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Apresentação 

 

Esta é uma exposição de palavras, imagens e ideias, onde se reúnem 

trabalhos oriundos de diferentes projetos, selecionados de acordo 

com o tema: figuras e tradições da sociedade portuguesa, que são 

também figuras e tradições setubalenses. Dois terços dos trabalhos 

são expostos pela primeira vez. Metade dos trabalhos apresentados foi 

criada expressamente para esta mostra. 

Exibem-se obras nas áreas da pintura, da fotografia e da escrita experi-

mental, assim como diaporamas e instalações, que interagem com as 

peças, os espaços e as ambiências da coleção do Museu do Trabalho 

Michel Giacometti, que ocupa as instalações da antiga “Fábrica de 

Conservas Alimentícias de M. Perienes, Lda.” As peças do museu não 

foram retiradas dos seus lugares para a montagem destas obras. 

Neste catálogo reproduzem-se as seis dezenas de trabalhos expostos 

e apresentam-se panorâmicas dos espaços onde estão colocadas. 



 

 

 

INAUGURAÇÃO 

 

Uma das vantagens de um catálogo digital consiste no facto de este 

poder ser enriquecido com algo que aconteça no decorrer da exposi-

ção. Este catálogo inclui imagens e textos alusivos à inauguração.  

A inauguração contou com uma presença bastante significativa de 

visitantes, que se espalharam pelos diferentes espaços, observando 

as diferentes obras expostas, assim como as peças da coleção do 

museu, sobretudo por parte daqueles que o não conheciam. 

Destacam-se aqui dois aspetos que constituíram surpresas durante o 

evento. 



Na abertura da exposição estiveram presentes duas conserveiras 

como estátuas vivas, interpretadas por Filipa Silva e Margarida 

Durand, que surpreenderam crianças e adultos.  

Foto: Arlindo Pereira 



Vestidas com as roupas típicas da atividade, e com a pele pintada de 

cor rosada, fizeram-se confundir com as manequins de fibra colocadas 

junto dos vários equipamentos da antiga fábrica de conservas, bara-

lhando os visitantes, sobretudo antes de se terem apercebido de que 

se tratavam de pessoas.  

 

Para continuar a surpreender, mudavam de posição ou de lugar quan-

do os visitantes não estavam atentos à sua presença. 

Estátua: Ana Filipa Silva 
Foto: Manuel Galrinho 

Estátua: Margarida Durand 
Foto: Manuel Galrinho 



A inexistência de um catálogo em papel deu lugar a um catálogo-bolo 

com quase meio metro de comprimento, executado por Ângela Pereira, 

que reproduzia fielmente a imagem do convite. Naturalmente, esse 

catálogo teve uma existência efémera, uma vez que foi partido em mais 

de uma centena de pedaços que foram distribuídos pelos presentes. 

Desse modo, todos puderem levar consigo um pouco do catálogo. 

Bolo: Ângela Pereira 
Foto: João Nunes 

Bolo: Ângela Pereira 
Foto: Helena Araújo 



 

 

 

TELAS 

 

Na sala de exposições temporárias estão dezanove telas onde se mos-

tram figuras ligadas a Setúbal, que contribuem, em diferentes áreas, 

para projetar de forma positiva a cidade e a região no país e, nalguns 

casos, fora dele.  Esse conjunto designa-se LENDAS E LEGENDAS. 

São representações simplificadas de rostos em posição frontal, feitos 

a partir de imagens memorizadas. As cores usadas nos rostos são pla-

nas e por vezes antinaturais; algumas formas surgem geometrizadas. 

De um modo geral, têm em comum expressões serenas, pescoços 

altos, ombros descaídos e por vezes narizes alongados, o que lhes 

confere um aspeto tranquilo, até pachorrento. Os textos das legendas, 

da autoria de José Madureira Lopes, falam um pouco dessas figuras. 

Duas representações de CRISTO, lembrando a importância da religião, 

estão na parede poente do rés-do-chão. Três telas representando um 

pedinte em ambiente noturno aludem à condição dos SEM-ABRIGO, 

estão expostas nos pios de cimento. 





D. João II 
Acrílico sobre tela, 90x40 

D. João II, nasceu em Lisboa, em 1455, 

e o seu reinado ficou marcado pela des-

coberta do Zaire, por Diogo Cão (1485) 

e de toda a costa de Angola (1486) e 

por Bartolomeu Dias ter dobrado o Cabo 

da Boa Esperança (1487-1488). 

Casou com D. Leonor de Lencastre, em 

1471, em Setúbal e em 1484, numa car-

ta régia escrita à beira Sado, nomeia 

Vasco da Gama, avô do descobridor da 

Índia, alcaide dos Paços de Olivenças. 

No mesmo ano, informado de uma cons-

piração contra ele, regressa novamente 

a Setúbal, onde mata o seu primo e 

cunhado D. Diogo, Duque de Viseu, 

considerado chefe dos conspiradores. 

Na cidade sadina, a 2 de Novembro de 

1488, é ainda assinada por D. João II a 

carta régia pela qual confirma as muitas 

concessões feitas aos pescadores por 

anteriores monarcas e lhes permite ain-

da pescarem no reino do Algarve, o que 

anteriormente lhes era vedado. 

Em 1492, desloca-se a Setúbal, sua 

cidade predilecta, para acompanhar as 

obras da edificação do Mosteiro de 

Jesus, sendo recebido pelo povo com 

grandes demonstrações de regozijo e, 

dois anos mais tarde, no mesmo local é 

ratificado, por D. João II, o Tratado de 

Tordesilhas entre Portugal e Castela, 

fixando o meridiano que separaria as 

futuras colónias dos dois países. 

Faleceu no Alvor, em 1495. 



D. Pedro Fernandes Sardinha 
Acrílico sobre tela, 90x40 

Nasceu em Setúbal, por volta de 1496. 

Diplomou-se em Teologia, em Paris, 

onde também leccionou, tendo depois 

sido ainda professor em Coimbra e 

Salamanca. Foi nomeado vigário-geral 

da Índia quando era cónego do Cabido 

eborense. 

Com base num pedido de D. João III, 

feito em 31 de Julho de 1550, o Papa 

Júlio III cria a nova diocese do Brasil, 

em S. Salvador da Baía, através da bula 

«Super specula militantis Eclesiare». O 

próprio monarca havia proposto que a 

nova Sé fosse provida na pessoa do 

doutor Pedro Fernandes Sardinha, con-

forme indicação dos padres da Compa-

nhia de Jesus, nomeando-o assim, pri-

meiro bispo do Brasil. 

Zeloso pela boa disciplina e sã vida do 

seu clero, valorizou o prestígio da Reli-

gião, censurando todos os erros e des-

mandos viessem eles de grandes ou 

pequenos. 

