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Um novo marco no Percurso da Oficina Cultural do IPVC
 
O que me liga à arte, na essência, é a emoção e o gozo que ela me induz. 
A arte transporta-nos para novas e inovadoras linhas do horizonte, novos 
sentidos da vida e da razão, com a vantagem de ser mais imediata do que 
outras fontes do eu e do estar, como a ideologia ou a religião. Nesta forma 
de olhar a realidade a arte assume-se como um instrumento educativo de 
primeira grandeza.
 
A Oficina Cultural, do IPVC, nasce com este propósito, enquanto instituição 
de ensino superior. Pretende apoderar-se da arte e dos artistas, como 
instrumentos basilares de promoção educativa e da cultura, com vista ao 
desenvolvimento do sentido e da diversidade do belo e da harmonia e da sua 
importância na vida. Pretende-se que estes desenvolvimentos se registem 
tanto nas comunidades mais afetas ao IPVC com em toda a população a 
quem a Oficina se se dirige e serve.
 
Armando José Ruivo Alves é o nome grande das Artes Gráficas, área que 
modernizou e revalorizou como nenhum outro artista, em Portugal. Notável, 
igualmente, como pintor e ilustrador, sendo muitas as distinções que tem 
recebido e muitos e nobres os espaços de arte onde está representado.
 
Receber Armando Ales, além de uma honra, é mais um marco na notoriedade da 
nossa Oficina Cultural. Parabéns a todos – alunos, professores, responsáveis, 
artistas e público – que lhe têm dado vida. A garantia do seu futuro está, 
precisamente, na vida que todos lhe saberemos dar.
 

 
Rui Teixeira
Presidente do IPVC



2004  Sem Título  Desenho  7000 x 50 cm







Nesta exposição mostram-se trabalhos de Armando Alves datados de 1999 a 
2016. Desenho e pintura, num grupo coerente de obras, revelador das últimas 
décadas do seu percurso. 

Não temos diante de nós trabalhos que manifestam outras dimensões da 
actvidade de Armando Alves, a desvendar uma abordagem mais experimental 
e a exploração de processos diferentes daqueles que a pintura admite. 
Refiro-me aos objectos que produziu nos anos 60 e que retomou em finais 
da década de 80, híbridos entre escultura e design, e àqueles que ganharam 
escala diferente e se orientaram para projectos destinados ao espaço público. 
Não estão presentes trabalhos que ocupam uma parte substancial da sua 
produção, como os do design de comunicação e a vasta obra gráfica de que 
é autor. Não estão disponíveis as tapeçarias que concebeu e que a fábrica de 
Portalegre concretizou. A exposição permite-nos aceder a uma parte da obra 
do artista, apenas uma, mas muito significativa. 

Há muitos anos que acompanho o trabalho de Armando Alves, com quem 
colaborei em numerosas actividades culturais, exposições e publicações. 
Habituei-me, por isso, ao seu rigor e à sua sensibilidade, ao seu gosto pela 
geometria e à respiração do momento, à sua exigência e à sua poética. Fui 
percebendo as modulações do seu trajecto, os desvios e os regressos a esta 
pintura de paisagem, em que se reconhece o seu vocabulário plástico e com 
o qual o identificamos. 

As paisagens que nos propõe a exposição testemunham o ritmo dual da sua 
criação. Nelas vemos o cuidado com a linha do horizonte, o poder do centro, a 
composição intransigente, a organização precisa. Testemunhamos também a 
constância dos temas, árvores, horizontes longínquos, terra a perder de vista 
e céus que dominam a terra. E percebemos, na inclinação das pinceladas ou 
dos traços do desenho, no alinhamento equilibrado dos seus componentes, 
uma escrita, concisa, em elaboração.

Por acompanhar o desenrolar da sua obra e ter escrito sobre ela em ocasiões 
passadas, fui aos arquivos recuperar os fragmentos que transcrevo em 
seguida, válidos, ainda.



Em 2008 escrevi: Podemos encarar as obras de Armando Alves como 
paisagens contemporâneas que derivam tanto do ver o mundo como do 
trabalho cego do atelier; talvez devam mais a este último do que à observação 
imediata dos lugares. Precisamente por isso é que são paisagens: porque 
implicam, não a tradução directa, mas a interpretação do que é visto; não a 
recriação do que foi olhado, mas a criação de algo novo; não a repetição do 
existente, mas a construção de formas e de significados sobre esse existente. 
Com a interpretação vem a tradução, a invenção, a imaginação, a ideia. 
Por isso estas paisagens contemporâneas apenas podem sugerir, de modo 
mais substancial ou mais vago, mundos conhecidos e familiares. Para onde 
certamente remetem é para o mundo da pintura com todas as convenções 
e os recursos que a tradição ocidental envolve: pintura de atmosferas, de 
espaços, de horizontes, de perspectivas, de enquadramentos; mas também 
pintura de gestos e de movimento; e ainda pintura de cores e de massas 
plasticamente ordenadas. 

Concluo com um excerto do que afirmei em 2010:
Mas a sua pintura também é resultado do modo como Armando Alves vive 
neste século XXI e de que apontaremos apenas sinais: o prazer do atelier – 
que não existiria sem o gosto pelos sítios em que vive; o prazer de um ritmo de 
vida e de pintura, em que uma tem necessidade da outra; a vontade de levar 
uma existência ao sabor da sua própria sensibilidade, sem qualquer pretensão 
de correr atrás de, ou de forçar o que quer que seja. 

É nestas duas dimensões – uma, atinente às práticas que foram evoluindo com 
o tempo e que, naturalmente integrou, nesse processo exterior de consenso 
colectivo que a arte também reveste; outra, concentrada nos seus interesses 
e nos seus sentimentos, nesse processo interior de satisfação pessoal.

Laura Castro



1999  Ilha de Moçambique  Acrílico sobre tela  45 x 118 cm



2009  Sem Título  Acrílico sobre tela  100 x 100 cm



2009  Sem Título  Acrílico sobre tela  100 x 100 cm



2009  Sem Título  Acrílico sobre tela  45 x 50 cm



2009  Sem Título  Acrílico sobre tela  130 x 96 cm



2009  Sem Título  Acrílico sobre tela  149 x 97 cm



2010  Sem Título  Acrílico sobre tela  45 x 50 cm



2010  Sem Título  Acrílico sobre tela  45 x 50 cm



2010  Sem Título  Acrílico sobre tela  92 x 73 cm



2012  Sem Título  Acrílico sobre tela  45 x 50 cm



2012  Sem Título  Acrílico sobre tela  100 x 100 cm



2012  Sem Título  Acrílico sobre tela  100 x 100 cm



2012  Sem Título  Acrílico sobre tela  100 x 100 cm



2012  Sem Título  Acrílico sobre tela  100 x 100 cm



2013  Sem Título  Acrílico sobre tela  99 x 69,5 cm



2013  Sem Título  Acrílico sobre tela  100 x 70 cm



2013  Sem Título  Acrílico sobre tela  100 x 88 cm



2013  Sem Título  Acrílico sobre tela  100 x 90 cm



2013  Sem Título  Acrílico sobre tela  100 x 90 cm



2013  Sem Título  Acrílico sobre tela  105 x 75,5 cm



2016  Sem Título  Acrílico sobre tela  60 x 60 cm



2016  Sem Título  Acrílico sobre tela  60 x 60 cm



2016  Sem Título  Acrílico sobre tela  100 x 81 cm



2016  Sem Título  Acrílico sobre tela  100 x 81 cm





ELEMENTOS BIOBIBLIOGRÁFICOS E CRÍTICOS

1935
Nasce em Estremoz.

1954
Conclui o Curso de Preparação às Belas-Artes na 
Escola de Artes Decorativas António Arroio, em 
Lisboa. 

1956
Exposições colectivas:
X Exposição Geral de Artes Plásticas, em Lisboa, SNBA.
Exposição de Arte Moderna, na Póvoa de Varzim. 

1957
Inscreve-se na Escola Superior de Belas-Artes do Porto.

Exposições colectivas:
Exposição no Clube de Campismo de Setúbal.
1.ª Exposição de Artes Plásticas da Fundação Calouste 
Gulbenkian, em Lisboa.

1958
Começa a trabalhar em Artes Gráficas.

Exposições colectivas:
11 Pintores Portugueses, em Madrid, na Galeria Abril.
II Salão de Primavera da Costa do Sol, no Estoril.
VII Exposição Magna da Escola Superior de Belas-Artes 
do Porto.

1959
Exposições colectivas:
I Exposição Extra-Escolar dos Alunos da Escola Superior 
de Belas-Artes do Porto, em Lisboa e Porto.
VIII Exposição Magna da Escola Superior de Belas-Artes 
do Porto.

1960
Exposições colectivas:
II Exposição Extra-Escolar dos Alunos da Escola 
Superior de Belas-Artes do Porto, no Porto, Coimbra e  
Lisboa.
IX Exposição Magna da Escola Superior de Belas-Artes 
do Porto.
Exposição de Arte Moderna, em Amarante.
Salão 60, no Clube Fenianos, no Porto, 
Doze Artistas da Metrópole, em Lourenço Marques.
Festival de S. Lucas, em Évora.

1961
Exposições colectivas:
III Exposição Extra-Escolar dos Alunos da Escola 
Superior de Belas-Artes do Porto, no Porto, Coimbra e  
Lisboa.
X Exposição Magna da Escola Superior de Belas-Artes do 
Porto, no Porto.

Arte Portuguesa, na Antuérpia. 
II Bienal de Paris – Jovem Pintura, em Paris.

Prémios:
1.º Prémio de Pintura na Exposição de Artes Plásticas 
integrada na Queima das Fitas, em Coimbra.

Todos de perfeito acabamento, apresenta Armando 
Alves quadros de tão sensível e poética unidade, todos 
tão bem estruturados, que os podemos considerar como 
constituindo uma das melhores séries expostas. São 
frias as cores utilizadas por este artista – tonalidades 
verdes, azuis e cinzentas. Um equilíbrio entre o abstracto 
e o figurativo. Há uma lua que vai pelo firmamento, 
azulada e leve, como que exalada pelo solo, superfície e 
base que Armando Alves utiliza como afirmação terrena 
e humana. Afirmam-se, também, horizontes recortados 
por silhuetas, sobreposições ténues ou bem demarcadas, 
paralelismo, reflexos estilizados... Estas pequenas obras 
são como que instantâneos nocturnos, apontamentos de 
horas adormecidas, o que quer que seja de interpretação 
subjectiva de lento decorrer da imensidão estelar.
O Primeiro de Janeiro

1962
Conclui o Curso Superior de Pintura, na Escola 
Superior de Belas-Artes do Porto, com classificação 
final de 20 valores.
É convidado a exercer o cargo de Professor 
Assistente na mesma Escola. Aí permanece até 
1973.

Exposições colectivas:
XI Exposição Magna da Escola Superior de Belas-Artes 
do Porto.
Exposição de Artes Plásticas, organizada pelo Lusitano 
Ginásio Clube, em Évora. 

