE EM PORTUGAL, / JOSÉ MANUEL MATA, EM 
22 DE JANEIRO DE 2005 / «O AR DO MUNDO TRANSPORTA AS MOLÉCULAS DA POESIA» / 
EMISSOR - RECEPTOR DE ONDAS POÉTICAS / ESCULTOR JOSÉ AURÉLIO / PATROCÍNIO 
CANTIAL 

  
Material Aço Corten e aço inox 

  
Dimensão Alt. máx. 7,0 m / Lar. Máx. 12,0 m / Peso total 6 toneladas 

  
Tipologia Escultura - Monumento 

  
Freguesia/ 

Localização 
Caparica / Rotunda da Via Panorâmica Pablo Neruda, junto à Aldeia dos Capuchos 
Situa-se num espaço amplo no topo de uma encosta (Arriba fóssil da Caparica) que é 
circunscrito por uma rotunda viária de onde se vislumbra o recorte da costa do mar Atlântico.

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada/CANTIAL 

  
Estado de 

conservação 
A peça apresenta-se íntegra, revelando apenas uma alteração cromática na superfície ferrosa 
proveniente da oxidação natural do tempo.  

  
Descrição 

formal 
Objecto escultórico constituído por chapas laminadas de aço corten em forma de coroas e 
meias coroas circulares que integram transversalmente soldadas outras chapas em aço inox, 
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criando um efeito plástico de harmonia por contraste cromático. Trata-se de uma composição 
estruturada a partir de um centro gerador de movimento, uma esfera armilar irregular, que 
envolve dois ventiladores eólicos como elementos propagadores de emissão e recepção de 
ondas poéticas. Deste centro dinâmico irradiam elementos semicirculares abertos que 
formam uma estrutura em forma de estrela de cinco pontas, assente em apenas três pontos de 
união e contacto directo com o terreno relvado.   

  
História Inicialmente o escultor tinha desenvolvido um projecto de intervenção numa rotunda de 

acesso a uma nova urbanização na entrada da Aldeia dos Capuchos, a convite da Empresa de 
Construção Cantial. Foi no âmbito do programa do primeiro ciclo de comemorações do 
Centenário do nascimento do poeta Chileno Pablo Neruda que a Câmara Municipal de 
Almada convidou o autor/escultor José Aurélio visando homenagear o poeta de forma perene 
com uma obra de arte. Estabelecido um acordo entre a Câmara Municipal e a Empresa de 
Construção Cantial, o escultor recriou o projecto inicial atribuindo-lhe o sentido e 
significado comemorativo. Para a sua integração foi visado o mesmo espaço, junto à Aldeia 
dos Capuchos (antiga Via Panorâmica), onde seria colocada igualmente uma Placa 
toponímica em homenagem póstuma a Pablo Neruda como forma de perpetuar a memória de 
uma personalidade de vulto literário e de causas universais. 
A cerimónia de inauguração decorreu no dia 22 de Janeiro, Dia Mundial da Liberdade, onde 
foram descerradas a Placa da Via Panorâmica e a Escultura de José Aurélio «Emissor 
Receptor de Ondas Poéticas». O acto inaugural contou com a presença do embaixador da 
República do Chile, entre outras personalidades. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

