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Armando Alves.
O compadre das
artes gráficas
Na Galeria São Mamede, em
Lisboa, Armando Alves expõe
até 20 de Fevereiro o retrato
pintado de uma infância rural
em Estremoz. “A minha
inspiração no Alentejo é um
poço sem fim, cada quadro
é um prolongamento dos
anteriores”, conta. Nascido em
1935, filho de um mecânico e
de uma doméstica, decide
seguir as artes por indicação
do seu professor de liceu em
Estremoz, o poeta Sebastião
da Gama. “Os meus pais não
eram pessoas abastadas,
mas com um sacrifício muito
grande conseguiram suportar
a minha estada em Lisboa”,
recorda. Na Escola António
Arroio faz a preparação
obrigatória, seguindo para o
Porto, “a melhor escola de
Portugal”. Nos primeiros dias
conhece os três parceiros de
crime, abrindo com Ângelo
de Sousa um ateliê na Rua
Passos Manuel, onde
“conseguíamos fazer em
liberdade o que aprendemos”.
Além da nota máxima,
consegue manter-se na escola
como assistente, tornando-se
o primeiro professor português
de Artes Gráficas, com o título
de “pintura decorativa”. Com
a aprovação do director
Carlos Ramos, Os Quatro
Vintes conseguem romper no
ensino “o estigma do século
XIX, que condicionava os
professores e os alunos”. No
processo de reinvenção cria
com José Rodrigues a
Cooperativa Árvore, onde
entre alguns “Pides
disfarçados” fazem colóquios
e exposições. “No nosso
grupo nunca existiu uma
ideologia ou projecto, foi
apenas uma reacção contra a
impossibilidade de vingarmos
sozinhos”, indica. Com “um
terreno já trabalhado” o mundo
artístico no Porto transforma-
-se, inaugurando a moda de
formar grupos artísticos. Em
1972, com a extinção dos
Quatro Vintes, as artes gráficas
servem de escapatória para
uma carreira frutuosa como
ilustrador de livros e cartazes
no pós-25 de Abril. Das
paisagens alentejanas à
Revolução dos Cravos
foi um processo tortuoso
de reinvenção e descoberta.
“Nunca existiu falta de
liberdade criativa, apenas de
oferta. O que fizemos com os
Quatro Vintes foi agitar o
mundo das artes em
Portugal.”

Jorge Pinheiro.
O professor
catedrático
Pouco tempo depois do 25 de
Abril, com os Quatro Vintes já
dispersos, Jorge Pinheiro ficou
sozinho com Ângelo de Sousa
a leccionar Belas-Artes no
Porto. Com o director Carlos
Ramos aposentado e a
arquitectura de fora, a
Revolução de Abril serviu
quase de regressão.
“Com um filho e mulher no
Porto, arrisquei tudo, rescindi
o contrato e fui dar aulas para
Lisboa”, recorda hoje o pintor
sem qualquer arrependimento.
Em Lisboa somou mais 30
anos de ensino e uma carreira
célebre na figuração, quase
esquecendo o jovem abstracto
que com três amigos salvou
o Porto de uma realidade
“escassa, pequenina e
fechada”. Tal como o resto do
grupo, a vida não começa no
Porto, mas em Coimbra, no
ano 1931. “Comecei por fazer
um Curso Comercial que não
serviu de nada e depois tive de
refazer o liceu para entrar em
Belas-Artes”, conta. Apesar
de algumas hesitações, o pai
de Jorge convence-o a não
desistir e rumar ao Porto. Em
volta do jardim de São Lázaro
e do café Majestic, conhece os
três colegas. “Vivíamos
permanente juntos, nenhum de
nós estava em casa, vivíamos
sempre desalinhados”, lembra.
Ao contrários dos outros,
Jorge encontra uma
explicação mais modesta para

as boas notas. “As notas
estavam inflacionadas, havia
uma guerra aberta entre o
Carlos Ramos e a escola
de Lisboa”, indica.
Como representante do
abstraccionismo geométrico
junta-se a três “personalidades
completamente diferentes” e
consegue pela primeira vez
“dar visibilidade ao trabalho
de jovens num país

completamente fechado”.
Afastado da realidade em que
começou a carreira e feliz com
um país mais aberto, Jorge
não deixa de ser o jovem
irrequieto que espera pela
revolução derradeira. “Na arte
deixou de haver censura, mas
o poder de agora é bulímico,
absorve e digere com muita
facilidade tudo o que não se
insere no sistema”, conclui.

Ainda como aluno de
Belas-Artes, Armando

estreia-se a fazer catálogos
nas exposições magnas.
Na editora Figurinhas e
Inova começa a ilustrar
capas, passando para os

cartazes a pedido do PCP
JOSÉ FERNANDES

Reformado, Jorge vive
uma vida sossegada no
Estoril, participando por
vezes em conferências ou
como jurado em exames.
Na sala da sua casa
estão os testemunhos do
passado glorioso, como o
inovador geométrico do
grupo dos QuatroVintes
JOSÉ FERNANDES


