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A escultura portuguesa
e a "sacrificada"

pintura naturalista (i)
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Eum
Dicionário, mas não só. E tam-

bém um estudo sobre a produção
escultórica ao longo dos séculos,

com todas as suas variantes estéticas, artís-
ticas e históricas. É isso, aliás, que defende

José Fernandes Pereira, organizador da

primeira síntese sobre a Escultura Portu-

guesa desde que o conceituado Professor
e Mestre em História de Arte, Reinaldo
dos Santos, publicou uma primeira com-
pilação, nos idos de 1950. Desta forma,
além dos verbetes sobre escultores, numa
selecção criteriosa, com abordagens bio-
gráficas, técnicas e críticas, este dicionário
(que tem 622 páginas e custa 60,00 euros)
apresenta, ainda, grandes linhas de fun-
do. São artigos sobre tipologias, teorias e
ciências da Escultura e sobre obras que
se individualizam pela sua grandeza, im-
portância ou influência em posteriores
artistas.

É o caso, por exemplo, dos túmulos de
D. Pedro e de D. Inês de Castro, do Mos-
teiro de Alcobaça, da estátua equestre de
D. José, na Praça do Comércio, em Lisboa,
ou de "O Desterrado", de Soares dos Reis,

hoje no Museu com o nome do Escultor,
na cidade do Porto. É, pois, uma obra a
todos os níveis notável, um extraordiná-
rio investimento da ex-Editorial Cami-
nho, vendida posteriormente à Editorial
Leya, que envolve os docentes, além do já
referido coordenador, Eduardo Duarte,
Fernando António Baptista Pereira, José
Carlos Pereira, José Maria da Silva Lopes,
Maria João Ortigão, Paulo Simões Nunes

e Rita Mega, todos da Faculdade de Belas
Artes da Universidade de Lisboa, com
textos que percorrem vários milhares de

anos, desde a Pré-História às actuais Artes
Performativas, passando pelos principais
escultores da Idade Média, Renascimento,
Maneirismo, Barroco, Neoclassicismo,
Modernismo e da Contemporaneidade,
de Mestre Pêro e Telo Garcia, do Séc. XIV,
a Rui Chafes, José Pedro Croft e Fernanda

Fragateiro, que marcam, hoje em dia, o
Panorama das Artes Plásticas Nacional,
no domínio da Escultura.

É uma publicação cujo aparecimento
aplaudimos vivamente.

Mas, da mesma maneira que aplaudi-
mos è damos notícia do surgimento deste
"Dicionário de Escultura Portuguesa", temos
de registar um outro proj ecto que não teve
"a sorte" daquele, em termos de apoio, e que
por essa razão permaneceu alguns anos no
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fundo da gaveta do esquecimento. Efecti-
vamente, é com mágoa que lamentamos o
facto de a prestigiada ex-Edições INAPA,
SA - que foi considerada uma das melho-
res editoras na área dos livros' de Arte nas
décadas de 80 e 90 - não ter tido a coragem
de assumir a publicação de um projecto
com idênticas características e envergadura.
Tratava-se de um Dicionário dedicado à
Pintura Figurativa Portuguesa, a que nos
referiremos na próxima semana. ¦
Conclui na próxima edição


