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portugueses. 

resumo O presente trabalho desenvolve uma investigação para a localização de três 
obras de arte, pertencentes ao acervo Avenida de Arte Contemporânea de 
Aveiro – AACA, acervo que integra a Colecção DGAC/SEC. O trabalho tem 
como objectivo a localização das três obras referidas, bem como o estudo 
conducente ao desenvolvimento de um método para a localização de obras 
desaparecidas. 



keywords Collection DGAC/SEC, works off art not found, methodology, AACA, 
Portuguese artists. 

abstract The present paper aims at developing a research to trace the location of three 
lost masterpieces of the DGAC/SEC collection. The paper aims at finding these 
three masterpieces as well as carrying out a study for developing a method to 
trace lost masterpieces.
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Lista de abreviaturas 

AACA – Avenida da Arte Contemporânea de Aveiro 

CAMJAP – Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão 

CMA – Câmara Municipal de Aveiro

CPF – Centro Português de Fotografia

DGAC – Direcção-Geral da Acção Cultural (1975 – 1992)

DGARQ – Direcção-Geral de Arquivos (Ex–Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre 

do Tombo – IAN/TT, Centro Português de Fotografia - CPF)

DGARTES – Direcção-Geral das Artes (Ex – Instituto das Artes - IA) 

DGEA – Direcção Geral dos Espectáculos e das Artes

DRC de Lisboa e Vale do Tejo – Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale 

do Tejo 

DRCN – Delegação/Direcção Regional da Cultura do Norte 

ESBAP – Escola Superior de Belas Artes do Porto

FCG – Fundação Calouste Gulbenkian 

IA – Instituto das Artes (2003 - fusão do IAC e do Instituto Português das Artes)

IAC – Instituto de Arte Contemporânea (em 2003 é reformulado sob a designação 

de Instituto das Artes - IA, resultante da fusão do Instituto de Arte Contemporânea 

e do Instituto Português das Artes IA)

IGAC – Inspecção-Geral das Actividades Culturais (Integra Comissão de 

Classificação de Espectáculos – CCE; antiga DGEA)

IMC, I.P. – Instituto dos Museus e Conservação, I.P. (Ex – Instituto Português de 

Museus - IPM, Instituto Português de Conservação e Restauro - IPCR)

IMC/MC – Instituto dos Museus e Conservação/Museu do Chiado

IPM – Instituto Português de Museus

MC – Ministério da Cultura

MC – Museu do Chiado – Museu Nacional de Arte Contemporânea

MC/IA – Ministério da Cultura/Instituto das Artes

SEC – Secretaria de Estado da Cultura (1976 - 1992)

SNBA – Sociedade Nacional de Belas Artes

TA – Teatro Aveirense

UA – Universidade de Aveiro 
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Capítulo 01 – Enquadramento 

Esta dissertação de mestrado surge após a realização do primeiro ano curricular 

do Curso de Mestrado em Criação Artística Contemporânea, que está a ser 

realizado no Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro. 

O trabalho buscará o desenvolvimento de competências na área das 

metodologias e práticas da investigação na arte, já que esta é uma das vertentes 

deste curso de Mestrado.

Em Julho de 2006 foi assinado um protocolo entre o Instituto das Artes, a Câmara 

Municipal de Aveiro e a Universidade de Aveiro, que constituiu a cedência (a título 

de comodato) de 262 obras de arte contemporânea produzidas por diversos 

artistas portugueses entre os anos de 1960 e 2000. A Colecção (da qual o 

conjunto de 262 obras faz parte) é, actualmente, tutelada pelo IMC/Museu do 

Chiado, e foi sendo formada ao longo de várias décadas no âmbito de uma 

política de aquisições, orientada pela Direcção Geral de Acção Cultural da 

Secretaria do Estado da Cultura, órgãos actualmente extintos. 

À Câmara Municipal de Aveiro cabe a tutela administrativa e financeira do 

conjunto de obras, e à Universidade de Aveiro a tutela científica, o que implica a 

valorização o estudo e a investigação do conjunto de obras. 

Das 262 obras cedidas à CMA/UA, escolhemos três obras que estão não 

localizadas e que, portanto, são os nossos objectos de investigação, investigação 

esta que objectiva encontrar as obras escolhidas e promover o estudo conducente 

ao desenvolvimento de um método para a localização de obras desaparecidas. 
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Apresentação1 das três obras que serão investigadas: 

1.
Obra: “Quinze ensaios sobre um tema ou Pitágoras jogando Xadrez com Marcel 

Duchamp” (álbum)

Autor: Jorge Pinheiro (1931) 

Técnica: Impresso a off-set 

Suporte: papel fabriano, 300gr – (50,0x35,0 cm),

Ano: 1975 

Nº tiragem: 50 

Nº da prova: 13 

Nº DGAC: 04/330a), 04/330b), 04/330c), 04/330d), 04/330 e), 04/330 f), 04/330 g), 

04/330 h), 04/330 i), 04/330 j), 04/330 k), 04/330 l), 04/330 m), 04/330 n). 

Assinado: sim 

Local onde se encontra2: Delegação Regional do Norte 

2.
Obra: Sem título

Autora: Armanda Passos (1941) 

Técnica: Serigrafia 

Suporte: papel (32,0x 50,0cm) 

Dimensão da zona de impressão: 32,0 x 50,0 cm 

Ano: 1978 

Nº tiragem: ---------- 

Nº da prova: P.A. 

Nº DGAC: 04/347 

Assinado: Sim 

Local onde se encontra3: Delegação Regional do Norte 

1 Informações adquiridas através das Fichas de Catalogação SEC, Anexo 24.
2 Segundo Ficha de Catalogação do SEC, obra estaria localizada no local referido. 
3 Idem
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3.
Obra: ” Uma flor para António Pedro”

Autor: Fernando de Azevedo (1923-2002) 

Técnica: Serigrafia 

Suporte: papel (70,0x50,0 cm) 

Dimensões da zona impressa: 54,3 x 43,3 cm 

Ano: 1981 

Nº tiragem: 120 

Nº da prova: 54 

Nº DGAC: 342 

Assinado: Sim 

Local onde se encontra4: Delegação Regional do Norte 

4 Segundo Ficha de Catalogação do SEC, obra estaria localizada no local referido. 
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Capítulo 02 – Objectivos 

Este trabalho apresenta os seguintes objectivos: 

1. Breve estudo sobre Colecção de Obras de Arte DGAC/SEC:  

 Período  

 Política de aquisição  

 Percurso da Colecção 

2. Estudo sobre conjunto cedido à CMA e UA:

 Protocolo e anexos (listagem e projecto AACA) 

 Obras e artistas que o compõe  

 Levantamento das obras que já se encontram localizadas em Aveiro  

 Levantamento das obras que ainda não estão em Aveiro, as localizadas e 

as não localizadas 

3. Investigação sobre três obras não localizadas: 

 Breve estudo do autor e da obra (se for possível) 

 Identificação do local onde deveria estar 

 Investigação de locais onde poderiam/poderão estar localizadas 

 Confirmação (se possível) de localização actual de uma, duas ou das três 

obras

4. Desenvolvimento e legitimação de um método para investigação de obras não 

localizadas 

Considerando que este é um trabalho de investigação cujo fim é imprevisível 

(localização ou não das obras), é importante ressaltar que a intenção em alcançar 

este 4º objectivo é séria, porém, realista. A legitimação de um método só será 

possível se o resultado desta investigação for positivo. Aceitemos como resultado 

positivo a ocorrência de uma das hipóteses a seguir:
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a) Se pelo menos uma, das três obras investigadas, for localizada. 

b) Se nenhuma obra for localizada, o motivo deste “fracasso” ser devido a um 

contexto exterior à metodologia.

Em caso contrário, ou seja, se nenhuma das obras for localizada e identificarmos 

que a causa da falha desta investigação foi a sua própria metodologia, teremos 

então o exemplo de um método que não deverá ser usado em casos como este.

Ainda assim, esta possibilidade de erro não invalida o desenvolvimento deste 

trabalho e do método a que se pretende, já que a legitimação ou não do mesmo 

poderá ser a pedra-de-toque para futuras investigações acerca do mesmo 

assunto – obras não localizadas. 
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Capítulo 03 – Metodologia 

A metodologia usada e desenvolvida neste trabalho se assemelha às 

metodologias usadas no trabalho de investigação criminal.  

Da mesma maneira que, diante de um caso sem evidências claras, a investigação 

criminal levanta informações, revela factos e dissolve incógnitas, este trabalho 

pretende localizar três obras de arte que no actual momento estão desaparecidas 

e sem evidentes indícios de suas respectivas localizações. As obras em questão 

são: “Quinze Ensaios para um Tema ou Pitágoras Jogando Xadrez com Marcel 

Duchamp”, álbum com quinze impressões a offset do pintor Jorge Pinheiro; 

Serigrafia “sem título”, da pintora Armanda Passos e a serigrafia “Uma flor para 

António Pedro” de Fernando de Azevedo. 

Esta pesquisa, serviu-se de abordagens indutivas e dedutivas, de plurais formas 

de pensamentos (divergente e convergente) e de variadas acções: pesquisas 

bibliográficas, pesquisas de campo e pesquisas na Internet; estudo e análise de 

dados que foram recolhidos; entrevistas e a construção de estratégias de acção 

através de esquemas e mapas conceptuais. 

O uso dos métodos científicos e diferentes formas de pensamento se alternam. 

Há momentos em que a investigação recorreu a um método indutivo 

acompanhado de pensamento divergente, e há outros em que o método usado foi 

o dedutivo acompanhado de pensamentos convergentes. 

A primeira hipótese citada, o método indutivo5 que normalmente é acompanhado 

por um tipo de pensamento divergente6, acontece quando a investigação busca 

recolher uma vasta quantidade de informações sobre um determinado assunto. O 

método indutivo foi usado nas seguintes situações: levantamento e investigação 

dos supostos locais onde obras procuradas podem estar7, tendo como base uma 

série de informações advindas de diferentes fontes e a recolha e cruzamento de 

dados e informações referentes as obras, a Colecção DGAC/SEC e o acervo 

5 Método indutivo: parte de dados particulares e, através destes, infere uma “verdade” geral ou 
universal (Carvalho, 2002). 
6 Pensamento divergente: propõe pesquisa ampla do contexto, exploração mais original do que a 
usada normalmente nas pesquisas, identificação dos problemas e das oportunidades significativas 
para o trabalho, pensamento expandido (Brenda Laurel, 2003) 
7 Capítulo 06 deste trabalho 
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AACA8. O pensamento divergente, além de estar presente nestas situações 

citadas anteriormente, também esteve presente nos seguintes momentos: escolha 

dos artistas a serem investigados; elaboração de entrevistas que foram feitas a 

vários artistas e pessoas envolvidas de alguma forma com o tema deste trabalho; 

visitas a algumas instituições que de alguma forma estão envolvidas com a 

investigação; criação de alguns mapas conceptuais, pesquisas na Internet e 

bibliográficas e envio de E-mail em busca de novos dados e informações. 

Já na segunda hipótese temos como método o dedutivo9, que normalmente vem 

acompanhado de um pensamento convergente10 e que foi usado quando o 

trabalho necessitou definir contextos particulares da investigação e os 

pensamentos que, anteriormente, abrangiam um vasto ângulo de informações, 

tenderam, neste caso, a convergir e tratar de assuntos mais pontuais e 

específicos. As situações em que podemos verificar a presença dos métodos 

dedutivos, foram: busca pelas obras em locais específicos; levantamento de 

informações específicas sobre cada uma das três obras: artista, data, fichas de 

catalogação, local onde deveriam estar, visitação e investigação de locais e a 

elaboração de novas listagens11. O pensamento convergente, além de também 

estar presente em todas as situações direccionadas pelo método dedutivo, pode 

ser verificado nas seguintes situações: condução das entrevistas, diminuição de 

leque de hipóteses construídas no início do trabalho em relação a provável 

localização das obras, selecção de dados dos artistas e obras procuradas 

relevantes ao trabalho e a condução do trabalho para a sua finalização. 

Apresentados os métodos e pensamentos a que esta investigação recorrereu, e 

os seus respectivos modos de funcionamento, combinações e alternâncias, 

seguem agora as etapas deste trabalho: 

8 Capítulo 04 deste trabalho 
9 Método dedutivo: permite o investigador partir do “geral para o particular” (Carvalho, 2002). 
10 Pensamento convergente: pensamento que deverá se posicionar de forma a convergir. Esta 
conversão deverá ocorrer do meio até ao final do trabalho, já que esta é uma fase que requisita o 
refinamento do que foi investigado até então, a definição dos conceitos gerais e do corpo final do 
trabalho (Brenda Laurel, 2003). 
11 Anexo 25 
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Pesquisas – livros, textos e Internet:
Este tipo de pesquisa foi usado de forma a buscar informações sobre:  

o Colecção de obras de arte DGAC/SEC e informações relacionadas com a 

mesma.

o Protocolo assinado entre o IA (actual Dgartes) a CMA e a UA. 

o Biografia de artistas e respectivos percursos artísticos (com objectivo de 

fazer escolha de no máximo três artistas). 

o Locais onde obra procurada podem estar. 

o Instituições ligadas de alguma maneira com a investigação e seus 

respectivos contactos. 

o Contacto de artistas e pessoas que podem dar informações sobre 

Colecção, artistas ou obras. 

Entrevistas/conversas/visitas:

o Entrevistas12: Entrevistas com artistas e com pessoas envolvidas de 

alguma maneira com a investigação.

o Conversas: a investigação também recorreu ao uso de “conversas”, que 

podem ser entendidas como entrevistas informais, visto que estas não 

foram gravadas e algumas aconteceram de modo imprevisto. 

o Visitas: foram feitas algumas visitas a locais que apresentam interesse 

para o desenvolvimento do trabalho (direcções regionais de arte, museus, 

centro de arte, etc.) e que muitas vezes são acompanhadas do que foi 

determinado como “conversas”. 

Diário
o Todo o trabalho foi descrito e anotado numa espécie de diário13. Nele, 

estão descritas todas as etapas pelas quais a investigação passou, como 

troca de mensagens, recusa ou aceitação de entrevistas ou de dados, 

transcrição das entrevistas e conversas, análise de dados e informações 

recolhidas e anotações sobre a progressão diária da investigação.  

12 Anexos 29, 30 e 31 
13 Anexo 28
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Mapas Conceptuais 
o Com a finalidade de organizar e visualizar os caminhos em paralelo que os 

vários tópicos (artista e obra, localização da obra, colecção e conjunto de 

obras, etc.) desta investigação percorreram, foram construídos alguns 

esquemas e mapas conceptuais14 onde as informações foram sendo 

actualizadas e também cruzadas, já que seguiam em paralelo.

Redacção da tese
o  Concomitantemente as etapas citadas acima, foi desenvolvida a redacção 

da dissertação deste trabalho de investigação. 

Finalização do trabalho

14 Anexo 32 
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Capítulo 04 - Estudo do conjunto de obras cedido à CMA/UA 

Este capítulo pretende elucidar questões referentes ao conjunto de obras que 

este trabalho de mestrado está a investigar. Para tal, o capítulo apresentará os 

seguintes tópicos: 

a) Conjunto de obras e sua proveniência – Colecção de obras de arte 

DGAC/SEC.

b) Protocolo. 

c) Projecto AACA. 

d) Situação actual do conjunto de obras. 

a) Conjunto de Obras 
O conjunto de obras que está a ser investigado neste trabalho é composto por 

262 obras de arte. Este conjunto é parte integrante de uma colecção de obras 

formada pela DGAC/SEC (órgãos já extintos), composta por 1115 obras de arte. 

Sendo então, o conjunto de obras (262) parte desta Colecção DGAC/SEC, é 

necessário entendermos como esta Colecção foi formada. 

