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CVRRICVLVM VITAE 

LUÍS CALHEIROS                                                                                                                                               

LUÍS Filipe Ferr.ª da Bandeira CALHEIROS.  

Natural de Viseu. Nascido a 9 de Junho de 1952. 
BI. Bilhete de Identidade nº2436712 (Arquivo de Identificação de Viseu. 05/12/2006).  
 
Filiação. Filho de Gonçalo Pires da Bandeira da Gama Calheiros, Engenheiro Civil, 
Técnico da Câmara Municipal de Viseu, recentemente falecido, e de Maria da 
Conceição Tavares Bello Lobão Ferreira, sua mulher, Professora Primária que leccionou 
em várias escolas do Distrito de Viseu, aposentada.  
 
Contactos:  
Telemóvel: 965676879                                                              
E-mail: lucal@esev.ipv.pt  
-ESEV. ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VISEU  
Rua Dr. Maximiano de Aragão, VISEU – telf. fixo: 232419000 
3504-501. VISEU  
-PAÇO DE FRÁGUAS  
Rua do Paço, s. n.º, FRÁGUAS – telf. fixo: 232841231 
3460-301. MOSTEIRO DE FRÁGUAS (TONDELA)                                                          

Formação Académica.  

É Doutorando na Especialidade Teórica Epistemológica da História da Arte (Estética de 
Belas-Artes e História da Arte do Século XX), estando presentemente a ultimar a 
redacção da sua Dissertação Final a apresentar a provas de Doutoramento, com o título 
e temática especializada: Elogio do Feio nas Artes. Fealdade no Século XX. A submeter 
brevemente à superior aprovação académica pela FLUC, Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra – 3º Ciclo em História da Arte. Com Orientação Científica da 
Professora Doutora Lurdes Craveiro, Docente do Departamento de História, 
Arqueologia e Artes da Universidade de Coimbra (UC) e Co-Orientação da Professora 
Doutora Dalila Rodrigues, Docente do Departamento de Comunicação e Artes da ESEV 
do Instituto Politécnico de Viseu (IPV).  

Provas Públicas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica (PPAPCC) – Prestou 
PPs de AP e CC – Constituição de Reserva de Recrutamento – em Concurso, aberto em 
Diário da República, para uma vaga de Professor Adjunto, da Área Teórica 
Epistemológica da Estética de Belas-Artes e da História da Arte do Século XX - 
para a Escola Superior de Educação de Viseu, ESEV.  
As PPs foram realizadas nos dias 5 e 6 de Fevereiro de 2001, naquela unidade orgânica 
do IPV, Instituto Superior Politécnico de Viseu. As provas constaram da defesa de 
argumentação oral e pública, perante o Júri do Concurso, das três provas constantes do 
mesmo, a saber: a defesa de dois temas teóricos escolhidos aleatoriamente e por sorteio 
de entre três propostos pelo júri sem prévio conhecimento do candidato, (tendo sido 
defendidos): As Vanguardas Russas e O Movimento Moderno; a defesa do Curriculum 
Vitae; a defesa da Dissertação Final apresentada pelo candidato, intitulada: A 
Desconfiança Estética dos Últimos Tempos. Reflexões sobre Estética e História da Arte 
do Século XX. Foi aprovado por unanimidade pelo Júri do Concurso.  
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Registado, desde 2004, o seu cvrricvlvm vitae actualizado, bem como a sinopse do 
seu projecto de investigação em curso, o seu Doutoramento (na mesma especialidade 
teórica-epistemológica), na FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia, Instituto sob 
tutela do Ministério da Ciência da Tecnologia e do Ensino Superior. MCTES. É desde 
Fevereiro de 2009 Bolseiro do Programa PROTEC da citada FCT para a Investigação 
Avançada dos Docentes do Ensino Superior Politécnico. O seu projecto de Investigação, 
em Estética e História da Arte do Século XX foi avaliado, em termos de inovação 
teórica e pertinência, numa escala de 0 a5 com a classificação de 4,7 valores, pela FCT.   
   
Licenciatura. 
 
Licenciado em Belas-Artes, Curso Superior de Artes Plásticas/Pintura. Terminado em 
1982. ESBAP/Escola Superior de Belas-Artes do Porto (actual FBAUP/Faculdade de 
Belas-Artes da Universidade do Porto). Com a classificação académica de Bom, 15,3 v. 
(quinze valores e três décimas). Obteve a média final do 5º e último ano de 17,4 v. 
(dezassete valores e quatro décimas). Obteve a média das disciplinas nucleares do Curso 
Superior, dito Ciclo Complementar (Licenciatura): Atelier I e II, Estética e Estudos de 
Arte de 19 v. (dezanove valores). 
Foram áreas privilegiadas de investigação teórica da licenciatura, as unidades 
curriculares a saber: História da Arte I e II – média 14v. (catorze valores) - (trabalhos de 
investigação realizados: Elementos de História da Arte Universal. Antiguidades 
Oriental e Clássica; As Idades Moderna e Contemporânea na Arte Universal); 
Geometria Descritiva – 16v. (dezasseis valores) - (trabalhos de investigação realizados: 
I – Sistemas Perspécticos Axionométricos e de Rigor Geométrico. Perspectivas 
Lineares Geométricas; II – Sobre as regras da “Divina Proportione”: Pitágoras, 
Vitrúvio, a Geometria Hermética de Alberti, as Regras de Ouro/Regras Sagradas de 
Fra Luca Pacioli di Borgo, Piero della Francesca e Leonardo da Vinci; III – Módulo e 
Estrutura. O “Modulor” de Le Corbusier); História da Arte III (Arte Portuguesa) – 14v. 
(catorze valores) - (trabalhos de investigação realizados: I – O Românico Português. 
Subsídios sumários para o estudo sistemático da tipologia regional do estilo. Inventário 
do Românico na Beira-Alta; II – A Arte em Portugal no Século XIX); Estética e Teoria 
da Arte – 19v. (dezanove valores) - (trabalho de investigação realizado: As Filosofias do 
Belo e a Estética de Hoje); Crítica de Arte I – 15v. (quinze valores). (trabalho de 
investigação realizado: O Movimento Surrealista. Vanguarda e Academismo); Correntes 
Contemporâneas – 16v. (dezasseis valores) - (trabalho de investigação realizado: A 
Continuidade e a Ruptura nos Movimentos Artísticos do Século XX: Dada, Surrealismo, 
Pop-Art); Crítica da Arte III – 16v. (Dezasseis valores) - (trabalho de investigação: 
Determinações teóricas e Práticas da Crítica de Arte. Teoria Crítica de Hoje: a 
Semiologia. Arte de Hoje: a Pop); Estudos de Arte – 19v. (dezanove valores) - (trabalho 
de investigação: Estética e Crítica de Arte. História da Aesthetica e das Teorias da 
Arte. Três Teóricos Fundadores da Estética Contemporânea: Marx, Nietzsche, Freud). 

Frequência Universitária de Letras e Humanidades.  

Frequência das Disciplinas Propedêuticas do curso de Licenciatura em História da 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra – 1978/1979, com a média de 14v. 
(catorze valores), a saber: Epistemologia das Ciências Sociais (trabalho de investigação: 
As Relações Epistemológicas entre o Socialismo Utópico e o “Socialismo Científico”); 
Introdução aos Estudos Históricos - Filosofia da História (trabalho de investigação: 
Fernão Lopes, Gomes Eanes de Zurara, Alexandre Herculano); História Económica e 
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Social (trabalho de investigação: - A Diáspora Portuguesa. Estudo socioeconómico da 
emigração. Levantamento do movimento migratório do concelho de Viseu).  

Estudos Secundários.  

Curso Geral dos Liceus, no Liceu Nacional de Viseu (actual Escola Secundária Alves 
Martins), com a classificação final de Bom - 15v. (quinze valores). Com as médias das 
disciplinas, entre outras, de Literatura Portuguesa – 18v. (dezoito valores); Geometria 
Descritiva – 19v. (dezanove valores); História e Filosofia, com média de 15v. (quinze 
valores). 

Docência. 

Docência Inicial. Docente do 2º Ciclo do Ensino Básico (Preparatório se chamava ao 
tempo), da área curricular de Educação Visual – 5º Grupo. Professor Efectivo desde 
1981/1982, na Escola Preparatória de Pêro Vaz de Caminha - Porto, na Escola 
Preparatória de Nelas - Viseu e na Escola EB 2.3 Azeredo Perdigão - de Abraveses, 
Viseu. Leccionou a dita disciplina durante dez anos lectivos (de 1980/1981 a 
1990/1991).  
 
