
Cem obras de arte da Coleção do Estado 

nunca chegaram a Aveiro 

 

“Liberdade”, de Vieira da Silva, o ex-líbris da coleção, está cedido a uma galeria 
em Praga 

Câmara e Universidade assinaram protocolo 
com Ministério da Cultura para guardar 262 
obras da Coleção SEC. Só chegaram 162 
ALEXANDRA CARITA 

 
5 de julho de 2006 foi assinado o protocolo em que o Instituto das Artes cedia à Câmara 
Municipal e à Universidade de Aveiro 262 obras da Coleção SEC. Treze anos depois, cem 
dessas peças ainda não chegaram ao destino. Entre elas encontram-se muitas das que 
foram dadas como “não localizadas” na notícia que o Expresso publicou a 1 de junho 
sobre as 170 obras de arte da coleção do Estado que estão desaparecidas. 

Sobre o paradeiro dessas obras, nem a Direção-Geral do Património Cultural nem o 
Ministério da Cultura dizem seja o que for, remetendo a resposta para final do ano, altura 
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em que o processo estará concluído, segundo um despacho assinado esta quinta-feira 
pela ministra Graça Fonseca. “A DGPC está a trabalhar no processo de conferência e 
revisão do inventário da Coleção SEC também em Aveiro”, escreve, por e-mail, o 
gabinete de Paula Silva, diretora-geral do Património Cultural. 

“Não sabemos, de facto, quantas obras vieram para Aveiro, porque não temos autos de 
entrega de todas as obras”, garante José Ribau Esteves, hoje presidente da autarquia. A 
falta de controlo sobre o percurso das obras daquele acervo sempre foi determinante para 
a sua dispersão e não localização. “O protocolo refere 262 obras, mas o anexo ao 
protocolo já só refere 258”, avança Ribau Esteves. O presidente do município afirma 
ainda que logo no primeiro inventário a este conjunto de peças da Coleção, realizado em 
2008 pela autarquia, constam apenas 162 obras. 

Exatamente o mesmo número que foi conferido in loco pelas técnicas da DGPC, nos dias 
27 e 28 de junho, tal como refere o documento de trabalho que produziram e a que o 
Expresso já teve acesso. Foram encontradas mais três obras relativamente ao número 
existente em 2011 e que nos tinha sido revelado pela mesma instituição a 1 de junho, 159 
obras. No entanto, são “três [peças]que a SEC refere agora que não são de sua 
propriedade, mas que o inventário refere como sendo”, continua Ribau Esteves. 
Confusos? 

Ao que o Expresso apurou, entre as obras que nunca chegaram a Aveiro encontra-se 
uma pintura de Francisco Laranjo, outra de Emerenciano e outra ainda de António 
Pinheiro que passaram pela residência oficial do primeiro-ministro e se encontram agora, 
segundo Ribau Esteves, no Palácio da Ajuda, “por decisão unilateral da DGPC”. Também 
fora de Aveiro, mas emprestada a uma galeria de Praga com autorização da DGPC, está 
o ex-líbris do acervo atribuído àquela cidade, “Liberdade”, de Maria Helena Vieira da 
Silva, uma das quatro obras da artista prometidas à autarquia e à Universidade. Em 2008, 
três estavam no Palácio de Belém e uma no Palácio da Ajuda. É isso que consta da lista 
de obras não localizadas inscrita na tese de mestrado de Martha Martins de Morais, 
“Obras de Arte da Coleção DGAC/SEC cedidas à CMA/UA”, defendida nesse mesmo ano 
e enviada à ministra da Cultura há quatro semanas. 

No mesmo lote das peças referenciadas mas que nunca chegaram a Aveiro, estão 
“Estudo para o Cinema Batalha”, de Júlio Pomar, ou uma escultura de parede de Xana, 
“Sem Título”, cujo paradeiro não está definido em lado nenhum. “Não Localizadas” estão 
ainda na listagem “Quinze Ensaios Sobre um Tema”, de Jorge Pinheiro, datadas de 1975, 
e que deveriam ter estado armazenadas na Direção Regional de Cultura do Norte, em 
Vila Real. O mesmo para as oito serigrafias de Ângelo de Sousa, também desaparecidas. 
A última localização atribuída foi a Reitoria da Universidade de Lisboa, porém, a 
instituição não é referida no mais recente inventário da DGPC como tendo na sua posse 
qualquer obra de arte da Coleção SEC. 

Sediada na embaixada de Portugal em Londres está “Traz no Seio Nadas”, de Carlos 
Calvet, e, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, é para ficar por lá. A mesma 
obra, porém, consta da lista das 258 referidas no anexo que acompanha o protocolo de 
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Aveiro. “Lisboa — Igreja”, de João Hogan, também foi cedida a Aveiro mas manteve-se 
em Londres. “Os Mascarados de Pirénopolis”, de Júlio Pomar, ficou no caminho mas em 
Lisboa, na residência oficial do primeiro-ministro. 

O Expresso teve também acesso a várias ofícios de Jorge Vaz de Carvalho —, à data 
presidente do Instituto das Artes, organismo do MC que assinou o protocolo e que foi 
responsável pela Coleção SEC até 2017 —, enviadas aos titulares dos cargos de topo 
das instituições que detinham algumas das peças que deviam ter ido para Aveiro, pedindo 
para as restituírem. Um processo mal sucedido. “Tenho a honra de informar V. Exa que o 
Gabinete do primeiro-ministro mantém interesse na conservação da posse das obras da 
Coleção DGAC/SEC desse instituto”, respondia ainda em 2006 o chefe de gabinete de 
José Sócrates. 

Vieira da Silva, Julião Sarmento, Joaquim Bravo, Noronha da Costa, Júlio Resende, 
Pedro Calapez e Nuno Félix da Costa são os nomes com maior notoriedade do espólio à 
guarda do município e da Universidade de Aveiro. Esta coleção nunca foi exposta 
publicamente na sua totalidade. 
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