1963
Exposições colectivas:
Exposição inaugural da Cooperativa de Actividades 
Artísticas “Árvore”, no Porto.
XII Exposição Magna da Escola Superior de Belas-Artes 
do Porto.

... Do simples nu de uma academia à composição de 
qualquer assunto mitológico, profano, paisagístico, 
retrato ou natureza-morta, em todos estes géneros, 
Armando Alves usou para seu governo e prazimento 
uma linguagem simples sem ser ingénua, clarificada, 
traduzida em massas dispostas compassadamente e livres 
de escoras que perturbariam a sua leitura. Alentejano fiel 
à sua província no que ela tem de distinto, tanto nos seus 
hábitos como em certo sotaque que ainda conserva, mas 
amando o Norte onde se fixou, não deixa de continuar 
preso à extensão dos longes da sua terra que se espreguiçam 
a perder de vista na sua medida física constante. Desta 



prisão natural e humana saem-lhe da paleta tons surdos, 
planos e estáticos. A profundidade e a distância ainda 
que exprimam terras nortenhas são dadas pela diferença 
de tamanho dos vários elementos que as compõem e 
quase parecem símbolos. Conciso à custa de trabalho, 
move, divide, multiplica as massas das suas telas, em 
combinações bem ordenadas da memória do que viu ou 
inventou. Assim, vem concretizando Armando Alves as 
suas ideias no mundo plástico da Arte...
Barata Feyo

1964
A convite da Fundação Calouste Gulbenkian, 
efectua uma viagem de estudo a Inglaterra.

Fui talvez parar longe, em busca de uns sinais, de 
uns indícios, que me permitissem entrar na pintura 
de Armando Alves. É que me parece que se não nasce 
impunemente no Alentejo, e menos ainda quem um dia 
se descobre pintor. Que relação há entre a sua pintura e 
a terra em que acabo de me debruçar? E haverá relação? 
Eu creio que sim. Mais: creio que Armando Alves se 
descobriu alentejano ao mesmo tempo que se descobria 
pintor. O amor à pintura confundiu-se nele com o amor 
ao Alentejo, acabou por ter um só nome. Tal aliança o 
conduz naturalmente (ou se preferem: fatalmente), não à 
flor das coisas mas ao seu perfume penetrante. O Alentejo 
entra nos seus quadros como à noite se entra em casa: para 
desvendar uma intimidade. E o amigo, o confidente, o 
ombro onde apoiar a cabeça. É a sua pena, o seu consolo. E 
uma maneira de falar, um gesto só, um segredo impossível 
de guardar. O pintor pode mudar de cidade, trocar de 
luz, olhar devagar pontes e águas, aperfeiçoar técnicas, 
experimentar processos, viajar – o Alentejo continuará 
ali como uma grande, imensa fidelidade, porque ninguém 
pode mudar de coração, e era do coração que estávamos 
a falar.
Eugénio de Andrade

Trata-se de um artista ainda novo, mas já com um 
amadurecimento notável, uma personalidade definida, 
um extraordinário poder de síntese, que devem ser a 
resultante de um estudo e trabalho aturados, de grande 
persistência nesse trabalho e nesse estudo e de uma 
autêntica radicação numa realidade geográfico-humana 
– a alentejana – que se nos patenteia nos seus quadros 
coada por uma abstractização que não extingue porém os 
elementos figurativos iniciais, antes lhes dá maior força, a 
força que resulta de toda a depuração exigente.
Jornal de Notícias

1965
Realiza o cenário para “Auto da Feira”, integrado 
no Espectáculo Vicentino do Teatro Experimental do 
Porto, com encenação de Carlos Avilez.
Viagens de estudo a Espanha e França.

Exposições individuais:
Cooperativa de Actividades Artísticas “Árvore”, no 
Porto. 
Exposição de Artes Gráficas na Escola Superior de 
Belas-Artes do Porto.

Exposições colectivas:
Primeiro Salão da Primavera, em Guimarães.

1966
Realiza o cartaz para a peça O Gebo e a Sombra, 
encenada por Ernesto de Sousa no Teatro 
Experimental do Porto.

Exposições colectivas:
XV Exposição Magna da Escola Superior de Belas-Artes 
do Porto.

1967
Exposições colectivas:
Exposição inaugural da Galeria Divulgação, Porto.
Exposição de Arte Portuguesa, Bagdad, organizada 
pela Fundação Calouste Gulbenkian.
XVI Exposição Magna da Escola Superior de Belas-Artes 
do Porto.

1968
Constitui o Grupo “Os Quatro Vintes” com Ângelo 
de Sousa, Jorge Pinheiro e José Rodrigues.
Assume a Direcção Gráfica da Editorial Inova, 
fundada neste ano. Entre as obras mais emblemáticas 
que dirige encontra-se a obra Daqui Houve Nome 
Portugal. Antologia de verso e prosa sobre o Porto, 
organizada por Eugénio de Andrade. Edição especial 
comemorativa dos 1100 anos da cidade do Porto.

Exposições colectivas:
Os Quatro Vintes, Cooperativa Árvore e Galeria 
Alvarez, no Porto.
Exposição de Arte Moderna, Museu de José Malhoa, 
nas Caldas da Rainha.

1969
Dirige graficamente a obra Cartas Portuguesas 
atribuídas a Mariana Alcoforado, traduzidas por 
Eugénio de Andrade, com desenhos de José 
Rodrigues. Edição especial comemorativa dos 300 
anos da publicação do texto original.

Exposições colectivas:
Os Quatro Vintes, Galeria Zen, Porto; SNBA, Lisboa.
Exposição de Arte Moderna no Cinquentenário da Morte 
de Amadeo de Souza-Cardoso, em Amarante.

Bibliografia:
BRONZE, Francisco – “Exposições”, Colóquio Artes, 
n.º 52, Fevereiro de 1969.

1970
Realiza o poster Catarina Eufémia, com desenho 
de José Rodrigues e poema de Sophia de Mello 
Breyner Andresen.

Exposições colectivas:
Os Quatro Vintes, Galeria Jacques Desbrière, em Paris.

Bibliografia:
DENEGE, Marguerite – “Quatro Artistas do Porto 
Expõem na Capital Francesa”, Jornal de Notícias, 2 
de Novembro de 1970.



Armando Alves et José J. Rodrigues sont plus originaux. 
Le premier, avec ses panneaux de bois monochrome fendus 
partiellement dont un angle se soulève légèrement comme 
le coin d’un feuillet de papier donne une vie extraordinaire 
à des surfaces impeccablement lisses et dépourvues de tout 
autre accident. Le second amuse avec ses petits jardins, 
entourés d’arbres découpés dans des feuilles de plexiglas 
coloré, qui délimite l’espace où il s’est livré avec l’esprit de 
1’enfance retrouvée à ses miniearthworks.
Le Monde

1971
Direcção gráfica das obras Memórias de Alegria 
– Antologia de verso e prosa sobre Coimbra, 
organizada por Eugénio de Andrade – edição 
especial comemorativa do centenário da “Geração 
de 70” e Ostinato Rigore, de Eugénio de Andrade, 
cuja capa reproduz um desenho seu.
Realiza o poster Meditação em Catarina, com 
poema de Egito Gonçalves e desenho de Augusto  
Gomes.

Armando Alves, 36 ans, fait partie du groupe portugais “Os 
Quatro Vintes”. Ses tableaux se présentent comme des surfaces 
de bois de couleur unie d’où surgit un accident, déchirure, 
voilage, pliage ou fente. Cet accro irrationnel accroche la 
lumière comme une sculpture et met en évidence la tension 
qui s’exerce entre l’œuvre et l’espace qui l’entoure... Ce que 
Fontana cherchait derrière une fente, Alves le cherche dans 
la déformation, la torsion, le déchirement du contreplaqué. 
Toute pénétration de l’espace nécessitant une dépense de forces 
physiques, le relief, “l’accident” du tableau apparemment 
fortuit et éphémère, est envisagé statiquement; les forces 
qui sous-entendent l’horizontalité sont définitivement 
neutralisées. L’effort d’un instant que nécessite le pliage 
du bois est restitué d’une manière permanente. L’espace est 
directement perceptible dans ces forces violées...
Connaissance des Arts

1972
Dirige graficamente as obras Variações sobre um 
corpo  –  Antologia de poesia erótica contemporânea, 
organizada por Eugénio de Andrade, com 26 
desenhos de José Rodrigues; Versos e alguma prosa de 
Luís de Camões  –  Antologia organizada por Eugénio 
de Andrade, comemorativa dos 450 anos do 
nascimento de Camões;  e a colecção “ Biblioteca 
Camiliana ”, dirigida por Alexandre Cabral.
Realiza o cartaz da peça A Casa de Bernarda Alba, 
encenada por Angel Facio no Teatro Experimental 
do Porto. 

1973
Dirige graficamente a colecção de poesia “Indícios 
de Oiro”.
Realiza os cartazes: comemorativo da 1.ª Exposição 
de Ourivesaria Artesanal de Gondomar; Nicolau 
Nasoni Arquitecto do Porto, na comemoração do 
II Centenário.
Realiza selos para a série “Centenário dos 
Transportes Públicos na Cidade do Porto”.

Exposições colectivas:
Exposição na Galeria Dois, no Porto.

Bibliografia:
PERNES, Fernando – “Galeria de Arte Portuguesa 
– Armando Alves”, Jornal de Noticias, 18 de Agosto 
de 1973.

1974
Realiza o cartaz A Vontade Popular, MDP.
Ilustra e dirige graficamente O Elefante Cor-de-
Rosa, livro infantil de Luísa Dacosta, editado pela 
Figueirinhas, no Porto.

1975
Assume a direcção gráfica da Editorial Limiar, 
fundada neste ano.
Realiza o poster Povo/MFA (homenagem a Vasco 
Gonçalves, com desenho seu e poema de Eugénio 
de Andrade) e os cartazes: Comemorativo do 53.º 
Dia Mundial da Cooperação; Emigrante – Dinamização 
Cultural; Comemorativo do Ano Internacional da 
Mulher; Comemorativo do Dia Mundial da Infância.
Realiza o cartaz e os cenários para a peça Lux 
in Tenebris, sobre texto de Bertolt Brecht, com 
encenação de Pere Planella, levada à cena pela 
Seiva Trupe, no Porto.
Participa no Mural Colectivo de Viseu.

Exposições colectivas:
Levantamento da Arte do século XX no Porto, Museu 
Nacional Soares dos Reis, no Porto.

1976
Dirige a exposição e a organização gráfica do 
catálogo da Exposição dos 30 anos de Eugénio de 
Andrade, realizada pela Inova, na Fundação 
Engenheiro António de Almeida, no Porto.

1977
Dirige a exposição e a organização do catálogo 
da Semana de Colóquios e Cinema dedicada à obra de 
Vergílio Ferreira, realizada pela Editorial Inova, no 
Ateneu Comercial do Porto.
Realiza o programa para os concertos de Homenagem 
a Fernando Lopes Graça no seu 70.º aniversário.
Realiza o cartaz para o Campeonato da Europa de 
Cadetes – Taça Jean Becker – Ténis CTP.
Realiza selos para a série “Barcos da Costa 
Portuguesa”.