Formação Específica para a Docência Profissional.  
 
Realizou o seu Estágio Pedagógico de profissionalização para a docência, no ano 
lectivo de 1979/1980, na Escola Preparatória João Afonso, de Aveiro. Classificação 
Profissional: 16v. (dezasseis valores). Trabalhos de Investigação realizados no âmbito 
do estágio pedagógico, das áreas disciplinares do Património Cultural, da Etnografia 
(Hagiografia Popular) e da Antropologia Artística: I. O Carnaval – Documentação 
histórica, antropológica, gráfica, fotográfica e bibliográfica sobre o rosto e a máscara, 
no espaço e no tempo. Máscaras Portuguesas: máscaras dos ciclos da natureza 
transmontanos, máscaras de Vale-de-Ílhavo; II. A Capela do Senhor das Barrocas, de 
Aveiro. Estudo histórico, arquitectónico e etno-artístico. Valores, Cânones, Estilo – do 
Maneirismo ao Barroco; Os Ex-Votos das Barrocas: estudo do particular “Milagres” 
da hagiografia popular portuguesa, com incidência nos exemplares de Marinheiros. 
 
Outras Acções de Docência e de Formação Especializada. 

Foi Monitor do curso “Teoria e Prática das Artes Plásticas / Artes Visuais”, em 
Maio de 1982, organizado pela Casa da Cultura de Viseu, FAOJ, com o seguinte 
sumário de temas: Teoria da Cor, Teoria da Forma, Estudos de Composição (Regras de 
Ouro e Sistemas Perspécticos), e ainda os workshops: técnicas e tecnologias, 
preparações, processos químicos, artifícios e receitas, materiais, utensílios, tecnologias 
do risco, artes gráficas e do múltiplo, estruturas e suportes. Tem realizado várias acções 
de formação, na qualidade de Formador Creditado pelo MCTES: workshops de várias 
disciplinas artísticas e seminários teóricos sobre estética e história da arte. 

 
Docência Actual. Cargos Científicos e Pedagógicos.  
 
É Docente do Ensino Superior Politécnico, desde 10 de Março de 1991. até à 
realização das suas PPs foi Assistente do 1º e do 2º Triénios (nos termos da pré-
carreira). É, desde 2001, Professor Adjunto da ESEV, Escola Superior de Educação de 
Viseu, do IPV, Instituto Superior Politécnico de Viseu. Foi nomeado Professor Adjunto 
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do Quadro de Nomeação Provisória da ESEV a 21 de Março de 2001 (págs. 5070 do 
Diário da República nº 68, II série). É desde essa data docente de carreira daquela 
instituição e, desde 2004, do Quadro de Nomeação Definitiva. Responsável pelos 
programas, metodologias, bibliografias e textos de apoio, das unidades curriculares de 
perfil teórico, que lecciona desde 1991, a saber: Estética, Movimentos Artísticos do 
Século XX, Teoria e História da Arte Moderna, Estudos de Composição, Observatório 
de Arte Contemporânea, Movimentos Artísticos, Arte e Cultura, Cultura Visual, 
pertencentes ao plano de estudos dos Cursos: EV e EVT (Educação Visual e Educação 
Visual e Tecnológica), APM (Artes Plásticas e Multimédia), AC (Animação Cultural) e 
CS (Comunicação Social); e das unidades curriculares de perfil prático: Oficina das 
Artes Paracénicas (AC), Atelier de Pintura (APM e EVT), Desenho (APM e EVT) e 
Gravura a Talhe Doce (a ponta seca, água-forte e água-tinta) (APM, AC e EVT), 
algumas das quais, nomeadamente, Estética, Teoria e História da Arte Moderna, Arte e 
Cultura, Cultura Visual, e Gravura, ainda lecciona presentemente. Co-organizador dos 
Planos de Estudos e co-responsável pelos Curricula, em vigor, dos Cursos de Educação 
Visual e Tecnológica (EVT), de Artes Plásticas e Multimédia (APM) e Animação 
Cultural (AC) e um dos responsáveis pela adaptação programática dos mesmos cursos 
às disposições normativas dos Protocolos de Bolonha. Co-responsável ainda pelos 
Planos de Estudos do 2º Ciclo de Bolonha (ciclo conferente do grau de mestre) dos 
mesmos Cursos, no âmbito da reforma em curso. É ainda responsável pelos programas, 
metodologias, bibliografias e textos de apoio, assim como pela docência de duas 
unidades curriculares do Plano de Estudos dos Mestrados, (2ºs Ciclos de Bolonha): 
Seminário de Educação Artística, do Curso de Ensino de Educação Visual e 
Tecnológica no Ensino Básico, Estética das Artes Contemporâneas, do Curso de 
Animação Artística (ano lectivo de 2009/1010). Foi ainda, no ano lectivo de 1999/2000 
o responsável pela formação específica da História da Arte do Curso de Pós-Graduação 
de Complemento de Formação em Qualificação em Animação Sócio-Cultural, sendo o 
docente efectivo e o autor e responsável pelo programa, metodologia, bibliografia e 
textos de apoio da unidade curricular de História da Arte I e II (da Pré-História ao 
Século XX). Docente de Carreira, é, por inerência, um dos Conselheiros do Conselho 
Científico da ESEV, sendo ainda um dos docentes representantes dos Cursos de EVT e 
APM ao Conselho Pedagógico da mesma Escola Superior, Unidade Orgânica do IPV. É 
actualmente Professor Adjunto do Quadro de Nomeação Definitiva da ESEV/IPV.  
 
Experiência de Organização de Exposições de Arte. Actividades que organizou e 
promoveu que são geralmente designadas por Curadoria e/ou Comissariado de 
Exposições de Artes Plásticas.  
 
Desde 1981 até à presente data foi o organizador/produtor (hoje chamaríamos curador) 
das suas próprias exposições individuais, para as quais redigiu também os textos de 
crítica de arte publicados, entre outros, nos respectivos catálogos. Organizou ainda, 
como comissário ou co-organizador, as inúmeras exposições dos ainda estudantes, seus 
alunos institucionais da ESEV- IPV, ou as mostras individuais de outros artistas, alguns 
antigos discípulos do seu atelier, sendo ainda o autor dos textos de crítica de arte,  de 
contextualização e divulgação, que enquadraram criticamente esses eventos e mostras, 
conforme se apontam no seguinte arrolamento, organizado cronologicamente. Assim, 
foram por si organizadas as exposições individuais, a saber: - Figurado, Setembro de 
1981 (Casa Amarela/Biblioteca Municipal de Viseu, Viseu.); - Figurado. O figurativo 
da arte-escola na gíria popular, Março de 1983 (Árvore, Galeria da Coopª., Porto); - 
Pintura (quase) popular, Julho de 1985 (Galeria EG, Porto); Pintura de Cordel, Abril 
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de 1988 (Galeria Fórum Viseu, Viseu), Maio de 1988 (Galeria Quadrado Azul, Porto) e 
Junho de 1988 (Galeria de Arte da Universidade do Minho, Braga); Bô Neco. 
Prosopopeia de Madeira, Julho, Agosto e Setembro de 2005 (Galeria Novo Ciclo – 
ACERT, Tondela), Janeiro de 2006 (Lusco Fusco, Viseu), Dezembro de 2006 (Livraria 
da Praça, Viseu). Organizou ainda numerosas exposições colectivas, para as quais 
colaborou na montagem e redigiu também os textos críticos dos catálogos e/ou de 
contextualização que enquadraram esses eventos, a saber: - Corpos e Traços, Outubro 
de 1993 (Galeria BGArte, Viseu); Formas, Cores, Texturas, Grafismos e outros 
Predicados – 5 Artistas 5 (Eduardo Nery, Victor Pi, João Antas, Sobral Centeno, Carlos 
Lança), Maio de 1993 (Galeria BGArte, Viseu); …Um fim que é um começo! (15 
finalistas de EV), Julho de 1993 (Galeria BGArte, Viseu); a grande Exposição Geral – 
COPIAR CRIAR (alunos do Curso de EV da ESEV), em Novembro e Dezembro de 
1993, na inauguração da EXPOBEIRAS VISEU, no novo Pavilhão da AIRV – 
Associação Industrial da Região de Viseu. (foi o “Comissário Técnico e Artístico da 
Mostra, responsável pela montagem e pelo texto do catálogo); - … por artes marianas! 
(Mariano.94 – Pintura, Escultura, Design), Outubro e Novembro de 1994 (Galeria 
BGArte, Viseu); - Singularidades Plurais. Exposição Colectiva – Mostra de Artes 
Plásticas da APEFESEV (Associação de Professores e Educadores Formados pela 
ESEV), Março de 1999 (IPJ, Delegação Regional de Viseu, Viseu); - Objectivo. Pedro 
Tudela, Novembro de 1999 (Galeria ARTE G, Viseu), colaborou com o artista e redigiu 
o texto do catálogo; Ao Jeito da Maré. 2002. Xico Lucena. Para o catálogo, antológico, 
publicado na altura da exposição individual do escultor, em Maio de 2002 (Galeria 
Sacramento, Aveiro), colaborou com um texto de fundo da sua autoria: SCULPTURA 
PHILOSOPHICA. Texto de Teoria e Crítica de Arte. Maio, 1999; - Do Rigor e da 
Serenidade, Maio de 2001 (Galeria Arte G, Viseu), autor do texto do catálogo; - 
In(…)Acabado, Novembro de 2001 (Palácio dos Congressos, Viseu), autor do texto do 
catálogo; - Eu, para começar…, Tiago Lopes (exposição individual), Janeiro de 2002 
(Galeria da Livraria Pretexto, Viseu), em que colaborou na montagem e redigiu o texto 
do catálogo; - Acabar, começar, …, exposição colectiva dos alunos finalistas do curso 
de EVT da ESEV, da qual foi co-produtor do evento e colaborou na montagem da 
mostra com a Professora Dalila Rodrigues, ao tempo Directora do Museu de Grão 
Vasco (e também professora dos mesmos alunos), sendo ainda o autor do texto do 
catálogo, Setembro e Outubro de 2002 (Casa Museu de Almeida Moreira, Viseu); - P.R. 
& C.ª, Tiago Lopes (exposição individual), Setembro de 2003 (Galeria/Hall do Teatro 
Viriato, Viseu), colaborou na montagem e redigiu o texto do catálogo; - A lua … e 
outras luzes, pintura de Nelson Dias (exposição individual), Março de 2004 (galeria do 
Auditório Mirita Casimiro, Viseu), na qual colaborou na montagem e redigiu o texto do 
catálogo; - A lua … e outras luzes, de Nelson Dias, Abril de 2004 (Galeria da Livraria 
Ler Devagar, Lisboa), da qual foi o autor do texto de crítica de arte; co-produziu, com 
dois antigos alunos, José Luís Loureiro e Tiago Lopes, um projecto colectivo de 
intervenção cultural para o ano de 2006, concretizado em 6 instalações 6, no espaço do 
Hall do Teatro Viriato, designado: flambé, (nome ainda do próprio grupo), do qual foi 
co-produtor e autor da maioria dos textos das instalações. (vide Anexos) (Nota: parte 
deste projecto e consequente trabalho colectivo, a instalação flambé 5, memento mori, 
foi seleccionado e esteve exposto na XIV Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de 
Cerveira – Agosto de 2007).  
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Investigações Teóricas Desenvolvidas. Domínio Teórico de Especialização: Teoria da 
Arte (Ciências da Arte: Estética e História da Arte do Século XX).  
 