A 16 de Junho de 1556, deixa o Brasil 

para retornar a Lisboa, mas a nau Nos-

sa Senhora da Ajuda em que viaja, nau-

fraga próximo do rio Cururipe e pensa-

se que terá sido aprisionado e devorado 

pelos índios caetés. 



Frei Agostinho da Cruz 
Acrílico sobre tela, 90x40 

Agostinho Pimenta, que ao vestir o hábito 

monástico, se denominou Frei Agostinho 

da Cruz, nasceu em Ponte da Barca, em 

1540, e foi o mais célebre penitente e 

mavioso poeta que viveu na Arrábida. 

É admitido na Ordem do «Povorello», 

Convento de Santa Cruz, da Serra de Sin-

tra, onde toma o hábito em 1560, adoptan-

do aí o apelido religioso “Cruz”. Em 1605, 

alcança a licença para se recolher no Con-

vento da Arrábida, onde permaneceu o 

resto da sua vida. 

Não tendo cómodo construiu ele próprio 

uma cabana, onde habitou seis meses. 

Álvaro Lencastre, duque de Aveiro, com 

seu filho D. Jorge, duque de Torres 

Novas, visitando a serra, na companhia de 

Frei Agostinho, escolheu o local e mandou 

construir uma pequena cela para habita-

ção do eremita. 

Esta cela estava situada perto da capela 

da Memória, no Convento Velho e a pouca 

distância da guarita do Senhor dos Aflitos. 

Compôs diversas poesias sobre assuntos 

religiosos, sendo a principal a “Elegia à 

Serra da Arrábida”. Foi sempre um modelo 

de prudência, de resignação e de virtude. 

Faleceu em Setúbal, com 79 anos de ida-

de (dos quais 59 de hábito e deles 14 na 

Arrábida), no hospício dos padres Arrábi-

dos, contíguo à antiga igreja paroquial de 

Nª S.ª da Anunciada. 

Sabedor da vontade do eremita, o duque 

de Aveiro mandou-o sepultar na Arrábida.  



Mouzinho de Quevedo 
Acrílico sobre tela, 90x40 

Descendente da mais ilustre família da 

aristocracia setubalense - os Cabedos 

que, a nível local e nacional, deixaram o 

seu nome ligado às letras, à magistratura, 

às armas, à igreja e à administração local, 

nasce em Setúbal, entre 1550 e 1570, 

Vasco Mouzinho de Quevedo e Castel-

Branco, considerado o maior escritor épico 

pós-camoniano.  

Formou-se em Direito Cívil e Canónico 

pela Universidade de Coimbra em 1594 e, 

apenas dois anos depois, publicou a sua 

primeira obra, “Discurso sobre a vida, e 

morte de Santa Isabel, rainha de Portugal, 

& outras várias Rimas. Dirigido ao Excel-

lentissimo Senhor Duque, D. Álvaro de 

Lancastre”, poema épico, que assina com 

o nome Vasco Mouzinho de Castel-

Branco.  

Em 1611, já com o nome de Vasco Mouzi-

nho de Quevedo, escreve o seu poema de 

maior mestria, “Affonso Africano: poema 

heróico da preza de Arzilla e Tanger. Diri-

gido a D. Álvaro de Sousa, capitão da 

guarda allemã de Sua Magestade”, um 

épico de 12 cantos com 1.150 estâncias.  

A sua última obra, “Triumpho del monar-

cha Philippo tercero, en la felicissima 

entrada de Lisboa”, publicada em 1619 a 

pedido da Câmara de Lisboa, terá contri-

buído, injustamente, para o seu esqueci-

mento, apesar da vinda do monarca espa-

nhol ter sido festejada pelo Clero e pela 

Nobreza, além de figuras conhecidas da 

literatura. 

Faleceu na mesma cidade que o viu nas-

cer, entre 1620 e 1630.  



Frei António das Chagas 
Acrílico sobre tela, 90x40 

António da Fonseca Soares, nasceu na 

Vidigueira, em 1631, e tomou o nome de 

Frei António das Chagas (ou Padre Antó-

nio da Fonseca) quando abraçou os 

votos monásticos na Igreja de S. Fran-

cisco, em Évora, em 1662. 

Muito antes de se tornar Frei, alistou-se 

no exército em plena Guerra da Restau-

ração, iniciando uma carreira militar pro-

missora, mas é a sua veia poética que 

se destaca, a par dos seus amores, 

somando inúmeras aventuras no seu 

percurso. 

Foi acusado e perseguido pela justiça 

por ter morto um adversário, acabando 

por se refugiar no Brasil, durante três 

anos. 

Diz-se que um texto de Frei Luís de Gra-

nada o aproxima da Fé e de Deus, e que 

decide regressar a Portugal, onde 

regressa à vida militar e é promovido a 

capitão, em Setúbal.  

Aos 31 anos, em 1662, renuncia à vida 

militar e dedica a sua vida ao evangelho 

e a pregar a fé cristã, tornando-se num 

pregador fascinante, arrebatador de mul-

tidões. 

Destacando-se mais pela sua faceta lite-

rária do que da eclesiástica, escreveu 

nos mais diversos géneros poéticos e os 

seus sermões estão reunidos nos 

“Sermões Genuínos” embora as “Cartas 

Espirituais” sejam a sua obra-prima.   

Fundou ainda, em 1682, o Convento de 

Nossa Senhora dos Anjos de Brancanes, 

em Setúbal, para nele se formarem mis-

sionários. Faleceu meses depois, no 

Varatojo.  



Morgado de Setúbal 
Acrílico sobre tela, 90x40 

O pintor que tão bem soube dar vida à 

natureza e realçar os seus atributos 

nas muitas telas que pintou, nasceu em 

Mafra, no ano 1752, com o nome de 

José António Benedito Soares da 

Gama de Faria e Barros. “Sem mestre, 

começou desde logo, extraindo o suco 

das flores, a imitar com as próprias 

cores a natureza”, refere o periódico 

Curioso de Setúbal. 

Migrou para Setúbal, onde foi adminis-

trador do morgado dos Soares, que 

veio a herdar, tendo sido também pro-

fessor. 

Embora severo demais para com o 

morgado de Setúbal, o célebre crítico 

prussiano Racksinsky reconheceu-lhe o 

extraordinário talento de conseguir 

reproduzir na tela a natureza, afirman-

do mesmo que ninguém melhor que ele 

sabia representar o fogo, os metais, os 

frutos e os pêlos dos animais e penas 

das aves. As suas obras evidenciavam-

se pelo realismo da expressão e natu-

ralidade da cor e a cópia perfeita de 

alguns quadros de pintores famosos 

impuseram-no como retratista. 

