
Coleção do banco
inclui Júlio Pomar,
Resende e Cargaleiro
acordo Em 2014, após a re-

solução que dividiu o anti-

go BES em banco bom e

mau, restava a pergunta: o

que fazer com a coleção de

arte? Concluída a venda do
Novo Banco (NB) ao fundo
norte-americano Lone Star,
a solução começou a dese-
nhar-se. Em janeiro, foi as-

sinado um acordo com o Es-

tado português em que se

"assume o compromisso de

disponibilizar à fruição pú-
blica o património cultural
e artístico do NB, através de

parcerias com entidades pú-
blicas e privadas, como mu-
seus e universidades, de
âmbito nacional e regional.

A coleção de pintura do
Novo Banco, que poderá va-
ler entre 10 e 15 milhões de

euros, (número nunca des-

mentido pela entidade ban-

cária), inclui obras dos sécu-
los XVI a XX. De "Os Finan-
ceiros", atribuída a Quentin
Metsys, no século XVI, a

"Torre de Babel", de meados
do século XVII da Escola

Flamenga, passando por
paisagens do francês Jean
Baptiste Pillement, que em
1745 saiu do país natal em
direção a Espanha e Portu-

gal para trabalhar como pin-
tor e decorador.

Dos séculos XIX e XX, des-

tacam-se obras de artistas

portugueses como Silva
Porto, José Malhoa, Artur
Loureiro, Júlio Sousa Pinto,
Eduardo Malta, Júlio Pomar,
Júlio Resende, Eduardo Via-
na, Vieira da Silva, Manuel
d'Assumpção, Carlos Bote-
lho, Manuel Cargaleiro, Má-
rio Dionísio, Nikias Skapi-
nakis, Angelo de Sousa, Jor-

ge Pinheiro, Graça Morais e

Pedro Croft.
Neste conjunto estão ain-

da incluídos quatro mapas
antigos de portos conheci-
dos que fazem parte do con-

junto que será depositado
em museus nacionais. «a.v.

Fotografia
O Novo Banco também
herdou a coleção de fo-

tografia contemporâ-
nea do BES. O espólio,
constituído a partir de

2004, tem mais de mil
obras de 280 artistas de

38 nacionalidades. Em
fevereiro, o secretário
de Estado da Cultura,
Miguel Honrado, anun-
ciou que a coleção de-
verá ficar instalada no
Convento de São Fran-
cisco, em Coimbra.

Biblioteca
A Biblioteca de Estudos

Humanísticos, que per-
tence ao Novo Banco,
foi cedida à Faculdade
de Letras de Lisboa.

Numismática
A coleção de numismá-
tica está disponível
para visitas apenas atra-
vés de marcações.