A dissertação final para Provas Públicas de Aptidão Pedagógica e Capacidade 
Científica, PPAPCC, intitulada: A Desconfiança Estética dos Últimos Tempos. 
Reflexões sobre Estética, Crítica de Arte e História de Arte do Século XX. A dita 
dissertação foi entregue no mês de Dezembro do Ano de 1996, em sede própria, o 
Conselho Científico da sua instituição, a ESEV. E foi defendida nas citadas PPs nos 
dias 5 e 6 de Fevereiro de 2001. 
 
(Elenco de temas: Delimitação do âmbito teórico e do estatuto epistemológico da Estética. Relações 
epistemológicas entre Estética e Crítica de Arte: estética pura versus estética aplicada. A crítica da 
Crítica. Sinopse Estética Diacrónica. O mais recente contributo teórico operatório para as Teoria, História 
e Crítica de Arte: a Semiótica Estética (a Semiologia Artística). Os três mais importantes teóricos da 
exegese estética mais recentes: os “Mestres da Desconfiança”- Marx, Nietzsche, Freud. Um exemplo de 
crítica de arte última: a análise estética da PopArt (arte popular urbana dos anos 50/60, de origem anglo-
saxónica).     
  
Está presentemente a ultimar uma investigação especializada, concretizada na redacção, 
em fase adiantada, da dissertação final para o Doutoramento, de área epistemológica 
afim, História da Arte (Estética de Belas Artes e História da Arte do Século XX), para a 
qual já apontou o título (e a temática especializada): Elogio do Feio nas Artes. Fealdade 
no Século XX.  
 
(Sinopse sumária da Dissertação de Doutoramento: - Texto de investigação onde é avançado uma tese 
teórica interpretativa, de perfil disciplinar e de vocação epistemológica centrada nos diversificados 
domínios especializados da TEORIA DA ARTE, que tenta fazer uma Hermenêutica Estética do 
Novecentismo, reflectido e redigido significativamente nos derradeiros idos do Século XX, e continuado 
nos princípios do Século XXI, e portanto fazendo o consequente balanço finissecular, propondo, e logo, 
enunciando o conceito de BELO-feio, um BELO paradoxal, (claramente pensado como posterior ao 
conceito romântico de “sublime”, identificando-se ainda com o dionisíaco, pólo estético da dicotomia 
nietzschiana, considerado preponderante nos últimos tempos) como a Categoria Estética predominante 
e hegemónica da/na ARTE do SÉCULO XX, conformando paradigmaticamente esse conceito estético - 
um feio artístico - com a noção cultural de “Modernidade Última” ou Terceira Modernidade).    
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Actividade de Publicista. Crítica de Arte, Crítica da Cultura: Foi autor de inúmeros 
textos de exegese estética e de análise artística, em catálogos de exposições e em 
revistas científicas e de arte. Foi ainda autor de vários textos das áreas da ética e 
filosofia políticas, da estética e da história da arte. 
 
Publicações (entre outras). Selecção: 
 
-"RIDENDO CASTIGAT MORES. A propósito do Pintor Almeida e Silva, enquanto 
humorista, autor caricaturista e desenhador satírico", in Catálogo da Exposição Almeida 
e Silva, Pintor, Edição do Museu de Grão Vasco, Viseu, 1996. 
-"Mais vale morrer cedo, de pé, do que viver até tarde, de joelhos. Pensando no mito do 
Che (Ernesto Guevara de La Cerna) e na ilusão do Homem Novo", no n.º 10, de Abril 
de 1998, da Revista Millenium, do ISPV. a) 
-"Ditirambos a Diónysus. O vinho na Arte. Subsídios para uma iconografia vinária", no 
n.º 12, de Outubro de 1998, da Revista Millenium, do ISPV. a) 
-"VANITAS VANITATES ET OMNIA VANITAS. O que são as VANITAS?", no n.º 
13, de Janeiro de 1999, da Revista Millenium, do ISPV. a)  
-"Feio e Modernidade em Portugal", n.º 15, de Julho de 1999, da Revista Millenium, do 
ISPV. a) 
-"As Vésperas do Expressionismo, a Secessão Vienense", no n.º 16, de Outubro de 
1999, da Revista Millenium, do ISPV. a) 
 -“ (…) um tal picardo que pinta uns monos e uns grandes sardões”, sobre a obra 
plástica (e poética) de António Quadros/Grabato Dias, com  publicação de um inédito e 
actualização das bibliografias activa e  passiva, no nº 22, de Abril de 2001, da Revista 
Millenium, do ISPV: a) 
a)Edição on-line: millenium@ipv.pt 
- “Alves Martins. Um Bispo invulgar … e o seu tempo prodigioso! As artes da pintura 
coevas da vida do prelado. Os Movimentos Artísticos do Século XIX - Romantismo, 
Realismo e Naturalismo, os seus cultores, expoentes, nomeadamente os de Viseu.” In 
Tempo, Escritas e Iconografia. Livro editado pela Escola Secundária de Alves Martins, 
nas Comemorações do Bicentenário do Nascimento de Alves Martins, 1808-2008. Ed. 
ESAM, Viseu, 2009. ISBN: 978-972-99268-5-3. 
- FEIO E MODERNIDADE(S)- Artigo da Secção Contaminações da Revista NU,  #34, 
Órgão Científico e de Divulgação do NUDA, Núcleo Universitário do Departamento de 
Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra. No 
prelo. (IX/2010) 
 