“Em 1976, é criada a SEC - Secretaria de Estado da Cultura, e no seu 
âmbito a DGAC (…) que integrava a Divisão de Artes Plásticas, a par de 
outros objectivos, tinha o de apoiar a criação e difusão da cultura artística 
contemporânea, através da aquisição de uma ou duas peças de cada 
exposição individual que se realizasse na Galeria Nacional de Arte 
Moderna da Sociedade Nacional de Belas Artes, visando assim criar 
incentivo e apoio aos artistas que expunham naquela Galeria, esta medida 
determinou o princípio orientador que regulou a colecção da Secretaria de 
Estado da Cultura”.15

Foi esta então, a política de aquisição de obras para esta Colecção, através da 

compra de uma ou duas obras de cada artista, a DGAC apoiava e estimulava os 

artistas e o desenvolvimento da arte nacional e, ao mesmo tempo, formava uma 

Colecção de Arte Moderna/Contemporânea portuguesa, coisa que não existia até 

o momento no país. 

15 Anexo 02 
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Ao longo de 16 anos a DGAC/SEC adquiriu um vasto número de obras de arte 

(de artistas portugueses) e a partir de 1988 fez aquisições também de fotografias, 

sendo estas quase todas compradas de artistas estrangeiros. 

Em 1992 o DGAC é extinto e as competências da Divisão de Artes Plásticas 

foram transferidas para a Direcção Geral de Espectáculos e das Artes – DGEA e 

para a Delegação Regional da Cultura de Lisboa e do Vale do Tejo. Mais tarde, 

estas competências são, novamente, transferidas para o Instituto Português de 

Museus – IPM. Estas várias mudanças geraram algumas consequências 

debilitantes para a Colecção. E isto se deve ao facto de que estas sucessivas 

alterações de competências foram feitas sem que “para o efeito tenha sido criada 

qualquer estrutura específica, esta mutabilidade teve como consequências a 

dispersão das obras do acervo, assim como também da documentação que servia 

de suporte” 16

Em 2001, a direcção do Instituto das Artes é informada que muitas obras (parte 

da Colecção DGAC) estão armazenadas e expostas na Inspecção Geral das 

Actividades Culturais – IGAC (antiga DGEA) no Palácio da Foz. A partir desta 

informação e entendendo que as obras da Colecção estavam realmente dispersas 

é proposto, no IA, um trabalho de levantamento das obras de arte. 

Para dar início ao trabalho, optam por começar pelas obras que se encontram nas 

instalações tuteladas pelo Ministério da Cultura, deixando para uma etapa 

posterior outras entidades e organismos. Para este levantamento o IA nomeou um 

Técnico Superior que, junto da direcção do IA, deu inicio ao trabalho de 

levantamento das obras.17

De acordo com o livro de registos (Secretaria do Estado e da Cultura) das 

aquisições de obra de arte que os responsáveis pelo trabalho de levantamento 

tiveram acesso, foi verificado que foram inscritas 1115 obras desde sua abertura 

(27.01.1986) até o seu fechamento (01.06.1992), mesma data em que DGAC é 

extinto.18

Destas 1115 obras que formam a Colecção DGAC/SEC, 848 foram cedidas 

através de dois protocolos (1990 e 1994) para a Fundação Serralves, embora 

16 Anexo 02 
17 Idem 
18 Idem 
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exista ainda uma situação de dúvida quanto ao número de obras cedidas e obras 

localizadas na Fundação19, situação esta que não será discutida ou investigada 

neste trabalho, visto que não é o objecto de estudo do mesmo. 

Subtraindo então as 848 obras que foram doadas a Serralves, sobram-nos 267 

obras. Destas 267 obras, segundo averiguação do Instituto das Artes, 165 se 

encontram localizadas e 102 permanecem não localizadas. 

“…de acordo com os registos, as 267 obras encontram-se assim identificadas:20

Entidade
Obras 

registadas 
Confirmadas 

Não

Confirmadas 

Reitoria da Universidade de Lisboa 

Delegação Regional da Cultura do Norte 

Inspecção-geral das Actividades Culturais 

Museu do Chiado 

Presidência da Republica 

Gabinete do 1º Ministro 

Palácio da Ajuda 

Tribunal de Contas do Luxemburgo 

Embaixada de Portugal em Londres 

18

38

41

11

17

03

27

03

07

14

18

40

11

15

03

27

03

06

04

20

01

00

02

00

00

00

01

Sub -Total 165 137 28 

Não Localizadas 102 000 102 

Total 267 137 130 

Tabela 01 

O que podemos averiguar nesta tabela são as 267 obras que serão entregues ao 

município de Aveiro, através de Protocolo celebrado em 05 de Abril de 2006. 

19 Anexo 02 
20 Idem 
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b) Protocolo 
Em 05 de Julho de 2006 foi assinado o protocolo que abriga a cedência de 262 

obras de arte, na altura tuteladas pelo IA21, à Câmara Municipal de Aveiro (CMA) 

e à Universidade de Aveiro (UA)22. A cedência das obras, a título de comodato, foi 

feita pelo período de 10 anos, podendo ser renovada automaticamente por iguais 

períodos no caso de interesse apresentado pelas partes envolvidas (Instituto das 

Artes, Câmara Municipal e Universidade de Aveiro). 

O motivo que levou o Instituto das Artes a celebrar este acordo com a Câmara 

Municipal de Aveiro e a Universidade de Aveiro esta claramente exposto no 

Protocolo quando lemos que o  

“ (…) elevado interesse pedagógico demonstrado pela UA no âmbito do 
Mestrado em Criação Artística Contemporânea do seu Departamento de 
Comunicação e Arte, a que acresce a firme intenção demonstrada pela 
Câmara Municipal de Aveiro na projecção, criação e instalação de um 
Centro de Arte Contemporânea em Aveiro, ora designado por “Avenida de 
Arte Contemporânea de Aveiro”, são objectivos que revelam que estas 
entidades – Câmara Municipal de Aveiro e Universidade de Aveiro – 
pretendem dar a esta colecção grande valorização e visibilidade através de 
mostras expositivas em espaços de que dispõe na cidade de Aveiro, 
contando ainda com a permuta e intercâmbio entre organismos homólogos 
situados na Europa, contribuindo assim para uma maior dinamização dos 
artistas e da arte contemporânea portuguesa.
Tendo em vista a programação apresentada, demonstrativa da 
disponibilidade para uma continuidade de mostras, permitindo a divulgação 
artística das obras do referido acervo, a disponibilização de espaços 
expositivos e de acolhimento das obras, reveladores de qualidades 
técnicas exigidas, a garantia da manutenção e conservação do acervo, 
afiguram-se estas razões suficientes para que o Instituto das Artes, a 
Câmara Municipal de Aveiro e a Universidade de Aveiro celebrem o 
presente protocolo (…).23

Apresentadas estas razões, é possível citar, resumidamente, quais objectivos e 

interesses do Instituto das Artes ao ceder estas 262 para o Município de Aveiro: a 

valorização, a visibilidade, o estudo e a conservação do acervo, além de difusão 

da arte portuguesa na zona centro do país, quebrando, de certa forma, o 

21 A partir de 27.03.2008 as obras passaram a ser tuteladas pelo IMC/Museu do Chiado 
22 Anexo 01 
23 Idem 
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conhecido e excludente (em relação as outras regiões e públicos do país) “eixo 

cultural” Lisboa -Porto. 

A gestão do acervo compete a uma entidade (formada por representantes) 

nomeada pela Câmara Municipal e pela Universidade de Aveiro. Estes 

representantes são responsáveis pela gestão e administração do acervo, 

juntamente com o secretariado da Divisão de Museus e Património Histórico / 

Departamento de Cultura da Câmara Municipal de Aveiro (a funcionar no Museu 

da Cidade). Fazem parte desta entidade gestora: Dr.ª Maria da Luz Nolasco – 

coordenadora do Projecto AACA, Dr.ª Margarida Almeida – em representação da 

Universidade/UA e a Dr.ª Ana Gomes – em representação do Município de 

Aveiro/CMA.

Ainda em relação a gestão, detém a tutela administrativa do acervo a Câmara 

Municipal de Aveiro, a que lhe compete: 

a) “Acolher, guardar, conservar e expor as obras cedidas de acordo com 
as regras museológicas e técnica adequadas; 

b) Garantir a adequada vigilância das obras cedidas; 
c) Facultar ao Primeiro Outorgante (Instituto das Artes) o acesso 

permanente às obras cedidas para verificação do seu estado de 
conservação;

d) Definir os espaços destinados à instalação, reserva e exposição do 
acervo cedido; 

e) Promover a concepção e produção do material informativo, documental 
e de divulgação do acervo e das suas exposições; 

f) Providenciar pela obtenção das autorizações necessárias relativas a 
direitos de autor; 

g) Prestar informação regular e actualizada junto ao Primeiro Outorgante 
das várias fases de desenvolvimento do projecto “Avenida de Arte 
Contemporânea de Aveiro.24

A universidade de Aveiro cabe a tutela científica, competindo a Universidade o 

seguinte:

a) “A valorização, estudo e investigação do acervo cedido; 
b) A elaboração de um projecto educativo tendente à formação de 

monitores para acompanhamento de visitas guiadas, exposições e 
iniciativas associadas: 

24 Anexo 01 
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c) A definição de espaços destinados à exposição do acervo cedido e a 
elaboração dos correspondentes projectos expositivos; 

d) A promoção da concepção e produção do material informativo, 
documental e de divulgação do acervo e das suas exposições; 

e) A facultação ao Primeiro Outorgante do acesso permanente às obras 
cedidas para verificação do seu estado de conservação.” 25

A colecção é composta por obras produzidas entre os anos de 1960 e 2000, 

apresenta a Escola modernista portuguesa e tem como expressões artísticas de 

referência o abstraccionismo, o expressionismo, o realismo, a pop art, a arte 

conceptual, o modernismo, o neo-realismo, entre outras. Por isso (tempo que 

abrange, escola e expressões artísticas) esta colecção pode ser usufruída como 

um importante meio de reflexão sobre o

 “ (…) panorama das artes em Portugal. Mais, associado aos artistas que 
produziram estas obras e sobre o papel desempenhado pelos movimentos 
artísticos gerados no âmbito desta produção, abrem-se inúmeras 
perspectivas de estudo, de pesquisa e de avaliação da vida cultural do país 
e da relevância socio-económica que as artes desempenharam, em dado 
período de tempo, no contexto nacional e internacional.” 26

Em anexo a este trabalho pode ser consultada listagem que acompanhou 

protocolo, com todos os artistas e obras.27

c)Projecto AACA 
Através do protocolo é possível identificarmos duas ocorrências: a cedência das 

262 obras para o município de Aveiro e, concomitantemente a isto, o início do 

desenvolvimento do Projecto “Avenida de Arte Contemporânea de Aveiro” – 

AACA.

O projecto AACA foi criado para abrigar o conjunto de obras cedidas pelo IA, 

pretendendo, através do projecto, promover, valorizar e preservar estas obras, 

além de criar no município um novo pólo cultural. Por isso então, por estar 

relacionado ao conjunto de obras cedidas, por ser o abrigo destas obras, é que 

ele também tem seu início depois que o protocolo foi assinado. 

25 Anexo 01 
26 Idem 
27 Anexo 03 
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Como estrutura e pontos a serem desenvolvidos e alcançados pelo projecto, a 

AACA apresenta os seguintes objectivos: 

“Contribuir para descentralização cultural; 
Valorizar a colecção dando-lhe visibilidade e contribuindo para que uma 
cidade de média escala se identifique com o projecto cultural; 
Permitir criar uma nova centralidade cultural e possibilitar criar rede de 
contacto, de permuta e de intercâmbio entre organismos equivalentes 
situados na Europa; 
Dinamizar exposições em parceria com outros centros artísticos em 
Espanha de modo a valorizar, a relacionar e a situar a arte nacional no 
contexto ibérico; 
Dinamizar uma política de aquisições que vise dar continuidade ao 
percurso cronológico então iniciado e que permita expandir temática e 
tipologicamente a colecção.” 28

     Através do desenvolvimento e implementação deste objectivos, o projecto visa 

sensibilizar e atingir diversos públicos da zona centro do país, criando assim um 

público cultural ao qual será dedicada uma vasta programação expositiva e 

reflexiva (seminários, encontros, etc.) acerca do conjunto de obras, do período a 

que ele pertence e das técnicas artísticas que a compõe – pintura, gravura, 

desenho, escultura e fotografia. 

É possível também notar uma preocupação cultural e urbanística no que concerne 

a escolha do local para instalação da AACA, a Avenida Lourenço Peixinho, no 

edifício da antiga Estação de Caminho de Ferro, local central da cidade de Aveiro. 

Esta escolha foi influenciada pela vontade e interesse em criar um novo 

“equipamento cultural no centro da cidade que implica a requalificação urbanística 

da Avenida Lourenço Peixinho”29. Além da possibilidade de um “renascimento” da 

Avenida, a instalação do projecto marca a “reabertura do emblemático edifício da 

antiga estação de Caminhos-de-ferro (…), relevante imóvel da arquitectura de 

Aveiro e da sua azulejaria (…).” 30

Além da localização citada acima, também foi designado um outro edifício 

destinado a albergar em reserva as obras de arte, já que este cumpre os 

28 Anexo 01 
29 Maximino, José C. “Aveiro acolhe colecção de arte contemporânea do Instituto das Artes.” 
Jornal de Notícias, Cultura (25/11/2006). http://jn.sapo.pt (acesso em Novembro de 2007) 
30 Da Maia, Élio Manuel Delgado. “Relatório de Gestão 2006 – Município Aveiro” (2006). 
http://www2.cm-aveiro.pt (acesso em Novembro de 2007). Anexo 34. 
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requisitos necessários de segurança, conservação e manutenção das mesmas. O 

Edifício é o Museu da Cidade, sito na Rua João de Mendonça, 9-11, 2800 -Aveiro. 

Breve e resumidamente podemos entender então que a AACA tem como 

principais pretensões o abrigo, a conservação, a valorização e a divulgação do 

conjunto de obras cedidas pelo IA; além de pretender desenvolver um novo pólo 

cultural para o município de Aveiro e região que o circunda, não se esquecendo 

ainda do interesse em revalorizar urbanística e culturalmente a região central da 

cidade.

Para mais informações sobre o projecto é possível consultá-lo em anexo a este 

trabalho. 31

d) Situação actual situação do conjunto de obras 
Como já foi dito, através do protocolo assinado entre o IA, a CMA/UA, foram 

cedidas 262 para o município de Aveiro.

Das 262 obras cedidas (que na Tabela 01 aparecem como 267, mas algumas 

estariam repetidas32), já era sabido que 102 estavam não localizadas e 165 

localizadas, o que nos leva a concluir que a coordenação responsável em Aveiro 

pelas obras, pôde dar início a recolha destas 165 obras já localizadas e teria que 

ir à procura das 102 não localizadas. 

Um dado importante a realçar é que a listagem33 que acompanhou o protocolo 

serviu apenas para cumprir questões formais deste documento, como cita o Dr. 

Domingos Valido, Técnico Superior do IA: 

“ (…) este protocolo, por questões formais do momento, fez-se 
acompanhar de uma listagem de obras que na realidade não foram e não 
poderão ser cedidas, carecendo esta situação de ser regularizada através 
de uma listagem a elaborar com base nas 267 obras constantes do mapa 
descrito.”34

O problema que se coloca é que ao mesmo tempo em que esta listagem foi feita 

somente por questões formais, ela deveria ser a principal referência para o 

31 Anexo 01 
32 Informação dada pela Dr.ª Maria da Luz Nolasco 
33 Anexo 03 
34 Anexo 02 
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desenvolvimento do trabalho de recolha das obras localizadas e para a 

investigação pelas não localizadas, já que nela estão especificadas todas as 

obras teoricamente abrigadas através do Protocolo. Mas, na medida em que o 

documento citado acima a invalida como ponto de referência, outras listagens35

tem sido usadas para a recolha das obras (feitas pela Dr.ª Maria da Luz Nolasco) 

e para este trabalho de investigação que busca por três obras não localizadas. 

A fim de esclarecer esta relação entre as várias listagens que vem sendo usada, 

cabe ainda ressaltar alguns pontos: 

 A listagem36 que acompanha Protocolo37 e deveria, então, poder ser usada 

como referência nesta investigação apresenta uma relação com 262 obras. 

Deste conjunto de obras, 165 obras estavam/estão localizadas nas 

entidades que aparecem na Tabela 01, e 102 obras estavam/estão não 

localizadas.  