1978
Realiza o cartaz e programa para Os Emigrantes, 
peça de Slawomir Mrozok, encenada por João 
Lourenço e levada à cena pelo Teatro Experimental 
do Porto e o Poster dedicado a Augusto Gomes, 
com texto de Eugénio de Andrade.

Exposições individuais:
Galeria Jornal do Notícias, Porto. Nesta ocasião é 
editado pela Editorial Inova um catálogo com ampla 
documentação iconográfica e crítica, e textos de 
Eduarda Chiote, Jorge Lima Barreto e Luísa Dacosta.



Bibliografia:
“Armando Alves na Galeria JN”, Jornal de Notícias, 
14 de Março de 1978.
“Armando Alves na Galeria JN”, Jornal de Notícias, 
21 de Março de 1978.
CORDEIRO, Jorge –“Armando Alves: Esta 
Exposição é uma Pesquisa Estética”, Jornal de 
Notícias, 29 de Março de 1978. 
“Obras de Armando Alves expostas na Galeria 
JN”, Jornal de Notícias, 15 de Março de 1978. 
ROCHA, Arlindo – “A “Inutilidade” da Arte de 
Armando Alves”, O Primeiro de Janeiro, 29 de Março 
de 1978.

[…] Sobre a variação de um tema – ARCO-ÍRIS –, cria, 
Armando Alves, o prazer de um discurso plástico através de 
uma pesquisa rigorosa em que o sensível se vai depurando até 
à idealização. Inspirado num naturalismo que o não é. […]
[A pintura] em Armando Alves não pode ser confundida 
nem com o naturalismo, nem com o geometrismo, apesar da 
visibilidade dos planos horizontais e verticais da estrutura, 
das linhas de um rigor gráfico em que, nunca, a paixão ou 
a violência alteram a sobriedade; nem com uma álgebra 
(ainda que superior) da figura. Não se trata de utilizar 
espaços relativos, limitados severamente ao concreto, mas 
de criar espaços dilatados, que se expandam, ganhem 
qualitativamente dimensão – poética, cénica, sonora, lírica, 
rítmica –; espaços em que o horizonte funcione como órgão 
vivo onde respire o símbolo (corpo temático da composição). 
Espaços que desencadeiem sons (imagens) que se repercutem 
(sucedam no tempo); capazes de tornarem os olhos sons e os 
ouvidos cores; espaços metafóricos: de um segundo momento. 
E em que o ARCO se estilize, repercuta, ressoe, aproxime, 
afaste; em que a composição fale do prazer pelo prazer da 
variação na repetição – pois só na repetição funciona o ciclo 
–; de uma imagem que desafie (num também segundo ritmo 
perceptivo) o imaginar a imagem. 
Eduarda Chiote

Armando Alves foi um dos raros artistas portugueses que 
se dedicou à arte cinética e foi aí que eu o encontrei pela 
primeira vez: pequenos objectos que se moviam em ritmos 
simétricos; primorosamente executados; insinuantes volumes 
geométricos que se relacionavam na magia contrapontística 
dos movimentos: figuras perfeitas que investiam num 
acabamento que só nos grandes músicos podemos observar 
quando delineiam as mais sensuais melodias: em Paris a 
arte cinética revolucionava a estética contemporânea mas a 
minúcia e o requinte com que Armando Alves trabalha um 
objecto eram difíceis de observar nos cinéticos parisienses: 
apercebi-me sem frieza ou racionalismo excessivos do domínio 
rigoroso que este homem tem sobre a natureza da Arte: como se 
o trabalho dos dedos fosse obrigado a atingir o mais delicado 
desenho da produção maquínica: era o artista gráfico que se 
revelava ao nosso subconsciente: a multiplicidade de ritmos 
apercebia-se na profusão das formas estáticas ou dinâmicas: 
olhávamos cada peça com a curiosidade atónita com que 
observamos qualquer surpreendente e novo design industrial.
Jorge Lima Barreto

Do sonho, como um fruto maduro, soltou-se o arco-íris. 
E começou a obsessionar o pintor que o ligou ao dia e 
à hora, à atmosfera de convulsos céus tempestuosos, ao 

solo que nos sustenta, à necessidade da esperança. O 
arco-íris. Vermelho, sangue que fecunda a terra, laranja 
como a ardência do olho solar sobre a planície alentejana, 
amarelo do trigo maduro, verde, seara imatura grávida 
de promessas, azul límpido e transparente de céus claros, 
anil, crepúsculo e hora em que as cegonhas regressam aos 
ninhos, violeta como as sombras da tarde a putrefazerem-
se na cal das fachadas.
Mas eis que o arco-íris se desprende do quotidiano e se 
torna distância em que a dimensão humana se mede com 
a dimensão cósmica que nos rodeia, desconhecida – e se 
espreita por frestas e por erguer de pontas. E, então o 
arco-íris dobra-se ao jeito humano, fende-se, geometriza-
se, rectilíneo, torna-se estrutura dúctil que se submete a 
uma vontade. De elemento cósmico torna-se recriação do 
homem, à medida do nosso bafo. O arco-íris. 
Luísa Dacosta

1979
Dirige graficamente a última edição da Editorial 
Inova, Poemas do Último Século Antes do Homem.

1980
Assume a direcção gráfica da Editorial Oiro do 
Dia, sucessora da Inova.
Realização gráfica, nesta editora, da colecção 
de poesia “Obscuro Domínio” e “O Aprendiz de 
Feiticeiro”.

1981
Dirige graficamente o catálogo da Exposição 
Retrospectiva dos 50 primeiros espectáculos do Teatro 
Experimental do Porto.
Realiza selos para a série “Barcos dos Rios 
Portugueses” e “1.º de Maio”.

Exposições individuais:
Galeria Jornal de Notícias, Porto. Na ocasião é 
editado, pela Oiro do Dia, um álbum de três plaquetas 
dedicadas a Armando Alves com desenhos seus e os 
textos A condição do olhar de Maria Alzira Seixo, A 
plenos pulmões de Herberto Helder e Armando Alves e a 
lâmpada de Aladino de Eduarda Chiote.

Bibliografia:
CHIOTE, Eduarda – “Armando Alves e um 
estranho itinerário”, Jornal de Notícias, 26 de Maio 
de 1981.
MOURA, Vasco Graça – “Matéria e Geometria na 
pintura de Armando Alves”, Expresso, 9 de Maio de 
1981. 

[…] Sinto-o 
na nudez rigorosa e assumida que devolve a fatiazinha 
de terra muito estreita e o amplo céu deserto, na fissura. 
Crepuscular... azul recolhimento de uma metáfora 
dilacerada. Ferida.
Pelo ocre. Terra-de-sena. Verde restolhado.
Pelo espessamento (a secura), eu acho... eu acho… 
demasiado austero; triste.
Empolado, aqui e além, por uma rugosidade. Acidente? 
Relevo? Recorte aflitivo de chaparro? – De qualquer 
modo, um charco. Boca. exausta; – gretada. –



Pelo vento.
O vento quente quente quente. Moderado. Irrespirável! 
Zeloso de céu que se lhe entrega por entre, à tarde, o canto 
das cigarras e a aura. […]
aprendi com a tua pintura que lançarmo-nos sobre as 
coisas sem a delicadeza do seu controlo implica um corpo 
avaro. Que não conhece o mais intenso: a pele, a macieza. 
A penetração subtil; fragilidade e força; doçura; inquieta 
serenidade com que violentas… o relevo e essas zonas lisas 
de mobilidade extrema em que a planície é vertente sonora; 
lilás de riso ou homem que não aceita outro compromisso 
que não seus próprios temas. 
Eduarda Chiote

[…] O percurso de Armando Alves: desde os palimpsestos 
espasmódicos, passando pela agudeza sensível dos 
grafismos ou a agressiva festividade dos graffitti 
recuperados do anonimato ou o rotativismo planetário 
de um quadro-objecto, até às monocromias golpeadas, em 
que os fulcros de energia se concentram muito mais nas 
lacerações que nos planos vermelhos ou azuis ou negros. O 
arco-íris irrompe desses golpes vivos. 
O arco-íris, por assim dizer expelido de uma ferida 
carnal, é a metáfora genésica. O seu lirismo inocente 
parece não atender à violência. Mas a harmonia e o bom 
gosto não iludem a rudeza que trabalha em segredo esta 
pintura. Cuja obscuridade agreste pode outorgar-se uma 
cor sibilinamente apresentada como vazio, invisibilidade 
– ousemos o paradoxo: uma invisibilidade ou um 
vazio tratados como cor vermelha ou azul. A brancura 
decomposta compõe assim o alfabeto lustral com que se 
executará a muito tangível escrita do mundo. […]
Herberto Helder

[…] A planície é o quadro. Planura azul de lava.
Por exemplo: a maciez do veludo de espigas rubras explode 
bruscamente no azul que entorna o ímpeto sanguíneo por 
essa tempestade boreal. Placidamente o favor mudo do 
homem a aceita – no olhar dominada a incandescência. 
Consegues então a nitidez da cor unida, o brilho seguido do 
vermelho, turvo no rasto da incerteza: a lenda, doce lugar 
da franja, ruptura que arrasta a mão na unidade dos dias, 
das cores, totalidade irisada da manhã a abrir. […]
Rodeias fortemente a funcionalidade da cor e qualquer 
traço se marca em amplexo de unificação humedecida, 
logo sacralizada em verniz imortal. Ou, mais 
prudente, com o marginal pudor de quem carregou 
uma a uma as pedras do lar que o fogo escureceu, 
traças as vias de abertura das cores que festejam o 
nascer do Sol. Ou a mobilidade – a transformação.  
Pois conheço essa terra que os olhos transformam no ardor 
das mãos – lápide de papel, tela a arder. […]
Maria Alzira Seixo

As questões tectónicas atingem o despojamento da máxima 
simplificação gráfica, criando suportes e planos puramente 
geométricos para a inscrição do gesto; a utopia já não se 
recorta em elementos heptalistrados; a noção de horizonte 
impõe-se com uma severidade obstinada, coincidindo ou 
não com os travejamentos geométricos mais ostensivos, em 
desenvolvimentos que se formulam sem recurso a símbolos 
exteriores a si mesmos (raras pinturas serão, aliás, tão-
pouco “literárias” como esta na sua fase actual), mas em 

que nós introduzimos deslocações de leitura “naturalista” 
e geomórfica. E o gesto regressa, já veremos como, em 
discretas sismografias palpitantes, ou em céus convulsos 
como no Greco, na distância virtual dos espaços propostos 
a uma memória reminiscente de planícies e de mares.
Dir-se-ia pois que esta poética do espaço que nós lemos nela 
anexa a seu favor os ingredientes de uma enorme e desejada 
duplicidade: por um lado, a evocação transfigurada 
dessas vastas extensões ondulantes do real, que fazemos 
por contaminação de outras experiências; por outro, a 
simples superfície de cada quadro que, no próprio facto 
de plasticamente se bastar a partir de valores elementares 
de estrutura e forma, situa um espaço aparentemente 
irredutível, para aquém ou para além das suas duas 
dimensões. A opção metodológica terá sido a de pintar 
superfícies da própria superfície e à custa desta; a aposta 
criadora, que o quadro viva disso.
Vasco Graça Moura

1982
Dirige graficamente as edições: Maternidade, de 
Almada Negreiros, para a Imprensa Nacional; Os 
Lusíadas, com desenhos de José Rodrigues, para a 
Livraria Figueirinhas; e Obras Completas de Manuel 
da Fonseca, para a Editorial Caminho.
Realiza a exposição O pintor e a cidade. Aguarelas de 
António Cruz sobre o Porto e outros lugares, na Casa do 
Infante, e dirige graficamente, na Oiro do Dia, a 
edição de um álbum com o mesmo título.