Actividade de Conferencista. Conferências. Palestras. Comunicações por Convite.  
Proferiu inúmeras conferências sobre temáticas das áreas teóricas da estética de belas 
artes, da história de arte do século xx, da história geral da arte, da crítica da cultura, da 
antropologia e dos estudos clássicos, a saber:  
1993.VI.13 – Participação num colóquio promovido pelo Trigo Limpo, Grupo Teatral 
da ACERT (Associação Cultural e Recreativa de Tondela) em Coimbra, com 
comunicação versando a temática da máscara, designada: as Más Caras - caras à frente 
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de caras (da simulação à dissimulação). Diacronia histórica e Etologia da Máscara, 
por convite da direcção daquele grupo teatral. Convento de S. Francisco. Coimbra. 
         .IX.11 – Participação no 1º Congresso dos antigos alunos do Liceu de Viseu, com 
a comunicação versando a temática do Feio: - A Estética do Feio. Feio e Modernidade. 
Por convite da organização daquele congresso. Auditório Eng.º Engrácia Carrilho. 
Universidade Católica Portuguesa. Núcleo de Viseu.  
1994.VII.8 – O Feio e a Modernidade. Elogio do Feio e das suas Artes. Comunicação 
integrada num ciclo de conferências programadas no âmbito do Ano do Infante Dom 
Henrique - Museu de Grão Vasco. Viseu. 
1995.VI.18-Participação, no Museu Grão Vasco, num colóquio, sobre Arte Moderna vs. 
Arte Renascentista, a propósito da exposição Efeitos de Espelho, de João Vieira, com o 
próprio pintor, com a crítica de arte Sílvia Chicó e com a historiadora de arte Dalila 
Rodrigues. Museu de Grão-Vasco.Viseu. 
        .VII.26 – Arte e Modernidade em Portugal. Conferência proferida na Universidade 
de Coimbra, integrada no 71º Curso de Férias de Língua e Cultura Portuguesas, 
promovido pela respectiva Faculdade de Letras. Coimbra. 
1996.III.8 – Vésperas do Expressionismo: a Secessão Vienense. Conferência 
apresentada no Museu de Grão Vasco, no âmbito da exposição itinerante dos artistas: 
Gustav Klimt e Egon Schiele, patrocinada pelo Consulado da Áustria no Porto, por 
convite do Director do Museu. Museu de Grão Vasco. Viseu. 
         .V.25 - Ditirambos a Diónysos. O vinho na arte (subsídios para uma iconografia 
vinária). Conferência realizada no II Conclave da Confraria de Degustadores do Vinho 
do Dão. Ordem Soberana dos Cavaleiros de Stõ. Urbano e S. Vicente. Por convite da 
direcção da confraria. Auditório do Seminário Maior de Viseu. Viseu. 
        .VII.24 – Feio e Modernidade em Portugal. Conferência proferida na Universidade 
de Coimbra, integrada no 72º Curso de Férias de Língua e Cultura Portuguesa, 
promovido pela respectiva Faculdade de Letras. Coimbra. 
1997.III.10 - Picasso: o Século XX das artes na obra plural de um só artista. 
Conferência integrada na semana de animação cultural sobre Picasso, projecto patroci-
nado pelo Ministério da Educação e pela Fundação Calouste Gulbenkian, realizada na 
Escola Preparatória de Grão Vasco. Viseu. 
1998.III.5 – A Linguagem da Modernidade nas Artes do Século XX. Conferência 
integrada na acção de formação «Linguagem das Artes Visuais», da Semana Cultural da 
Escola Secundária de Tondela, por convite da direcção da escola. Tondela. 
2000.I.5 – Estética do Feio. Conferência proferida na sessão daquela data, integrada no 
conjunto de acções do Departamento de Educação Permanente, no Hospital Distr. de 
ST, por convite do daquele departamento. Hospital Distrital de São Teotónio. Viseu. 
2002.V.9 – O Belo e o Horrível – Colóquio realizado na Escola de Tecnologias 
Artísticas de Coimbra - ARCA/ETAC. Participou no 2º painel, designado: “A Beleza 
escorre de dentro?” com a comunicação O Belo-feio – o Belo escorre de dentro 
transfigurando a fealdade geral que nos rodeia. Auditório da ARCA. Campus 
Universitário. Loredemão. Coimbra.  
        .VII.5 – António Quadros, o Homem, a Obra. Participação como crítico de arte no 
debate de um colóquio sobre as obras plástica e poética daquele artista, com o crítico 
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literário Eugénio Lisboa, seguido de um recital de poesia de Grabato Dias (A.Q.) lida 
pela actriz Maria do Céu Guerra, organizado pela Livraria “Ler Devagar”, a convite da 
dita livraria. Rua de São Boaventura ao Bairro Alto. Lisboa. 
2004.I.27 – O trauma e a Arte – Conferência sobre temáticas artísticas “traumáticas”, 
com a divulgação de um CD-ROM sobre a arte escatológica (anatomias dissecadas e 
plastinizadas) de Gunther Van Hagen, proferida num painel integrado nas Jornadas de 
Traumatologia do Hospital Distr. de ST. Por convite da organização das ditas jornadas. 
Hospital Distrital de S. Teotónio. Viseu. 
2005.XI.12 – Novas Leituras sobre a Obra de Vasco Fernandes – o Grão Vasco da 
Lenda, Conferência focando novas achegas para a interpretação da pintura portuguesa 
renascentista, e nomeadamente a da alegada Escola de Pintura de Viseu, a convite da 
Ordem Soberana dos Cavaleiros de Stº Urbano e S. Vicente, Confraria de Degustadores 
do Vinho do Dão, no Conclave das Cerimónias do 10º Aniversário da dita Confraria. 
Auditório do Seminário Maior de Viseu. Viseu. 
2007.I.26 – Conferência intitulada: Matemáticas Artísticas/ Matemáticas no Espaço 
(Geometria Artística), integrada no Encontro da Matemática da Escola Secundária 
Felismina Alcântara de Mangualde, por convite da organização, denominado 
“Matemática e outros Saberes”. E.S.F.A. Mangualde. 
           .VI.21 – Conferência intitulada: Mestre Eduardo Tavares: o artista, o pedagogo, 
o cidadão, sobre a vida e obra do escultor, natural da Pesqueira e patrono do seu Museu 
Municipal, proferida num painel de palestras integrado nas “Festas Sanjoaninas”, de S. 
João da Pesqueira, organizadas pela Escola Secundária da Pesqueira, por convite da 
organização das festas. Auditório Municipal. S. João da Pesqueira. 
2008.V.10 – Dom António Alves Martins: um Bispo invulgar … e o seu tempo 
prodigioso. Participação com uma comunicação com aquele título no Encontro-
Simpósio 200 anos/1808-2008 Bicentenário Alves Martins, promovido pela Escola 
Secundária Alves Martins (antigo Liceu Nacional de Viseu). A conferência tratou de 
vários temas ligados com a conhecida iconografia do prelado, mas também com o seu 
tempo (prodigioso) de vida, (quase) o inteiro século xx. E sobre as correntes artísticas 
suas contemporâneas, os três movimentos artísticos oitocentistas da pintura: 
romantismo, realismo e naturalismo - os seus marcos estéticos, filosofias, estilo, 
expoentes e ainda sobre os seguidores em Viseu: José Afonso Furtado, dito “o Gata”, 
António José Pereira e José de Almeida e Silva. Paço do Fontelo, Solar do Dão. Viseu. 
         .VI.23 – «Las Meninas» de Doñ Diego Rodrigues da Silva Y Velázquez (de 
Velázquez a Picasso, um olhar sobre o feminino). Conferência proferida num painel 
integrado no programa INSITESVISEU08, organizado pelo Instituto Superior Piaget de 
Viseu, por convite dos Professores do Departamento de Artes Ana Barbero e Yuraldi 
Rodriguez. Museu de Grão-Vasco. Viseu.  
 2009. XII.11 – Conferência intitulada: Natal. Solstício de Inverno (Saturnais. Mitras. 
Sol Invictvs. Ihs Xptº. Epifania), a convite do CEAR Centro de Estudos Aquilino 
Ribeiro. Paço do Fontelo, Solar do Dão. Viseu.   
	  