Os maiores e mais diversificados con-

juntos de pinturas do Morgado de Setú-

bal encontram-se em colecções particu-

lares, no Museu de Évora, no Palácio 

Nacional de Mafra e, sobretudo, no 

Museu Carlos Machado, de Ponta Del-

gada nos Açores. 

Faleceu em Setúbal, em 1809. 



Luísa Todi 
Acrílico sobre tela, 90x40 

Luísa Rosa de Aguiar, ou Luísa Todi, 

como viria a ser conhecida a célebre 

cantora, nasceu em Setúbal, em 1753. 

Iniciou a sua carreira aos catorze anos, 

no Teatro do Conde Soure, em Lisboa, 

representando o papel de criada Fausti-

na, na peça «Tartufo», de Molière. Para 

aperfeiçoar os seus dotes, estudou téc-

nica vocal com o compositor David 

Perez, estreando-se depois como canto-

ra na ópera “Il Viaggiatore Ridicolo”, de 

Scolari. Em 1769, casou-se com o violi-

nista napolitano Francesco Saverio Todi, 

de quem adquiriu o apelido com o qual 

seria mundialmente conhecida. Em 

1778, iniciou uma série de actuações 

triunfais, tornando-se admirada nas prin-

cipais cortes da Europa: Londres, Paris, 

Viena, Berlim, Madrid, S. Petersburgo, e 

chega mesmo a ser presenteada com 

jóias pela Imperatriz russa Catarina II ou 

a hospedar-se no Palácio de Potsdam a 

convite de Frederico II, rei da Prússia. 

Luísa Todi, que tinha a capacidade de 

cantar com a maior perfeição e expres-

são em francês, inglês, italiano e ale-

mão, possuía uma voz de contralto e o 

seu canto era isento de barroquismos. 

Regressou a Portugal e cantou no Porto 

em 1801, onde viveria e perderia as 

suas jóias numa fuga às invasões fran-

cesas, na convulsão da Ponte das Bar-

cas, em 1809. 

Cegou de um olho em 1813 e, dez anos 

mais tarde, perdeu totalmente a visão, 

vivendo, desde 1811, em Lisboa, onde 

viria a falecer em 1833.  



Bocage 
Acrílico sobre tela, 90x40 

Manuel Maria l’Hedois Barbosa du 

Bocage nasceu em Setúbal, em 1765.  

Em 1781, foi soldado no regimento de 

infantaria de Setúbal e, passados dois 

anos, alistou-se na armada real, na qua-

lidade de guarda marinha. 

Infelizmente, mais conhecido pela 

devassidão e piadas obscenas, é um 

dos maiores vultos da poesia, cantor 

das reivindicações da Revolução Fran-

cesa e o maior improvisador da Europa 

do seu tempo.  

Terão sido as queixas, os dissabores e 

a sensibilidade de carácter, que o leva-

ram a embarcar para a Índia.  

Aportou a Goa em 1786, e nada encon-

trou que lhe satisfizesse o ânimo. Com 

imensa nostalgia da Pátria, Bocage 

desertou e chegou a Lisboa em 1790, 

entregando-se de corpo e alma ás agita-

ções literárias, fazendo parte da Nova 

Arcádia como Elmano Sadino, junta-

mente com Tomás A. Santos e Silva, 

Tomino Sadino, José Agostinho de 

Macedo, Elmiro Tagideu, e outros. 

O seu temperamento impulsivo e a sua 

índole contestadora acabaram por levá-

lo às masmorras da Inquisição. 

Das melhores obras de Bocage contam-

se: os Idílios Marítimos e a Pena de 

Talião. Das suas traduções, destacam-

se do latim A sepultura ou morte de 

Adónis, de Bion; do italiano Atilio Régu-

lo, de Metastasio; do francês Os jardins, 

de Delille e diferentes poesias líricas, 

novelas, epigramas, fábulas de La Fon-

taine e algumas novelas espanholas.  

Faleceu em Lisboa, em 1805.  



O Calafate 
Acrílico sobre tela, 90x40 

António Maria Eusébio, o “Calafate”, nas-

ceu em Setúbal, em 1819, cidade onde 

viveu toda a vida, cantando as desventu-

ras das suas gentes. 

Calafate de profissão, este poeta inculto 

de estilo pobre, fazia da rima a sua arte e 

procurava nos temas a profundidade filo-

sófica que se pressentia latente no íntimo 

do Cantador de Setúbal. 

Para Fran Paxeco, jornalista, escritor e 

diplomata português, “António Maria 

Eusébio era uma excelente criatura. 

Arrastava-se num passo tardo pelas ruas 

e vielas do burgo. Entrava nas tascas 

mas não bebia. De rosto calmo, faces 

emaciadas, sofredoras, nada nos indica-

va a veia do repentista ou do satírico. 

Bondade ingénua, pobreza santa, alegria 

clara. Eis o resumo da sua vida”. 

Admirado por muitos, Calafate viu-se 

reconhecido por Paulino de Oliveira e 

Ana de Castro Osório, que em 1902, no 

Teatro Luísa Todi, lhe promoveram uma 

consagração pública, tendo também 

publicado um número único de revista 

comemorativa para o qual pediram a 

colaboração de vários escritores do país. 

Em as Recordações, publicadas em 

1904, é interessante não só a vida de 

António Maria Eusébio, pelo que pessoal-

mente lhe respeita mas pelo que respeita 

a história das lutas civis de liberais e 

miguelistas, com os seus horrorosos epi-

sódios de desacatos, violências, assassí-

nios, depredações e outras da história 

popular de Setúbal. 

Faleceu na cidade que cantou, em 1911.  



João Vaz 
Acrílico sobre tela, 90x40 

João José Vaz nasceu em Setúbal, em 

1859. Juntamente com Columbano, José 

Malhoa, Silva Porto e Veloso Salgado fez 

parte do Grupo do Leão, onde se dizia que 

“se Frei Agostinho da Cruz “cantara” a 

Arrábida, João Vaz pintara Setúbal e o 

Sado como ninguém”. 

Pertenceu também ao Grémio Artístico, 

antecessor da Sociedade Nacional de 

Belas Artes, da qual ganhou o primeiro 

prémio e o prémio de honra, em 1915 e 

1916, respectivamente.  

Pintor naturalista, João Vaz realizou a sua 

primeira exposição na Sociedade de Geo-

grafia de Lisboa, em 1881, e expôs por 

diversas vezes no estrangeiro, onde fica-

ram famosas as suas obras com mari-

nhas. 