Exposições colectivas:
Aspectos da Arte Abstracta 1970-1980, SNBA, Lisboa.
Arteder/82 – Muestra Internacional de Arte Gráfica, em 
Bilbao.
Gráfica de Portugal, Galeria Am Weldandam, em 
Berlim.

1983
Organiza, com Rogério Ribeiro e José Aurélio, a 
Galeria do Desenho para o Museu Municipal de 
Estremoz.

Exposições individuais:
Exposição de Artes Gráficas, Museu dos Biscainhos, 
Braga.

Exposições colectivas:
1.ª Exposição Nacional de Desenho, Cooperativa 
Árvore, Porto.

Prémios:
1.º Prémio na Mostra de Artes Gráficas Grafiporto 83, 
Museu Nacional Soares dos Reis, Porto.

Bibliografia:
ALMEIDA, Bernardo Pinto de – “Armando Alves 
pintor e artista gráfico ao Notícias da Tarde”, 
Notícias da Tarde, 3 de Junho de 1983. 
CAMPOS, Jorge – “Armando Alves: pintar é uma 
boa razão para viver”, Norte Popular, 6 de Janeiro 
de 1983.
CLÁUDIO, Mário – As manobras da Paz , O Diário, 6 
de Março de 1983.



MOREIRA, Araújo – “Armando Alves: livros de 
poetas louvam suas artes”, O Diário, 6 de Março de 
1983. 
MOURA, Vasco Graça – “Matéria e Geometria na 
pintura de Armando Alves”, in Caderno de Olhares, 
Oiro do Dia, 1983.

1984
Exposições colectivas:
Quadros de uma Exposição, Posto de Turismo da 
Câmara Municipal, em Matosinhos.
Galeria Altamira, Lisboa (com Jorge Pinheiro, José 
Rodrigues, Mário Américo e Zulmiro de Carvalho)
15 Artistas Portugueses, Goethe Institut, na 
Alemanha.
IV Bienal Internacional de Vila Nova de Cerveira, em 
Vila Nova de Cerveira.

Bibliografia:
CHICÓ, Sílvia – “A Força do Desenho”, Jornal de 
Letras, n.º 93, Abril de 1984.

1985
Exposições individuais:
Exposição de Serigrafias no Museu dos Biscaínhos, 
em Braga.
Exposição de Pintura Paisagens Destino, Cooperativa 
Árvore, Porto. O catálogo, editado pela Oiro do Dia, 
tem textos de Mário Cláudio e Fernando Pernes.
Realiza selos para a série “Barcos Típicos dos 
Açores”

Exposições colectivas:
Colectiva, Lisboa, Atelier 15.
Os Quatro Vintes 15 Anos depois, Porto, Casa do 
Infante, com catálogo editado pela Oiro do Dia.  
A publicação inclui textos de Eugénio de Andrade, 
Fernando Pernes, José-Augusto França e Vasco 
Graça Moura. 

Bibliografia:
ALMEIDA, Bernardo Pinto de – “Carta do Porto”, 
Colóquio Artes, n.º 65, Junho de 1985.
BARROSO, Eduardo Paz – “Os Quatro Vintes 
de ontem: à distância vêem-se melhor”, Jornal de 
Notícias, 16 de Fevereiro de 1985.
Comércio (O) do Porto, 17 de Fevereiro de 1985.
“Exposição de Armando Alves: as mãos e os frutos 
de um homem do Alentejo e artista do Porto”,  
O Diário, 12 de Maio de 1985. 
FERREIRA, Jorge – “Armando Alves: Amizade: 
aprendi-lhe o sentido no Alentejo”, Diário Popular, 1 
de Junho de 1985.
LOPES, Óscar – “Acerca de Armando Alves ou 
antes... quase”, Jornal de Letras, n.º 145, Abril de 
1985.
PERNES, Fernando – “Armando Alves – da Terra 
e do Mar... Uma Poética do Elementar”, Diário de 
Lisboa, 30 de Maio de 1985.
Primeiro (O) de Janeiro, 16, 17 e 24 de Fevereiro de 
1985.
PINA, Manuel António – “Armando Alves: Arco-
íris e Solidão”, Jornal de Letras, 8 de Junho de 1985.

SERRANO, Miguel – “Uma grande, imensa 
fidelidade às Paisagens Destino”, O Diário, 12 de 
Maio de 1985.
TEIXEIRA, Ramiro – “Homenagem a Armando 
Alves”, Jornal de Notícias, 19 de Março de 1985.

Armando Alves, alentejano tranquilo, satisfaz-se mais 
tranquilamente. Assim ele alcança uma felicidade 
voluntária, ganha à custa de sonhos inteiramente 
realizados. Partido dum informalismo textural, 
praticado ainda nos anos 65-66, três ou quatro anos 
depois de ter concluído o curso de Pintura, Armando Alves 
esclareceu a sua visão numa exacta disciplina gráfica que 
completamente a transformou. 
O seu universo espacial, definido nos limites matéricos 
de colagens de panos, espessuras de tintas e espatulagens 
vigorosas, abriu-se a uma situação ideal; e o colorido que 
enchia de sombras a sua pintura, com predominâncias de 
“terras”, de ocres e de verdes amortecidos, também se abriu 
a uma situação ao mesmo tempo franca e requintada. 
De uma posição estética para outra, Armando Alves 
rejuvenesceu a sua pintura que o informalismo terroso 
fatalmente envelhecia de uma geração. 
José-Augusto França

A vertigem e a ascese cruzam-se na arte mais profunda, 
para além da pretensa dicotomia abstracto-figurativo, e 
unindo a exigência da afirmação vitalista à aspiração 
da pureza expressiva. Todavia, no seu vertiginoso lúdico, 
muito da pintura actual parece esquecer isso. A pintura de 
Armando Alves vem relembrá-lo.
Paisagens de latitude imprecisa e horas indecisas, 
os seus quadros são também expoentes dum rigor e 
despojamento estrutural a deixarem ecoar obsessiva voz 
de infinitude e intimismo. Neles habita uma memória 
dos lugares da infância que cresce pela saudade vinda 
junto ao mar. Há um fogo azul da noite ou do fim dos 
dias que embacia fulgores solares, ilumina sombras na 
fusão fria de irradiações evanescentes. Contudo, nenhum 
confessionalismo, qualquer reminiscência naturalista 
assistem à linguagem de Armando, toda tecida em 
silêncio e pudor. 
O evocativo e não o representativo, a essencialidade 
executiva na antítese de ênfase emotiva dimensionam-
lhe espaços onde a suspensão temporal diz o sublime 
do humilde, logo alheado de redundâncias brutalistas. 
Neles também, a estrita clareza do desenho invade-se de 
latentes pulsões telúricas, banhadas de difusa claridade 
crepuscular: horizontes duma planície longínqua que 
alvorecem atmosferas aquosas.[…]
O orgânico e o racional complementam-se pois na sua 
obra, cântico e arquitectura duma plenitude que a 
melancolia atravessa por intermitências do sombrio e do 
luminoso, na sucedaneidade ascensional de rectângulos 
organizados sobre fundos lisos, como justapostos na 
ordenação de faixas de opacidade e transparência que 
arrastam lembranças de antigos trípticos sacrais para um 
imaginário de inequívoca modernidade. […]
Fernando Pernes

[…] Mas, em vez de uma linha horizontal entre espaços 
de densidade diversa, talvez terra e talvez céu, e talvez 
ainda, de permeio, a densidade marinha – pode ser que 



antes se trate de uma janela, não sobre o mundo, mas sobre 
as percepções primordiais e mais ingénuas, ou míticas, 
dos elementos. Porque essa janela reduz-se, afinal, a uma 
alusão: é uma esquadria rectangular barrada a negro, às 
vezes mesmo sem barra, simples bordadura a possibilitar 
a co-presença de duas gradações da luz que se projectam 
no mundo tão discretamente sugerido – uma gradação 
de luz mais clara, no centro, e outra gradação de luz 
crepuscular, verticalmente bipartida, ou multiplicada a 
todos os bordos, a interromper (ou não) a continuidade 
dos laços, ou dos lances, de grafia, ou cor, em fuga. De 
modo que a visível geometria quadrangular evidencia 
uma vontade construtiva, mas evidencia também algo de 
diferente e a mais que essa vontade, algo que, pela cor e 
pela configuração, nos lembra (mas não é, ou não é só) o 
ondear do oceano ou das searas, nos lembra (mas não é, 
ou não é só) a água que se encrespa ou se despenha, nos 
lembra talvez o tojo, talvez o parto sangrento de um dia, 
talvez nuvens, espuma (ou um lenço branco) a boiar no 
azul, ou um metal fundente, vermelho-ferro ou cobre, mas 
nada é que se possa fixar do mesmo modo que uma palavra 
se fixa no dicionário, porque os tons e o modelado não 
deixam que, seja o que for, se converta em sinal apenas, ou 
se converta apenas em símbolo. […]
Óscar Lopes

Arte de signos, dispostos num meio que a sua presença 
neutraliza, a arte de Armando Alves assume uma 
responsabilidade de ordenação que é uma responsabilidade 
total. Cada uma das suas obras marca uma posição 
própria e uma situação do conjunto, assinalando-a e 
assinalando-se com uma discrição sensível e vigorosa, ao 
mesmo tempo. Em 1968, esses signos-objectos definem-se 
com uma tranquila monumentalidade. Presos à parede, 
ligam-se a ela por uma cumplicidade arquitectónica: 
são elementos de construção apenas mais imaginosos, e 
por essa mesma imaginação acrescentam à arquitectura 
a dimensão que esta devia ter e quase nunca, ai de 
nós, tem... Placas de madeira pintada de cores fortes e 
harmonizadas, ou mesmo de branco, elas encurvam-
se ou ondulam numa perfeição geométrica que se vê ser 
da vontade determinante do artista. A sua perfeição 
era já parte integrante do projecto – e é ela que permite 
ligar os dois termos do processo criativo, numa mediata 
surpresa, de efeitos mensuráveis. O espaço em que essas 
formas intervêm não é agredido por elas, mas animado, 
a ponto de fazer delas um elemento seu. E assim é que 
o diálogo entre o artista e o espaço em que este actua é 
verdadeiramente um diálogo: o artista desenha no espaço 
e este é desenhado por ele, isto é, absorve o seu gesto numa 
forma activa.
José-Augusto França

1986
Exposições colectivas:
Arte Portuguesa, em Bordéus.

Bibliografia:
LOPES, Óscar – “Acerca de Armando Alves ou 
antes, quase…”, O Diário, 5 de Outubro de 1986; 
inserido também na obra Uma Arte da Música e 
Outros Ensaios, editada pela Oficina Musical.