 Cada uma das 9 entidades que aparecem na Tabela 01 possui uma 

listagem38 com as obras que deveriam ir para Aveiro e que, obviamente, 

estão também presentes na listagem do protocolo39. Com a informação de 

que a listagem do protocolo não era de todo uma referência segura, nos 

servimos também das listagens de cada uma das Entidades citadas acima 

para desenvolvimento desta investigação. 

 Com o cruzamento de todas listagens (a do protocolo mais as das 

entidades referidas tabela 01), e informações através da Dr.ª Maria da Luz, 

notamos alguns factos, e levantamos algumas questões relevantes:

1) Nem todas as obras presentes nas listagens das entidades estão 

presentes na listagem do protocolo. Questão que este facto levanta: 

as obras que não estão na listagem do protocolo, mas estão na 

listagem das entidades, também fazem parte do conjunto cedido a 

CMA/UA? Segundo a Dr.ª Maria da Luz Nolasco, “potencialmente

sim”.

35 Anexos 04, 12,17,18,19,20,21,22e 23
36 Anexo 03 
37 Anexo 01 
38 Anexos 04, 12,17,18,19,20,21,22e 23 
39 Anexo 03 
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2) Há obras que já se encontram em Aveiro40 sob o abrigo do 

Protocolo, que não estão presentes em nenhuma das listagens 

referidas até o momento. Questão que este facto levanta: não é 

possível, somente através das listagens, saber quais obras 

realmente estão sob o abrigo do protocolo. Como então podemos 

saber, ao certo, qual é o conjunto de obras cedidas à CMA/UA? 

Presumimos até o momento que paralelamente a consulta das 

listagens, as informações cedidas pela Dr.ª Maria da Luz Nolasco 

tem a mesma força e importância que as informações trazidas pelas 

listagens, já que ela é a coordenadora da AACA, e até ao momento, 

a responsável pela transferência das obras para Aveiro. 

Apresentadas estas questões que surgiram durante o trabalho de investigação 

sobre a actual situação do conjunto de obras que forma o acervo AACA, 

apresentamos duas listagens em anexo41 – “Obras localizadas em Aveiro” e 

“Obras não localizadas em Aveiro” – que pretendem definir a situação em que o 

acervo AACA se encontra actualmente. 

Antes da apresentação das listagens, consideramos ser de fundamental 

importância explicitarmos, mais uma vez, quais as fontes de informação que 

usamos para a criação das listagens42 : 

a) Documentos provenientes do TA, supervisão Dra. Maria da Luz Nolasco: 

 Listagens de cada uma das nove entidades que detém, ou detinham, obras 

que agora fazem parte da Colecção AACA. As entidades são: Reitoria da 

Universidade de Lisboa, DRCN, IGAC, Museu do Chiado, Presidência da 

República, Gabinete do 1º Ministro, Palácio da Ajuda, Tribunal de Contas 

de Luxemburgo, Embaixada de Portugal em Londres. Algumas destas 

listagens são acompanhadas de cartas referentes ao processo de 

requisição das obras. As listagens e as cartas de cada uma destas 

entidades podem ser consultadas em anexo43 a este trabalho. 

40 Trazidas pela Dr.ª Maria da Luz Nolasco, após assinatura de Protocolo 
41 Anexo 25 
42 Idem 
43 Anexos 04,12,17,18,19,20,21,22 e 23 
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 Listagem44 que acompanha protocolo. 

 Documentos: “Guia de Transporte”45, “Termo de Entrega”46, “Seguro das 

obras”47 e outros documentos/cartas48 referentes as obras. 

b) Fichas de inventariado da CMA – provenientes de: Reservas do Museu da 

Cidade, cedidas pela Dra. Patrícia Sarrico.  

c) Informações cedidas pela Dra. Maria da Luz Nolasco. 

d) Verificação das obras localizadas em Aveiro. 

44 Anexo 03 
45 Anexos 05,06 e 08 
46 Anexos 07 e 09 
47 Anexo 10 
48 Anexos 11,13,14,15 e 16 
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Capítulo 05 – Três obras não localizadas 

Neste capítulo apresentaremos as três obras escolhidas, do conjunto das 262 

obras que estão abrigadas pela CMA/UA, para serem investigadas.  

Como veremos a seguir, cada uma delas possui Ficha de Catalogação49 da SEC 

(com dados e características singulares de cada uma), e as três aparecem na 

listagem da DRCN – Vila Real50. Mas, apesar de estarem presentes na listagem, 

são acompanhadas pela observação “Não localizada”, observação esta que é de 

fundamental importância porque nos remete aos critérios usados na escolha das 

três obras. 

Desde o início, tínhamos o conhecimento de que o conjunto de obras não 

localizadas era constituído por, pelo menos, 102 obras51 e que, devido a este 

facto, seria impossível desenvolver um trabalho de investigação que envolvesse a 

todas. Surgiu então a primeira questão: quantas obras, das não localizadas, 

escolheríamos? Por entendermos que um dos objectivos deste trabalho é o de 

desenvolver um método para a procura de obras não localizadas, concluímos que 

este número deveria ser reduzido, alcançando assim o número de três obras. 

A questão que se seguiu a esta foi: quais obras? Os critérios usados neste caso 

foram: seleccionar obras e artistas que tivessem um maior destaque dentro do 

cenário da arte contemporânea portuguesa e obras que apresentassem um maior 

número de dados e informações (ficha de catalogação, número de tiragem e 

número da prova, etc.). Com o cruzamento destes dois critérios acrescidos de 

sugestões fornecidas pela Dr.ª Maria da Luz Nolasco, coordenadora da AACA, 

escolhemos as três obras que serão apresentadas a seguir. 

Vale ainda lembrar que o facto de as três obras fazerem parte da mesma listagem 

(DRCN – Vila Real)52 não foi um critério usado para a escolha das mesmas. Ou 

seja, não foi nossa intenção que as três obras investigadas fizessem parte da 

mesma listagem. O que acontece é que a DRCN é a entidade que apresenta o 

49 Anexo 24 
50 Anexo 12 
51 Anexo 02 
52 Anexo 12 
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maior número de obras não confirmadas53 e não localizadas54, facto este que 

potencia as possibilidades de as obras não localizadas serem daí provenientes. 

A fim de apresentarmos cada obra escolhida e seus respectivos autores, 

estabeleceremos a seguinte organização: 

A) Obra: “Quinze Ensaios para um Tema ou Pitágoras Jogando Xadrez com 

Marcel Duchamp” – Autor: Jorge Pinheiro 

B) Obra: Serigrafia – Autora: Armanda Passos  

C) Obra: “Uma Flor para António Pedro” – Autor: Fernando de Azevedo

Apesar das obras, e não os seus autores, constituírem o objecto de estudo deste 

trabalho, os itens A), B) e C) iniciar-se-ão com breve biografia sobre cada artista, 

posto que estes são os autores dos nossos objectos de estudo. 

A) Obra: “Quinze Ensaios para um Tema ou Pitágoras Jogando Xadrez com 

Marcel Duchamp” – Jorge Pinheiro

O autor: Jorge Pinheiro – 1931 

Jorge Pinheiro nasceu em Coimbra a 07 de Outubro de 1931.Conclui sua 

formação académica em 1963, na Escola de Belas-Artes do Porto, mas ainda 

como estudante exerceu funções de docente (como professor provisório) em 

escolas no Porto e em Póvoa de Varzim. Participou, activamente, em todas as 

actividades circum-escolares, destacando-se a criação das exposições Extra-

Escolares que se tornaram tão importantes quanto as Exposições organizadas na 

ESBAP55.

Ainda em 1963 foi convidado para assistente da ESBAP, vindo a fazer quase 

metade da sua vida académica nesta escola. Em 1976 solicita transferência para 

Faculdade de Belas – Artes da Universidade de Lisboa, onde trabalhou até 1996, 

ano em que pediu a aposentação. Como professor catedrático convidado 

leccionou os anos lectivos de 1999/2000, na Universidade de Évora56.

53 Anexo 02 
54 Anexo 12 
55 Jorge Molder, Jorge Pinheiro. (Lisboa: FCG - CAM, cop. 2002) 
56 Idem 
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Além do grande envolvimento com a vida académica, também sempre manteve 

sua actividade como pintor. Ainda em 1963, integrou “Os Quatro Vintes”, grupo de 

alunos que tomou este irónico nome devido à classificação final no curso. O 

grupo, além de Jorge Pinheiro, era composto por Ângelo de Sousa, José 

Rodrigues e Armando Alves e realizou uma série de exposições no Porto, em 

Lisboa e em Paris (1968-1971), cujos pressupostos não derivavam de nenhuma 

coerência estética interna, mas da facilidade de apresentarem trabalho público 

num período e num meio difíceis57.

Desde meados dos anos 60 até 1981, Jorge Pinheiro desenvolveu uma 

persistente pesquisa abstracta geométrica. Uma viagem de estudo pela Europa 

(1966, através de bolsa da FCG) e estudos posteriores em redor do pensamento 

estruturalista (Paris, 1979-1980, através de bolsa FCG) sustentaram essa longa 

etapa do seu trabalho, fundamentando-o na tradição histórica da abstracção 

europeia e também em movimentos do pós-guerra europeu58. Através da 

articulação de linhas rectas e curvas e figuras geométricas simples desenvolvidas 

a partir do quadrado, Pinheiro investiga “formas e cores de modo a permitir um 

infinito desdobramento de soluções visuais”59.

Em 1970, a adopção de uma malha elaborada, segundo a regra da série 

Fibonacci60, orientou os últimos anos da sua pesquisa pictórica abstracta e 

permitiu-lhe explorar relações formais e rítmicas com a escrita caligráfica e a 

música, especialmente notáveis nas séries de “pautas” (desenhos, offset ou 

pinturas), iniciadas com Quinze Ensaios sobre um Tema de Pitágoras Jogando 

Xadrez com Marcel Duchamp61, ou as telas que reuniu sob a evocação já 

descritiva de Ulisses (1977-1981). 62

57 João Pinharanda. “Jorge Pinheiro 1931”. http://www.camjap.gulbenkian.pt (acesso em 
Novembro, 2007) 
58 Idem 
59 Idem 
60  Fibonacci: matemático italiano do século XII a quem se deve também a introdução dos 
algarismos árabes na Europa. Série: em uma sequência de números inteiros, a sucessão dos seus 
elementos resulta sempre da soma de um número com o seu precedente (0,1,1,2,3,5,8,…) 
61 Obra estudada neste trabalho de investigação 
62 João Pinharanda. “Jorge Pinheiro 1931”. http://www.camjap.gulbenkian.pt (acesso em 
Novembro, 2007) 
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Alguns anos depois, por volta dos anos 80, o artista regressa63 definitivamente a 

figuração pictórica exercendo através dela comentários sobre a realidade histórica 

e artística, evidenciando o comentário político e social, mas sempre “garantido por 

uma intensa metaforização de formas e conteúdos e solidamente apoiado por um 

forte sistema de referências eruditas à história da pintura e da cultura 

ocidentais”.64

Actualmente Jorge Pinheiro reside em Lisboa, continua a desenvolver sua pintura 

e a participar de exposições nacionais e internacionais. 

A obra
“Quinze Ensaios para um Tema ou Pitágoras Jogando Xadrez com Marcel 

Duchamp”,

 Segundo informações consultadas na Ficha de Catalogação do SEC65, a obra 

possui as seguintes características: 

Autor: Jorge Pinheiro 

Título: Quinze ensaios sobre um tema (álbum) 

Técnica: Impresso a off-set 

Suporte: papel fabriano de 300gr, (50,0x35,0 cm)  

Ano: 1975 

Nº tiragem: 50 

Nº da prova: 13 

Nº DGAC de cada um dos 15 impressos: 04/330a), 04/330b), 04/330c), 04/330d), 

04/330 e), 04/330 f), 04/330 g), 04/330 h), 04/330 i), 04/330 j), 04/330 k), 04/330 

l), 04/330 m), 04/330 n). 

Assinado: sim 

Local onde se encontra: Delegação Regional do Norte. 

63 Segundo o autor João Pinharanda em Jorge Pinheiro – anos 60 anos 90, Porto: Árvore, 1996,
página 07, o trabalho de Jorge Pinheiro  já atravessou 3 ciclos: “Figuração, Abstracção, 
Figuração”.
64 João Pinharanda. “Jorge Pinheiro 1931”. http://www.camjap.gulbenkian.pt (acesso em 
Novembro, 2007) 
65 Anexo 24 
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Para apresentarmos esta obra, começaremos por expor dados referentes a sua 

criação. Em 1975, ano em que foi criado o álbum, o pintor Jorge Pinheiro 

atravessava seu período abstraccionista66. Durante este período, que teve seu 

início no princípio dos anos 70 e perdurou até os anos 80, o pintor pesquisou a

“ (…) exploração reflexiva de todos os caminhos proporcionados pelos 
elementos básicos da pintura (quadrado, círculo, triângulo e suas linhas, 
ponto e segmento de recta, quadrícula reguladora) e interpretação 
consciente da pintura como estrutura e como linguagem(…)67

Segundo João Pinharanda68, neste tempo, o trabalho do pintor o liberta em 

definitivo das valorizações simbólicas dos momentos anteriores. Ao associar 

elementos de baixa conotação (ponto, segmento de recta, curva) à disposição 

linear da escrita, o pintor provoca

“ (…) um curto – circuito entre duas dimensões do discurso, forçando uma 
na outra mas submetendo ambas à malha de uma estrutura previamente 
definida. Vejamos como funciona no contexto histórico esta realidade. 
Hubert Damish disse que toda a estrutura pressupõe uma grelha e John 
Elderfield classificou os anos 60, tempo de afirmação estruturalista nas 
Ciências Sociais Humanas, como o grande período do papel quadriculado. 
O desenvolvimento dos elementos na obra era controlado (…), pela 
aplicação de estritas grelhas modulares, estruturas planas capazes de 
expandir ou limitar a intervenção dentro da previsibilidade de uma regra, de 
negar o ilusionismo e a significação subjectiva das superfícies. 
As escolhas formais (…) realizavam-se sem qualquer intencionalidade 
simbólica (…), Jorge Pinheiro, ao escolher elementos como o Ponto, a 
Linha e o Arco defende a sua escolha que eles são os “elementos de 
menor conotação possível”quer na situação da imagem, quer na 
escrita(…)69.
 “(…)Repare que os elementos que eu procuro aqui , são os elementos  
com a conotação mais débil que possa existir. E o mais débil possível em 
termos conotativos, é o ponto. O ponto, o segmento de recta, 
eventualmente um arco de círculo e mais nada. (…) Os elementos em si 

66 Abstraccionismo: arte abstracta, não figurativa. Refere-se às formas de arte não regidas pela 
figuração e pela imitação do mundo. Em acepção específica, o termo liga-se às vanguardas 
europeias das décadas de 1910 e 1920, que recusam a representação ilusionista da natureza. A 
decomposição da figura, a simplificação da forma, os novos usos da cor, o descarte da 
perspectiva e das técnicas de modelagem e a rejeição dos jogos convencionais de sombra e luz, 
aparecem como traços recorrentes das diferentes orientações abrigadas sob esse rótulo. 
Inúmeros movimentos e artistas aderem à abstracção, que se torna, a partir da década de 1930, 
um dos eixos centrais da produção artística no século XX. 
67 João Pinharanda. Jorge Pinheiro: anos 60 anos 90 (Porto: Árvore, 1996) 
68 Idem 
69 Idem 
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não tem conotação nenhuma, depois de estruturados e organizados 
segundo este critério que utilizei da série Fibonacci, eles geram uma 
estrutura que aí sim pode ser geradora de sentidos. (…)”70

A aplicação da série de Fibonacci, critério citado pelo pintor no parágrafo acima, 

estabelecerá a malha71 que Jorge Pinheiro estabelece como sua e que será 

usada em quase todos os seus trabalhos durante a década de 70, inclusive nos 

desenhos que compõe o álbum “Quinze Ensaios para um Tema ou Pitágoras 

Jogando Xadrez com Marcel Duchamp”. 

