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O Museu de Arte Antiga e a Ourivesaria Contemporânea  
Como conservadora responsável pelas colecções de Ourivesaria e Joalharia do MAA desde os anos 80, 
sempre considerei essencial, não só dar a conhecer, obviamente, as obras admiráveis do acervo deste 
museu que fazem parte do nosso património, mas paralelamente procurar sensibilizar um público cada 
vez mais vasto para propostas diversas de concepção actual, nomeadamente no âmbito da ourivesaria 
contemporânea, nas suas mais recentes tendências. Este cenário (museológico), onde interagem obras e 
publico, num dialogo que cruza séculos, presta-se ainda  e também a estimular o desafio inventivo à 
criatividade artística, e, porque não? à produtividade económica, propondo novos olhares e diálogos 
que permitam encontrar ou (re)criar saberes e práticas diferentes, através da criação de formas novas 
de expressão de qualidade, perduráveis ou efémeras. 
  
A ourivesaria,  e sobretudo a joalharia portuguesa contemporânea , passando pelas artes visuais e pelo 
design -, merece actualmente ser considerada uma das expressões de maior vitalidade no nosso País. 
Tem-se vindo a afirmar com uma visualidade internacional crescente, na pesquisa constante de novos 
vocabulários, conjugando a utilização de praticas tradicionais com os mais recentes e inovadores 
processos tecnológicos 
 
Deve assinalar-se que, a Joalharia portuguesa contemporânea de autor, surgiu tardiamente nos anos 
60 do sec XX, com um grupo de artistas plásticos pioneiros que escolheram a jóia como uma forma 
de expressão de arte individual, identificada com novos valores socio-culturais. 
O país de então não ministrava qualquer formação específica em ourivesaria, sendo a escassa 
formação neste campo fornecida por apenas duas Escolas Secundárias estatais- António Arroio, em 
Lisboa e Soares dos Reis, no Porto, já que as Escolas Superiores de Belas Artes privilegiavam 
naturalmente Arquitectura, a Escultura e a Pintura.  
Com efeito, a aprendizagem em ourivesaria e joalharia era então feita nas oficinas tradicionais sob a 
orientação dos mestres ourives Os aprendizes iniciavam-se pelas tarefas mais simples e iam 
progredindo no ofício, através de prestação de provas, até atingirem o nível de 1º oficial. Só então 
podiam estabelecer a sua própria oficina e requerer punção. Este sistema, altamente controlado e 
rígido, formava bons artífices, é certo, mas não dava lugar á criatividade e à inovação artística.  
 
Assim, em Portugal, á semelhança do que aconteceu noutros países da Europa, foi um grupo de 
artistas plásticos que primeiro fez  joalharia com uma espírito diferente, rompendo as barreiras  
tradicionais. Com extensa obra e presença em exposições no país e estrangeiro, afirmaram-se então 
nomes de artistas como José Aurélio, Gordilho, Schimmelpfenning, Kukas e Aida Furtado. Embora a 
escultura fosse o seu modo de expressão preferencial, todos eles sentiram necessidade de utilizar a 
joalharia como linguagem alternativa. Sem integrarem um movimento ou criarem escola, devem no 
entanto ser considerados os percursores da joalharia compemporânea em Portugal. A ideia de uma 
escola para formação nesta área aparece pois, como consequência do interesse gerado á volta 
daqueles artistas que trouxeram propostas iniovadoras à tradicional arte da ourivesaria. 
 
Na década de 70, iriam surgir importantes iniciativas privadas para suprir a manifesta falta de formação 
ministrada nas escolas estatais existentes. Em 1972, sob a direcção de Manuel Costa Cabral, é criada  
por um grupo de artistas dissidentes das escolas establecidas, o centro de Arte e Comunicação Visual 
(AR.CO), com um projecto alternativo ao ensino oficial das artes, aberto a todo o tipo de propostas 
e ideias.  
Em 1978-79, iniciar-se-ia nesta escola de artes, o 1º curso de joalharia orientado pelas artistas-ourives 
Tereza Seabra e Alexandra Serpa Pimentel (apenas com 6 alunos), organizando-se, em paralelo, 
exposições,  simpósios e workshops de âmbito escolar, com o objectivo de estimular os alunos e 
divulgar a nova ourivesaria de autor  
 



Esta começava a despertar atenções, e em 1984, Tereza Seabra, Alexandra Serpa Pimentel e Pedro 
Cruz (um dos primeiros alunos do A.R.C.O.), fundam a Galeria - Artefacto 3-  um espaço dedicado 
exclusivamente à Joalharia  de Autor, com a intenção, de dar a conhecer as obras dos novos joalheiros 
portugueses, e de criar condições para intercâmbio com joallheiros estrangeiros, motivando a 
interacção entre diferentes ideias e experiencias.  
 