1987
Exposições individuais:
Galeria Nasoni, Porto. O texto do catálogo é 
assinado por Joaquim Matos Chaves.
É lançado o álbum Armando Alves. Aproximação ao 
Silêncio, editado pela O Oiro do Dia, com textos de 
Fernando Pernes e Vasco Graça Moura.

Exposições colectivas:
Colectiva de Desenho da Cooperativa Árvore, Porto, 
Mercado Ferreira Borges.
MARCA 87, Madeira – Stand Galeria Nasoni.

Bibliografia:
ANDRADE, Eugénio de – “A Fidelidade em 
Armando Alves”, Jornal de Letras, 26 de Outubro de 
1987.
SILVA, Germano – “Armando Alves: no Porto ou 
em Paris continuo a pintar o Alentejo”, Jornal de 
Letras, 26 de Outubro de 1987.

Ele veio da planície, como se sabe. Veio da ondulação das 
searas, ininterrupta, até quando não há vento. Só muitos, 
muitos anos depois descobrirá dentro de si outra ondulação 
– a do mar, agora a dois passos de casa. Mar que nos entra 
pela varanda com o verão, ou podemos encontrar à porta, 
como se nos esperasse para uma carícia. É esta a surpresa 
que nos traz hoje esta pintura – o mar, o mar, o mar, de 
vaga em vaga. A ondulação do trigo, de que ainda há 
vestígios em várias telas, sucedeu a ondulação da espuma. 
Os ocres queimados cederam o passo aos azuis gloriosos. 
Os amarelos sombrios abriram-se à rebentação das vagas. 
Espuma ou esperma, tanto faz – estas golfadas têm um 
destino: emprenhar a terra. 
Continuo a pintar o Alentejo, diz-me ele. Mas agora um 
Alentejo de água, digo-lhe eu. Gosto desta fidelidade. A força 
de um artista vem-lhe do conhecimento dos seus limites. E 
os limites do homem são os da sua paixão, essa desmesura.
Eugénio de Andrade

Meu Caro Armando: já o sabes, ninguém o ignora. A teu 
propósito, aliás, Óscar Lopes o disse admiravelmente. 
E que as palavras não chegam nunca para expressar a 
eloquência que a arte nos vem trazer. Isso mesmo se 
confirma na série de textos aqui reunidos. Com autorias 
várias, de diversas datas, neles se assume sobretudo 
a homenagem que, com certeza, tu mereces. Mas que 
discurso algum poderá integralmente cumprir, para além 
da excelência de pensamento ou da agudeza sensível por 
muitas das presentes páginas irradiadas. Todos estamos, 
pois, em dívida contigo. Jamais a satisfaremos. Antes pelo 
contrário: por cada nova exposição, dir-se-ia dilatado 
o saldo de intraduzível que a tua obra comporta, num 
crescendo de solidão a catalisar profunda vontade de 
comunhão que só o silêncio selará em plenitude.
Aproximações ao silêncio! Eis assim como apetece chamar 
ao livro ora organizado, para retrospectivar uma biografia 
criativa cujos diferentes capítulos se evocam na lógica 
sucedaneidade de diferenciadas fases evolutivas. Quanto, 
numa pluralidade de solicitações experimentais, ida da 
concepção do cartaz efémero à execução de amplos murais. E 
conduzida, sempre, num extremo rigor, capaz de conjugar a 
variedade de temas ou técnicas na marca una do teu nome, 



tornado presença inconfundível dum imaginário actual que, 
nessa condição, arrasta inexprimível subjacência do mítico 
ancestral. De facto, formulada no apelo ao intuitivo, a tua 
pintura desperta-nos a memória do que de mais longínquo 
somos e esquecemos. Talvez por isso, estes quadros reconduzem-
nos àquele sentido da arte que apenas raros mestres do 
humilde e do sublime souberam articular, numa consciência 
estética, simultaneamente intimista e coral, irmanando a 
substancialidade telúrica ao mistério lírico. […]
Fernando Pernes

Numa primeira fase, de índole figurativa, são patentes a 
aprendizagem e o convívio com alguns dos que já eram, 
ou vieram a ser, os grandes nomes da ESBAP: Dordio, 
Augusto Gomes e Júlio Resende, Eduardo Luís, Sousa 
Felgueiras, etc. […] 
Seguem-se abstracções fortemente matéricas e 
expressionais, em que comanda a criação um sentido da 
plasticidade de uma terra elementar e da necessidade 
da sua modelação, da intervenção da mão humana, 
como se modelam e afeiçoam também o barro, a argila, 
a própria lama (a própria alma?), num plano ambíguo 
que é o das duas dimensões, mas que é também o da 
sua ruptura. A atitude será susceptível de uma leitura 
talvez mais demiúrgica: criar a partir do informe e do 
caótico, organizar texturas da matéria a partir da noite 
absoluta em que ela dorme; mas envolverá também, 
e mais significativamente, uma metáfora daquela 
elementaridade de uma relação humana com a terra, 
como tensão engendrante das formas num combate com 
ela. E aí, ao informe dessa matéria passa a impor-se uma 
estruturação, uma razão que a partir dela se encontra, ou 
que nasce de um encontro dinâmico dela com o gesto que 
aprende a agredi-la. […]
Depois, uma espécie de purismo conceptual e geométrico, 
sofisticadamente estilizado, sucede a esses primeiros 
tempos. Passamos a ter, numa plena ou numa quase 
tridimensionalidade, formas e objectos em madeira pintada 
de cores lisas, instalações, construções, etc., em que uma 
inflexão das superfícies, um golpe longo e certeiramente 
calculado, uma cesura, uma solução de continuidade, uma 
ondulação, imprevistamente animam peças uniformes, 
rigorosamente “construídas” de cores elementares, que 
obedecem a ritmos geométricos precisos e os despertam 
subitamente para uma reformulação das próprias condições 
da espacialidade e da sua implantação nela. […]
Um outro salto descontínuo revela-nos dois elementos 
novos na pintura de Armando que nos surgem com 
frequentes remissões para essas experiências anteriores; 
refiro-me a uma re-introdução da paisagem e a uma 
exploração de variabilidades atmosféricas, com ou sem 
referente paisagístico. […]
Restaria falar do Armando Alves professor da ESBAP, 
decorador, galerista, fotógrafo, autor de posters, panfletário, 
gráfico, desenhador, sei lá..., desse outro arco-íris de ofícios, 
dos espaços que tornou diferentes, das molduras que pensou 
como ninguém tinha pensado antes dele, dos desenhos 
que foi executando, que foi fazendo e refazendo ao longo 
de toda a carreira, com minúcias de Dürer e levezas de 
impressionista, com sentidos imprevistos da mancha e do 
jogo das linhas, com um pressentimento quase subliminal 
das pontes entre o abstracto e o figurativo, entre a caligrafia 

e a representação. Mas, quando se trata de “escrever 
sobre...”, é bom que fiquem resíduos de algumas coisas vistas 
e de algumas coisas ditas, para que um dia haja matéria 
para outras coisas ainda por dizer...
Vasco Graça Moura

A pintura de Armando Alves, a sua pintura dos últimos 
anos, posiciona-se justamente na confluência destes 
dois grandes vectores da arte. Resolvendo a forma como 
imagem e resolvendo a imagem como forma, o que só 
aparentemente é paradoxal. Porque como imagem é 
uma imagem de onde está erradicada a contingência, 
o circunstancial, e portanto se aproxima do estatuto 
da forma. Este seu essencialismo vai levar a outro, o 
essencialismo estritamente plástico do facto pictórico. 
E um e outro são de fácil comprovação sobretudo como 
consequência do extremo laconismo morfológico, a 
depuração que caracteriza a sua pintura. 
Basta mesmo uma apreciação imediata e menos reflectida. 
Apreciação que conduz à consideração da superfície como 
um espaço que se dispõe segundo uma organização de 
que a dimensão fundamental é a lateralidade, quer no 
sentido vertical quer no sentido horizontal. E este aspecto 
é de uma importância primeira porque este espaço leva 
ao desejo dos espaços sem limite com o que o visível é 
sinal de invisíveis. Mas estes invisíveis nada têm a ver 
com qualquer tipo de imaginário fantástico ou onírico, 
feitos de horror do vazio e construídos segundo pautas a 
que preside uma razão alógica. São antes dados por um 
sentimento da amplidão e da grandeza sem limites. Do 
infinito que, em termos de simbologia, pode ser também 
modo de desejo de um tempo que seja outro. […]
A pintura de Armando Alves tem a ver com as transfigurações 
que formulam arquétipos e as suas formas são formas 
eidéticas. Não deve ser vista como a mera depuração de 
uma contingência concreta que seria a um tempo motivo e 
textualização. Ela é mesmo um dos mais completos exercícios 
sobre o “eidos” que entre nós vem sendo praticado. Não 
é uma imagem que reconstitua um aqui e um agora. Que, 
representando, nomeie. E mais uma forma anónima e que se 
estabelece nos limites entre o representativo e o presentativo, 
admitindo o primeiro mas acentuando todo o fulgor e 
radicalidade do segundo. Porque a substantivação dos meios 
e o ênfase formal que é posto na concepção e na realização da 
obra desaconselham o ver na sua pintura uma informação 
outra que não seja de ordem conceptual ou estética.
Joaquim Matos Chaves

1988
É agraciado com a Medalha de Mérito – Ouro, da 
Câmara Municipal do Porto.

Exposições colectivas:
FIAC’88, Paris, Stand Galeria Nasoni.

1989
Exposições colectivas:
Galeria Vandelli, em Coimbra.
Galeria Múltiplo, em Espinho.

Bibliografia:
GONÇALVES, Egito – “Um grupo actuante”, 
Jornal de Letras, 26 de Dezembro de 1989.



SILVA, Germano – “Quatro Vintes: Um regresso 
sem futuro”, Jornal de Letras, 26 de Dezembro de 
1989.

1990
Exposições individuais:
Armando Alves.“Objectos” 1969-1990, na Galeria 
Nasoni, Porto. O texto do catálogo é assinado por 
Bernardo Pinto de Almeida.

Bibliografia:
FRAGOSO, Isabel – “Armando Alves e o 
conhecimento dos limites”, Jornal de Letras, 4 de 
Dezembro de 1990.