É então, durante este período de completa abstracção, que o pintor compõe 

desenhos e pinturas a partir de elementos como o ponto, o segmento de recta e o 

círculo em uma malha regida pela série de Fibonacci, que surge o álbum em 

questão.

 “Max Bill publicou em publicou, em 1938, 16 litografias realizadas nos 4 
anos anteriores intituladas “15 Variations sur Même Thème”. O objectivo 
era servir de exemplo a quem não sabe como se compõe um quadro e qual 
a sua estrutura interna e externa. Jorge Pinheiro, em 1974, organizou a 
recolha criteriosa de uma série de quinze trabalhos desenvolvidos em 
projecto ao longo dos anos anteriores. Os objectivos desta antologia são 
mais estritos e livres que os de Bill. Mais estritos porque se limitam à 
aplicação da linha no contexto da malha fibonacciana que o artista 
português utiliza deixando de lado o estudo da cor; e mais livre porque não 
pretendem preencher nenhum objectivo pedagógico. (…)”72

Segundo Jorge Pinheiro, um dos motivos que o levou a fazer esta recolha dos 15 

trabalhos e criar um álbum foi porque muitos dos desenhos foram feitos com 

autocolantes e ele temia que pudessem desaparecer, 

”(…) pensei que isto poderia desaparecer com o tempo(os autocolantes), 
(…) mas não desapareceram(…)Por esta razão e porque também pensei 
que formaria um conjunto interessante, que daria um álbum. Tinha um 
amigo (…) que tinha uma paixão muito grande pelas artes gráficas e que 
me entusiasmou também (…).73

70 Anexo 29 
71 Conjunto de elementos contíguos que limitam um espaço numa estrutura reticular 
72 João Pinharanda. Jorge Pinheiro: anos 60 anos 90. (Porto: Árvore, 1996) 
73 Anexo 29 
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Outro elemento que merece atenção nesta obra é o título: “Quinze Ensaios para 

um Tema ou Pitágoras Jogando Xadrez com Marcel Duchamp”. A princípio pode 

parecer irónico mas o título é também resultado do modo em que estes desenhos 

foram pensados e construídos: 

“ “Quinze ensaios sobre um Tema” porque são quinze gravuras e o “Tema” 
é no fundo a própria forma como eles são estruturados (os desenhos) que 
é o recurso a série Fibonacci (…)”74

“Pitágoras”, porque é composto com o número, “Jogando Xadrez”, porque 
o xadrez é um jogo que, por natureza, tem a ver com o jogo das estruturas, 
tem a ver com a ocupação de espaços por cada uma das peças e, daí, 
com a importância que o lugar lhes confere. “Com Marcel Duchamp”, 
porque Duchamp era um emérito jogador de xadrez e consciente do seu 
significado metafórico. Segundo as regras que eu definia previamente, 
aceitava o resultado sem discussão; aceitava, portanto, que ele seria 
sempre Belo, no sentido de Bom, porque não havia a priori, um conceito de 
beleza paradigmático que me levasse a modificar o que quer que fosse 
para atingir este conceito (…). (ainda sobre o uso de Marcel Duchamp) Foi 
por causa do xadrez e do que há de conceptual na sua obra: uma vez que 
eu aceito que qualquer coisa que resulte daquela combinatória é Boa e 
Bela, há qualquer coisa de conceptual. E, nesse campo, a figura de 
referência, é ele (Marcel Duchamp) (…).”75

“Pensar o desenho como meio de comunicação e não como meio de 
informação, organizar, com rigor estrutural, elementos de fraca ou nula 
conotação: recusar a história e favorecer o discurso; aguardar que a poesia 
se faça no tempo é uma forma possível de compartilhara criação. Colocar 
Pitágoras jogando xadrez com Marcel Duchamp.”76

Apresentados os dados concernentes à criação e às características intrínsecas da 

obra, seguiremos com as informações relativas à sua (não) localização. A seguir, 

os dados levantados até o momento: 

- Na ficha de catalogação77 do SEC, a localização indicada é: Delegação Regional 

do Norte. A DRCN, actualmente está sedeada no município de Vila Real, mas 

quando a Ficha de Catalogação da SEC foi feita, a sede da DRCN era na cidade 

74 Anexo 29 
75 Jorge Pinheiro, Jorge Pinheiro. (Lisboa: FCG - CAM, cop. 2002). 
76 Jorge Pinheiro. Jorge Pinheiro anos 60 anos 90. (Porto: Árvore, 1996) 
77 Anexo 24 
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do Porto, no Palácio Villar D´Allen. Em 1992, a DRCN tem a sua sede transferida 

para o município de Vila Real e, a princípio, todas as obras que estavam no Porto 

teriam sido levadas para Vila Real. É então por este facto (todas as obras teriam 

sido transferidas para Vila real) que a obra aparece na listagem da DRCN – Vila 

Real78. Mas, apesar de integrar a listagem da DRCN, vem seguida da informação 

“não localizada”, ou seja, na realidade o álbum nunca chegou a ir para a DRCN – 

Vila Real79.

- Através de pesquisas feita virtualmente80, soubemos que um exemplar do álbum 

tinha participado da exposição “Da Escrita à Figura, Desenhos da Colecção da 

Fundação de Serralves”, do dia 02 Junho 2005 ao dia 18 Setembro de 200681.

Este dado levantou a hipótese do álbum investigado ser o mesmo que o da 

Fundação Serralves mas, após contacto com a Fundação, ficou confirmado que o 

nº de tiragem do álbum que Serralves possui é I/V82, enquanto que o nº de 

tiragem83 do álbum que estamos tentando localizar é nº 13. 

- Em relação ao nº de provas que possam estar sob o abrigo de museus ou 

instituições, Jorge Pinheiro nos disse em entrevista que era muito provável que 

ele tivesse vendido um álbum para a SEC (mas não tem certeza) e que 

certamente vendeu um para Serralves. Além destes dois vendidos, ele possui um 

e todos os outros foram oferecidos84, ou seja, provavelmente (um com certeza, e 

o 2º, é provável) só dois dos 50 exemplares foram vendidos

- Além da procura na DRCN – Vila Real, também levantamos a hipótese da obra 

poder ainda estar armazenada na antiga sede da DRCN, no Porto, o Palácio Villar 

D´Allen. Mas, o Palácio encontra-se fechado e ainda estamos tentando levantar 

informações sobre o mesmo. 

78 Anexo 12 
79 Informação dada pelo Dr. João Luís Siqueira – DRCN. 
80 www.serralves.pt  
81 Exposição itinerante organizada pela Fundação Serralves. A exposição esteve em Lisboa, 
Guimarães, Guarda e São João da Madeira. 
82Informação cedida pela Fundação Serralves – em Anexo 28 
83 Anexo 24 
84 Anexo 29 
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Estas são as informações levantadas e dados recolhidos sobre a obra “Quinze 

Ensaios para um Tema ou Pitágoras Jogando Xadrez com Marcel Duchamp”. 

Infelizmente, ainda não são suficientes para localizarmos a obra ou sugerirmos 

uma suposta localização, visto que nenhuma delas traz indícios suficientemente 

concretos para tal. Mas, até a finalização deste trabalho, continuaremos a procura 

de novos indícios. 

B) Obra: Serigrafia – Autora: Armanda Passos 

A autora – Armanda Passos -1944 

A pintora Armanda Passos nasceu em 1944, em Peso da Régua. Licenciou-se em 

Artes Plásticas pela Escola Superior de Belas Artes do Porto e já participou de 

diversas exposições individuais e colectivas em Portugal, Espanha, Bélgica, 

França, Alemanha, Suíça, Inglaterra, Luxemburgo, Itália, Turquia e EUA. Além 

destas participações, obteve o 2º Prémio em exposição feita em homenagem a 

Almada Negreiros. 

Do início da sua relação com a pintura, Passos afirma que não sabe em que 

época de sua vida ou em que tempo da sua idade isso aconteceu 85 , sobre o seu 

percurso artístico, até o momento, diz

“(…)meu percurso aqueceu, o meu raciocínio desenvolveu-se e o meu 
trabalho adquiriu um estar, culminante, provavelmente, nesta última fase 
ordenada de metros e metros de tela e óleos, pelas mãos metida como 
convento divertido onde encontro sempre o melhor das minhas vistas e o 
elevado da minha vida.”86

Em relação a predominância da figura feminina em suas obras a pintora relata 

que são seus auto-retratos; que quase todas estas figuras habitam e participam 

no país das maravilhas e que a relação entre estas mulheres e bichos, mulheres e 

pequenos monstros representam uma relação de igualdade planetária. 87

85 Em entrevista dada a Revista Villas &Golfe Dezembro /Janeiro 2007/2008 
86 Idem 
87 Idem 
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Muito se falou e se fala sobre o trabalho de Armanda Passos, sobre sua forma de 

explorar, através de imagens que transitam entre o real e o imaginário, um mundo 

onírico. Vejamos a seguir alguns trechos do que já foi dito sobre  sua pintura : 

“(…)Criaturas inocentes ou perversas, as mulheres são deste mundo e os 
monstros também e às vezes partilham porventura a mesma ambígua 
natureza. A aparente indecifrabilidade da obra é, por vezes, a condição 
mesma da sua plurivocidade.”88

“A pintura de Armanda Passos é uma síntese de imagens de ficção e 
poesia de conversa e silêncios, interioridades e desafios. Mulheres sem 
idade, isto é, portadoras de esperança e angústias de todas as gerações, 
voam por universos intemporais, alimentando metáforas de surrealismos 
absurdo, de onírico e simbólico (…). São múmias vivas e desafiadoras que 
atravessaram a história para questionar comodismos e subserviências, 
libertar escravaturas e justificar causas de sufragismo e emancipação da 
Mulher (…).”89

“ (…) A inserção da obra de Armanda Passos no panorama da arte 
portuguesa enriquece-a sobremaneira. É mais uma perspectiva que se 
vislumbra num mundo que esta longe de se extinguir. (...)”90

“ (…) De facto, que querem elas de nós, estas crisálidas, olhando e 
perguntando, como se, tendo-nos proposto já todos os dados possíveis de 
um problema, não disfarçassem a sua piedade, a sua impaciência, a sua 
ironia, perante a nossa indecisa perplexidade? Mais do que olhar, somos 
olhados. Como se, afinal, fôssemos também nós outras crisálidas, 
elaborando por detrás da carapaça algo que nos recusamos a mostrar. 
Aquilo que sempre se retrai diante do mais insistente de todos os olhares: 
a pintura.”91

Actualmente a artista reside e trabalha na cidade do Porto, onde continua a 

desenvolver a sua pintura e a participar de exposições nacionais e intencionais. 

88 Vasco Graça Moura: Armanda Passos (S. Mamede do Coronado: Bial, cop. 2002).
89 Gomes Fernandes: Armanda Passos. (S. Mamede de Coronado: Bial, cop. 2002).
90 Júlio Resende: Armanda Passos (Porto: Árvore - Cooperativa de Actividades Artísticas, 1991)
91 José Saramago: Armanda Passos (Porto: Árvore - Cooperativa de Actividades Artísticas, 1991) 
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A obra 

Segundo informações consultadas na Ficha de Catalogação do SEC 92, a obra 

possui as seguintes características: 

Autora: Passos (Armanda) 

Título: S/título 

Técnica: Serigrafia 

Suporte: papel

Ano: 1978 

Nº tiragem: 

Nº da prova: P.A. 

Nº DGAC: 04/347 

Assinado: sim 

Local onde se encontra: Delegação Regional do Norte. 

Apesar de termos tido a oportunidade de entrevistarmos a pintora, pouco 

soubemos sobre a criação de suas obras, em termos gerais e especificamente em 

relação a esta serigrafia. A artista prefere não falar sobre seu próprio trabalho e 

sobre seu processo de criação, por isso não temos dados sobre as propriedades 

intrínsecas da obra e da sua criação. 

Posto isso, seguem as informações, já recolhidas, sobre a serigrafia investigada: 

- Como é possível notar através da Tabela 05, a serigrafia possui indicação de se 

encontrar localizada na Delegação Regional do Norte que, como já foi dito, hoje 

esta sedeada no município de Vila real, mas que na altura em que a Ficha de 

Catalogação da SEC foi feita, tinha sede na cidade do Porto (Palácio Villar 

D´Allen). Como também já foi dito, a sede da DRCN mudou-se para Vila Real em 

1992 e quando se deu esta mudança, era suposto que todas as obras que 

estivessem no Palácio Villar D´Allen, no Porto, fossem levadas para a nova sede 

da DRCN em Vila Real, o que explica a presença desta serigrafia na listagem da 

92 Anexo 24 
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entidade DRCN – Vila Real93. Mas, também como no caso do álbum citado 

anteriormente, na listagem da DRCN, a obra vem acompanhada pelo dado 

adicional de “não localizada”. 

- Diante dos dados colhidos através da Ficha de Catalogação e apesar do dado 

adicional “ não localizada” presente na listagem da DRCN, estivemos na sede da 

DRCN, em Vila Real a fim de confirmar que a serigrafia não estaria mesmo lá. 

Este facto nos foi confirmado pelo Dr. João Luís Siqueira94, que além da 

confirmação, nos informou que esta serigrafia nunca esteve lá. 

- Outra hipótese, como no caso anterior, seria da obra ainda estar armazenada no 

Palácio Villar D´Allen (antiga sede DRCN), no Porto. E, neste caso, esta hipótese 

até ganha mais força porque há uma carta95, enviada à Dra. Maria da Luz 

Nolasco, onde é confirmada a presença de uma serigrafia, da Armanda Passos, 

de 1978, no Palácio Villar D`Allen , em Dezembro de 2002 (mais dados a cerca 

desta carta serão apresentados no próximo capítulo). É verdade que, através da 

carta, não é possível afirmar que a serigrafia citada é a mesma que estamos à 

procura, mas seria um indício a ser investigado, não fosse o Palácio se encontrar 

fechado, o que impossibilita o desenvolvimento desta investigação. 

Estas são as informações recolhidas até o momento sobre a serigrafia de 

Armanda Passos, que sabemos também não serem suficientes para localizarmos 

a obra ou sugerirmos uma suposta localização. Mas, até a finalização deste 

trabalho, continuaremos a procura de novos indícios que possam no sugerir onde 

a obra se encontra. 

C) Obra: “Uma Flor para António Pedro” – Autor: Fernando de Azevedo

O autor: Fernando de Azevedo – 1923 – 2002 

Fernando de Azevedo nasceu em 1923, em Vila Nova de Gaia. Fez o curso da 

Escola de Artes Decorativas António Arroio e estudou pintura na Escola Superior 

93 Anexo 12 
94 Anexo 28 
95 Anexo 26
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de Belas Artes em Lisboa. Em 1947, o surrealismo surge em Lisboa como grupo 

organizado e Fernando de Azevedo foi um dos seus fundadores, em 1949.96 São 

inúmeras as suas participações em exposições nacionais e internacionais. 

Obteve, entre outros, os seguintes prémios: Menção Honrosa na IV Bienal de São 

Paulo (1953); Medalha de Prata, como decorador, na “Expo`58” de Bruxelas; 1º 

Prémio de Pintura na II Exposição de Artes Plásticas da Fundação Gulbenkian 

(1962), e Grande Prémio de Amadeo Souza Cardoso (1999), Museu A.S.C. – 

Amarante:97

A instabilidade e mesmo a efemeridade do movimento surrealista terão 

determinado, provavelmente, outros importantes percursos artísticos de Fernando 

de Azevedo no mundo da ilustração, do teatro e da crítica da arte. Mas não 

menos importante foi a sua intervenção na divulgação da arte portuguesa e 

estrangeira e no espaço da crítica artística, onde a observação e construção 

discursiva era inúmeras vezes a desconstrução acessível do bem simbólico. 

Fernando de Azevedo, o artista e o cidadão convergiram na arte e na 

sociedade98.