José Aurélio [Alcobaça, n.1938] 
Frequentou o curso de Escultura da ESBAL – Escola Superior de Belas Artes de Lisboa – 
iniciando, no contexto escolar, um percurso de Exposições Extra-Escolares de alunos da 
ESBAL (1957 e 1958). Em 1958 foi convidado a trabalhar na Fábrica Secla, nas Caldas da 
Rainha, em renovação da faiança portuguesa. No ano seguinte efectuou uma viagem de 
estudo a França, Bélgica e Holanda, participando na I Bienal de Paris. Em 1961, participou 
na II Exposição da Artes Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian e fixou residência em 
Óbidos, aí instalando o seu atelier. Empreendeu várias acções de dinamização cultural no 
âmbito da Associação dos Amigos de Óbidos (1962-1964) e fundou a Galeria Ogiva (Óbidos 
1969-1974). A década de 60 caracterizou uma das vocações do seu trabalho com a escultura 
pública A Mão (1966, betão pintado), obra executada por encomenda para um Monumento 
aos heróis de Angola em Óbidos, alargando também a sua actividade a outros campos 
técnico-artísticos, como a medalhística e a fundição. Em 1978/79, desenvolveu investigação 
como Bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian.  
Tem desenvolvido, desde 1966, intensa actividade produtiva e expositiva na área da 
Medalhística, Joalharia, Design e Escultura, tendo sido reconhecido e premiado por várias 
vezes em Portugal e no estrangeiro.  
Tem executado, desde há várias décadas, uma vasta produção de escultura eminentemente 
pública implantada por diversas regiões do país e também do estrangeiro, com destaque para 
o Monumento Humberto Delgado (1976, Cela Velha), o Padrão do 8º Centenário da 
Fundação da Abadia de Alcobaça (1978, Alcobaça), as Gárgulas da Torre do Tombo (1988, 
Lisboa), o Monumento à Paz (1999, Almada) e a Porta de Abril (2001, São Paulo, Brasil). A 
sua obra é caracterizada por um percurso versátil quer em termos conceptuais e plásticos 
quer tecnológicos, recorrendo a materiais tão diversificados como pedra, betão, bronze, 
madeira, metal, arame, barro, ferro, aço inox e corten, ou materiais recuperados. 
Reside e trabalha em Alcobaça, na Casa da Quinta da Preta, desde 1980. Presentemente 
desenvolve em Alcobaça um projecto de uma Fundação Cultural «O Armazém das Artes» 
vocacionado para a promoção e divulgação da cultura em cooperação com as autarquias 
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locais e instituições oficiais ou particulares de ensino de cultura e de museologia.  
Está largamente representado em lugares públicos, colecções e Museus de Portugal, Brasil, 
França, Holanda, Estados Unidos da América, Japão e Inglaterra. 

  
Observações  

  
Bibliografia Periódicos: - AAVV. Novo monumento lembra Pablo Neruda/Às voltas com a poesia – 

«Receptor-Emissor de Ondas Poéticas». In: - «Boletim Municipal», Almada: CMA, 
nº 100, Janeiro 2005, pp. 11 e 25; - «Agenda Municipal», Almada: CMA, nº 37, 
Janeiro 2005, pp. 6-9; - «Jornal da Região», Almada, 19 Janeiro 2005, p.1; - 
«Agenda Municipal», Almada: CMA, nº 38, Fevereiro 2005, p. 13; - «Boletim 
Municipal», Almada: CMA, nº 101, Fevereiro 2005, p. 5. 

Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses 
ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização Editora, Vol. I, 4ª 
ed. 2000, p. 151; - PEREIRA, José Fernandes (direcção). Dicionário de Escultura 
Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 2005, pp. 69-75. 

Testemunhos orais: - Escultor José Aurélio (Casa e Atelier/Quinta da Preta, Alcobaça, 14-
01-2005). 
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Figura 66 

  
 

Título «MÁSCARAS» 
  

Datação 
Projecto/Execução 

Inauguração 

Século XXI 
Ano 2005 
Dia 17 de Julho de 2005 

  
Autoria/Escultor  José Aurélio [n.1938] 

  
Produção/ 

Apoio técnico 
 

  
Inscrição 

 
Assinatura 

Gravado e preenchido a negro sobre placa metálica de aço inox: JOSÉ AURÉLIO / 
MÁSCARAS, 2005 / BRONZE DOURADO 
Assinado e datado sobre a superfície metálica: JOSÉ AURÉLIO / 2005 

  
Material Bronze 

  
Dimensão Alt. máx. 4,5 m 

  
Tipologia Escultura abstracta 

  
Freguesia/ 

Localização 
Almada / Av. Professor Egas Moniz (Teatro Municipal de Almada – Teatro Azul) 
Situa-se numa zona residencial urbana, um espaço contíguo ao passeio defronte a um pilar 
da fachada principal do edifício – Teatro Azul – que é revestido em pastilha de vidro, de cor 
azul. 

  
Propriedade Câmara Municipal de Almada 

  
Estado de 

conservação 
A peça encontra-se íntegra sem qualquer vestígio de sujidade ou degradação. 

  
Descrição 

formal 
Objecto escultórico em bronze com patinas contrastantes de cor dourada e esverdeada que 
se constituí por três elementos formais representativos de uma figura de vulto abstracta e em 
posição verticalizada, como se de um corpo se tratasse. A figura central, de bronze com 
patina dourada, é estruturada sobre um eixo vertical e agrega dois elementos fragmentados, 
em justaposição e deslocamento assimétrico, numa relação dúplice entre o «exterior» e o 
«interior», o «positivo» e o «negativo», exibindo um jogo visual de ambiguidade formal que 
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é acentuado pela conjugação oposta de superfícies planas (interior/negativo) e volumétricas 
(exterior/positivo). Os dois elementos fragmentados, de bronze com patina esverdeada, 
revelam o desenho dos contornos da figura principal, de bronze com patina dourada, 
estabelecendo a evocação ao sentido e mensagem do título da obra que se refere às 
Máscaras. A peça assenta sobre uma base circular também em metal. 