[…] Decorriam de uma apetência de design – consoante com 
tempos americanos e europeus distantes –, materializados 
e justificados no encontro com uma disciplina gráfica que 
então o pintor exercia com sucesso, tendo criado epígonos.
À aspereza textural e matérica dos seus quadros anteriores, 
sucedia-se a lisura fria e laminada das superfícies 
polidas; como às cores de meio-tom e ocres se substituíam 
os vermelhos e os azuis e os verdes e um ou outro negro de 
monocromo vivo e aberto; como ao que restava ainda de uma 
vaga nostalgia herdeira do neo-realismo, superavam agora 
as sensualidades resvalantes dos objectos/esculturas em 
estilizada referência art-deco, com a luxúria decorativa das 
suas formas cadenciadas por ritmos precisos e aparentados 
q.b. com a sedução da maneira. 
Há ainda hoje, nestes objectos, essa vibração de um 
encantamento gozoso com a sensualidade da vida e do 
mundo, ao mesmo tempo que uma apetência pela sedução 
das matérias que do projecto ganham a forma definitiva 
em trabalho de encomenda que se manda executar. […]
Nesse momento breve, que durou entre 69 e 71, Armando 
Alves esboçou um caminho que hoje, revisto (ainda e 
sempre) em contexto de nova sedução pelas potencialidades 
dos objectos, que toda a neo-objectística contemporânea 
explora com calculada frieza e distanciamento, num 
espaço em que se estetiza a vida e se apagam fronteiras 
entre design e artes plásticas (e vice-versa), ganha o teor 
de um trabalho precursor e pioneiro. 
Já ali se viam (e se vêem, por suficiente razão e bom senso) 
algumas das questões que se recolocam hoje às tendências da 
nova objectualidade: a sedução pela frieza inerte das matérias, 
a sofisticação da execução e o brilho distante do objecto mudo 
na indiferenciação calculada da sua presença discreta. 
Bernardo Pinto de Almeida

1993
Realiza selos para a série “Traineiras da Costa 
Portuguesa”.

Exposições individuais:
Cooperativa Árvore, no Porto.

Exposições colectivas: 
Um Ourives & Sete Artistas trabalham a Prata, Galeria 
Fernando Santos, no Porto.

1994
Exposições individuais:
Armando Alves. Pintura, na Galeria Degrau Arte, no 
Porto. Texto do catálogo de Laura Castro.

Exposições colectivas:
Exposição Colectiva de trabalhos em tamanho 
postal, Cooperativa Árvore, no Porto.
Zeitgenössische Kunst aus Portugal, Wiesloch.

Bibliografia:
Público, 3 de Janeiro de 1995.

1995
Exposições individuais:
Armando Alves. Pintura, Galeria Fernando Santos, 
no Porto. Catálogo com texto de Fernando Pernes.

Exposições colectivas:
ESBAP/FBAUP, organização da Faculdade de 
Belas-Artes da Universidade do Porto, Alfândega 
do Porto.
Exposição de Arte Portuguesa Contemporânea, em 
Amarante e Matosinhos.
Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira.
Justiça, Galeria da Praça, no Porto.
Galeria Municipal Arménio Losa, S. Mamede 
Infesta, em Matosinhos.
Zeitgenchssische Kunst aus Portugal, em Heidelberg e 
Bona.

Bibliografia:
FERNANDES, Maria João – “Armando Alves. O 
espaço do olhar”, Jornal de Letras, 20 de Dezembro 
de 1995.
Jornal de Notícias, 27 de Novembro e 24 de Dezembro 
de 1995.
Público, 24 e 29 de Dezembro de 1995.

[…] Na anterior paleta do pintor, fixara-se já a cor do 
vento, a varrer planuras com doloroso timbre de auroras ou 
poentes, caindo raso ao chão. Sequentemente, a sua pintura 
humedeceu-se da espuma atlântica, de evanescências 
nebulosas vindas de ensombrecido junto ao mar. Agora, 
consigo, dir-se-iam casar essas duas visões em diferente 
aproximação ao visionário. E que, pelas suas composições 
de dias mais próximos, intensificaram-se geralmente, a 
densidade matérica, a nervosidade gestual, o convulsivo 
rítmico, comparativamente a trabalhos anteriores, talvez de 
mais evidenciada estruturação gráfica e desenhística, por 
obediência a formalismos de planificação bidimensional, 
não abandonados mas distanciados. 
O fundamento de tal mutação expressiva enraizará 
na acentuação lírica de uma obra de constante ascese, 
abrindo-se a desejada conquista da alegria, chegada no 
atravessar da angústia, consoante a modelos românticos 
que, com Armando Alves, mantêm controlada ressonância. 
E susceptíveis de tornarem campos de luz dionisíaca, 
pontualmente tumultosos, o que antes haviam sido lisas 
superfícies de rigor e da nostalgia, subsistentes contudo. 
Trata-se de um processo de maturidade, a restrospectivar 
e harmonizar plurifacetadas vertentes de específica 
sensibilidade. Como, complementarmente, condensando 
legados vários de uma tradição paisagística nortenha 
que ele soube transfigurar de lembranças naturalistas ou 
simbolistas para um abstraccionismo cheio de memórias 
quer existenciais, quer culturais. […]
Fernando Pernes



A pintura actual de Armando Alves, em exposição na 
Galeria Fernando Santos do Porto, cria um horizonte 
plástico feito de densidade matérica e de uma estranha 
doçura e fluidez, que é ao mesmo tempo um espaço para 
olhar, para o imenso, verdadeira morada da alma. As 
suas paisagens inscrevem na intimidade dos pequenos 
formatos ou das grandes telas, uma respiração que une 
os movimentos do espírito e o espírito da natureza, a sua 
matéria encantada num mesmo sopro cósmico. 
A linha do horizonte torna explícita uma dualidade que a 
cor desfaz, um equilíbrio instável e oscilante entre o céu e 
a terra que trocam os seus mistérios, as suas substâncias. 
Alquimia da matéria habitada. Corre o fogo obscuro das 
entranhas da terra, escaldante e silencioso, lava púrpura 
que o azul docemente transfigura, o verde abraça e o rosa 
acaricia. Verde de líquida frescura, rosa matinal, sob o véu 
caudaloso do instante que passa, diluindo no céu inteiro o 
seu fulgor poente. O lilás enrubesce como um vinho antigo 
e precioso, e a paisagem mergulha subitamente nas suas 
raízes nocturnas, o seu tesouro de trevas.
Maria João Fernandes

1996
Exposições individuais:
Pousada de S. Francisco, em Beja.

Exposições colectivas:
Dimensão do Desenho, Rio de Janeiro, Paço Imperial.
Dez Pintores Portugueses, Zamora, Bienal de Zamora.
Galeria de Arte Delaunay, em Vila do Conde.
Associação Nacional de Farmácias, em Lisboa.

1997
Exposições individuais:
Armando Alves, Galeria da Praça, Porto. Texto do 
catálogo de Laura Castro.
Galeria Municipal de Vila Franca de Xira.

Exposições colectivas:
Farmácia, Galeria da Praça, no Porto.
Muito se falou já da interferência das artes gráficas sobre 
a pintura de Armando Alves, entendendo-se por isto que o 
rigor, a precisão de traço e a exigência de enquadramento, 
invadiram as telas e apropriaram-se do espaço. Estranha-
se, entretanto, que esse rigor gráfico, ou seja, a clareza das 
peças criadas, se obtenha no meio da mais completa, talvez 
aparente, desorganização. Porque assim é. Entre papéis 
recortados, esquissos desenhados, maquetas projectadas, 
indicações desencontradas, trabalhos iniciados, outros 
quase acabados, prazos iminentes, angústias de última 
hora, consensos atribulados, decisões instantâneas, 
cálculos de previsão, surpresas irremediáveis. De tudo isto 
se constrói o quotidiano inquieto de que resulta a limpidez 
formal. Um verdadeiro caos, prova obrigatória para a 
passagem à disciplina. […]
Muito se falou também da interferência do sentimento 
alentejano na pintura de Armando Alves, entendendo-se 
por isto, que a lonjura da planície e o silêncio reinante se 
convertem nos elementos mais notáveis da sua produção. 
E, ao mesmo tempo, insiste-se na ideia de que foi no 
contacto com o mar que aquele sentimento mais se revelou 
e se acentuou, assimilando-se a ondulação da planície 

à ondulação do oceano. Mais uma vez a procura da 
tranquilidade se realiza no seio da agitação.
Laura Castro

1997/98
Exposições colectivas:
Dimensão do Desenho, em Brasília, Belo Horizonte, 
Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, Belém, 
Santos, Niterói, São Paulo, Rio de Janeiro e 
Santiago do Chile.

1998
Exposições colectivas:
Cruz Vermelha, Expo’98, em Lisboa.
Exposição do Prémio Nacional de Pintura António 
Joaquim (artista de Gaia), em V. N. Gaia.
VIII Cimeira Ibérica, Cooperativa Árvore, no Porto.

1999
Exposições colectivas:
CIRCA 1968, Fundação de Serralves (exposição 
inaugural do Museu de Arte Contemporânea), no 
Porto.
50 anos 50 Quadros – Cores do Porto, Colégio 
Universitário, no Porto.
Tesouros de Portugal, organizada pela Cooperativa 
Árvore e integrada nas comemorações do 10 de 
Junho, em Macau.
Trajectos do Sentir, Galeria Domus Vários (exposição 
inaugural), em Lisboa.

2000
Exposições individuais:
Pousada de Nossa Senhora da Assunção, Arraiolos.

Exposições colectivas:
1.ª Bienal de Pintura Domingos Sequeira, Bairro 
Alto Galeria de Arte, em Lisboa.

2001
Exposições individuais:
Armando Alves. Objectos e Pinturas, na Galeria Sala 
Maior, Porto. Texto do catálogo de Laura Castro.
Galeria Domus Vários, em Lisboa.

Exposições colectivas:
Porto 60/70 – Os Artistas da Cidade, Museu de 
Serralves e Cooperativa Árvore, no Porto.
[+ de] 20 Grupos e Episódios no Porto do Século XX, 
Galeria do Palácio, no Porto.
Artistas do Alentejo, Galeria de Arte Contemporânea 
EDIA – Empresa e Infra-estruturas do Alqueva S.A.

[…] Datam dos anos 60 os primeiros objectos realizados 
por Armando Alves, dominados por uma grande clareza 
de desenho e depuração compositiva. Assistia-se então a 
uma alteração radical de processos em que a riqueza da 
matéria se exilava na simplicidade de linhas, na escassez 
de recursos e na limpidez da cor. 
Os objectos partiram de desenhos e projectos específicos 
e alguns destes trabalhos preparatórios foram retomados 
em 1989 e 1990. O pintor reconhece que no período em 
que surgiram as primeiras peças, as questões financeiras 



pesavam na concretização efectiva destes objectos, facto 
que deixou alguns projectos por concretizar.
Embora as obras anteriores de Armando Alves já 
evidenciassem a abstracção, ela surgia numa formulação 
gestual, lírica, de inspiração telúrica, associada às cores 
e às texturas da terra. Agora, o abstraccionismo destes 
objectos assimilava valores construtivos e gráficos, o que 
levou já – e correctamente – a assimilar estas superfícies 
a folhas de papel. É que certos objectos dobram-se 
exactamente como se fossem pedaços de papel dominados 
pelo artista. […]
Laura Castro

[…] A revisão de símbolos da História da Arte que emerge 
na pintura dos anos 80 também é visível nestas peças de 
Armando Alves. As suas obras propõem uma encenação 
ou transfiguração do natural; uma domesticação do 
elemento exterior visto pelo artista e enquadrado a 
seu bel-prazer. As janelas afirmavam-se como linhas 
de interrupção, de discordância, mas também de visão 
privilegiada ou, finalmente, de anulação da própria 
visão. As janelas eram, portanto, e antes de mais, 
janelas de meditação. 
Posteriormente, a pintura levou a melhor sobre tal reflexão 
e impôs o seu registo gestual de liberdade e de exploração 
da superfície. Abandonando o exercício ao prazer da 
pintura, Armando Alves vem impondo uma escolha de 
liberdade e de acalmia que evolui lentamente e continua 
a produzir trabalhos ante pretextos, tão recorrentes como 
fluidos, de mar, terra e horizonte. […]
Laura Castro

2002
Exposições individuais:
Os Lugares do Desenho, no Palacete Visconde de 
Balsemão, no Porto. Catálogo com texto de 
Fernando Pernes.