Em Portugal, “retratou” sobretudo as 

zonas de Viana do Castelo, Nazaré, Lis-

boa, Évora, Portimão, Funchal e de Setú-

bal, onde pintou Margens do Sado, O Por-

tal Manuelino, Mosteiro de Jesus, Praia da 

Saúde, Piteiras, Desembarque do peixe, 

Caminho do Convento, Arrábida, Os cala-

fates, e tantos outros. 

Realizou obras decorativas para os teatros 

D. Rainha Amélia, em Setúbal, Garcia de 

Resende, em Évora, Faculdade de Medici-

na de Lisboa, Palácio de Belém, entre 

outros, e foi autor de vários painéis deco-

rativos da Grande Exposição de Paris, de 

1900. 

Foi professor e director na Escola Afonso 

Domingues, membro do Conselho Supe-

rior de Arte e Arqueologia e académico de 

mérito da Academia Real de Belas Artes.  

Faleceu em Lisboa, em 1931.  



Ana de Castro Osório 
Acrílico sobre tela, 90x40 

Escritora, pioneira na defesa dos direitos 

das mulheres, activista republicana, Ana 

de Castro Osório nasceu em Mangualde, 

em 1872. Começou a sua carreira literária 

em Setúbal, onde colaborou com vários 

periódicos, mas é na escrita de novelas, 

peças de teatro e sobretudo na literatura 

infantil que se destaca. 

Em 1897, inicia a publicação de “Para as 

Crianças”, a primeira obra literária infantil, 

que haveria de ser publicada durante qua-

se quatro décadas. 

Paralelamente, e de forma incansável, 

Ana de Castro Osório defende que a edu-

cação é “o passo definitivo para a liberta-

ção feminina” e a sua luta pela igualdade 

de direitos para as mulheres conduz à 

criação da Liga Republicana das Mulheres 

Portuguesas e o Grupo de Estudos Femi-

nistas, tendo escrito vários artigos e orga-

nizado conferências sobre o tema. Publi-

cou o primeiro manifesto feminista portu-

guês, em 1905, intitulado “Mulheres Portu-

guesas”. 

Fundou e dirigiu a Cruzada das Mulheres 

Portuguesas com o fim de assistir aos sol-

dados que tomaram parte na 1ª Grande 

Guerra Mundial, assim como as suas 

famílias. 

Foi condecorada, embora não tenha acei-

te, com a Ordem de Santiago da Espada. 

Também o Governo Português lhe atribuiu 

a Ordem de Mérito Agrícola e Industrial 

devido ao seu labor na área da arboriza-

ção, silvicultura e renascimento das indús-

trias tradicionais, realçando as rendas de 

bilros de Setúbal.  

Faleceu em Setúbal, em 1935.  



Olga Morais Sarmento 
Acrílico sobre tela, 90x40 

Maria Olga de Moraes Sarmento da Silvei-

ra, escritora e conferencista, nasceu em 

Setúbal em 1881.  

Iniciou-se na arte de manobrar palavras 

muito cedo, o que se reflecte no elevado 

número de obras publicadas ao longo dos 

67 anos que viveu, das quais se destacam 

“Problema Feminista”; “A Marquesa de 

Alorna”; “Mulheres Ilustres”; “Arte, Literatu-

ra & Viagens”; “A Infanta Dona Maria e a 

Corte Portuguesa”; “La Pátrie Brésilienne”; 

“Sa Majesté La Reine Amélie de Portugal, 

Princess de France” e “As Minhas Memó-

rias: Tempo Passado, Tempo Ausente”. 

Lutou pelos direitos cívicos, legais e políti-

cos das mulheres, juntamente com outras 

intelectuais portuguesas e dirigiu a publi-

cação “Sociedade Futura”, criada em 

1902, sucedendo no cargo a Ana de Cas-

tro Osório. 

Aderiu à Liga Portuguesa da Paz, fundan-

do e tornando-se presidente da sua sec-

ção feminista, em 1906 e durante a 1ª 

Guerra Mundial, viveu em Paris onde con-

viveu com os intelectuais da época, de 

quem coleccionou autógrafos em colecção 

de cartas, bilhetes-postais, livros e dese-

nhos que, legada em testamento junta-

mente com a sua biblioteca, mobiliário, 

pintura e tapeçarias, fazem parte do acer-

vo do Museu de Setúbal/Convento de 

Jesus. 

Foi condecorada pelo Governo Português 

com as Ordens de Cristo e de Santiago da 

Espada e pelo Governo Francês com a 

Ordre National de la Legion d’Honneur.  

Faleceu em Lisboa, no ano de 1948.  



Américo Ribeiro 
Acrílico sobre tela, 90x40 

Nascido em Setúbal, em 1906, Américo 

Augusto Ribeiro foi o fotógrafo por exce-

lência da cidade de Setúbal. Iniciou-se 

nas artes da fotografia, através de Alber-

to Sartoris, o proprietário de um estúdio 

fotográfico, em cuja montra Américo 

Ribeiro expôs as suas primeiras fotogra-

fias, em 1922. Em 1927 publicou a pri-

meira fotografia no jornal O Setubalense 

e em 1929 torna-se correspondente foto-

gráfico do Diário de Notícias. 

Durante quase setenta anos registou em 

imagens o quotidiano e o pulsar da cida-

de à beira do Sado e das suas gentes e 

fê-lo de uma forma sistemática e organi-

zada, como se pode constatar através 

das, aproximadamente, 16.000 reporta-

gens assinaladas em livros de registo e 

as 1.246 caixas de cartão que contêm 

cerca de 142.500 espécimes fotográficos, 

dos quais se destacam a visita da rainha 

Isabel II a Setúbal em 1957, os momen-

tos festivos como carnavais, procissões 

ou as Feiras de Santiago ou ainda as 

reportagens sociais que documentam as 

actividades relacionadas com a pesca, o 

sal e as ostras. 

Américo Ribeiro tornou-se um cronista 

pela imagem e a sua obra é imprescindí-

vel para compreendermos a Setúbal do 

século XX, a sua história urbana, econó-

mica, social e cultural. 

Homem de razão crítica, conhecido pela 

sua verticalidade de princípios e pelo seu 

brio profissional, foi agraciado com inú-

meras condecorações e homenagens. 

Morreu em 1992, em Setúbal.  



Sebastião da Gama 
Acrílico sobre tela, 90x40 

Sebastião Artur Cardoso da Gama nas-

ceu em 1924, em Azeitão. De 1940 a 

1943 colaborou, com o pseudónimo de 

Zé d’Anicha, no jornal Gazeta do Sul e, 

dois anos depois, publicou o livro de 

poesia “Serra Mãe”, dedicado à Serra 

da Arrábida. Escreveu “Loas a Nossa 

Senhora da Arrábida” em 1946 e, no 

ano seguinte, licenciou-se em Filologia 

Românica e editou “Cabo da Boa Espe-

rança”, a que se seguiu “Campo Aber-

to”, o seu terceiro livro. 