  
História Foi no âmbito do programa de execução do novo Teatro Municipal – Teatro azul – que a 

Câmara Municipal de Almada convidou o autor/escultor José Aurélio visando a integração 
de uma obra de arte alusiva ao teatro. A cerimónia de inauguração decorreu conjuntamente 
com o acto inaugural do novo Teatro Municipal. 

  
Dados 

biográficos do 
autor/escultor 

José Aurélio [Alcobaça, n.1938] 
Frequentou o curso de Escultura da ESBAL – Escola Superior de Belas Artes de Lisboa – 
iniciando, no contexto escolar, um percurso de Exposições Extra-Escolares de alunos da 
ESBAL (1957 e 1958). Em 1958 foi convidado a trabalhar na Fábrica Secla, nas Caldas da 
Rainha, em renovação da faiança portuguesa. No ano seguinte efectuou uma viagem de 
estudo a França, Bélgica e Holanda, participando na I Bienal de Paris. Em 1961, participou 
na II Exposição da Artes Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian e fixou residência em 
Óbidos, aí instalando o seu atelier. Empreendeu várias acções de dinamização cultural no 
âmbito da Associação dos Amigos de Óbidos (1962-1964) e fundou a Galeria Ogiva 
(Óbidos 1969-1974). A década de 60 caracterizou uma das vocações do seu trabalho com a 
escultura pública A Mão (1966, betão pintado), obra executada por encomenda para um 
Monumento aos heróis de Angola em Óbidos, alargando também a sua actividade a outros 
campos técnico-artísticos, como a medalhística e a fundição. Em 1978/79, desenvolveu 
investigação como Bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian.  
Tem desenvolvido, desde 1966, intensa actividade produtiva e expositiva na área da 
Medalhística, Joalharia, Design e Escultura, tendo sido reconhecido e premiado por várias 
vezes em Portugal e no estrangeiro.  
Tem executado, desde há várias décadas, uma vasta produção de escultura eminentemente 
pública implantada por diversas regiões do país e também do estrangeiro, com destaque para 
o Monumento Humberto Delgado (1976, Cela Velha), o Padrão do 8º Centenário da 
Fundação da Abadia de Alcobaça (1978, Alcobaça), as Gárgulas da Torre do Tombo 
(1988, Lisboa), o Monumento à Paz (1999, Almada) e a Porta de Abril (2001, São Paulo, 
Brasil). A sua obra é caracterizada por um percurso versátil quer em termos conceptuais e 
plásticos quer tecnológicos, recorrendo a materiais tão diversificados como pedra, betão, 
bronze, madeira, metal, arame, barro, ferro, aço inox e corten, ou materiais recuperados. 
Reside e trabalha em Alcobaça, na Casa da Quinta da Preta, desde 1980. Presentemente 
desenvolve em Alcobaça um projecto de uma Fundação Cultural «O Armazém das Artes» 
vocacionado para a promoção e divulgação da cultura em cooperação com as autarquias 
locais e instituições oficiais ou particulares de ensino de cultura e de museologia.  
Está largamente representado em lugares públicos, colecções e Museus de Portugal, Brasil, 
França, Holanda, Estados Unidos da América, Japão e Inglaterra. 

  
Observações  

  
Bibliografia/ 

Fontes 
Periódicos: - AAVV. Teatro Municipal de Almada - «Máscaras». In: - «Boletim Municipal», 

Almada: CMA, nº 106, Julho/Agosto 2005, pp. 16-17; - «Boletim Municipal», 
Almada: CMA, nº 107, Agosto 2005, pp. 22-25. 
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Dicionários: - PAMPLONA, Fernando de. Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses 
ou que Trabalharam em Portugal. Barcelos: Livraria Civilização Editora, Vol. I, 4ª 
ed. 2000, p. 151; - PEREIRA, José Fernandes (direcção). Dicionário de Escultura 
Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 2005, pp. 69-75. 

Internet - Páginas Web: - http://dn.sapo.pt/2005/07/17/artes/um_teatro.html  
Testemunhos orais: - Escultor José Aurélio (Casa e Atelier/Quinta da Preta, Alcobaça, 14-

01-2005). 
  

Registo de imagem FL - Positivo a cores – formato digital (jpeg) 
  

Preenchido por: FL - 30/Outubro/2006 
 


	Índice
	Nota introdutória