Exposições colectivas:
Exposição inaugural da Galeria Arte Doze, Lisboa.
“Cordeiros 2002” Arte Contemporânea, no Centro de 
Congressos do Estoril.
Exposição colectiva dos sócios da Cooperativa Árvore, no 
Mercado Ferreira Borges, no Porto.
Um Sopro de Respiração (Homenagem a Luísa 
Dacosta), na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, 
no Porto.
Galeria “Arte Doze”, em Viseu.

2003
Exposições individuais:
Galeria das Antas, no Porto.

Exposições colectivas:
Viagem – Ilha de Moçambique, Fundação Júlio 
Resende-Lugar do Desenho, em Gondomar.
A Árvore na Porto Arte, Feira de Arte Moderna e 
Contemporânea, Exponor, em Matosinhos.
Portugal de Relance – A Viagem, Encontro de Dois Povos, 
Museu Brasileiro da Escultura, em S. Paulo. 
Mestres da Pintura, Galeria Cordeiros, no Porto.
Artistas Portugueses Contemporâneos, Colecção Casa 
da Cerca no Palácio da Galeria, em Tavira.

2004 
Exposições individuais:
Armando Alves. Desenho na Casa da Cerca, em 
Almada, com apresentação do Cartaz para o 
Festival Internacional de Teatro de Almada. Texto 
do catálogo de Laura Castro.
Um Sentimento da Paisagem, Galeria S. Mamede, em 
Lisboa.

Exposições colectivas:
Viagem – Ilha de Moçambique Maputo, em 
Moçambique. Organização da Fundação Júlio 
Resende – Lugar do Desenho, com o apoio da 
Fundação Oriente.

2005 
Exposições individuais:
Galeria S. Mamede, em Lisboa.
Exposição inaugural da Galeria Maria Braga, em 
Vilar de Mouros.

2006
No dia 10 de Junho é agraciado pelo Presidente 
da República com o Grau de Grande Oficial da 
Ordem de Mérito.
Em Outubro é homenageado pelo Município de 
Estremoz com a Medalha de Mérito Municipal – 
Ouro.

Exposições individuais:
4 Tapeçarias e algumas Pinturas, Museu Serpa Pinto, 
em Cinfães. O texto do catálogo é assinado por 
Laura Castro.
Tapeçaria e Pintura, Galeria Mali Brito, no Porto.
A morada de um Pintor, Galeria S. Mamede em Lisboa. 
O texto do catálogo é assinado por Laura Castro.

Exposições colectivas:
11 Esculturas para Eugénio de Andrade, no primeiro 
aniversário da morte do Poeta, na Galeria Municipal 
e Biblioteca Florbela Espanca, em Matosinhos.
Bienal da Prata, Museu de Lamego.

Bibliografia:
CASTRO, Laura – Armando Alves. Lisboa: Editorial 
Caminho.

[…] Na tapeçaria convergem alguns dos elementos 
estruturantes de todo o seu trabalho, marcado pela procura do 
equilíbrio e da sobriedade. Desde logo, a tapeçaria aproveita 
os recursos daquele modo de expressão em que Armando 
Alves se formou, evidenciando um carácter essencialmente 
pictórico. Apesar de estarem em menor número, as pinturas 
desta exposição permitem-nos avaliar a proximidade que 
existe entre as duas disciplinas. Mas, pela sua aplicação 
mural, a tapeçaria exprime também uma importante vocação 
arquitectónica e pela escala habitualmente adoptada, é capaz 
de criar e alterar atmosferas; por alguns dos efeitos que é capaz 
de suavizar, nomeadamente de tipo acústico, a tapeçaria gera 
envolvimentos particulares; finalmente, pelo sentido decorativo 
e ornamental que possui e pela textura que ostenta, a tapeçaria 
é um excelente meio de modelação de ambientes. 
Reduzir a tapeçaria a uma arte decorativa, como fez a 
história da arte ao dividir em maiores e menores as 



diferentes artes integrando-a nas últimas, estaria bem num 
outro tempo em que a tapeçaria se limitava a uma função 
comemorativa, preenchida por narrações mitológicas ou 
históricas, destinada essencialmente a grandes espaços 
oficiais. Mas no tempo que é o nosso, em que os resultados 
da tapeçaria se diversificaram e os recursos explorados a 
cruzaram com outros domínios criativos, essa distinção 
parece já não ter sentido. A tapeçaria, para Armando 
Alves, reúne um conjunto de qualidades e funções que a 
tornam representativa da unidade das suas pesquisas 
visuais em que avultam atributos como o equilíbrio 
espacial, o acordo formal, a proporção, a harmonia 
cromática, a contenção de meios.[…]
A oficina de Armando Alves é mais um laboratório de 
imagens e de formas do que um atelier tradicional de pintor. 
É nessa oficina que os projectos são estruturados, as ideias 
desenvolvidas, os objectos ensaiados, os estudos realizados. 
Todas as dimensões do mundo recebem alguma coisa saída 
dessa oficina e, no livro que folheamos, no quadro que 
observamos, no cartaz que lemos, no monumento que nos 
orienta ou na tapeçaria que envolve a nossa existência, 
pode haver sinais das experiências que ali decorrem.
Laura Castro

2007
Exposições individuais:
Galeria S. Mamede, em Lisboa.

Exposições colectivas: 
Escultura com Afectos, Armazém das Artes – 
Fundação Cultural, em Alcobaça.
Escultura com Afectos, Sociedade de Belas-Artes, em 
Lisboa.
A Arte e a Saúde, Hospital de Santa Maria, em 
Lisboa, organização da Galeria Cordeiros.
Paisagem Portuguesa Contemporânea, em Ryhad, 
Arábia Saudita.
Exposição Colectiva da Galeria Cordeiros na 
Alfândega do Porto. 
25 Artistas, Galeria Cordeiros, no Porto. 
Arte na Leira, em Viana do Castelo.
Exposição de Escultura abstracta nas décadas de 
1960-70, em Coimbra, no Pavilhão de Portugal, 
organizada pela Fundação de Serralves.

Foi nos anos 80 que se começou a desenhar um novo 
destino para a pintura de Armando Alves e, como sempre 
acontece, há alguém que, do lado exterior, observa o que 
se passa e retira dessa observação todas as consequências. 
Nesse momento foi Fernando Pernes quem indicou o 
caminho por onde enveredava o pintor reconhecendo nele 
a transfiguração da paisagem, a ressonância dos espaços 
alentejanos onde Armando Alves nascera e a evocação 
marítima do norte do país onde viria a radicar-se. 
Dir-se-ia que o pintor avançou nesses anos para um lugar 
onde ainda se encontra. A sua morada continua a ser a 
paisagem. 
É claro que muito mudou neste período de cerca de vinte 
e cinco anos. Hoje já não se encontram vestígios daquela 
encenação erudita da paisagem através de janelas abertas 
na superfície, já não se identificam geometrias claras abertas 
na matéria, desapareceram aqueles sinais evidentes de que 

a pintura participa da meditação e do legado culto da arte. 
Pelo contrário, assistiu-se a uma gradual libertação destas 
amarras e no lugar daqueles sinais evidenciou-se o sabor 
de uma prática oficinal mais descomprometida. Já o tinha 
afirmado num capítulo anterior desta crónica que se vai 
construindo ao lado do trabalho desenvolvido pelo artista: 
“Abandonando o exercício ao prazer da pintura, Armando 
Alves vem impondo uma escolha de liberdade e de acalmia 
que evolui lentamente e continua a produzir trabalhos ante 
pretextos recorrentes de mar, terra e horizonte.” […]
Laura Castro

2008
É homenageado pelo Círculo de Cultura Teatral / 
Teatro Experimental do Porto e consagrado como 
sócio honorário da instituição. 

Exposições individuais:
Paisagens, no sétimo aniversario da Eurogaleria, 
Porto. Texto do catálogo de Laura Castro.

Exposições colectivas:
Linha do Horizonte – O motivo da paisagem na arte 
portuguesa contemporânea, no Rio de Janeiro, Brasil; 
Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto.
Escola do Porto – Duas Gerações, Bienal de Arte de 
Chaves, na Biblioteca Municipal de Chaves.
23.ª Exposição Colectiva dos Sócios da Árvore, 
Cooperativa Árvore, no Porto.
Homenagem a Coimbra, Galeria Municipal da 
Marinha Grande.
4+1 Artistas no Teatro Experimental do Porto, Casa 
Museu Teixeira Lopes, Vila Nova de Gaia.

Podemos encarar as obras que Armando Alves [apresenta], 
como paisagens contemporâneas que derivam tanto do ver 
o mundo como do trabalho cego do atelier; talvez devam 
mais a este último do que à observação imediata dos lugares. 
Precisamente por isso é que são paisagens: porque implicam, 
não a tradução directa, mas a interpretação do que é visto; 
não a recriação do que foi olhado, mas a criação de algo novo; 
não a repetição do existente, mas a construção de formas 
e de significados sobre esse existente. Com a interpretação 
vem a tradução, a invenção, a imaginação, a ideia. Por isso 
estas paisagens contemporâneas apenas podem sugerir, de 
modo mais substancial ou mais vago, mundos conhecidos 
e familiares. Para onde certamente remetem é para o 
mundo da pintura com todas as convenções e os recursos 
que a tradição ocidental envolve: pintura de atmosferas, de 
espaços, de horizontes, de perspectivas, de enquadramentos; 
mas também pintura de gestos e de movimento; e ainda 
pintura de cores e de massas plasticamente ordenadas. 
Porque estas obras contêm tudo isso, é que correspondem à 
definição que um dos grandes teóricos desta área cunhou: 
“a paisagem é a natureza artealizada” (Alain Roger).
Laura Castro

2009 
Atribuição do Prémio de Artes Casino da Póvoa 2009, 
em Dezembro, na Póvoa do Varzim.

Exposições individuais:
O Sentido de Um Trajecto, no Fórum de Ermesinde.