Sobre estas três obras, escreveu o 

poeta do Sado e da Arrábida, Cabral 

Adão, numa crónica com o título 

“Perfume sem flor”: «Morreu um poeta 

– tombou uma flor. Sebastião da Gama 

deixou três pétalas a espalhar aro-

mas».   

Colaborou com as revistas Árvore e 

Távola Redonda, foi professor em Lis-

boa, Setúbal e Estremoz e, para além 

de poeta, foi ainda um dos fundadores 

da Liga para a Protecção da Natureza.  

Faleceu em Lisboa, no ano de 1952, 

tendo sido editados postumamente 

mais quatro livros: “Pelo sonho é que 

vamos” (1953); “Diário” (1958); 

“Itinerário Paralelo” (1967); “O Segredo 

é Amar” (1969) e “Cartas I” (1994). 

Do ponto de vista pedagógico, o seu 

livro “Diário”, tem sido para educadores 

um verdadeiro manual e uma leitura 

obrigatória. 



Luiz Pacheco 
Acrílico sobre tela, 90x40 

Luiz José Machado Gomes Guerreiro 

Pacheco nasceu em 1925, em Lisboa.  

Adquiriu o gosto pela literatura enquanto 

aluno do Liceu Camões. Em 1944 come-

ça a colaborar com alguns jornais e é 

admitido no Curso de Filologia Români-

ca. No ano seguinte inicia a sua ativida-

de como crítico literário e tradutor.  

Juntamente com Jaime Salazar Sam-

paio supervisiona a publicação duma 

antologia que compreendia teatro, poe-

sia e contos, que seria apreendida pela 

PIDE ainda na tipografia. Algumas das 

suas críticas valeram-lhe também dissa-

bores com o regime salazarista. 

Em 1950 cria a “Contraponto: Edições e 

Distribuição”, saindo o primeiro número 

de "Cadernos de Crítica e Arte". Publica 

diversos títulos de autores portugueses 

e estrangeiros, em especial peças de 

teatro. 

A partir dos anos 60 viveu por vários 

períodos em Setúbal, ao todo por cerca 

de duas décadas, abordando a cidade e 

a região em alguns dos seus textos. 

A partir dos anos 70, problemas econó-

micos e de saúde levam-no a viver da 

ajuda de amigos e em clínicas de reabili-

tação. Publica parte das suas obras nes-

ta fase. 

Escreve para vários jornais e revistas e 

trabalha como tradutor e revisor de tex-

tos. 

O tradutor, editor, crítico e escritor fron-

tal, sarcástico, corrosivo, irreverente e 

libertino, faleceu no Montijo em 2008..  



D. Manuel Martins 
Acrílico sobre tela, 90x40 

Manuel da Silva Martins nasceu em 

Leça do Balio, em 1927. Formou-se nos 

Seminários Diocesanos da cidade do 

Porto e, depois de ter concluído o curso 

em Teologia, licenciou-se em Direito 

Canónico na Universidade Gregoriana 

de Roma, em 1954, já depois de ter sido 

ordenado Presbítero, a 12 de Agosto de 

1951, na Igreja Matriz de Santo Tirso. 

Foi professor e vice-reitor do Seminário 

Maior do Porto e professor no Instituto 

de S. Manuel, sendo também pároco de 

Cedofeita e vigário-geral da Diocese do 

Porto.  

A 16 de Julho de 1975, é realizada a 

sua nomeação Episcopal para 1º Bispo 

de Setúbal e a respectiva ordenação, a 

26 de Outubro de 1975 na Sé de Setú-

bal (Igreja de Santa Maria da Graça).  

A intervenção de D. Manuel Martins 

durante a sua passagem de 23 anos por 

Setúbal, pautou-se por uma intervenção 

em defesa dos mais fracos e dos mais 

pobres, agredidos nos seus direitos: visi-

tou doentes, aconselhou presos, reuniu 

com comissões de trabalhadores, não 

se coibindo de se expor numa manifes-

tação ou numa fábrica, tentando evitar o 

encerramento da mesma, o que lhe 

valeu o epíteto de “Bispo Vermelho”. 

Ficaram célebres as suas palavras 

quando disse: “Nasci Bispo em Setúbal, 

agora sou de Setúbal. Aqui anunciarei o 

Evangelho da paz, da justiça e da frater-

nidade”. 

D. Manuel Martins, bispo emérito de 

Setúbal, resignou a 23 de Abril de 1998.  



Lima de Freitas 
Acrílico sobre tela, 90x40 

José Maria Lima de Freitas, pintor, ilus-

trador e ensaísta, nasceu em Setúbal em 

1927. Frequentou a Escola de Belas-

Artes em Lisboa e, a partir de 1948, dedi-

cou-se intensamente à pintura, realizan-

do uma série de obras que revelaram um 

artista preocupado com um entendimento 

profundo do quotidiano. Entre 1954 e 

1959, em Paris, Lima de Freitas dedica-

se, à ilustração. A partir de 1959, reco-

meça a pintar intensamente, realizando 

algumas das suas obras mais interessan-

tes. Participou em centenas de exposi-

ções, sobretudo a partir de 1946, e cola-

borou em vários salões colectivos e, 

como pintor, desenhador ou gravador 

está representado em colecções particu-

lares em museus de todo o mundo. Exe-

cutou retratos (sobretudo de pintores e 

poetas), painéis de azulejos, tapeçarias 

(Tapetes de Portalegre) e numerosas 

ilustrações de revistas e livros, nacionais 

e estrangeiros, tais como os “Lusíadas”, 

as “Obras Escolhidas” de Bocage, as 

“Obras Escolhidas” de Fernando Pessoa 

e o “Dom Quixote”, de Cervantes. 

É de salientar ainda a intensa actividade 

como ensaísta e divulgador dos proble-

mas mais presentes da arte contemporâ-

nea, destacando-se “Pintura incómoda”, 

“Almada e o número” e “Imagens da ima-

gem”. 

Foi agraciado pelos Governos Português 

com a Ordem de Santiago da Espada e 

Francês com as condecorações de Che-

valier e de Officier de l’Ordre du Mérite. 

Faleceu em Lisboa, em 1998.  



José Afonso 
Acrílico sobre tela, 90x40 

José Manuel Cerqueira Afonso dos San-

tos, nasceu em Aveiro, em 1929. Zeca 

Afonso foi uma das maiores figuras da 

canção de intervenção portuguesa e edi-

tou os seus 2 primeiros discos, de 78 

rotações, em 1953, com fados de Coim-

bra, desconhecendo-se o seu paradeiro. 