	  



	  

10	  
	  

Estudos de investigação paralelos (para futuras publicações). Desenvolve 
investigações paralelas e tem redigido textos de ensaio e de divulgação, para posterior 
publicação, das áreas teóricas da Estética, da História da Arte, da Filosofia Política e da 
Crítica da Cultura, a par da investigação académica obrigatória. 
São alguns trabalhos em projecto: 
 
- «As muitas TENTAÇÕES DE SANTO ANTÃO, abade do deserto». As tentações 
resultantes das privações (dos jejuns e das abstinências) dos eremitas, dos anacoretas. 
Uma diacronia antonita na Arte da Pintura. As "tentações" como desafios à imaginação 
criadora e à efabulação fantástica (e fantasmática) dos discursos de formulação 
simbólica, dos discursos artísticos caprichosos, fantásticos, de Grande Alegoria". 
- «SORRISO, RISO, GARGALHADA. Ensaio sobre o género estético da Comédia». O 
Cómico e as formas múltiplas como se materializa na Arte. A Comédia como género 
artístico maior. Uma Comédia Sublime: a Tragicomédia. A Grande Comédia do Mundo 
e o Teatro do (humor) Absurdo. A antiguidade do julgamento que menoriza o estatuto 
artístico potenciador de catarsis e sublimatio da Comédia (em comparação com a 
Tragédia): Aristóteles. A Comédia e os seus géneros menores: a comédia de enganos, a 
soap opera, a crónica satírica de costumes, o non-sence, a novela humorística, as 
caricaturas, os cartoons. Algumas considerações históricas e filosóficas sobre o 
conceito de Cómico: o Cómico segundo Henri Bergson e Georges Minois. 
- «MÁS-CARAS. AS MÁSCARAS (caras à frente de caras)» e o seu mundo singular. 
A máscara e o tempo: diacronia da máscara. Etologia da máscara: simulação e 
dissimulação. A máscara e os seus usos e costumes: os mascarados e as tradições. A 
máscara na arte: um exemplo tipificado – a commedia dell’arte. Efemérides 
Mascaradas”. 
 - «APOLOGIA (ainda) DA UTOPIA – o Não-Lugar ideal». Da Política enquanto 
redenção comunitária: uma teoria de valores para uma prática humanista cuja teleologia 
é o universal bem-comum. Os Ideais Utópicos, da Grécia clássica dos Cínicos de 
Diógenes de Sínope e da República de Platão, à medieval Civita Dei de Aurelius 
Agostinius, à renascentista Utopia de Sir Thomas More ou à Civitas Solis de Fra 
Thommazzo Campanella, da The New Atlantis de Sir Francis Bacon ao Don Quijote de 
La Mancha…, de D. Miguel de Cervantes y Saavedra, de L’Autre Monde de Cyranno de 
Bergerac ao Robinson Crusoé de Daniel Defoe, dos textos de ética e filosofia social de 
Baruch Spinoza aos de Jean-Jacques Rousseau, do Phalanstère de Charles Fourier à 
Voyage pour Icárie de Étienne Cabet, das filosofias de Max Stirner às de Pierre 
Proudhon, de Lev Tolstoi a Pyötr Kropotkin e Mikhail Bakunine, até aos ideais dos 
mais recentes idos, do Maio de 68, de Paris, da Internacional Situacionista, de Guy 
Débord, Raoul Vainegem e Asger Jorn. 
 - «DICIONÁRIO DE ESTÉTICA», um manual ilustrado de divulgação teórica para 
estudantes de belas-artes. Conjunto exaustivo de entradas organizadas de modo 
alfabético de todo o universo dos conceitos filosóficos da Arte e das teorias múltiplas e 
variadas sobre o Belo e a Beleza. 
- «A DESGRAÇA DE COLOMBO». De como uma viagem de descoberta desastrada 
foi a origem da colonização (e do servilismo subserviente), da decadência (que destruiu 
o orgulho e a dignidade), do ocaso humilhante (pela subversão dos costumes e 
fidelização forçada de crenças exteriores à sua cultura familiar), e, no termo, da 
agressão violenta e do extermínio genocida de inúmeros povos ameríndios”. 
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Outras Actividades Públicas, relevantes para a sua formação e experiência como 
Especialista em Teoria da Arte. Mas também como Cidadão activo, interventivo e 
conhecedor do Património, das Políticas de Divulgação Cultural, e muito 
particularmente do Ensino Artístico. 

Desenvolveu razoável actividade cívica e oportuna e regular militância cultural, 
contando diversas intervenções públicas, tanto em encontros científicos e artísticos, 
como em variadas e plurais acções de formação consideradas de pertinência acrescida 
para um corpus de saberes e conhecimentos que potenciou competência própria e 
aptidão particular para o trato expedito com as actividades de divulgação artística (e 
entre elas, naturalmente, as específicas de museus de arte).   
Assim, teve participação activa em acções de formação – simpósios e encontros, tanto 
genéricos, de cultura e arte, como de perfil mais estritamente profissional, sendo estes 
tanto na área geral do Ensino Superior Público, como na área específica de Ensino 
Superior Artístico, com intervenção sua na discussão de diversos painéis, a saber: 
 
-1991.X.21/25 - Participou no VI Simpósio Luso-Espanhol de História de Arte, 
realizado no Auditório da ESEV. Viseu.   
-1991.XI – Participou no Simpósio: Vasco Fernandes, Pintor Renascentista, organizado 
pelo MGV. Museu de Grão-Vasco. Viseu. 
-1993.IX.11 – Participou como conferencista convidado (na qualidade de antigo aluno), 
no 1.º Congresso dos Antigos Alunos do Liceu de Viseu, com uma comunicação com o 
título "A Estética do Feio – O Feio e a Modernidade". Auditório Eng.º Engrácia 
Carrilho. Universidade Católica Portuguesa. Núcleo das Beiras. Viseu. 
-1995.XII.8,9,19 - Congresso do Ensino Superior Politécnico de Lisboa, Por um Ensino 
de Qualidade. Escola Superior de Educação de Lisboa. ESEL.IPL. Lisboa. 
-1997.V.22,23 - Encontro de Metodologia e Práticas Educativas no Ensino Artístico – 
EVT, na Escola Superior de Educação de Coimbra, Instituto Politécnico de Coimbra. 
ESEC.IPC. Coimbra. 
-1997.V.13 - Arte e Comunicação Social – Participou como interveniente numa mesa 
redonda com o criativo de arte-digital da TV Nicolau Tudela, o designer Henrique 
Cayate e a historiadora de arte Dalila Rodrigues, no simpósio com o dito tema, 
organizado pelo Curso de Comunicação Social da ESEV.ISPV. Viseu. 
-1998.VII.1,2,3,4 - Encontros de Artes na Educação – Artes Visuais. Situação actual 
dos cursos de EVT, realizados na Escola Superior de Educação de Coimbra. Instituto 
Politécnico de Coimbra. ESEC.IPC. Coimbra. 
-2000.V.31 – Participação como conferencista convidado, com comunicação (seguida 
de debate) sobre a "Arte do Graffiti", no Colóquio A Paz é de todas as Cores, 
organizado pela Delegação Regional de Viseu do Instituto Português da Juventude - IPJ, 
Auditório do IPJ, Viseu.  
-2005.II.9,10 - Participou no Simpósio A Fotografia e as Outras Artes, orientado pelo 
Fotógrafo José Pessoa, Técnico Superior da Divisão de Documentação Fotográfica do 
Instituto Português dos Museus. IPM, realizado no Museu de Grão-Vasco, Viseu.   
-2007.IV.12 – Foi Formador/Monitor de um Workshop sobre desenho artístico, 
integrado no Encontro “Educação pelas Artes”, realizado na Escola Superior de 
Educação Jean Piaget de Viseu, designado: Desenho (prática do desígnio, marca 
autográfica). Por convite da Associação dos Estudantes da ESEJPV. Instituto Piaget, 
Campus do Alto do Gaio, Lordosa. Viseu. 
-2009.V.18/19 – Participou no Iº Congresso de Investigação em Arte. I International 
Conference Art Research. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa. 
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Participação em Projectos de Investigação e em Conselhos Científicos. 
 
É membro do Conselho Científico da ESEV (Escola Superior de Educação de Viseu), 
IPV (Instituto Superior Politécnico de Viseu). 
Investigador de Teoria da Arte. Membro do Núcleo de Investigação em Educação, 
Tecnologia e Saúde do IPV (Instituto Superior Politécnico de Viseu). 
 
Orientadores Científicos dos seus Projectos de Investigação. 
 
Foi seu orientador científico da investigação conducente às Provas Públicas de APCC e 
co-arguente nas ditas provas, realizadas na ESEV.IPV, o Professor Doutor António 
Jacinto Rodrigues, Professor Catedrático da Faculdade de Arquitectura do Porto 
(FAUP). 
É actualmente orientado cientificamente, na sua Dissertação de Doutoramento pela 
Professora Doutora Lurdes Craveiro, Docente do Departamento de História, 
Arqueologia e Artes da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. (FLUC) e co-
orientado pela Professora Doutora Dalila Rodrigues, Docente do Departamento de 
Comunicação e Arte da ESEV do Instituto Politécnico de Viseu (IPV) 
 
Actividades Paralelas de Criação Artística e Prática de Atelier.  
 