Exposições colectivas:
Serralves 2009 A Colecção, do acervo da Fundação de 
Serralves, no Porto.
Arte Tecida – Tapeçaria de Portalegre na Arte 
Contemporânea, no Fórum Cultural de Ermesinde.
24.ª Exposição Colectiva dos Sócios da Árvore, 
Cooperativa Árvore, no Porto.
Feira Arte Lisboa 2009, na Galeria São Mamede e 
Galeria Valbom, em Lisboa

Dir-se-á, tratando-se de arte e de artista, que a designação 
mais adequada seria a de criador, palavra que leva associada 
a ideia de uma coisa que teria sido produzida a partir do 
nada, o que, naturalmente, só lhe exaltaria o prestígio. Em 
termos simples: isto que aqui está, não estava antes, portanto, 
foi criado, portanto, alguém o criou. O caso mais assinalado, 
para não dizer mesmo típico, é o de Deus, o qual, como se sabe, 
deve a sua reputação histórica ao suposto facto de ter criado 
o universo sem qualquer ferramenta, graças, apenas, a algo 
tão imaterial como o poder da vontade. Disse: “Faça-se”, e 
logo o universo se fez. Repare-se, porém, na ambiguidade dessa 
palavra iniciadora: parece dizer uma coisa e acaba por dizer 
outra. Se o universo se fez, isso significa, irresistivelmente, que 
se fez a si próprio. A conclusão lógica mais favorável à versão 
canónica dos factos é a de que, afinal, Deus não fez, somente 
deu a ordem. Poderia ela ter sido desacatada, desobedecida, 
ignorada, e, nesse caso, pela excelente razão de que não teríamos 
existido, não haveria hoje inventores, nem descobridores, nem 
criadores. Que tudo vai dar ao mesmo, em minha opinião. 
Com independência da circunstância óbvia de que entre estes 
três conceitos há muito mais que meras contiguidades ou 
fronteiras, pois claramente uns aos outros se sobrepõem naquilo 
a que poderemos chamar as suas franjas periféricas de sentido, 
também na realidade do vivido é legítimo afirmar que entre os 
territórios da criação, do descobrimento e da invenção existem 
contínuas permutas, contínuas trocas, contínuos diálogos. Não 
se inventa, não se cria, não se descobre a partir do nada. Será, 
já o sei, uma verdade de Pêro Grulho, mas conviria que a 
tivéssemos sempre presente.
Que por tudo isto não é Armando Alves um criador? Não 
precisa ele que eu o diga para que exemplarmente o seja, 
mas, se no título deste brevíssimo retrato, onde poderia 
ter posto “criador de céus e planícies”, preferi escrever 
“inventor”, é porque para mim, em mérito (repito, em 
mérito), e ao contrário do que imagino ser o parecer mais 
corrente, é a invenção a que deverá vir em primeiro lugar, 
seguindo-se-lhe, por ordem alterna, segundo a importância 
relativa das circunstâncias, o descobrimento e a criação. 
Tentarei explicar-me. É já um tópico, um lugar-comum, 
um nariz-de-cera dizer que as fontes primevas da 
criação pictórica de Armando Alves se encontram nas 
terras transtaganas. Não o negaria eu, e muito menos 
tratando-se, como de facto se trata, de uma evidência 
palmar. Mas uma coisa, creio, foi ter Pedro Álvares Cabral 
olhado o Brasil e outra muito diferente terá sido descobrir 
o Brasil. E, se quisermos avançar ainda um pouco por este 
caminho, diria que uma coisa foi tê-lo descoberto e outra, 
muito mais complexa, ser capaz de inventá-lo. Do alto da 
atalaia que o castelo de Estremoz é, o pequeno Armando 
Alves começou, como qualquer outro rapaz da sua idade, 
por simplesmente olhar o Alentejo, depois, passo a passo, 
distância a distância, sol a sol, noite a noite, começou a 

descobri-lo. Tarefa lenta, demorada, minuciosa, mas não 
tanto como aquela que ainda o esperava antes de iniciar 
a fase seguinte, a da invenção. Porque só depois de estar 
finalmente inventado esse novo Alentejo, o que, em última 
análise, talvez não signifique outra coisa que a aparente 
simpleza a que chamamos ver com outros olhos, é que 
podia chegar a hora da criação. Primeiro olha-se, depois 
descobre-se, logo inventa-se, e por fim cria-se. Para criar é 
preciso inventar, para inventar é preciso descobrir. Olhar, 
todos olhamos e isso nos basta para que julguemos saber, 
por exemplo, o que são os céus e as planícies do Alentejo. 
E sabemo-lo, não se duvide. Esses céus e essas planícies 
também são aquilo que vemos, por aí se começa. O próprio 
Armando Alves sabe bem que não poderá ver hoje, olhando 
do alto do castelo de Estremoz, nem uma só das paisagens 
de céu e terra que pintou, mas quero crer que de cada vez que 
essa terra e esse céu se reconstruírem sobre a tela será toda 
a viagem primeira que se estará reconstruindo com eles, 
aquela viagem que o levou do ver ao descobrir, do descobrir 
ao inventar, e, finalmente, à criação. E que esse será sempre 
o seu melhor retrato.
José Saramago

2010
Exposições individuais:
O Sentido de Um Trajecto, no Centro Cultural 
Adriano Moreira, em Bragança.

Exposições colectivas:
Desenho Português no Egipto, Palácio Amir Taz, no 
Cairo.
9 x 16, Euro Galeria, no Porto.
O Sentido de Um Trajecto, no Armazém das Artes – 
Fundação Cultural, em Alcobaça.
7 Caminhos Partilhados, na Galeria Cor Espontânea, 
no Porto.
25.ª Exposição Colectiva dos Sócios da Árvore, 
Cooperativa Árvore, no Porto.
Pintura no Pára-Vento, no Porto.
As Mãos, a Alma, na Associação dos Jornalistas e 
Homens de Letras do Porto.
Arte Lisboa 2010, Galeria São Mamede, em Lisboa.

À imagem de questões já colocadas em relação a outras 
exposições, perguntar-se-á sobre a presente: serão as peças 
expostas suficientes para conhecermos um artista que 
trabalha há mais de quarenta anos em áreas distintas 
como são as da pintura, do design gráfico, da tapeçaria 
e da escultura? Poderemos extrair desta exposição uma 
leitura global da obra de Armando Alves? A exposição 
antológica realizada em Bragança tem essa intenção: a 
de percorrer o trajecto deste artista radicado no Porto e 
formado na Escola Superior de Belas-Artes desta cidade, 
com paragens nos seus momentos mais significativos e 
abertura para algumas das suas peças mais emblemáticas.
Esta aproximação a Armando Alves desenvolver-se-á 
num duplo discurso – o do texto que percorre a produção 
do artista e o das vozes críticas que nela se foram 
incorporando. A carreira de Armando Alves é feita da 
matéria das suas obras, mas também das suas intenções, 
das posições estéticas e éticas que tomou ao longo da 
sua vida e, finalmente, da fortuna crítica que em torno 



do seu trabalho se formou. É esta rede de propósitos 
artísticos e de entendimento crítico que gera o significado 
da sua obra e sustenta a sua situação na história da 
arte portuguesa recente. Por estas razões, introduzir-se-
ão excertos de autores que, em diferentes momentos, se 
pronunciaram sobre Armando Alves dando contributos 
essenciais para o conhecimento, a compreensão e a 
apreciação da sua obra.
Laura Castro

2011
Exposições individuais:
O Sentido de Um Trajecto, em Fevereiro, na Sala 
Encarnacion Deputation de Zamora.

Exposições colectivas:
A Propósito da Natureza, na Casa da Cerca, no Centro 
de Arte Contemporanea, em Almada.
Arte Contemporânea – Obras da Colecção do Município 
de Almada, no Armazém das Artes, em Alcobaça.
Liga Portuguesa Contra o Cancro, no Museu do Douro, 
no Peso da Régua.
2.º Aniversário do Jornal As Artes entre as Letras, no 
Museu Municipal de Espinho.
Depois dos Quatro Vintes – Percursos Individuais, no 
Palácio das Artes, no Porto.
Arte Lisboa 2011, na Galeria São Mamede e Galeria 
Valbom, em Lisboa

2012
Exposições individuais:
Árvores, na galeria São Mamede, no Porto.

Exposições colectivas:
Nós na Arte – Tapeçaria de Portalegre e Arte 
Contemporânea, no Museu do Douro, Museu 
de Lamego, Museu do Côa, Centro de Arte 
Contemporânea Graça Morais, Museu do Abade 
de Baçal e Mosteiro de Santa Maria de Salzedas.

2013
Exposições individuais:
Árvores, na galeria São Mamede, em Lisboa.
Ser Solidário, na Galeria AmiArte, no Porto.

Exposições colectivas:
Escultura Abstrata nas Décadas de 1960/1970 na 
Colecção da Fundação de Serralves, na Galeria 
Municipal de Matosinhos.
Entre as margens – Representações da Engenharia na 
Arte Portuguesa, no Museu Nacional de Soares dos 
Reis, no Porto.
Exposição colectiva na Galeria São Mamede, em 
Vale do Lobo, no Algarve.
Exposição colectiva na Galeria São Mamede, em 
Lisboa.
Exposição na Assembleia da República Árvore 50 
Anos de Obra Gráfica.

2014
Exposições individuais:
Árvores, na Cooperativa Árvore, no Porto.
Armando Alves, na Galeria Bombarda, no Porto.

Exposições colectivas:
A Senhora do Manto Largo – Um Olhar Contemporâneo, 
na Sede da Lusitania Seguros, em Lisboa.

2015
Almoço de Amigos, promovida pela Cooperativa 
Árvore, para comemorar os 80 anos do Pintor.

Exposições colectivas:
Nós na Arte – Tapeçaria de Portalegre e Arte 
Contemporânea, na Fundação Manuel António da 
Mota, no Porto.
Arte Contemporânea – Artistas Portugueses, no 
Conselho Distrital do Porto da Ordem dos 
Advogados, no Porto.
Participação como artista convidado na 1.ª Bienal 
Arte de Gaia 2015, em V. N. Gaia.
29.ª Exposição Colectiva dos Sócios da Árvore, 
Cooperativa Árvore, no Museu Soares dos Reis, no 
Porto.
XIX Bienal Festa do Avante 2015, no Seixal.
Se as Serras, na Quinta do Ervedal, em Baião.

2016
Exposições individuais:
Armando Alves Uma Grande, Imensa Fidelidade, na 
Galeria Rastro, na Figueira da Foz.
Armando Alves na Oficina Cultural do Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo.

Exposições colectivas:
Art 4 Moz – Artistas Solidários com a Saúde de 
Moçambique, na Douro Marina, em Vila Nova de 
Gaia.
Gaiarte/Onda Bienal, em Vila Nova de Gaia.
Em Torno de Camélia, em Abril, no Espaço Porto 
Cruz, em Vila Nova de Gaia.
30.ª Exposição Colectiva dos Sócios da Árvore, 
Cooperativa Árvore, no Porto.
Arte Para a Casa do Caminho, Hotel The Yeatman, 
em Vila Nova de Gaia.
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