Fernando de Azevedo foi membro activo do Movimento Democrático dos Artistas 

Plásticos (1974), membro designado para o primeiro Conselho Nacional da 

Cultura (1976), fez parte da Comissão Organizadora do Instituto Português do 

Património Cultural (I.P.P.C.) e da Comissão Organizadora do Museu Nacional de 

Arte Moderna do Porto, hoje Museu Serralves99 e foi presidente da Sociedade 

Nacional de Belas Artes desde 1979 até o seu desaparecimento. O Património 

Cultural, o Museu Nacional de Arte Moderna do Porto, a Fundação Galouste 

Gulbenkian foram só alguns dos espaços de manifestação estética do homem e 

96 Jaime Isidoro. XII Bienal 03 Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira (Vila Nova de 
Cerveira: Câmara Municipal, 2003. 
97Armindo José da Cunha Abreu. Fernando de Azevedo: Grande Prémio Amadeo de Souza-
Cardoso. Amarante: Museu Municipal Amadeo de Sousa Cardoso, 1999.  
98 “Museu Colecção Berardo – Artistas”, http://www.berardocollection.com (acesso em Novembro, 
2007). 
99 Armindo José da Cunha Abreu. Fernando de Azevedo: Grande Prémio Amadeo de Souza-
Cardoso. Amarante: Museu Municipal Amadeo de Sousa Cardoso, 1999. 
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do artista a suscitar sempre caminhos de futuro100. “(…) Tal como as pessoas, é 

de entender um quadro que se trata e não de decifrá-lo.”101

A obra 

Segundo informações consultadas na Ficha de Catalogação do SEC 102, a obra 

possui as seguintes características:

Autor: Azevedo, Fernando 

Título: “Uma flor para António Pedro” 

Técnica: Serigrafia 

Suporte: Papel (70,0 x 50,0 cm) 

Ano: 1981 

Nº Tiragem: 120 

Nº da Prova: 54 

Nº DGAC: 04/342 

Assinada: sim 

Local onde se encontra: Delegação Regional do Norte. 

Esta foi a obra sobre a qual conseguimos obter menos informações. Não foi 

possível aceder a novos dados para além daqueles que aparecem na Ficha de 

Catalogação do SEC, facto este que nos fez ponderar que a melhor hipótese seria 

a de continuar a procura pelas outras duas obras e, em relação a esta serigrafia, 

manter a atenção relativa a dados que poderiam surgir mas com a consciência de 

que provavelmente teríamos que pôr de parte a investigação sobre a mesma. 

O único dado que faremos menção, e que se assemelha ao das outras duas 

obras, é sobre o “local onde se encontra” a obra. Da mesma forma que nos outros 

dois casos, quando esta obra foi catalogada pela SEC a DRCN era sedeada na 

100 “Museu Colecção Berardo – Artistas”, http://www.berardocollection.com (acesso em Novembro, 
2007). 
101 Fernando de Azevedo. Fernando de Azevedo: Grande Prémio Amadeo de Souza-Cardoso.
Amarante: Museu Municipal Amadeo de Sousa Cardoso, 1999. 
102 Anexo 24 
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cidade do Porto. Após a mudança da sede para Vila Real, esta obra também 

deveria ter sido para lá transferida, mas como as outras, não foi. “Uma flor para 

António Pedro”, integra também a listagem da Entidade DRCN – Vila Real e 

também é acompanhada pela informação “não localizada”.  

Após a apresentação das 3 obras não localizadas podemos verificar que as 

investigações e pesquisas desenvolvidas até o momento nos revelaram alguns 

indícios sobre as mesmas, mas nada que fosse concreto o suficiente para 

encontrarmos, ao menos, uma delas ou que fosse, ainda, suficiente para 

podermos sugerir uma localização.  

Sabíamos, desde o início desta investigação, que tentar localizar uma obra seria 

um desafio que implica o risco de não encontrá-la. Além deste risco intrínseco a 

esta investigação, outros factores também podem ser apresentados como 

obstáculos ao desenvolvimento deste estudo, quais sejam: acesso bastante 

limitado a informações sobre a Colecção DGAC/SEC; demora na recepção de 

repostas feitas a algumas instituições envolvidas com a Colecção DGAC/SEC e 

com o conjunto de obras AACA; falta de dados e informações concretas sobre as 

obras, entre outros. Todos estes factores, além de outros, serão melhor expostos 

no próximo capítulo, que tratará dos percursos e métodos utilizados na procura 

pelas obras não localizadas. 
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Capítulo 06 – Localização das obras – percursos e métodos utilizados na 
investigação

Neste capítulo apresentaremos de forma detalhada, os percursos e métodos 

utilizados na investigação das obras não localizadas e no estudo e investigação 

da Colecção DGAC/SEC, já que as obras são daí provenientes. Como já foi dito 

no capítulo anterior, notaremos que a serigrafia “Uma flor para António Pedro”, de 

Fernando de Azevedo, não apresentará nenhum percurso ou método, porque 

durante o período de investigação não conseguimos levantar informações ou 

dados suficientemente relevantes que nos conduzisse para o desenvolvimento da 

investigação sobre a obra. Em vez disso, preferimos pôr de parte a investigação 

sobre esta serigrafia e avançamos com as outras duas, “Quinze Ensaios para um 

Tema ou Pitágoras Jogando Xadrez com Marcel Duchamp”, de Jorge Pinheiro e a 

serigrafia, sem título, de Armanda Passos. 

Importante também mencionar a proveniência dos dados e informações que serão 

usadas no desenvolvimento deste capítulo: entrevistas; visitas a instituições e 

locais que de algum modo estejam relacionados com este trabalho; troca de E-

mail; telefonemas; documentos referentes a Colecção DGAC/SEC e a ao conjunto 

de obras AACA, consultados no Teatro Aveirense, sob a autorização e orientação 

da Dr.ª Maria da Luz Nolasco; Internet; consulta de livros e catálogos em diversas 

bibliotecas e o cruzamento de informações provenientes de fontes diversas que 

podem ser averiguados no Diário103 feito durante o desenvolvimento desta 

investigação.

Para melhor organização e visualização os percursos e métodos usados serão 

apresentados em ordem cronológica crescente (mensalmente), demonstrando 

assim o desenvolvimento da investigação.  

A) Setembro de 2007

1. Redacção e entrega de Plano de Dissertação deste trabalho. 

B) Outubro de 2007 

1. Encontros com Dr.ª Maria da Luz Nolasco. 

103 Anexo 28 
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2. Reconhecimento do conjunto de obras cedidas a Aveiro e do Protocolo 

responsável pela cedência das obras. 

3. Pesquisa sobre conjunto de obras: proveniência e instituições relacionadas 

com conjunto de obras. 

B1. Encontros com Dr.ª Maria da Luz Nolasco 

Foi através dos encontros com a Dr.ª Maria da Luz Nolasco que iniciamos nosso 

contacto com o conjunto de obras que iríamos investigar. Sendo ela a 

coordenadora da AACA e responsável pela recolha das obras para Aveiro, é 

também a Dr.ª Maria da Luz Nolasco que detém toda a documentação relativa ao 

conjunto de obras, documentação esta que se encontra armazenada no TA, e que 

depois do 1º contacto com a Dr.ª, nos autorizou a consultá-la quando fosse 

necessário. 

B2. Reconhecimento do conjunto de obras cedidas a Aveiro e do Protocolo 

responsável pela cedência das obras. 

 Como já tínhamos a intenção de escolher do conjunto de obras algumas que 

estivessem não localizadas, primeiro teríamos que compreender o conjunto. Para 

isso, nos apoiamos na listagem que acompanhou o Protocolo104, e numa 

relação105 de obras e artistas que foi feita por uma estagiária que esteve a 

trabalhar com a Dr.ª Maria da Luz. Além das duas listagens, nos baseamos 

também nas informações que a Dr.ª Maria da Luz nos concedeu sobre o conjunto 

de obras e sobre as obras que já haviam sido recolhidas para Aveiro. Com o 

cruzamento destes dados, redigimos uma listagem de obras que estariam não 

localizadas, com o objectivo de apresentá-la a Dr.ª Maria da Luz, que nos 

confirmaria a sua validação e desta listagem, poderíamos passar para a próxima 

etapa, a escolha das obras que seriam investigadas. 

B3. Pesquisa sobre conjunto de obras: proveniência e instituições relacionadas 

com conjunto de obras. 

104 Anexo 03 
105 Não apresentaremos esta relação, porque mais a frente concluiremos que esta relação possuía 
muitas informações equivocadas e que portanto não poderia ter sido usada como referência. 
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Outra investigação que paralelamente acompanhou sempre a investigação sobre 

as obras não localizadas foi sobre a Colecção DGAC/SEC. Isto se deu pelo facto 

do conjunto de obras cedidas através do Protocolo, ser parte da Colecção 

DGAC/SEC, como já foi dito e exposto no capítulo 04 deste trabalho. Com o 

objectivo de conhecermos a Colecção utilizamos os seguintes meios: pesquisas 

na Internet, pesquisas de documentos no TA e questões colocadas a Dr.ª Maria 

da Luz. A partir deste mês (Novembro) até o mês de Janeiro, nos debruçamos 

sobre a recolha de informações, dados e indicações através dos meios citados 

acima.

Vale ressaltar que a busca por informações e dados sobre a Colecção esteve 

presente durante todo o desenvolvimento deste trabalho, como veremos durante 

o desenvolvimento deste capítulo. 

C) Novembro de 2007 

1. Problemas com listagem elaborada em Outubro. 

2. Escolha da 1ª obra a ser investigada: “Quinze Ensaios para um Tema ou 

Pitágoras Jogando Xadrez com Marcel Duchamp”, de Jorge Pinheiro, e início do 

trabalho de investigação. 

3. Estudo das listagens a fim de escolher outras duas obras. 

4. Recolha de dados e informações sobre a Colecção DGAC/SEC e seu percurso. 

C1. Problemas com listagem elaborada em Outubro. 

Ao apresentarmos a listagem redigida (B2.) à Dr.ª Maria da Luz, fomos 

informados que a mesma apresentava muitos falhas e que não deveria ser usada 

como base para a escolha das obras a serem investigadas, o que nos levou a 

concluir que a listagem feita pela estagiária também possuía imensas falhas e nos 

tinha servido como “pista falsa”. Neste momento se apresentou uma dúvida que 

nos acompanhou até o mês de Janeiro: qual listagem poderíamos confiar? Talvez 

a resposta mais óbvia seria a listagem que acompanhou o protocolo, mas esta 

listagem não apresentava quais obras estavam localizadas e quais não estavam. 

Como ainda não tínhamos intimidade com a documentação que havia no TA, 
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ainda não tínhamos percebido que poderíamos usar as listagens106 das 9 

entidades que continham as obras cedidas à CMA/UA. Só iremos chegar a esta 

conclusão, um pouco mais tarde. Diante desta dúvida, usamos como ponto de 

partida a listagem que acompanhou o protocolo acrescida das informações, dados 

e sugestões que a Dr.ª Maria da Luz nos ofereceu. 

C2. Escolha da 1ª obra a ser investigada: “Quinze Ensaios para um Tema ou 

Pitágoras Jogando Xadrez com Marcel Duchamp”, de Jorge Pinheiro, e início do 

trabalho de investigação. 

A 1ª obra a ser investigada foi escolhida107 -“Quinze Ensaios para um Tema ou 

Pitágoras Jogando Xadrez com Marcel Duchamp”. O que sabíamos sobre a obra 

era de que deveria estar localizada na DRCN – Vila Real mas não estava. Esta 

informação nos foi cedida pela Dr.ª Maria da Luz Nolasco e depois confirmada 

quando consultamos a listagem da DRCN108, onde a obra aparecia, mas vinha 

acompanhada da observação “não localizada”.  

As primeiras pesquisas feitas sobre a obra foram na Internet. Assim, identificamos 

que um exemplar de “Quinze Ensaios para um Tema ou Pitágoras Jogando 

Xadrez com Marcel Duchamp” havia participado da exposição “Da escrita à 

Figura, Desenhos da Colecção da Fundação de Serralves. 02 Junho 2005 – 18 

Setembro 2006”, organizada pela Fundação Serralves, que esteve em Lisboa, 

Guimarães, Guarda e São João da Madeira. A fim de averiguar que este exemplar 

exposto por Serralves não era o mesmo que procurávamos, enviamos E-Mail a 

Fundação e soubemos num primeiro contacto que Serralves realmente possuía 

um exemplar da obra. O próximo passo dado foi de saber se o exemplar que 

Serralves tinha era o mesmo que estávamos a procura. Ao final de algumas 

trocas de E-mail obtivemos a informação109 de que o exemplar de Serralves 

possui nº de tiragem: I/V, e o que estamos à procura nº de tiragem: 13. 

C3. Estudo das listagens a fim de escolher outras duas obras 

106 Anexos 04,12,17,18,19,20,21,22 e 23 
107 Motivos da escolha podem ser consultados no capítulo 05 deste trabalho 
108 Anexo 12 
109 Informações fornecidas por Dr.ª Filipa Loureiro e Dr.ª Helena Abreu, em anexo 28 
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Continuamos durante este mês e parte do próximo (Dezembro), a analisar a 

listagem que acompanha Protocolo e a colocar questões à Dr.ª Maria da Luz 

Nolasco (através de encontros e reuniões) sobre quais eram, com certeza, as 

obras não localizadas que poderiam ser escolhidas para serem investigadas.  

C4. Recolha de dados e informações sobre a Colecção DGAC/SEC e seu 

percurso.

Como já foi dito no ponto B3., durante este período nos dedicamos a recolha de 

informações, dados e indicações sobre a Colecção DGAC/SEC. 

D) Dezembro de 2007 

Desenvolvimento dos pontos C3. e C4., citados anteriormente. Ou seja, 

continuamos na busca pela definição de mais duas obras para serem 

investigadas e continuamos a pesquisa sobre a Colecção DGAC/SEC. 

E) Janeiro de 2008 

1. Definição das três obras para serem investigadas e início de pesquisa sobre 

estas obras e respectivos autores. 

2. Organização e estruturação dos dados e informações recolhidos até o 

momento, sobre a Colecção DGAC/SEC. 

3. Envio de mensagens para algumas instituições que podem ter informações 

sobre a Colecção DGAC/SEC e/ou sobre as três obras investigadas. 

4. Respostas das mensagens e contacto com Dgartes. 

E1. Definição das três obras para serem investigadas e início de pesquisa sobre 

estas obras e respectivos autores. 

No início de Janeiro a primeira coisa a ser feita foi, finalmente, a escolha110 das 

duas outras obras que faltavam ser escolhidas a fim de serem investigadas. 

Tínhamos então definido as três obras que iríamos investigar e tentar localizar: 

“Quinze Ensaios para um Tema ou Pitágoras Jogando Xadrez com Marcel 

Duchamp”, de Jorge Pinheiro; uma serigrafia, sem título, de Armanda Passos e 

110 Motivos da escolha podem ser consultados no capítulo 05 deste trabalho 
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“Uma Flor para António Pedro”, serigrafia de Fernando de Azevedo. A partir disso 

demos início a pesquisa sobre as obras e sobre seus respectivos autores, 

pesquisa feita através da Internet e através da consulta de livros em algumas 

bibliotecas (Fundação Serralves e UA, entre outras). 

Em paralelo a pesquisa sobre as obras e seu autores, também demos início a 

investigação do local onde as obras poderiam estar e é neste ponto que foi 

fundamental já termos dados e informações sobre a Colecção DGAC/SEC, 

porque as três obras em questão provém desta Colecção. 

No próximo ponto então apresentaremos como estruturamos as informações e 

dados da Colecção DGAC/SEC e como o início da pesquisa sobre a localização 

das obras está directamente ligada a esta estruturação. 

E2. Organização e estruturação dos dados e informações recolhidos até o 

momento, sobre a Colecção DGAC/SEC. 

Até este momento da pesquisa ainda não tínhamos elucidado todas as questões 

em torno da Colecção DGAC/SEC, o que virá acontecer no próximo mês. Mas já 

conseguíamos averiguar o seguinte: o Estado, através da DGAC /SEC, havia 

adquirido ao longo dos anos (provavelmente a partir de 1976 até 1992, ano em 

que DGAC foi extinta) um conjunto significativo de obras de arte moderna. Muitas 

das obras já haviam sido cedidas através de outros protocolos para a Fundação 

Serralves, que por sua vez também já havia feito cedências a diversas instituições 

e organismos. Além destas obras, que já haviam sido cedidas para Serralves, 

restavam ainda 262 obras que foram então cedidas para a CMA/UA através do 

protocolo assinado em 05 de Julho de 2006, entre o IA e a CMA/UA111, vale ainda 

lembrar que quando o Protocolo foi assinado era o IA que possuía a tutela da 

Colecção. 