Artista Plástico, pintor, desenhador e gravador a água-forte. Com ainda alguma 
experiência como ceramista. E com um percurso de apenas dez anos de produção 
regular, a que se seguiram mais de dez anos de (quase) abstinência criativa e (quase) 
nula prática de atelier, ao arrepio da opinião de críticos e coleccionadores, para se 
dedicar exclusivamente à investigação teórica, à crítica de arte e ao ensino superior 
artístico. É, contudo, razoavelmente conhecido por quem acompanha com regularidade 
a evolução da cena artística mais recente, sendo ainda público o seu reconhecimento 
pelos seus pares e pela crítica especializada. Trabalha em atelier em Viseu, até agora 
esporadicamente, pelas óbvias imposições da exclusividade académica, mas recomeçou 
recentemente a pintar com maior assiduidade e prepara novas exposições individuais, 
relançando assim o seu percurso próprio, como artista plástico. Pinta a óleo e têmpera e 
desenha a nanquim. Editou várias serigrafias, e tirou provas de gravuras a ponta seca e 
água-forte (e água tinta). Define-se como um neo-figurativo da geração afirmada nos 
anos oitenta do passado Século XX. Tem produzido obra paralela, circunstancial e 
esporádica, que define como cripto-abstracção lúdica, sob heterónimo. 
 
Formação artística. Não há mestre que não tenha sido antes discípulo. “Primeiro 
continua-se, depois começa-se” (Richard Rorty): sempre foi assim, cientistas 
aprenderam com cientistas, técnicos com técnicos, humanistas com anteriores 
humanistas, pedagogos juniores com pedagogos seniores, artesãos aprendizes com 
artesãos oficiais, artistas com outros artistas, seus mestres. A sua formação inicial foi 
conseguida no seio de um espírito cultural inovador e actualizado, bem vivo e patente 
num ensino de belas-artes de grande exigência teórica e com uma prática de atelier de 
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excelência, com alegada influência inglesa, como era o da Escola do Porto. Naquela 
escola, a ESBAP, foi aluno e discípulo de notáveis professores de artes, a saber, os 
pintores Tito Reboredo (mestre de desenho de modelo e de pintura de modelo), Abel 
Mendes (mestre de atelier), Ângelo de Sousa (mestre de gravura), Eduardo Batarda 
Fernandes (mestre de estudos de composição e de atelier), Maria José Aguiar e 
Domingos Pinho, entre outros; os escultores Eduardo Tavares (mestre de anatomia 
artística e de figura humana), José Rodrigues, Carlos Barreira e Jorge Vieira; os teóricos 
da arte Álvaro Lapa, Fernando Pernes e Joaquim Matos-Chaves. E o mestre de 
geometria, Arqt.º Arnaldo Araújo. Foi ainda condicionante da sua formação a troca de 
conhecimentos e partilha de saberes com os seus condiscípulos da ESBAP, que 
conformam todo um espírito geracional. A saber, os pintores Carlos Dias (Alberto 
Péssimo), Rui Paes, José Emídio, Carlos Trindade, José Ramalheira Vaz, Acácio 
Carvalho, Manuela Bronze, Teresa Carrington, entre outros; os escultores Rui Anahory 
e Jaime Azinheira. E o teórico da arte Bernardo Pinto de Almeida. E foi ainda indelével 
na formação da sua personalidade artística o exemplo estimulante de António 
Quadros/Grabato Dias, com quem teve trato de amizade e conviveu amiúde, no início 
da sua carreira docente, coincidente com os derradeiros anos de vida daquele enorme 
pintor e poeta, vividos entre o Porto, Viseu e Santiago de Besteiros. Todo este quadro 
de vivências propiciou um conjunto de experiências e saberes, no qual se apoiou para 
desenvolver um trabalho em pintura, desenho e gravura (e alguma cerâmica), 
considerado consistente e com preocupações e interesses que se foram mantendo, com 
coerência, num percurso consequente. 
É-lhe reconhecida mestria, segurança e autoridade na resolução dos problemas próprios 
da criação plástica e uma cada vez mais célere e expedita utilização dos recursos 
pictóricos, resultantes de uma lenta maturação de processos experimentados no sossego 
do atelier.  
 Obra. O reportório iconográfico da sua pintura desenvolveu-se originalmente a partir 
da pesquisa e recolha sistemática de elementos característicos das artes populares e do 
folclore português (incontornáveis documentos de portugal-idade), e na sua posterior 
citação paródica, para fins tanto retóricos como narrativos, com acentuada ênfase 
satírica, numa espécie de discurso visual, actualizado, distanciado e irónico, de 
celebração (e continuação) da antiga tradição de escárnio e maldizer. 
É considerado pela crítica da arte como um autor de uma sensibilidade estética próxima 
da Pop-Art, de uma variante peculiar (“regional” e camp), que tem sido nomeada como 
uma manifestação neo/pop, de registo autoral e com referências icónicas mais rurais do 
que urbanas. Em síntese (talvez) clarificadora: uma pintura narrativa de figuração hiper-
simbólica. 
Ultimamente deslocou temáticas e perspectivas para obras de acrescido olhar erudito 
(que não renega, contudo, a matriz popular tradicional que marcou a sua primeira fase), 
e nas quais se podem descobrir referências (cada vez mais) literais ao imaginário 
comum aos três grandes movimentos do Século XX: o Dadaísmo, o Surrealismo e a 
Pop-Art. Num “pensamento pintado” que acusa fealdade, violência, cepticismo, 
pessimismo, sarcasmo, ironia. E também alguma ambivalência feita de ingenuidade e 
malícia. 
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Heterodoxia, eclectismo, citação (e paródia), ironia, ambiguidade, alegoria e também 
tautologia, insólito, ambivalência, dupla leitura, são, na sua pintura, sinais evidentes dos 
tempos e dos modos do espírito geral da modernidade mais recente. 
Contra o convencionalismo neo-académico em que se transformou a arte 
contemporânea mais institucionalizada, escolheu um percurso apostado no risco e na 
excepção como forma de ultrapassar o registo decepcionante de tanta experiência 
artística (?) dos nossos dias. 
 
Exposições. 
 
Bienais e Exposições Nacionais. 

1979.VIII – Bienal da Festa do Avante. 1ª Exposição de Artes Plásticas. Lisboa. 
1982.VIII – III Bienal Internacional de Arte de Vila Nova da Cerveira. (artista 
convidado pela organização) 24.7./31.8. Vila Nova da Cerveira.  
1984.V – EIAM 84 – I Exposição Ibérica de Arte Moderna (artista integrado na 
representação da Cooperativa Árvore). 5.5/27.5. Campo Maior.  
         .VIII – Árvore 84 – II Exposição Nacional de Pequeno Formato (artista 
seleccionado em pintura), 14.7/10.8. Cooperativa Árvore. Porto 
          .VIII – IV Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira. (artista 
convidado pela organização), 24.7/31.8. Vila Nova de Cerveira.  
1986.VIII – V Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira. (artista 
convidado pela organização), 24.7/7.9. Vila Nova de Cerveira.  
          .VIII – III Exposição de Artes Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian 
(inaugurada a 20.07, data do 30º aniversário da Fundação), (artista seleccionado em 
pintura). Fundação C. Gulbenkian. Lisboa. 
           .XI – Salvador Dali – um certo aroma surrealista – Exposição Colectiva de Arte 
Moderna do Porto (selecção do Pintor João Dixo). Museu N. Soares dos Reis. Porto. 
            .XI – 80 Anos de Arte no Porto – Exposição Colectiva organizada pela 
Cooperativa Árvore e patrocinada pelo Futebol Clube do Porto. (selecção do crítico de 
arte Joaquim Matos Chaves). Antas. Porto. 
1995.VI – ESBAP: FBAUP. Exposição Colectiva Comemorativa da Elevação da Escola 
Superior de Belas Artes do Porto a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 
Edifício da Alfândega. Porto. 
1997.XI – O Culto, a Festa e o Quotidiano. Figuras e Figurados. Exposição promovida 
pelo IEFP, integrada na FIIC 97, Feira Internacional das Indústrias da Cultura. FIL. 
Lisboa. 
2004.IV – À volta da mesa. Exposição promovida pelo IEFP. FIL. Lisboa. 
 
Individuais. 
 
1981.IX.21/29 - Figurado. Biblioteca Municipal de Viseu. Casa Amarela. Viseu.  
1983.III.16/30 – Figurado. O figurativo da arte-escola na gíria popular, Cooperativa 
Árvore. Porto.  
1985.VII – Pintura (quase) popular, 21.6/11.7. Galeria EG. Porto.  
1988.IV – (Alguma) Pintura de cordel, 22.4/4.5. Galeria Fórum Viseu. Viseu.  