Em 1955/56, foi professor num colégio 

privado em Mangualde, apesar de 

somente em 1963 ter concluído o curso 

de Ciências Histórico-Filosóficas, em 

Coimbra. 

Leccionou também no ensino público, do 

qual foi expulso em 1968, aquando da 

sua colocação em Setúbal e após uma 

grave crise de saúde. Como forma de 

subsistência dedica-se a dar explicações, 

e a canção torna-se mais assídua: toca 

em vários festivais e grava vários álbuns, 

alguns dos quais, proibidos pela censura. 

“Baladas de Coimbra”, com os temas “Os 

Vampiros” e “Menino do Bairro Negro” ou 

“Cantigas do Maio” são disso exemplo, 

assim como muitas das suas actuações, 

que foram interrompidas e impedidas 

pela PIDE/DGS, chegando, inclusiva-

mente, a ser preso.  

A 29 de Março de 1974, o Coliseu dos 

Recreios, em Lisboa enche-se para ouvir 

Zeca Afonso, Adriano Correia de Oliveira, 

Manuel Freire e outros, que terminam 

com a canção “Grândola, Vila Morena”, 

aquela que seria a senha para o 25 de 

Abril. 

Em 1983 recusou a Grã-Cruz da Ordem 

da Liberdade que lhe foi atribuída. 

José Afonso morreu em 1987, em Setú-

bal.  



José Mourinho 
Acrílico sobre tela, 90x40 

José Mário dos Santos Félix Mourinho 

nasceu em Setúbal, em 1963. Licenciou-

se em Educação Física e iniciou o seu 

percurso como treinador nos juvenis no 

Vitória de Setúbal. Depois de passagens, 

como adjunto, no Estrela da Amadora, 

Ovarense, Sporting, Porto e Barcelona, 

em 2000 regressa a Portugal para treinar 

o Benfica, depois o União de Leiria e por 

fim, em 2002, o Porto. 

Em 2004 segue para Inglaterra para trei-

nar o Chelsea, depois para Itália, ao ser-

viço do Inter de Milão, e em 2010 torna-

se treinador do Real Madrid. 

A história de sucesso de José Mourinho 

como treinador, conta-se através dos títu-

los conquistados: 2 - Liga dos Cam-

peões; 1 - Taça UEFA; 2 - Campeonato 

Nacional em Portugal, Inglaterra e Itália; 

1 - Taça dos países onde treinou 

(Portugal, Inglaterra, Itália e Espanha); 1 

- Supertaça em Portugal, Inglaterra e Itá-

lia. Este percurso deslumbrante, à escala 

planetária, valeu-lhe vários títulos indivi-

duais, entre os quais: Treinador do ano 

em Portugal, Inglaterra e Itália, UEFA, 

Federação Internacional de História e 

Estatística do Futebol, World Soccer e 

“Onze d’Or”; Melhor Treinador do Mundo 

para a Associação Nacional de Imprensa 

Desportiva; Doutor “honoris causa” da 

Faculdade de Motricidade Humana; Pré-

mio Record “Artur Agostinho” e Bola de 

Ouro FIFA. 

Também a Câmara Municipal de Setúbal, 

reconhecendo os seus méritos, atribuiu-

lhe, em 2006, a Medalha de Ouro da 

Cidade.  





Cristo castanho (reprod. incompleta) 
Acrílico com verniz sobre o avesso da tela, 
140x45 

Cristo azul (reprodução incompleta) 
Acrílico e pasta com verniz sobre tela, 140x45 

 



Sem-abrigo 
Acrílicos sobre tela, 3 - 60x51 

“Pedintes” é a designação original destas telas, 

mas nesta exposição foi-lhes atribuído o título 

“Sem-abrigo”, dada a envolvência criada pelo 

espaço onde estão expostas: dentro dos pios de 

cimento que serviam para a lavagem das sardi-

nhas. 

Nesses espaços, e acompanhadas por caixas e 

garrafas de vinho, acabam por fazer parte da insta-

lação “Reserva especial / Sem-abrigo”. 



 

 

 

FOTOGRAFIAS 

 

Expostas no espaço que antecede a sala de exposições temporárias, 

estão dez fotografias de calçadas da Baixa de Setúbal. Ao conjunto é 

dado o título ENTRE OS PÉS E O CÉREBRO. 

Trata-se de parte de um trabalho de cariz conceptual, onde se induz o 

observador, através dos títulos das obras, a uma leitura para lá do 

óbvio. 





Mar 
Jato de tinta sobre papel brilhante, 20x27 

Encontro 
Jato de tinta sobre papel brilhante, 20x27 

Separação 
Jato de tinta sobre papel brilhante, 20x27 



Negação 
Jato de tinta sobre papel brilhante, 20x27 

Caminhos 
Jato de tinta sobre papel brilhante, 20x27 

Cerco 
Jato de tinta sobre papel brilhante, 20x27 

Fé 
Jato de tinta sobre papel brilhante, 20x27 



Invasão 
Jato de tinta sobre papel brilhante, 20x27 

Avanço 
Jato de tinta sobre papel brilhante, 20x27 

Equilíbrio 
Jato de tinta sobre papel brilhante, 20x27 



 

 

 

ESCRITA EXPERIMENTAL 

 

Colocados em diferentes espaços do museu, exibem-se vinte e quatro 

exemplares de escrita experimental impressos em tecido, uns de cará-

ter intemporal, outros remetendo para questões atuais. Na exposição 

estas obras são apresentadas sem legendas. 

Dez dessas peças fazem parte de “Palíndromos e anagramas”, outras 

dez de “Poemas mínimos”, livros editados em suporte digital no blo-

gue do autor. A maior delas, designada “O perfil de um país”, é um tra-

balho em escrita visual feito em torno da mancha do mapa de Portugal 

continental. 