Em relação as três obras investigadas e o percurso que elas poderiam ter 

percorrido ainda como obras da Colecção DGAC/SEC, já podíamos averiguar 

que, como já foi dito no capítulo 05, as três obras apresentam na sua Ficha de 

Catalogação do SEC112 a mesma informação sobre o “Local onde se encontra”: 

Delegação Regional do Norte. Supomos então, que as três obras em questão 

111 Anexo 01 e Relatório de Actividades 2006, http://www.iartes.pt 
112 Anexo 24 
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deveriam estar localizadas na Delegação Regional do Norte (hoje DRCN) quando 

foram catalogadas.  

A DRCN esteve sedeada na cidade do Porto, no Palácio Villar D´Allen, até 1992, 

quando a sede foi transferida para o Município de Vila Real. Com a transferência 

da sede, era suposto que todas as obras que estavam armazenadas no Palácio 

fossem transferidas para Vila Real, o que de facto não aconteceu, vide as três 

obras que estamos a investigar. Vale ressaltar que é neste dado (transferência da 

sede) que nos fundamentamos para levantar a hipótese de que as obras 

poderiam estar na DRCN -Vila Real.  

Sem abandonar a suposição, que será colocada à prova futuramente, de que as 

obras poderiam estar em Vila Real mas supondo que realmente não estivessem, 

outra hipótese levantada foi a de as obras nunca terem saído do Palácio Villar 

D`Allen, no Porto, e lá estarem armazenadas. Por isso, fomos em busca de 

informações sobre o Palácio e tomamos conhecimento que, após a saída da 

DRCN (em 1992), o local foi utilizado pelo CPF, Administração do Porto/2001 e 

administração da Casa da Música113, e o passo a seguir seria então o de tentar 

contactar estas instituições a fim de perguntar-lhes se saberiam informar sobre a 

possibilidade das obras ainda estarem localizadas no Palácio. 

Não conseguirmos contactar nenhuma das instituições referidas acima, mas 

encontramos nos documentos consultados no TA, uma carta114 enviada pela Dr.ª 

Maria da Luz Nolasco, em 29 de Maio de 2007, à Dr.ª Teresa Siza, directora do 

CPF, solicitando a colaboração do CPF na busca pela obra “Quinze Ensaios para 

um Tema ou Pitágoras Jogando Xadrez com Marcel Duchamp”. Em 04 de 

Outubro de 2007, Dr.ª Maria da Luz recebe resposta115 do CPF, onde a Dr.ª 

Natália Gravato (Directora de Serviços em regime de substituição) afirma que, de 

facto, o CPF ocupou o Palácio Villar D´Allen, mas que não possuía nenhuma 

informação sobre a obra “Quinze Ensaios para um Tema ou Pitágoras Jogando 

Xadrez com Marcel Duchamp”. Apesar de não saber nada a respeito desta obra, 

a Dr.ª Gravato envia juntamente com a carta uma relação de Quadros em 

113 Anexo 27; http://sg.min-cultura.pt: Decreto-lei nº 418 – B/98, artigo 2º; http://www.iade-foto.com 
114 Anexo 26. Importante ressaltar que na carta Dr.ª M. Luz apresenta informação equivocada 
quando diz que sede da DRCN, no Porto, era na Casa Ramalde. A informação correcta era de que 
a sede era no Palácio Villar D´Allen, local que depois foi ocupado também pelo CPF. 
115 Anexo 26 
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depósito no Palácio Villar D´Allen em 17 de Dezembro de 2002. O que nos vai 

interessar nesta relação de quadros, é a presença de uma serigrafia de Armanda 

Passos, sem título, de 1978. Seria esta a mesma serigrafia que estávamos a 

investigar? Como veremos, não seremos capaz de responder à esta questão. 

E3. Envio de mensagens para algumas instituições que podem ter informações 

sobre a Colecção DGAC/SEC e/ou sobre as três obras investigadas. 

Foi também neste período que enviamos mensagens de E-mail para as seguintes 

instituições: Dgartes(ex-IA), endereçada ao Dr. Domingos Valido (Técnico 

Superior); DRCN, encaminhada ao endereço geral da DRCN, e ao Dr. Luís 

Bastos, ao Dr. João Luís Siqueira, e a Dr.ª Florinda Gomes; Museu da Cidade de 

Aveiro, endereçada a Dr.ª Patrícia Sarrico. Estas mensagens foram enviadas com 

o intuito de apresentar o trabalho de investigação e marcar uma reunião com cada 

uma dos endereçados, para que assim pudéssemos obter informações sobre a 

Colecção DGAC/SEC, sobre o conjunto de obras AACA e sobre as três obras em 

estudo.

Os interesses e motivos que nos levaram a tentar contactar cada uma destas 

instituições foram:  

- Dgartes (ex-IA): instituição que assinou protocolo com Aveiro e que possuía, 

nesta altura116, a tutela da Colecção DGAC/SEC. A indicação de tentar contactar 

o Dr. Domingos Valido nos foi dada pela Dr.ª Maria da Luz Nolasco; 

- DRCN: As três obras que decidimos investigar estão presentes na listagem da 

DRCN, portanto era nosso interesse entrar em contacto com a Delegação para 

saber se eles possuíam alguma informação sobre as obras; 

- Museu da Cidade: parte do conjunto de obras cedidas a Aveiro estão 

armazenadas no Museu. Portanto, era de nosso interesse poder contactar o 

Museu a fim de conhecer melhor as obras que constituem a AACA.

E4. Respostas das mensagens e contacto com Dgartes. 

No dia seguinte ao envio das mensagens, fomos contactados, via telefone, pela 

DRCN (infelizmente, não foi possível no momento da ligação, marcar o nome de 

116 Em 27.03.2008, Colecção passa a ser tutelada pelo IMC/MC 
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quem estava a telefonar) que nos informou que lá, em Vila Real, já não havia 

nenhuma obra que ainda deveria ser entregue a Aveiro, ou seja, todas as obras 

que, em virtude do protocolo, pertenciam agora a Aveiro já tinham sido entregues. 

Após esta conversa, tivemos conhecimento através da Dr.ª Maria da Luz Nolasco 

que outras obras ainda foram entregues ao município de Aveiro. Como não 

recebemos resposta (esperamos por duas semanas) do E-mail enviado à Dgartes 

endereçado ao Dr. Domingos Valido, o contactamos por telefone. Dr. Valido 

mencionou então que, havia recebido E-mail mas que ainda não havia respondido 

porque só poderia fazê-lo após receber autorização do Dr. Manuel Bairrão Oleiro, 

Director do IMC, I.P. (segundo Dr. Valido, mensagem enviada também já havia 

sido encaminhada para Dr. Bairrão Oleiro). 

Ao ponderarmos que este processo de autorização poderia demorar algum tempo 

(indeterminado), sugerimos que ao invés de marcarmos uma reunião (proposta do 

1º E-mail), poderíamos enviar as questões117 (que seriam apresentadas na 

suposta reunião) também por E-mail; ao que nos foi respondido pelo Dr. Valido 

que sim (que poderíamos enviar as perguntas), mas que esta mensagem e 

consequentemente as repostas às questões, também só poderiam ser dadas 

após autorização do Dr. Bairrão Oleiro.

Mas, apesar da necessidade desta autorização, Dr. Valido mencionou que se 

quiséssemos “arriscar” (correr o risco das perguntas serem respondidas sem a 

autorização, ou de forma mais rápida) poderíamos enviar as questões não para 

ele, Dr. Domingos Valido, mas sim para o Dr. Orlando Farinha, o então Director 

da Dgartes. Em justificativa a esta indicação de envio das questões para o Dr. 

Orlando Farinha e não para ele, Dr. Domingos Valido, explicou-nos que como o 

Dr. Orlando Farinha era director da Dgartes, as questões passariam, 

inevitavelmente por ele (Dr. Farinha) e, posto isso, era então mais lógico enviá-las 

directamente ao próprio Dr. Orlando Farinha. 

Para tal procedimento, o Dr. Valido então nos sugeriu que entrássemos em 

contacto com a Secretária do Dr. Orlando Farinha e déssemos procedimento as 

acções que serão apresentadas a seguir. 

117 Questões eram acerca da Colecção SEC/DGAC, já que Dgartes possuía tutela da mesma. 
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Importante mencionar que apesar da rápida conversa que tivemos com o Dr. 

Valido ele nos informou, muito brevemente, que a Colecção DGAC/SEC se trata 

de um assunto complicado por alguns factores, tais como: a Colecção possuir 

muitas obras não localizadas e muitas das obras localizadas se encontram em 

diversas instituições dentro e fora do país, o que dificulta a organização da 

Colecção. 

Após esta conversa com Dr. Valido contactamos, também por telefone, o gabinete 

do Dr. Orlando Farinha e fomos atendidos pela sua secretária, Sra. Clara Oliveira. 

Depois de explicada toda a situação à Sra. Clara Oliveira (que inclusive 

mencionou ter conhecimento do 1º E-mail que havíamos enviado), ela nos disse 

que perguntaria para Dr. Farinha se poderíamos enviar as questões e que logo 

nos retornaria. Nesta mesma tarde, recebemos ligação da Sra. Clara Oliveira, que 

nos informou que poderíamos enviar as questões ao Dr. Orlando Farinha (nos 

indicou endereço), para que ele as pudesse analisar, mas sem nenhum 

compromisso de resposta. 

No dia a seguir a este, as perguntas foram enviadas (29.01.2008).118

F) Fevereiro de 2008 

1. Resposta à mensagem (que apresentava questões sobre a Colecção 

DGAC/SEC) enviada em 29.01.2008 ao Dr. Orlando Farinha, director da Dgartes. 

2. Entrevistas: escultor José Rodrigues, pintora Armanda Passos e pintor Jorge 

Pinheiro.

3. Encontro de documento bastante elucidativo sobre Colecção DGAC/SEC e 

conjunto de obras cedidas a Aveiro 

4. Contacto com a DRCN: reproduzir obras de Armanda Passos 

5. 1ª Tentativa de verificação das obras (do conjunto de obras cedidas) que já 

estão localizadas em Aveiro. 

F.1 Resposta à mensagem (que apresentava questões sobre a Colecção 

DGAC/SEC) enviada em 29.01.2008 ao Dr. Orlando Farinha, director da Dgartes. 

118 Anexo 28 
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Após envio de mensagem onde perguntamos sobre algum parecer em relação as 

questões enviadas ao Dr. Farinha (em 29.01.2008), e algumas tentativas de 

contacto via telefone, conseguimos falar com a Sra. Clara de Oliveira (em 

21.02.2008), que nos informa que o Dr. Orlando Farinha também não poderia 

responder às questões enviadas sem antes ter a autorização do Dr. Manuel 

Bairrão Oleiro. Portanto, a resposta era não, as questões não podiam ser 

respondidas sem a autorização do Dr. Manuel Bairrão Oleiro. 

F.2 Entrevistas: escultor José Rodrigues, pintora Armanda Passos e pintor Jorge 

Pinheiro.

Durante este mês, estivemos algumas vezes na Fundação Serralves (biblioteca) e 

numa destas vezes estivemos a conversar com a Dr.ª Marta Almeida e a Dr.ª 

Helena Abreu. Ambas trabalham na Fundação e nos foram apresentadas pela 

Dr.ª Maria da Luz Nolasco. Neste encontro, trocamos algumas informações sobre 

a Colecção DGAC/SEC (já que Serralves também havia recebido obras da 

Colecção), que de facto não nos trouxe nenhum dado novo, e falamos sobre este 

trabalho de investigação.  

Importante mencionar que antes deste encontro já tínhamos ponderado que seria 

excelente para a investigação, se conseguíssemos entrevistar ou contactar os 

autores das obras em questão. Esta ideia já havia se manifestado, só ainda não 

sabíamos bem como executá-la (contacto dos artistas, abordagem?). 

Então, com esta intenção, perguntamos à Dr.ª Marta Almeida e Dr.ª Helena Abreu 

se tinham e se poderiam nos indicar os contactos de Jorge Pinheiro e Armanda 

Passos. Nos concederam o nº de telemóvel da pintora Armanda Passos, após 

autorização da mesma e a morada do pintor Jorge Pinheiro. 

Alguns dias depois, contactamos a pintora que concordou em nos dar uma 

entrevista119 no dia 24 de Fevereiro, em sua atelier, no Porto. 

Sabíamos ainda da necessidade de conseguir contactar o pintor Jorge Pinheiro. 

Tentamos enviar-lhe uma carta, mas esta foi devolvida com a indicação 

“desconhecido” e foi então na mesma semana em que a carta retornou que, por 

vias completamente inesperadas conseguimos entrar em contacto com o pintor. 

119 Anexo 30 
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Em um jantar com alguns colegas, descobrimos que um deles é amigo do escultor 

José Rodrigues120. Ora, José Rodrigues, foi um dos integrantes do grupo “Os 

Quatro Vintes121” que também tinha como integrante o pintor Jorge Pinheiro. 

Sabíamos, por meio de pesquisa, que os dois haviam se formado na ESBAP e 

que haviam participado de manifestações e eventos culturais e artísticos em 

comum. Era, então, bastante provável que o escultor José Rodrigues podia nos 

colocar em contacto com o pintor Jorge Pinheiro. 

Além do contacto, outra rica oportunidade surgia: a de entrevistar também o 

escultor José Rodrigues. Apesar de ele não ser autor de nenhuma obra em 

questão, talvez pudesse saber sobre a Colecção DGAC/SEC e poderia nos dar 

dados sobre o contexto cultural e artístico da época em que a Colecção foi 

formada (1976). Através do nosso colega, conseguimos contactar o escultor José 

Rodrigues, que nos concedeu uma entrevista122,  no dia 24 de Fevereiro. 

Como havíamos previsto José Rodrigues nos concedeu, entre outras informações 

e dados importantes, o contacto do pintor Jorge Pinheiro. 

No dia 26 de Fevereiro estivemos em Lisboa, e entrevistamos123 o pintor Jorge 

Pinheiro que além de nos conceder a entrevista, nos mostrou o exemplar que ele 

possui de “Quinze Ensaios para um Tema ou Pitágoras Jogando Xadrez com 

Marcel Duchamp”. 

F.3 Encontro de documento bastante elucidativo sobre Colecção DGAC/SEC e 

conjunto de obras cedidas a Aveiro. 

Foi neste mês que, durante uma das consultas feitas aos documentos 

armazenados no TA, encontramos um documento124 escrito pelo Dr. Domingos 

Valido, Técnico Superior da Dgartes, que muito nos ajudou a elucidar questões 

relativas a Colecção DGAC/SEC e ao conjunto de obras cedidas à CMA/UA. 

120 José Rodrigues (1936): formado em escultura pela ESBAP, foi fundador e presidente da 
Cooperativa Árvore, no Porto. Está representado em várias colecções particulares e museus em 
Portugal e no estrangeiro.   
121 Grupo de alunos da ESBAP que tomou nome devido à classificação final no curso. O grupo era 
composto por Ângelo de Sousa, José Rodrigues, Armando Alves e Jorge Pinheiro. Realizou uma 
série de exposições no Porto, em Lisboa e em Paris (1968-1971). 
122 Anexo 31 
123 Anexo 29 
124 Anexo 02 
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Em relação a Colecção o documento menciona os seguintes dados que podem 

agora ser somados aos já citados anteriormente: 

-1976: é criado a SEC e no seu âmbito a DGAC, que integrava a Divisão de Artes 

Plásticas

- A Divisão de Artes Plásticas tinha, entre outros objectivos, apoiar a criação e a 

difusão da cultura artística contemporânea. Para a realização deste objectivo, 

passou a adquirir uma ou duas peças de cada exposição individual que era 

realizada na Galeria Nacional de Arte Moderna da SNBA, visando criar incentivo e 

apoio aos artistas que expunham naquela Galeria. Foram estas aquisições que 

determinaram o princípio orientador que regulou a Colecção DGAC/SEC. Estes 

dados nos revelam então, qual foi a política de aquisição utilizada na formação da 

Colecção DGAC/SEC. 