	  

15	  
	  

        .V – Pintura de Cordel, 6.5/25.5. Galeria Quadrado Azul. Porto.  
        .VI – Pintura de Cordel, 15.6/6.7. Galeria de Arte da Universidade do Minho. 
Museu Nogueira da Silva. Braga. 
2005.VII/VIII/IX – Bô Neco. Prosopopeia de Madeira. Galeria Novo Ciclo. ACERT. 
Tondela.  
         .XII – Bô Neco. Múltiplos. Serigrafias. LuscoFusco. Viseu.  
2006.XII – Bô Neco. Múltiplos. Serigrafias. Livraria da Praça. Viseu. 
 
Colectivas no Estrangeiro. 
 
1983.IX – Twelve artists from the north of Portugal – Bristol City Museum and Art 
Gallery. Bristol. Inglaterra.  
1984.IX – EIAM 84. Museo de Arte Contemporaneo. Casa de los Caballos. Cáceres. 
Espanha.  
1985.IV – 1ª Mostra de Arte Portuguesa Contemporânea. Fundação Cultural Cândido 
Mendes e Centro de Cultura do Paço Imperial. Rio de Janeiro. Brasil.  
1991.IX – Participação com José Mouga e Pedro Tudela na Exposição Colectiva 
organizada pela cidade de Viseu, na Semana de Cultura y Tradiciones de Portugal. 
Teruel – Espanha.  
         .IX/XI - Participação na Europália – Exposição da Cultura Portuguesa em 
Bruxelas – com um baralho de cartas da sua autoria, de parceria com o gabinete de 
Design M&R, de Viseu – Baralho do Figurado – em edição de 5.000 exemplares, por 
encomenda do I.E.F.P., Instituto do Emprego e Formação Profissional. Bruxelas. 
Bélgica.  
 2003.VIII – Convivendo com José Craveirinha – participação na exposição colectiva 
realizada no Maputo – Moçambique, organizado pelo Teatro d’Agosto – Maputo 2003, 
numa iniciativa e organização do TRIGO LIMPO teatro ACERT, de Tondela, e da 
Gesto, Cooperativa Cultural, sediada no Porto. Maputo. Moçambique. 
 
Outras Colectivas (selecção). 
 
1978.XII – Artistas da ESBAP. Sociedade Martins Sarmento. Guimarães.  
1978/79/80 – Exposições/Encontros da ESBAP. Vila Real. Amarante. Viana do Castelo.  
1979.IV – A ESBAP e o 25 de Abril – Exposição Colectiva na Praça D. João I. 25.4. 
Praça D. João I. Porto.  
         .V – Exposição Colectiva da Festa da Alegria. Braga.  
1983.XI – Twelve artists from the north of Portugal. Palácio da Bolsa. Porto.  
 XII – Trabalhar para o boneco. Exposição Colectiva da Cooperativa "O Fio de 
Ariana". Porto.  
1984.I – Novos Primitivos. Colectiva da Cooperativa Árvore, comissariada pelo crítico 
de arte Bernardo Pinto de Almeida. Coopª Árvore. Porto.  
1985.IV – AIJ.85 – Ano Internacional da Juventude. Exposição Colectiva de Artes 
Plásticas. Santo Tirso.  
1986.VI – (5) Pintores de Viseu. Organização do Museu de Grão Vasco e do Clube de 
Viseu. Clube de Viseu. Viseu.  
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        .X – Artistas da Beira. Exposição Colectiva (homenagem a Grão Vasco). Museu 
de Grão Vasco. Viseu.  
        .IX – II Salão de Pintura na Feira de São Mateus. 1º Prémio de Pintura (Câmara 
Municipal de Viseu / Fundação Calouste Gulbenkian). Viseu 
1993.IX – Antigos Alunos do Liceu de Viseu – Exposição Colectiva de Artes Visuais, 
Pólo I – Pintura de António Quadros, José Mouga, Luís Calheiros, Nicolau Tudela, 
Pedro Tudela, Sandra Quadros e Vídeos de Nuno Tudela. Galeria BGArte. Viseu.  
1995.IV/V – Para o Bem e Para o Mal. Exposição Colectiva de Encerramento do II 
Ciclo de Actividade. Galeria EG e Associados. Porto. 
2000.VI/VII – Prata da Casa – Exposição Colectiva de um antigo professor e de seis 
antigos alunos do Liceu de Viseu, organizada no âmbito das Comemorações do 150º 
Aniversário do Ensino Liceal em Viseu, efeméride promovida pela Escola Secundária 
de Alves Martins, com o concurso do Museu de Grão Vasco. Obras de pintura de 
António José Pereira, e de António Quadros, José Mouga, Luís Calheiros, Pedro Tudela, 
Alice Geirinhas, e video-arte de Nicolau Tudela. Museu de Grão Vasco, Viseu. 
2001.XII – O regresso à condição. Viseu. Ut Pictura Poesis. Pertenceu á comissão 
organizadora e participou como artista plástico, com um desenho: GENIUS LOCI,“O 
Espírito do Lugar”, no projecto conjunto de Livro e Exposição, patrocinado pelo IPV, 
com edição e mostra (realizada de 06/12/2001 a 06/01/2002), organizado por uma 
parceria constituída pelo IPV, pelo Museu de Grão-Vasco e pela Câmara Municipal de 
Viseu (20 poetas e 20 pintores representados). Casa Museu Almeida Moreira. Viseu. 
2003.III/IV – Imaginautas – Exposição colectiva de Artes Plásticas, integrada no evento 
“Lusofonia, Identidades e Culturas Nacionais”, integrando artistas do mundo lusófono, 
organizado pelo ISCE – Instituto Superior de Ciências Educativas, de Mangualde. 
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. Mangualde. 
         .XII – 6. Seis – Exposição colectiva e de Grupo. Galeria da Sé. Viseu. 
2006.VI – I Mostra de Arte Contemporânea: Arte&Política, nos 810 anos do Foral de 
Canas de Senhorim. Canas de Senhorim. 
 
Projecto comum, de grupo e em parceria. 
 
2006 – Flambé – (Grupo). 
 Desenvolveu, em parceria com Tiago Lopes e José Luís Loureiro, um projecto cultural 
de animação e “subversão” artísticas para o Teatro Viriato – Viseu, materializado em 
seis-intervenções-seis, ao longo do ano, por meio de outras tantas instalações, realizadas 
no espaço do foyer do teatro, a saber: 
Janr.º: milagre q. fez … (oratório de ex-votos, comentário “actualizado” aos 
comportamentos do sagrado popular; crítica céptica, irónica, caricatural, na linha da 
Pop,  à crendice plebeia e ao fetichismo contemporâneo…). 
Março: escrita de merda, arte de merda … (latrina com graffitis, exposição de 
abordagem provocatória e irreverente, de exploração e afirmação estéticas neo-
dadaístas, da crítica marginal grafada de modo sibilino e libertário, no recesso obsceno 
dos sanitários públicos da nossa urbanidade periférica…). 
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Maio: (…) estavam nus, tanto o homem como a mulher, e não sentiam vergonha (…) 
(Génesis, 2.25) (a partir da citação paródica, feita pela fotografia, de um ícone da 
renascença – Adão & Eva – de Albrecht Dürer, aborda-se o puritanismo provinciano 
visiense, expresso em recentes episódios caricatos, apontando o nu avalizado pela 
Bíblia, à púdica moral sexual judaico-cristã, omnipresente e hiper-dominante no nosso 
meio …). 
Julho: o flambé apoia a selecção! (compreensível?! entusiasmo perante os êxitos do 
futebol português da Selecção Nacional no Mundial 2006; comentário ao fenómeno 
global do futebol, com sugestão de condecoração dos protagonistas do jogo ….). 
Set.º: MEMENTO MORI (lembra-te da morte!) (comentário sibilino-melancólico sobre 
o grande tabu, o grande trauma de todos os primatas superiores, os únicos animais da 
criação que têm uma questão mal resolvida com a morte, e que, por isso, inventaram a 
arte para servir de sorte de biombo ou cegueira, forma precária de redenção, enquanto 
edificante entretimento existencial! …). 
Nov.º: FECIT (feito!) (balanço final, por meio de citação em arte paralela, a publicidade 
– a feita no suporte mupi/out-door -, relembrando o manifesto inicial e nele 
apresentando também conclusão preliminar …). 
2007.VI – 6 instalações 6 – Exposição reunindo todas as intervenções do grupo no 
teatro Viriato. Galeria Por Amor À Arte. Rua Miguel Bombarda. Porto. 
          .VII/IX – o V flambé: MEMENTO MORI (lembra-te da morte), reformulado e 
acrescentado com um painel, reproduzindo a Guernica picassiana, com intervenção, foi 
seleccionado para o concurso e exposição da XIV Bienal Internacional de Arte de Vila 
Nova de Cerveira.  
  