Impresso em panamá branco com 160cm de altura e 50cm de largura 
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Impresso numa só tira de panamá branco com 320cm de altura e 25cm de largura 
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Impresso numa só tira de panamá branco com 320cm de altura e 25cm de largura 







 
 
 
 

ANACÍCLICO DE ARAR 
 
 
 

aras a ala a sara 
arasses sessara 
araras e sarara 
arar saras rara 
arador rodara 
arava a avara 
aravel levara 
arem mera 
ares sera 
marram 
aro ora 
are era 
sacas 
solos 
arara 
ara 
a 
 
 
 
 
 

ANACÍCLICO DE COMER 
 
 

 

sal sopa sopas assa sapos apos las 
ralar araruta rapar aturara ralar  

sargos savel levas sogras 
essa massa assam asse 

salame anona emalas 
maior osso roiam 
animal e lamina 

 

Impressos em panamá branco com 80cm de altura e 60cm de largura 



 
 
 
 

ANACÍCLICO DE AMAR 
 
 
 

ama            ama 
mamam      mamam  

odor amor roma rodo 
eles selem meles sele 
amam mexem mama 

amar amima rama 
sos metem sos 

selam males 
sararas 

ata 
 
 
 
 
 

ANACÍCLICO DE MAMAR 
 
 
 

ele 
ama 

amam e mama 
mamam sedes mamam 

mexem e mamam e mexem 
soros mamam e mamam soros 

sele os soros seles soros so eles 
soros mamam sedes mamam soros 

Impressos em panamá branco com 80cm de altura e 60cm de largura 



 
 
 
 

ANACÍCLICO DE ORAR 
 
 
 

social somos laicos 
missa supus assim 

orava o avaro 
oras e saro 
orar e raro 
se oro es 

em ses me 
orem mero 
mes sem 

mim 
salta atlas 

sacram sas marcas  
 
 
 
 
 

ANACÍCLICO DE OUVIR 
 
 
 

o 
ar e ra 

oico ocio 
soas saos 
som a mos 
ocio o oico 
acor e roca 
apos a sopa 

sopas e sapos 
oico me em ocio 

oco 

Impressos em panamá branco com 80cm de altura e 60cm de largura 



 
 
 
 

ANACÍCLICO DE SAIR 
 
 
 

rir 
reter 

ias rir sai 
adias a saida 

sabias ele saibas 
em sadias saidas me 

saias 
solos 
socos 
sebes 
sedes 
sonos 
apupa 
sairias 

rias a sair 
 
 
 
 
 

ANACÍCLICO DE LIBERDADE 
 
 

     

atrever                  reverta 
eleger           regele 

ataca      acata 
matam 

asa 
somos 

livres      servil 
alerta             atrela 

animal                   lamina                    

Impressos em panamá branco com 80cm de altura e 60cm de largura 



 
 
 
 

ANACÍCLICO DE TRABALHAR 
 

 
 

latem metal 
soletram so seres os martelos 
aterram macas sacam marreta  
labutes las reviver sal setubal 
afa somamos e somamos afa 
sonos raiar radar raiar sonos  

acidar radica 
reger e reger 
rasar e rasar 
socas sacos  
erram marre 
atam e mata  
arfam mafra 
sacar racas 
sarar raras 
safra arfas 
saco ocas 
acos soca 
ocos soco 
rales selar 
mare eram 
agem mega 
rodo o odor 
meter retem 
maos soam  
suam maus 
suem meus 
sues seus 

seres 

Impresso em panamá branco com 110cm de altura e 80cm de largura. 



 
 
 
 

ANACÍCLICO DE SOMAR 
 

 
 

sos 
seres 

somos 
somamos 

soma amos 
somavamos 
somar ramos 

somar e ramos 
somara aramos 
soma sos amos 

soma seres amos 
soma sonos amos 

somar sebes ramos 
somamos e somamos 

somamos sos somamos 
somemos soros somemos 
somamos somos somamos 

somavamos solos somavamos 
somamos somavamos somamos 

somavamos somamos somavamos 
somavamos somavamos somavamos 

somamos somamos somamos somamos 
somamos sedes somamos sedes somamos 

somamos seres sos seres sos seres somamos 
somaras solos seres solos seres solos saramos 

sos somos sos somos sos somos sos somos sos 
sos sos sos sos sos sos sos sos sos sos sos sos sos 
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mas sobretudo há que não esquecer a corrupção a mentira o        
a freguesia com mais população tem quase 2 000 vezes mais 
habitantes do que a que tem menos crime os bóis os amigos os 
familiares as cunhas os roubos as mentiras os ordenados           
a maior freguesia tem uma área 92 000 vezes superior à da 
menor chorudos os gestores pagos a peso de ouro as                 
mordomias as reformas milionárias de uns e miseráveis de         
o concelho com mais população tem 1 500 vezes mais          
habitantes do que o que tem menos outros o desemprego o    
trabalho precário a destruição do ensino da agricultura das             
o maior concelho tem uma área 215 vezes superior à do menor 
pescas o marasmo da indústria os preços dos combustíveis os  
3 concelhos têm apenas 1 freguesia e o concelho com mais    
freguesias tem 89 impostos o preço da habitação os licenciados 
desempregados ou escravizados as empresas dos amigos que  
o distrito com mais população tem 20 vezes mais habitantes do 
que o que tem menos trabalham para o estado o crime violento a 
depressão coletiva a pobreza a abstenção os partidos a            
os 3 distritos com mais população têm tantos habitantes como 
os restantes 15 e mais as 2 regiões autónomas violência  
doméstica o desrespeito pelos velhos os desvios os bancos os 
o gestor melhor pago ganha o equivalente a 200 salários      
mínimos favorecimentos as injustiças sociais a lentidão da    
justiça os dois pesos da justiça as estatísticas falseadas a                 
o jogador de futebol melhor pago ganha o equivalente a 200 
salários mínimos iliteracia o preço dos medicamentos os maus 
tratos aos animais as auto-estradas as portagens os preços das 
o património do homem mais rico equivale a 4,6 milhões de  
salários mínimos comunicações o consumismo os alugueres de 
contadores e todo o tipo de sacanices e filha-da-putices sem fim   

DESEQUILÍBRIOS DO PAÍS DESEQUILÍBRIOS 
DO PAÍS DESEQUILÍBRIOS DO PAÍS DESEQUI 
LÍBRIOS DO PAÍS DESEQUILÍBRIOS DO PAÍS    

Impresso em panamá branco com 230cm de altura e 160cm de largura 
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INSTALAÇÕES 

 

IDENTIDADE / MÃOS À OBRA é uma instalação executada com pedras 

da calçada, acompanhadas pelas ferramentas utilizadas no ofício de 

calceteiro, que remete para a identidade cultural de Portugal. O conjun-

to forma o mapa do país, continente e ilhas. Está colocada no chão de 

cimento. 

SE-TÚ-BAL – TRÊS FASES DE UMA HISTÓRIA é executada com sal, 

latas de conserva e garrafas de vinho, remetendo para três atividades 

económicas fundamentais na história de Setúbal. Inclui também um 

alguidar, uma talha de azeite e uma almotolia, peças do museu que 

permanecem no local onde habitualmente estão expostas. Está coloca-

da nas três bancadas de mármore. 

RESERVA ESPECIAL / SEM-ABRIGO resulta da junção de três telas 

com caixas e garrafas de vinho. Está colocada nos pios de cimento. 