- 1992: extinção do DGAC. As competências da Divisão de Artes Plásticas são 

transferidas para DGEA e para Delegação Regional da Cultura de Lisboa e Vale 

do Tejo. Mais tarde, estas competências são novamente transferidas para o IPM.

- Todas estas transferências de competências foram realizadas sem que 

nenhuma estrutura específica tenha sido desenvolvida para tais mudanças, facto 

este que resultou na dispersão das obras da Colecção, e na dispersão da 

documentação relativa as mesmas. 

- Em Outubro de 2001, o IAC é informado sobre a existência de elevado números 

de obras expostas e armazenadas na IGAC (antigo DGEA), Palácio da Foz. 

- Em Dezembro de 2003, tendo como base a informação citada acima, é proposto 

ao IA desenvolver trabalho de levantamento de obras de arte, que começaria 

pelas obras que estivessem em instalações tuteladas pelo Ministério da Cultura.  

- Com a nomeação de um Técnico Superior do IA em articulação com a Direcção 

do IA, deram início a este trabalho de levantamento das obras. 

- Para a realização deste levantamento, acederam a um livro de registos das 

aquisições, que no documento não fica claro a que instituição pertence. O livro 

apresenta como data de abertura o dia 27 de Janeiro de 1986 e como data de 

encerramento o dia 01 de Junho de 1992 (também data de extinção DGAC). 

- Estão inscritas no livro 1115 obras. Das 1115, há indicações que 848 foram 

cedidas a Serralves, 102 estão não localizadas e 165 estão localizadas. Embora 
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haja algumas observações sobre as 848 obras cedidas a Serralves, não vamos 

aqui mencioná-las, porque estas não estão inseridas nos nossos objectos de 

estudo.

- As 267 obras (102 não localizadas + 165 localizadas) aparecem então 

identificadas125.

A partir deste momento, em que aparecem as 267 obras identificadas, o 

documento passa nos informar sobre o conjunto de obras cedidos a Aveiro: 

- Celebração de Protocolo entre IA e CMA/UA e a cedência das 267 obras 

referidas anteriormente. 

- Menciona que o protocolo “fez-se acompanhar de uma listagem de obras que na 

realidade não foram e nem poderão ser cedidas, carecendo esta situação de ser 

regularizadas através de uma listagem a elaborar com base nas 267 obras 

constantes no mapa descrito”126 . O facto desta menção ser um dado de elevada 

importância para esta investigação já foi apresentado no capítulo 04 deste 

trabalho. Desta forma, repetimo-nos aqui somente a fim de ressaltar o seguinte: 

até este momento, a investigação vinha sendo feita com base nesta listagem que 

o documento, praticamente, invalida. Com este novo dado, passamos a 

considerar como referências, as listagens127 de cada uma das entidades citadas 

na Tabela 01 e as informações cedidas pela Dr.ª Maria da Luz Nolasco. 

- O documento termina reconhecendo a necessidade, que existe em se conhecer 

a verdadeira situação da Colecção DGAC/SEC e a dificuldade que este trabalho 

implica.

F4. Contacto com a DRCN: reproduzir obras de Armanda Passos 

Durante a entrevista que fizemos com a pintora, entre outras coisas, ela nos 

sugeriu que fossemos a DRCN pra nos certificarmos de que a serigrafia que 

estávamos a investigar, de sua autoria, não estava mesmo lá. Acatamos a 

sugestão da artista, principalmente ao considerarmos que este poderia ser um 

meio para aceder à DRCN. Mas, como não tínhamos certeza se iríamos obter 

autorização para lá ir, agimos da seguinte forma: contactamos a DRCN, através 

125 Tabela 01 
126 Anexo 02 
127 Anexo 04,12,17,18,19,20,21,22 e 23 
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de E-mail, e nesta mensagem dissemos que estávamos a fazer um trabalho sobre 

a autora Armanda Passos e sobre o pintor Jorge Pinheiro e que por conta disso 

gostaríamos de saber quais obras a DRCN possui destes artistas e se 

poderíamos ir até lá para fazer a reprodução dessas obras.  A fim de confirmar se 

as obras que nos interessavam não estavam mesmo lá, não mencionamos 

nenhuma obra em particular, pedindo só que eles nos informassem quais obras 

tinham dos dois autores. 

De importante validade também foi o facto de que, na mensagem enviada a 

DRCN, mencionamos que havíamos conversado com Armanda Passos e que a 

mesma já havia nos autorizado a reproduzir qualquer obra que fosse sua. 

Após troca de algumas mensagens e telefonemas, fomos informados que a 

DRCN possuía, nesta altura, duas serigrafias128 de Armanda Passos, e um 

desenho de Jorge Pinheiro. Apesar de nenhumas destas obras serem do nosso 

directo interesse, marcamos uma visita (próximo mês) ao local a fim de reproduzir 

estas obras, e assim aproveitar a oportunidade para visitar a DRCN - Vila Real.   

F5. 1ª Tentativa de verificação das obras (do conjunto de obras cedidas) que já 

estão localizadas em Aveiro. 

Diante da questão colocada no item F4. e entendendo que era urgente o 

levantamento e verificação da actual situação do conjunto de obras que foram 

cedidas para Aveiro, entendemos que era fundamental fazermos duas novas 

listagens: uma listagem com as obras que já estão em Aveiro (listagem que até 

este momento não existia) e outra listagem com as obras que, hipoteticamente, 

pertencem ao conjunto mas ainda não foram trazidas para Aveiro e/ou estão não 

localizadas.  

128 De acordo com o Protocolo assinado entre o IA e a CMA/UA, entre as obras cedidas estão 3 
serigrafias de Armanda Passos. Duas delas, que podem ser vistas na Ficha de Catalogação do 
SEC – anexo 24, estão localizadas na DRCN e foram as serigrafias que reproduzimos quando lá 
estivemos em visita. É possível notar que as duas serigrafias que lá estão e a serigrafia que 
estamos a procura foram realizadas no mesmo ano e os temas são idênticos, o que na leva a 
supor que talvez elas formassem uma espécie de conjunto. Facto é que as duas serigrafias que lá 
estão, também pertencem ao conjunto de obras cedidas à Aveiro, mas não se sabe por quais 
motivos, ainda não foram para lá levadas. Inclusive, a Dr.ª Maria da Luz Nolasco, já afirmou saber 
que estas duas serigrafias estão em Vila Real, mas não disse porque ainda não as trouxe para 
Aveiro.
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Um dos pilares da 1ª listagem seria a verificação de cada um das obras, já que 

somente desta maneira poderíamos garantir que a obra estava mesmo em Aveiro. 

O obstáculo encontrado aqui é que esta verificação deveria ser sempre 

acompanhada pela Dr.ª Maria da Luz Nolasco, já que sem a presença dela seria 

impossível identificar algumas obras e também porque entendemos que sendo ela 

a coordenadora da AACA era importante que nos acompanhasse neste trabalho. 

A primeira tentativa de fazermos esta verificação não foi bem sucedida porque a 

Dr.ª Maria da Luz não pode nos acompanhar durante todo o trabalho o que 

impossibilitou o seu desenvolvimento. Após algumas tentativas, a verificação das 

obras e construção das listagens serão realizadas somente daqui a dois meses, 

no início do mês de Abril. 

G) Março de 2008 

1. Visita a DRCN – Vila Real. 

2. Visita ao Palácio Villar D´Allen e Casa das Artes – Porto. 

3. Estudo de listagens e cruzamento de dados sobre obras localizadas em Aveiro.  

4. Contacto Museu do Chiado. 

G1. Visita a DRCN – Vila Real 

Como mencionamos no item F4., marcamos uma visita a DRCN, em Vila Real. A 

visita foi feita em 11 de Março. Fomos recebidos pelo Dr. João Luís Siqueira que 

nos acompanhou durante toda a estada na DRCN. As reproduções das serigrafias 

foram feitas, e aproveitando a oportunidade de lá estarmos, perguntamos sobre a 

serigrafia de Armanda Passos que estávamos a investigar. Dr. Luís Siqueira nos 

afirmou que as únicas serigrafias que a DRCN possuía da pintora eram aquelas 

que tínhamos reproduzido. Aproveitamos também e perguntamos sobre a obra 

”Quinze Ensaios para um Tema ou Pitágoras Jogando Xadrez com Marcel 

Duchamp” ao que nos foi respondido pelo Dr. Luís Siqueira que esta obra também 

não estava lá, e nem nunca tinha estado. Para se certificar desta informação, o 

Dr. Luís Siqueira foi até o gabinete da Dr.ª Helena Gil (directora da DRCN) que 

confirmou a ele a informação e disse ainda, através dele, que quem poderia vir a 

saber sobre a obra de Jorge Pinheiro era a Dr.ª Maria da Luz Nolasco.
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Apesar da visita não nos trazer novas informações, tivemos a oportunidade de 

visitar e conhecer a DRCN e tivemos também a confirmação directa de que as 

obras que estamos a investigar129 não estão lá localizadas. 

G2. Visita ao Palácio Villar D´Allen e Casa das Artes – Porto 

Dando continuidade ao que foi apresentado no item E2., e considerando que 

desde então (Janeiro) não conseguimos levantar mais dados sobre o Palácio, 

entendemos que o melhor seria ir até lá a fim de levantar dados e informações. 

Vale aqui salientar um dado importante em relação ao Palácio. No mesmo terreno 

onde está o Palácio encontra-se a Casa das Artes. A Casa das Artes é uma 

instituição cultural aberta a população em 1992, que sempre teve como objectivo 

o acolhimento de actividades culturais (eventos culturais, cinema, etc.) e que 

nunca teve nenhuma ligação com o Palácio Villar D´Allen, além do facto de 

estarem situados no mesmo terreno130. Esta informação é bastante importante 

porque já recebemos informações equivocadas onde a Casa das Artes e o 

Palácio foram tratados como sendo a mesma instituição, ou como se tivessem 

alguma ligação institucional.

Na visita ao Palácio notamos que este se encontrava fechado e, por isso, nos 

dirigimos a Casa das Artes para tentar saber sobre o Palácio (já que os dois são 

“vizinhos” no mesmo terreno). Apesar da Casa das Artes estar fechada ao público 

(há 3 anos), conseguimos o contacto da directora da Casa, Dr.ª Inês Tavares, e 

alguns dias depois conseguimos contactá-la por telefone. Além das informações 

sobre a própria Casa das Artes, Dr.ª Inês Tavares, nos disse que não podia nos 

dar nenhuma informação concreta sobre o Palácio, mas que sabia que este se 

encontrava encerrado há pelo menos dois anos. 

Posto isso, contactamos131 (via telefone e E-mail - Dr.ª Alzira Rebelo) o IPPAR- 

Direcção Regional do Porto, a fim de tentarmos ainda levantar informações sobre 

o Palácio, mas até o momento ainda não recebemos nenhuma resposta. 

129 Salvo obra de Fernando de Azevedo que nesta altura já havíamos posto de lado devido a 
completa falta de informações e dados sobre a mesma. 
130 Informação cedida pela Dr.ª Inês Tavares, directora da Casa das Artes 
131 Anexo 28 
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G3. Estudo de listagens e cruzamento de dados sobre obras localizadas em 

Aveiro

Como não conseguimos verificar as obras de modo imediato ao que estávamos a 

espera, nos dedicamos a cruzar132 todas as informações que já tínhamos em 

relação as obras que estavam em Aveiro. Este trabalho nos permitiu que 

redigíssemos as duas novas listagens citadas no item F5. Com as novas listagens 

em mãos, ainda tínhamos como objectivo verificar a listagem das obras que já 

estavam em Aveiro. 

G4. Contacto Museu do Chiado 

Através de notícia publicada pelo jornal Público133, levantamos a hipótese de as 

obras investigadas estarem localizadas no Museu do Chiado. Com o intuito de 

elucidar esta proposição, fomos até o Museu do Chiado e deixamos um pedido 

para investigação sobre as obras em questão. 

Em Abril, fomos contactados pela Dr.ª Adelaide Ginga, conservadora do Museu, 

que nos afirmou que as obras não estão lá localizadas.  

H) Abril de 2008 

1.Verificação das obras que estão e Aveiro e finalização de listagens de obras. 

2. Mudança de tutela da Colecção DGAC/SEC . 

3. Finalização do trabalho. 

H1. Verificação das obras que estão e Aveiro e finalização de listagens de obras. 

Com as duas listagens elaboradas através do cruzamento de informações e 

dados provenientes de diversas fontes134, conseguimos verificar todas as obras 

que estão em Aveiro e desta forma, corrigir alguns equívocos que as listagens 

apresentavam. 

Parte das obras foram verificadas no TA com a supervisão e apoio da Dr.ª Maria 

da Luz Nolasco e outra parte foi verificada no Museu da Cidade (em Aveiro), com 

132 Capítulo 04, item d) 
133 Vanessa Rato. “Museu do Chiado ganha mil obras de arte, mas cede 300 a Aveiro,” Jornal 
Público, 12.03.2008, http://www.publico.clix.pt 
134 Ver capítulo 04, item d)
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a supervisão e apoio da restauradora Dr.ª Patrícia Sarrico. Desta forma, 

conseguimos então finalizar a elaboração das duas listagens: “Obras localizadas 

em Aveiro” e “ Obras não localizadas em Aveiro”, que podem ser consultadas em 

anexo135 a este trabalho. 

H2. Mudança de tutela da Colecção DGAC/SEC  

Através da Dr.ª Maria da Luz Nolasco e de documento por ela apresentado136

tivemos conhecimento de que no dia 27 de Março, a Colecção DGAC/SEC (que 

abrange o conjunto de obras cedidas à CMA/UA) passou a ser tutelada pelo 

IMC/MC. A Colecção tinha sido tutelada até então pela Dgartes e agora com a 

passagem da tutela para o IMC/MC, os assuntos tratados em relação as obras 

cedidas à Aveiro deverão ser tratados com o Museu do Chiado e não mais com a 

Dgartes.

H3. Finalização do trabalho 

Apesar de ainda não termos finalizado por completo este trabalho, já nos 

encontramos em vias disso e acreditamos que não surgirão novas acções ou 

percursos. Mas, apesar disso, este trabalho ainda está aberto a novas 

informações e acontecimentos até o limite de seu prazo de entrega, 

provavelmente mais um mês. 

A fim de clarificar e resumir o que foi exposto neste capítulo, apresentaremos 

todos os tópicos apresentados, em ordem cronológica: 

A) Setembro de 2007:

1. Redacção e entrega de Plano de Dissertação deste trabalho. 

B) Outubro de 2007 

1. Encontros com Dr.ª Maria da Luz Nolasco 

2. Reconhecimento do conjunto de obras cedidas a Aveiro e do Protocolo 

responsável pela cedência das obras. 

3. Pesquisa sobre conjunto de obras: proveniência e instituições relacionadas 

com conjunto de obras 

135 Anexo 25 
136 Anexo 33 
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C) Novembro de 2007 

1. Problemas com listagem elaborada em Outubro 

2. Escolha da 1ª obra a ser investigada: “Quinze Ensaios para um Tema ou 

Pitágoras Jogando Xadrez com Marcel Duchamp”, de Jorge Pinheiro, e início do 

trabalho de investigação 

3. Estudo das listagens a fim de escolher outras duas obras 

4. Recolha de dados e informações sobre a Colecção DGAC/SEC e seu percurso 

D) Dezembro de 2007 

Desenvolvimento dos pontos C.3 e C.4 , citados anteriormente. Ou seja, 

continuamos na busca pela definição de mais duas obras para serem 

investigadas e continuamos a pesquisa sobre a Colecção DGAC/SEC. 

E) Janeiro de 2008 

1. Definição das três obras para serem investigadas e início de pesquisa sobre 

estas obras e respectivos autores. 

2. Organização e estruturação dos dados e informações recolhidos até o 

momento, sobre a Colecção DGAC/SEC. 

3. Envio de mensagens para algumas instituições que podem ter informações 

sobre a Colecção DGAC/SEC e/ou sobre as três obras investigadas. 