Prémio. 
 
1.º Prémio de Pintura (Câmara Municipal de Viseu / Fundação Calouste Gulbenkian) do 
II Salão na Feira de São Mateus – Setembro de 1986, Viseu. (O prestígio deste prémio, 
provincial e menor, resulta apenas da composição do júri – para além do então Director 
do Museu de Grão-Vasco, Dr. Alberto Correia, dois pintores ilustres da Escola do Porto, 
António Quadros e Carlos Carreiro).  
 
 Representado em colecções públicas e particulares. 
 
 Espólio do Museu da Cidade, Viseu; Museu da Universidade do Minho, Braga; 
Instituto de Emprego e Formação Profissional (Delegações de Lisboa, Viseu e 
Barcelos); Colecções particulares de Nova-Iorque, Londres, Paris, Bruxelas, Rio de 
Janeiro, Lisboa, Porto, Coimbra, Braga e Viseu. 
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Citações de crítica de arte sobre a obra artística do signatário. Selecção listada 
cronologicamente. Outras citações em livros de História de Arte, ou estudos sobre 
a sua obra plástica com perfil académico, arrolamentos e documentação em 
instituições superiores de arte portuguesa. Artigos de crítica de artes plásticas na 
imprensa escrita, desde 1982, e nomeadamente pela sua participação nas Bienais 
Nacionais, nas Exposições Nacionais de Artes Plásticas, pelas mostras individuais, e 
pela participação em algumas exposições colectivas importantes: 
 
MENEZES, Álvaro, «1ª Expo Individual de Calheiros», Voz das Beiras, 24/Set. /81 
•VIALE MOUTINHO, «As andanças das artes plásticas na Bienal de Vila Nova de 
Cerveira», Diário de Notícias - Arte e Espectáculos, 27/Jul. /82 - pág. 7. 
•GONÇALVES, Eurico, «Bienal de Cerveira. Prémios geram polémica», O Jornal – Artes, 
Letras, Espectáculos, Ago./82. 
•FERREIRA, Jaime, «Com a terceira Bienal de arte. Vila Nova de Cerveira está em per-
manente festa», O Comércio do Porto - Página Especial, 13/Ago. /82. 
•VITORINO, Manuel, «III Bienal Internacional de V. N. de Cerveira - Triunfo de um 
projecto longe dos grandes centros», O Primeiro de Janeiro - Cultura, 30/Jul. /82 
•PERNES, Fernando, «III Bienal de Cerveira: ver para ser», Expresso. Revista (Arte. 
Actual), Ago./82. 
•PAZ BARROSO, Eduardo - «Pretensões sem novidade», Expresso. Revista (Arte. 
Actual), Ago./82. 
•PINTO DE ALMEIDA, Bernardo, «Duas exposições exemplares», Notícias da Tarde 
(Estúdio. Atelier), 16/Mar/83 - 
•PINTO DE ALMEIDA, Bernardo, «Exposições», Expresso. Revista, 19/Mar/83 - 
•PINTO DE ALMEIDA, Bernardo, «Exposições», Expresso. Revista, 26/Mar/83 - 
•PAZ BARROSO, Eduardo, «Dois bons exemplos de figuração renovada», Jornal de 
Notícias - Cultura, 27/Abr. /83. 
•«Exposição na Associação Comercial do Porto/Palácio da Bolsa», O Comércio do 
Porto, 13/Nov. /83. 
•PINTO DE ALMEIDA, Bernardo, «Colectiva de Pintura na Cooperativa O Fio de Ariana», 
Expresso. Revista (Exposições), 10/Dez /83. 
•NELOS, António, «Expo na Árvore», ZUT - Revista do Colectivo de Divulgação 
Cultural, Viseu, Abril /83, pág. 50. 
•«Novos Primitivos na Árvore», JL. Jornal de Letras, Artes e Ideias (Exposições. Em 
dia), 17/Jan. /84, pág. 20. 
•PINTO DE ALMEIDA, Bernardo, «Os novos Primitivos», Expresso. Revista (Exposições), 
21/Jan. /84. 
•DORMINSKY, Mário e FREY, Bernardo, «Primitivos: uma aposta diferente», JL. Jornal 
de Letras, Artes e Ideias (Exposições. Porto), 17/Fev. /84. 
•VIALE MOUTINHO, «Bienal de Cerveira...», Diário de Notícias, 13/Ago. /84. 
•VIALE MOUTINHO, «É preciso reinventar a Bienal», Diário de Notícias, 14/Ago. /84. 
•VITORINO, Manuel, «A Arte não animou a vila», O Primeiro de Janeiro, 25/Ago. /84. 
•NISA, Paulo, «Danças e Diaporamas na Bienal de Cerveira», O Tempo - Artes 
Plásticas, 30/Ago. /84, pág. 84. 
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•PERNES, Fernando, «Cerveira: outros lugares para o olhar», Expresso. Revista (Actual), 
1/Set. /84. 
•PAZ BARROSO, Eduardo, «Calheiros», Jornal de Notícias (Página de Cultura. Roteiro. 
Porto), 22/Jun. /85. 
•PAZ BARROSO, Eduardo, «Quatro Exposições e suas qualidades – Calheiros: quase 
popular», Jornal de Notícias (Página Cultura. Caixa de Tintas), 8/Jul. /85. 
•PAZ BARROSO, Eduardo, «Salvador Dali - Um certo aroma surrealista», Jornal de 
Notícias (Página de Cultura), Nov. /86. 
Citado ainda em vários livros de História da Arte e em estudos de perfil académico, 
arrolamentos e documentação oficial de várias instituições superiores de arte 
portuguesa, a saber: 
•Citado no DICIONÁRIO DE PINTORES E ESCULTORES PORTUGUESES, de 
Fernando Pamplona. Ed. Livraria Civilização, vol.II, Porto, 1987; na HISTÓRIA DA 
ARTE EM PORTUGAL, vol. 13,Ed. Alfa, Lisboa, 1986; e na Enciclopédia temática – 
PORTUGAL MODERNO, vol. Artes & Letras, Ed. Pomo, Lisboa, 1991.  
•Citado ainda como artista plástico relevante, pintor arrolado no texto e na iconografia 
da obra O Fantástico na Pintura Portuguesa de 1900 a 1990, da autoria de Albertina 
Marçal, resultante da dissertação de Mestrado, defendida na Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, na especialidade de História de 
Arte Contemporânea, sob orientação do Prof. Doutor José-Augusto França.1998.  
•A sua obra de pintura da década de oitenta foi tema substantivo de uma tese de 
licenciatura, realizada para a disciplina de Estudos de Arte, da Escola Superior de 
Educação do Instituto Superior Politécnico do Porto, no ano lectivo de 1998/99, sob 
orientação dos Professores Sobral Centeno e Acácio Carvalho.  
•Citado como artista relevante no Arrolamento de Arte Sacra Contemporânea. Norte de 
Portugal, orientado, entre outros, pela Professora Escultora Clara Menéres, Professora 
Agregada da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, (FBAUL). 1998. 
•Arrolados em vídeo, o registo da sua obra, e ainda uma entrevista ao artista no seu 
atelier, no ANIM. Arquivo Nacional de Imagens em Movimento, numa série de 
entrevistas com artistas plásticos portugueses relevantes, realizadas por Álvaro Queirós, 
depositados na Cinemateca Portuguesa, desde 14 de Outubro de 1999.                                                                                                                            
 •Citado no texto e na iconografia do livro sobre História da Arte do Século XX, A 
Igreja e a Cultura Contemporânea em Portugal, coordenado por Manuel Braga da Cruz 
e Natália Correia Guedes, edição da Universidade Católica Portuguesa, Lx.ª, 2001. 
•A sua obra de pintura, assim como o seu trabalho teórico paralelo, foram tema 
substantivo de um trabalho de investigação, realizado por uma aluna do curso de Design 
de Comunicação, Joana Pestana, para a disciplina de Sociologia da Arte, leccionada 
pelo Prof. Pedro Góis, da Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto, FBAUP. 
Ano lectivo de 2004/2005. 
 
 

Viseu, 31 de Maio de 2010 
__________________________ 

Luís Filipe F. da Bandeira Calheiros 
 