Os museus começam então a interessar-se e são promovidas exposições em Lisboa, no Museu de Arte 
Antiga, na Galeria D.Luis I, Palácio da Ajuda e no Museu do Traje.  
... Em 1982, Filomeno Pereira de Sousa,  1º oficial de joalharia, com uma formação técnica tradicional, 
é convidado para professor do Departamento de Joalharia do o AR.CO. O contacto com as novas 
ideias e com artistas estrangeiros convidados a fazer workshops, veio abrir novos horizontes 
permitindo-lhe fazer um percurso assinalavel na joalharia contemporânea portuguesa. Em 988, 
Filomeno cria por sua vez, uma Escola/ Galeria - Contacto Directo - que obtem considerável sucesso 
na formação de novos joalheiros, promovendo igualmente exposições dos trabalhos realizados e 
organizando com frequência intercambios com ourives estrangeiros.  
Assim, no espaço de pouco mais de 10 anos, passariam a existir em Portugal duas escolas e duas 
galerias privadas, trabalhando em moldes semelhantes, com o objectivo de formar, promover e 
divulgar a Joalharia de Autor, nas suas tendências mais recentes, e sensibilizar o público para propostas 
actuais no campo da Arte da Joalharia 
 
Tenho vindo a acompanhar desde o inicio, atentamente e com o maior interesse,  as diversas 
propostas da ourivesaria contemporânea de autor, e a evolução que se seguiu à criação de 
Departamento de Joalharia no Ar.Co, O trabalho ali iniciado trouxe novas ideias à arte da joalharia 
tradicional, propondo aos alunos uma formação técnica, aliada a uma total liberdade de criação, aberta 
a todo o tipo de propostas e com a possibilidade de utilização de todo e qualquer material julgado 
adequado à expressão de uma ideia ou projecto. Desta escola nasceria, uma primeira geração de 
ourivesaria “de autor”, subvertendo o entendimento tradicional da jóia pela pela associação da 
criatividade e do experimentalismo às técnicas básicas da joalharia.. A qualidade do trabalho realizado 
por estes novos joalheiros portugueses, com participação em exposições de prestígio internacional, 
contribuíu de forma decisiva para a redefinição do conceito contemporâneo de jóia....  
 
Com considerável continuidade, o Museu de Arte Antiga tem vindo a reconhecer esse percurso e 
a apresentá-lo, mediante a organização de diversas mostras de obras  contemporâneas criadas por 
professores e alunos, que tiveram início cerca de dez anos antes de existir uma exposição permanente 
de Joalharia neste Museu (inaugurada em 94). 
 
Assim logo em 1985, realizar-se-ia a primeira exposição - Nova Ourivesaria no Museu de Arte Antiga F1,- 
com a participação dos alunos e professores do Arco, destacando-se, entre estes, Tereza Seabra e 
Alexandra Serpa Pimentel, Filomeno Pereira de Sousa Fausto Gulherme e entre os antigos alunos, 
Marília Maria Mira , Paula Crespo e Pedro Cruz F2-6, Era já bem patente a nova atitude perante a 
ourivesaria., nas peças apresentadas, nascidas de uma ruptura de barreiras com a joalharia tradicional e 
da procura constante de um vocabulário próprio. 
Em 1988-89, por ocasião da visita do PR ao Luxemburgo pareceu-me importante apresentar, a par de 
uma exposição que então comissariei intitulada A Linguagem dos nossos Ourives com obras notáveis do 
nosso património dos séculos XII ao XIX, uma pequena mostra de 50 jóias contemporâneas de autoria 
de 7 professores do Ar.Co,  que se veio a designar A Linguagem dos Novos Materiais F7. As jóias 
evidenciavam pela variedade de materiais e de metodologias, uma grande individualização de imagens 
plásticas. A utilização de materiais, até então inéditos, na ourivesaria tradicional portuguesa, como o 
aço, alumínio, formica, a seda, a borracha,  o colorcore,  titânio e o nylon halográfico entre outros, 
reflectiam as varias tendências da joalharia contemporânea característica dos anos 80. Ambas as 
exposições viriam a ser apresentadas em Lisboa na Galeria do rei D.Luis I, no  Palácio da Ajuda em 
1989. 
 
Em 1995-96 efectuou-se outra mostra no Museu, esta no âmbito da ourivesaria - Um Ourives e Sete 
Artistas Trabalham a Prata F8 -, com a colaboração do ourives Manuel Alcino e de sete reconhecidos 
artistas (Ana Fernandes, José Aurélio, Charters de Almeida, Fernando Conduto, Armando Alves, 
Zulmiro de Azevedo e Pádua Ramos) artistas que utilizavam a pintura, a escultura e a arquitectura 



como a sua forma habitual de expressão, mas que aceitaram ( e em boa hora) o desafio de utilizar a 
ourivesaria como linguagem complementar. As 28 obras expostas (caixas e jarras), desenhadas por 
estes artistas denunciavam uma clara renovação estética, abrindo novos rumos face a crise de 
criatividade vivida há muito pela  ourivesaria da prata nacional. Resultavam do trabalho aturado de uma 
experiência oficinal, realizada com particular domínio da matéria – a prata –. Do desafio do material e 
da sua transformação surgiu, como era de esperar, um conjunto multifacetado de propostas diferentes 
do conceito de ourivesaria, que reflectiam a originalidade e a personalidade de cada criador F9-
12(ZCarvalho, Charters dalmeida ,Ze Aurélio, Armando Alves). As obras sugeriam ainda, de forma 
diferenciada, que a exigência de qualidade pode ser também uma dimensão do quotidiano e que, o 
trabalho da prata conjugado com saberes antigos, embora servindo novos conceitos, pode 
proporcionar leituras diferentes  para os gestos e utilizações mais simples.  
 