4. Respostas das mensagens e contacto com Dgartes. 

F) Fevereiro de 2008 

1. Resposta de questões sobre a Colecção DGAC/SEC, enviadas ao Dr. Orlando 

Farinha, director da Dgartes. 

2. Entrevistas: escultor José Rodrigues, pintora Armanda Passos e pintor Jorge 

Pinheiro.

3. Encontro de documento bastante elucidativo sobre Colecção DGAC/SEC e 

conjunto de obras cedidas a Aveiro 

4. Contacto com a DRCN: reproduzir obras de Armanda Passos 

5. 1ª Tentativa de verificação das obras (do conjunto de obras cedidas) que já 

estão localizadas em Aveiro. 

G) Março de 2008 

1. Visita a DRCN – Vila Real 
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2. Visita ao Palácio Villar D´Allen e Casa das Artes – Porto 

3. Estudo de listagens e cruzamento de dados sobre obras localizadas em Aveiro  

4. Contacto Museu do Chiado 

H) Abril de 2008 

1.Verificação das obras que estão e Aveiro e finalização de listagens de obras. 

2. Mudança de tutela da Colecção DGAC/SEC  

3. Finalização do trabalho 
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Capítulo 07 – Conclusão 

Para finalizarmos este trabalho, entendemos ser coerente retornarmos aos seus 

objectivos iniciais e desta forma fazermos uma análise sobre o desenvolvimento 

de cada um deles, concluindo assim esta investigação. 

Sabemos que a investigação apresentou como objectivos principais a localização 

de três obras não localizadas e o desenvolvimento e legitimação de um método 

para esta localização. Além destes principais, apresentou também como 

objectivos o estudo sobre a Colecção DGAC/SEC e o estudo do conjunto de 

obras cedidos à CMA/UA, pelo facto de as três obras não localizadas 

pertencerem ao conjunto cedido à CMA/UA, e este conjunto ser parte da 

Colecção DGAC/SEC. 

Então, acompanhando esta linha de procedência: Colecção DGAC/SEC – 

conjunto de obras cedidas à CMA/UA – três obras não localizadas do conjunto – 

método para localizar estas obras; daremos início a análise conclusiva deste 

trabalho de investigação. 

A colecção DGAC/SEC 
Apesar dos obstáculos e dificuldades137 que tivemos em aceder a informações e 

dados sobre a Colecção, podemos afirmar que a Colecção foi formada pelo 

Estado, através da DGAC/SEC, provavelmente138 entre os anos de 1976 (ano de 

criação da DGAC/SEC) e 1992 (extinção da DGAC). Com o objectivo de apoiar a 

criação e a difusão da cultura artística contemporânea eram feitas aquisições de 

uma ou duas obras de cada exposição individual que acontecia na Galeria 

Nacional de Arte Moderna da SNBA, “medida esta que determinou o princípio 

orientador que regulou a colecção DGAC/SEC”139.

Em 1992, a DGAC é extinta e as suas competências são transferidas para outras 

Direcções e instituições (DGEA – DRC Lisboa e Vale do Tejo – IPM). O problema 

137 Questões colocadas ao Dgartes (Dr. Orlando Farinha), que na altura era a instituição que 
possuía a tutela da Colecção; dificuldade em encontrar documentação relativa à Colecção; 
informações pouco concretas através da Dr.ª Maria da Luz Nolasco; impossibilidade de entrevistar 
Dr. Domingos Valido, também do Dgartes. 
138 Não foi possível levantar informação fiável sobre período exacto. 
139 Anexo 02 
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que se apresenta aqui é que estas transferências de competências foram 

realizadas sem que para isso se desenvolvesse uma estrutura que 

acompanhasse as transferências, o que resultou na dispersão das obras que 

formavam a Colecção DGAC/SEC, bem como na dispersão da documentação 

relativa as obras. 

Após reconhecimento desta dispersão em 2001 pelo IAC, e em 2003 pelo IA, em 

2004, o IA deu início ao trabalho de levantamento de obras de arte, começando 

pelas obras que formavam a Colecção DGAC/SEC. Neste levantamento, puderam 

aferir que a Colecção era formada por 1115 obras de arte. Destas 1115 obras, 

848140 foram cedidas a Fundação Serralves através de protocolos assinados nos 

anos de 1990 e 1994, e as 267 que restavam foram cedidas à CMA/UA, através 

de protocolo assinado em 2006141.

Duas semanas antes da finalização deste trabalho soubemos, através de uma 

notícia publicada pelo jornal Público, que a instituição que está a fazer neste 

momento o levantamento das obras adquiridas pelo Estado é o Museu Chiado, e 

não mais o Dgartes(ex-IA). A mesma notícia nos confirma ainda a lamentável 

situação, aqui já exposta, sobre a dispersão e a não localização de muitas obras: 

 “(…)o museu do Chiado está a fazer o levantamento exaustivo da sua 
localização e estado de conservação, uma etapa que se prevê necessitar 
de pelo menos mais dois meses. Só então se poderão tomar decisões 
sobre o destino das obras. Devido à imensa dispersão dos trabalhos e à 
falta de tratamento científico a que a maioria foi sujeita durante anos, põe-
se a hipótese da perda do rasto de alguns e até - na pior das hipóteses - da 
sua perda absoluta. É o caso das obras que estavam na Galeria Nacional 
de Arte Moderna, quando esta ardeu em 1981 (não se sabe exactamente 
quantas, nem quais…)”142

Como podemos averiguar a situação da Colecção é delicada e ainda atravessa 

um período de instabilidade e de investigação sobre as obras que a constituem. 

Através do estudo desenvolvido neste trabalho, pudemos constatar como foi 

formada e assim, percebemos a origem do conjunto de obras cedidas a Aveiro, o 

140 Anexo 02 
141 Anexo 01 e Anexo 02 
142 Vanessa Rato. “Museu do Chiado ganha mil obras de arte, mas cede 300 a Aveiro,” Jornal 
Público, 12.03.2008, http://www.publico.clix.pt 
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que nos foi de grande importância. Mas, pudemos também averiguar que a 

Colecção se encontra ainda muito dispersa, em pleno trabalho de investigação 

desenvolvido pelo IMC/MC, o que implica na não definição do seu actual estado. 

Como última informação sobre a Colecção, porque foi a última informação que 

tivemos acesso antes da finalização deste trabalho, a partir do dia 27 de Março de 

2008 a Colecção DGAC/SEC, que antes era tutelada pelo Dgartes, passa a ser 

tutelada pelo IMC/MC143.

O conjunto de obras cedido à CMA/UA 
Após pesquisarmos, estudarmos e analisarmos o conjunto de obras e a 

documentação a ele referente, apresentaremos os dados levantados e 

desenvolvidos e também algumas questões que ficaram por ser respondidas. 

Vale ressaltar que estas questões não impediram a realização de um trabalho 

necessário e urgente ao conjunto de obras: a criação de uma listagem das obras 

que já se encontram localizadas em Aveiro, ou seja, uma listagem que define e 

apresenta a actual situação do conjunto de obras.

- Através do protocolo144 assinado entre o IA e a CMA/UA, foram cedidas a título 

de comodato (por 10 anos) 262 obras de arte, provenientes da Colecção 

DGAC/SEC.

- Através deste protocolo as obras foram formalmente cedidas à CMA/UA, o que 

dizer que as 262 obras não foram de facto entregues ao município. Este trabalho 

de recolha das obras coube e cabe à entidade gestora do conjunto de obras, que 

tem como coordenadora a Dr.ª Maria da Luz Nolasco. Vale lembrar que o 

conjunto de obras cedido justifica a criação do projecto AACA, anexado ao 

Protocolo. Isto explica que em muitos documentos anexados a este trabalho e por 

vezes durante a redacção do mesmo, nos referimos ao conjunto como sendo 

conjunto de obras AACA.

- Este protocolo traz em anexo uma listagem145 com 262 obras. A conclusão óbvia 

seria de que esta listagem define quais obras foram doadas para Aveiro, mas em 

143 Anexo33 
144 Anexo 01 
145 Anexo 03 
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documento anexado146 a este trabalho podemos verificar que esta listagem 

acompanhou o protocolo por questões formais e que na realidade a “situação terá 

de ser regularizada através de uma listagem a elaborar com base nas 267147

obras constantes”148 na listagem referida.

- Além desta listagem anexada ao Protocolo, há nove listagens149 relativas as 

nove entidades150 que possuem, ou possuíam, as obras que foram cedidas à 

Aveiro. Inclusive, são nestas nove listagens que temos as informações de quais 

obras estão não localizadas. 

- Durante o estudo sobre o conjunto de obras, notamos que não havia nenhuma 

listagem que fosse composta pelas obras que já haviam sido trazidas para Aveiro. 

Com intuito de definirmos a actual situação do conjunto de obras, e sem esquecer 

que desta maneira colaboramos com a organização e verificação das obras 

recolhidas até o momento, redigimos uma listagem151 com todas as obras que se 

encontram localizadas em Aveiro. Importante ressaltar que todas as obras 

presentes na listagem foram por nós verificadas, com a supervisão da Dr.ª Maria 

da Luz Nolasco, no TA, e da Dr.ª Patrícia Sarrico, no Museu da Cidade. Por 

entendemos que também seria interessante e enriquecedor, criamos uma outra 

listagem152 com as obras não localizadas em Aveiro. 

Questões relativas ao conjunto de obras: 

- Se não há uma listagem fiável que define quais obras foram cedidas à CMA/UA, 

como definir o que realmente pertenceria (a título de comodato) ou não a Aveiro? 

- Há obras que aparecem nas listagens das entidades, mas não estão na listagem 

do protocolo. Essas obras integram ou não o conjunto cedido à Aveiro? Segundo 

nos informou Dr.ª Maria da Luz Nolasco, “potencialmente essas obras pertencem 

a Aveiro”. 

146 Anexo 02 
147 Em relação ao número de obras cedidas, notamos que havia uma pequena indefinição: 267 ou 
262? Segundo o protocolo e segundo a Dr.ª Maria da Luz Nolasco as obras cedidas são 262, e 
quando se fala em 267 provavelmente as cinco obras a mais, são obras que se repetem. 
148 Idem 
149 Anexos 04,12,17,18,19,20,21,22 e 23 
150 Tabela 01 
151 Anexo 25 
152 Idem 
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Três obras não localizadas 

Nenhuma das três obras não localizadas que escolhemos para serem 

investigadas, foram localizadas. Este facto se deu por alguns motivos:

- Grande dificuldade em ter acesso a informações sobre a Colecção DGAC/SEC 

(por exemplo: director e técnico do IA não responderam às questões sobre a 

Colecção) e dados que de alguma forma estivessem relacionados com as obras 

da Colecção, (como por exemplo informações sobre Palácio Villar D`Allen); 

- Impossibilidade de aferir informações relativas às obras investigadas dadas 

pelas instituições. A partir do momento que a instituição, como por exemplo a 

DRCN, nos afirmou que as obras não estão lá localizadas, não tivemos meios 

para aferir esta informação, não nos restou outra alternativa senão a de aceitar a 

informação como verdadeira. 

- Apesar de termos tido a oportunidade de entrevistar Armanda Passos e Jorge 

Pinheiro, autores de duas das obras investigadas, não conseguimos levantar 

dados ou informações que fossem suficientemente concretas em relação as 

obras. Sobre cada obra, conseguimos saber o seguinte: 

“Quinze ensaios sobre um tema ou Pitágoras jogando Xadrez com Marcel 

Duchamp”, de Jorge Pinheiro:

a) Temos os dados provenientes da sua Ficha de Catalogação da 

DGAC/SEC;

b) O pintor nos afirmou que se lembra, com certeza, de ter vendido um 

exemplar para a Fundação Serralves e, sem tanta certeza, de ter vendido 

um exemplar para a SEC. Além destes dois, nos afirmou que nenhum outro 

exemplar da obra foi vendido; 

c) Fundação Serralves realmente possui um exemplar, que não é o mesmo 

que foi por nós investigado (confirmação conseguida através da 

comparação dos números de prova de cada um); 

Serigrafia sem título de Armanda Passos: 

a) Dados provenientes da sua Ficha de Catalogação do DGAC/SEC; 



84

b)  Em carta153 enviada pelo CPF à Dra. Maria da Luz Nolasco, é apresentada 

uma relação de Quadros em depósito no Palácio Villar D`Allen154, no dia 17 

de Dezembro de 2002. Na relação temos uma serigrafia de Armanda 

Passos, sem título e do mesmo ano que a que estivemos a investigar. A 

partir deste facto surgiu a hipótese de que esta serigrafia que aparece na 

Relação de quadros, poderia ser a mesma que estávamos tentando 

localizar. Mas, como não conseguimos nenhuma informação sobre o 

Palácio Villar D´Allen (somente soubemos, através de directora da Casa 

das Artes, que ele se encontra completamente encerrado há pelo menos 

dois anos), não foi possível verificar a validade de tal hipótese; 

“Uma flor para António Pedro”, serigrafia de Fernando de Azevedo: 

a) Somente dados provenientes da sua Ficha de catalogação da DGAC/SEC. 

Como não conseguimos mais nenhuma informação sobre esta serigrafia,ao meio 

do trabalho demos por finda a investigação sobre a obra. 

Como é possível notar as informações e dados concernentes às obras 

investigadas são insuficientes para as localizarmos ou para sugerirmos qualquer 

hipótese sobre as suas localizações. Infelizmente, e apesar de tentarmos por 

diferentes vias, não nos foi possível recolher mais informações e dados dos que 

os citado acima. 

Então, são estes os motivos que, durante o prazo que tivemos para desenvolver 

esta investigação, justificam e fundamentam o facto de não termos localizado 

nenhuma das obras investigadas.  

Contudo, o material que está aqui reunido e analisado constitui uma base de 

trabalho fidedigna para que os órgãos competentes, se assim o entenderem, 

possam dar continuidade na investigação, já a partir das competências da 

pesquisa judicial. 

153 Anexo 26. Ver capítulo 06 deste trabalho. 
154 Palácio foi sede da DRCN. Na sua ficha de catalogação a serigrafia apresenta como 
localização a DRCN, por isso supomos que a serigrafia poderia estar no Palácio. 
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Desenvolvimento e legitimação de um método para a investigação de obras 
não localizadas 
Podemos concluir, ao final deste trabalho de investigação, que os métodos 

usados para tentar localizar as obras não apresentaram resultados positivos, visto 

que nenhuma obra foi localizada. Mas, acreditamos que este facto se deu não 

porque os métodos não funcionaram, mas sim porque houveram motivos 

externos, apresentados anteriormente, que nos impediram de aprofundar a 

investigação e localizar as obras. 

Ainda assim, devemos assumir que os métodos usados durante este trabalho não 

são métodos novos ou inéditos, o que não nos permite dizer que podem ser 

legitimados como método para a investigação de obras não localizadas. Em 

relação a isso, gostaríamos de apresentar em defesa do trabalho desenvolvido, 

que somente ao finalizarmos a investigação nos demos conta que propor como 

um dos objectivos o desenvolvimento e legitimação de um método para 

investigação de obras não localizadas, talvez tenha sido uma atitude precipitada. 

Precipitada porque se considerarmos que o IMC/Museu do Chiado155, instituição 

que actualmente esta a desenvolver trabalho de levantamento das obras da 

Colecção DGAC/SEC e que como instituição certamente possui meios mais 

eficientes que os por nós usados para a localização de obras, ainda não 

conseguiu localizar muitas das obras desaparecidas incluindo as três por nós 

investigadas156, podemos concluir que ainda não alcançamos um método eficiente 

para este caso.

Após a análise de cada um dos objectivos que tinham sido propostos por esta 

investigação e apresentação do que pudemos concluir sobre cada um deles, 

chegamos ao fim deste trabalho de investigação. Esperamos ter colaborado para 

o enriquecimento do conjunto de obras AACA, e também de forma modesta mas 

positiva, da Colecção DGAC/SEC. 

155 Possui actualmente a tutela da Colecção DGAC/SEC 
156 Informação dada pela Dr.ª Adelaide Ginga, Técnica do Museu do Chiado. 
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