IDENTIDADE / MÃOS À OBRA 









SE-TÚ-BAL 
TRÊS FASES DE UMA HISTÓRIA 









RESERVA ESPECIAL / SEM-ABRIGO 





 

 

 

DIAPORAMA 

 

Feito com base no “Projeto palavras prenhas”, que o autor tem traba-

lhado em diferentes suportes, apresenta-se um diaporama em duas 

partes: CIDADE PRENHA e REGIÃO PRENHA. Tem a duração de 9’17” e 

passa no monitor colocado à entrada da mercearia do museu. Trata-se 

de uma peça que apresenta abordagens em torno de palavras e ideias 

relacionadas com Setúbal, cidade e região. 

Reproduzem-se aqui, de forma estática, os textos incluídos nessas 

abordagens.  





 

SETÚBAL 

 

TANTO 

 

SETUBAL 

 

COMO 

 

SETUBAL 

 

QUISERMOS 

 

SERÁ 

 

SETUBAL 

 

SETÚBAL 

 

QUAL 

 

MINHA 

 

SÉTUBAL 

CIDADE HABITADA 

 

SÊTÚBAL 

 

UMA 

 

CIDADE 

 

SETÚBÃL 

 

QUE 

 

SETUBAL 

 

EM 

 

SETÚBAL 

 

SETÚBAL 

 

SUA 

 

SETUBAL 

 

TOQUEMOS 

 

SÉTÚBAL 

 

TERRA 

 

COM 

 

SÉTÚBAL 

 

QUE 

 

SETUBAL 

 

O 

 

SETUBAL 

 

PRÓPRIO 

 

SETÚBAL 

 

NO 

 

SETUBAL 

1. CIDADE PRENHA 



 

QUEM 

 

SLETUBA 

 

SOBRE 

 

SETÚBLA 

 

SATÚBEL 

 

QUE 

 

FOI 

 

TESÚBAL 

CIDADE DINÂMICA 

 

MONTA 

 

SETÚBLA 

 

E 

 

SELUTBA 

 

STBUÉAL 

 

POR 

 

MELHORES 

 

ETLUBAS 

 

QUEM 

 

LESTÚBA 

 

TÃO 

 

STÚBELA 

 

STEÚBLA 

 

DESTA 

 

TELUSBA 

 

CIDADE 



 

CIDADE INVERTIDA 

 

SETÚBAL 

 

PRECISA 

 

QUE 

 

LUTESBA 

 

E 

 

LABUTES 



 

CIDADE PARTILHADA 

 

 

 



 

2. REGIÃO PRENHA 

 

ALCOCHETE 

Ficou caro de repente 

 

ARRABIDA 

Esperemos que não fique 

 

AZEITAO 

Que bonita é 

 

PALMELA 

Vem de longe a sua 

 

POCEIRAO 

Passou a valer ouro 

 

SADO 

Já foi mais, já foi menos 

 

SESIMBRA 

Pois claro 

 

DESEMPREGO 

Um grande drama 

 

DOMESTICA 

O ordenado ao máximo 

 

IMPOSTOS 

Moem como elas 

 

INDUSTRIA 

Muita gente 

 

PESCA 

Na economia 

 

PESCADOR 

A vida que leva 

 

PRESENTE 

Que a coisa não está bem 

 

 

SETUBAL 

Onde se situa 

 

TROIA 

Dos mais pobres 

 

AGRICULTOR 

Cumpre o seu 

 

AGRICULTURA 

Para sobreviver 

 

CAMPONES 

Não o tem de férias 

 

CONTRATADO 

Nada bem 

 

DESEMPREGADO 

Tratado como tal 



 

 

 

Breve biografia 

 

António Galrinho nasceu em 1964, em Santarém. Viveu na aldeia do 

Sobral até aos cinco anos. Residiu em Setúbal entre 1969 e 2008. Resi-

de atualmente na Baixa de Palmela, mantendo o seu ateliê em Setúbal, 

onde leciona artes visuais na Escola Secundária Sebastião da Gama. 

Paralelamente à atividade profissional dedica-se à Escrita, à Pintura, à 

Fotografia e ao Aikido.  

Exerce a profissão de professor do 3.º Ciclo do Ensino Básico e do 

Ensino Secundário desde os 22 anos, tendo lecionado as disciplinas 

de Educação Visual, Desenho, Oficina de Artes, História da Arte e Geo-

metria Descritiva. 

Cedo mostrou gosto pelas artes visuais e pela escrita, embora a sua 

produção nestas áreas tenha passado por fases intermitentes e con-

turbadas, tendo destruído, pouco tempo após concluídas, quase todas 

as obras produzidas antes dos vinte anos. Das artes visuais quase 

nada ficou da infância e da adolescência; da escrita subsistem quatro 

obras desse período. 

Entre os vinte e os trinta e cinco anos nada produziu na área da escri-

ta. Contudo, desde 2000 tem escrito regular e persistentemente em 

diferentes géneros: romance, novela, conto, poesia, escrita experimen-

tal, etc. Tem uma considerável obra escrita, mas apenas um livro edita-



 

 

 

 

do em papel e dois em formato digital, no seu blogue. Na edição de 

2010 do prémio literário Miguel Torga foi-lhe atribuída uma menção 

honrosa (2.º lugar) pela unanimidade dos elementos do júri, com o 

romance “O homem que fazia círculos”, com edição em julho do pre-

sente ano. Na poesia erótica utiliza o pseudónimo J. J. Sobral.    

Na pintura, a produção passou a ser mais regular após a entrada na 

Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa (em 1983) no curso de Pintu-

ra, de que é bacharel. Essa fase, que incidiu sobretudo sobre a experi-

mentação de materiais, dividiu-se entre a figuração e a abstração. Des-

truiu também parte significativa da obra produzida nesse período. 

Após a saída da ESBAL, a sua pintura envereda especialmente pela 

figura humana, com destaque para os rostos. Esteticamente sente-se 

atraído por vários estilos e movimentos, contudo, são as estéticas bar-

roca e expressionista que mais influenciam a sua obra.  

Na fotografia produz sobretudo registos de arquitetura tradicional 

doméstica, num projeto que pretende alargar a toda a península de 

Setúbal. Também na fotografia se iniciou recentemente com trabalhos 

de cariz conceptual. 

Só nos últimos anos passou a expor de forma regular, embora rara-

mente o tenha feito fora de Setúbal. Participa e promove regularmente 

palestras subordinadas às temáticas da poesia erótica e da história da 

pintura. 



 

 

 

 

 

Pratica Aikido desde os catorze anos, levando já largos anos dedica-

dos ao seu ensino e divulgação. Como complemento, dedica-se tam-

bém ao Zazen, prática contemplativa de origem budista. Considera 

estas atividades como os pilares do seu bem-estar físico e mental, que 

servem de suporte às restantes. 

Foto: Arlindo Pereira 
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