No ano seguinte -1997, organizou-se no MNA uma nova exposição - Jóias  para Alexandre de Médicis - 
F13, com a artista-ourives Tereza Seabra que, a partir de uma pintura da colecção do Museu, imaginou 
e concebeu com notável qualidade, um precioso conjunto de jóias, em ouro, safiras, cristal e âmbar, 
lápis-lazuli, carnalina e coral, inspiradas em tipologias renascentistas - joias de chapéu ou enseignes, 
pendentes, colares e cadeias, perfumadores, pomas ou pomanders que se situavam entre a fronteira da 
jóia magica e da jóia devota, como os rosários ou dezenas de contas e aneis, que naturalmente 
pautavam a linguagem das mãos F14-20 A escolha intencional dos materiais preciosos...., a liberdade e 
fantasia com que interpretou e recriou a linguagem simbólica e secreta das joías da renascença, 
evidenciava-se de forma extremamente  requintada e subtil nesta espécie de encomenda para Alexandre, 
o príncipe discreto, sedutor e artista, tal como foi retratado, totalmente despojado de jóias ou adornos 
por Jacopo da Pontormo no século XVI F21 
 
Finalmente em 2005, aconteceu de forma ainda mais abrangente, a exposição- Mais perto-Closer-  
Intervenções a partir das colecções do Museu Nacional de Arte Antiga F22, que o Museu acolheu com o 
maior interesse, por ocasião do X Simpósio Internacional Ars Ornata Europeana, no qual participaram 
artistas de várias nacionalidades ligados, na sua maioria, à arte da Joalharia 
O objectivo proposto aos joalheiros estrangeiros (6) e portugueses (17) foi criar um dialogo interactivo 
com as colecções do Museu, que se estendeu da pintura portuguesa  e europeia (michael rowe e tanel 
veenre) à escultura(stephan maroscek), joalharia, aos têxteis (serpa pimentel), ourivesaria (robert 
baines) e mobiliário, incluindo o próprio edifício,. estabelecendo pontes entre o passado e o presente e 
estimulando a sua transferencia inspiradora para a criação de jóias contemporâneas que foram 
temporariamente integradas no percurso das colecções permanentes do Museu, tornando-o assim 
mais vivo e actuante F23-28. 
As obras dos artistas-ourives constituíram o testemunho do seu olhar e das memórias dessa 
interpelação que percorreu e envolveu todo o espaço interior e até exterior do Museu. Do 
transformação dos materiais surgiu um conjunto multifacetado de propostas diferentes do conceito de 
joalharia, que reflectiam a a personalidade de cada criador, talvez mais do que, como outrora, a do seu 
utilizador. 
Uma das propostas(CFilipe) gerou uma autêntica interacção entre a colecção de joalharia e a equipa do 
Museu, criando com a fotografia uma galeria de retratos, onde cada um exibia a jóia por ele escolhida 
da própria colecção F29-30; outra das propostas imprimira na parte exterior do edifício uma marca de 
apropriação pessoal concebida pelo artista (otto kunzli) F31; noutra ainda, a jóia, inscrita em 
performance dado que também ela envolve e protege, cobre e decora pessoas, movimentava-se e 
desenvolvia-se em dança (noam bem jacob).F32 
 
A tradição e a contemporaneidade no Museu poderam apreciar-se novamente em itinerários vários 
que, incluindo esta mostra, interessava visitar ou revisitar, deixando em aberto uma pluralidade de 
campos de visão e de reflexão. Reflexão também sobre o modo ou os modos como essa relação 
arte antiga - arte contemporânea - pode ser trabalhada num espaço tradicionalmente reservado 
a protecção e a apresentação da arte antiga 
 
A comparação de obras de épocas diferentes permitia ainda observar em paralelo, o que se manteve e 
o que mudou quanto à matéria, à forma, à ornamentação e à função dos objectos.  
Uma sensação de revitalização inesperada, misteriosa e lúdica, por vezes provocante de crítica ou de 
ironia, irradiava das intervenções-jóias imaginadas pelos artistas que colaboraram nesta mostra: Na 



evocação de uma peça ou de um conjunto, de uma colecção, de uma sala, do próprio edifício e até das 
pessoas que trabalham com as colecções; na escolha e disposição intencional das obras e na 
combinação de certos materiais preciosos, ou perecíveis, que transformaram e a que deram expressão; 
na liberdade com que se estableceu  o dialogo, (re)criando-se uma vez mais…a linguagem das jóias, 
versátil e secreta, na sua eterna e permanente pluralidade….  
  
25 de outubro de 2006                                                        Leonor d’Orey 
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