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Arte e Património, foi um desafio lançado pela ACROARTE à Ouvidoria
de São Jorge que acolhi desde o primeiro instante com muito gosto.
Na Ouvidoria temos muita Arte e Património de incalculável valor e de
uma beleza extraordinária que, para serem estimadas, avaliadas e
compreendidas, têm de ser vistas com um olhar compreensivo, capaz de
ler todos os detalhes que podem cativar a nossa inteligência e o nosso
coração. É preciso um olhar contemplativo, assim me atrevo a dizer.
Nestes encontros tenho procurado aprender a grandeza contida numa
imagem de um santo, numa tela, nas pedras que acolhem as
comunidades em oração, mas também, num livro cujas folhas estão
amarelecidas pelo tempo e pelo uso de muitos outros que o usaram, uma
pauta de música já há muito esquecida e atirada para um canto durante
anos, a escrita artística de um assento de Batismo ou outros e, existem
tantos.
Há uma imensidade de beleza de arte e património não só nas nossas
Igrejas, mas também em muitas casas particulares da nossa ilha que
merecem a nossa melhor atenção e carinho.
Os encontros têm sido de muita riqueza e de uma aprendizagem
extraordinária. Este ano procuramos abrir aos mais jovens com um
pedido à estima pela pintura. Procuraremos dar sempre mais e melhor
abrindo horizontes pelo bem da nossa Ilha.
A todos os participantes o meu sincero e obrigado.

Pe. Manuel António Santos
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Na edição deste ano do Encontro “Arte & Património” 2019 criamos um
concurso de pintura intitulado À Descoberta da Arte, onde foi proposto
que os concorrentes expressassem através da tela, igrejas, conventos ou
impérios, sendo o concurso direcionado aos jovens alunos do Ensino
Secundário dos Açores.
Pretendendo dar a oportunidade aos mais jovens de participarem nesta
iniciativa cultural com um trabalho realizado por eles, nomeadamente
uma pintura sobre tela, este concurso teve como objetivo despertar e
cativar neles o gosto pela pintura e desenvolver as suas capacidades de
expressão através da arte.

O atelier ACROARTE
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1.º PRÉMIO

Título da obra: Multifaceted
Autor (pseud.): Bill Red
Técnica: acrílico, aguarela, pastel de óleo e colagem sobre tela
Dimensões: 40cm x 50cm

Apreciação da obra
Este trabalho artístico caracteriza-se pelo uso de uma linguagem visual
de cores e formas que, com o seu significado, transmitem assim
diferentes emoções. A linha e a cor são usadas de forma emotiva e
carregadas de simbolismo. É notória a utilização reduzida de cores como
finalidade na expressão de uma mensagem caótica. De acordo com o
título da obra, o autor faz uso da figuração ao nível do edificado mais
próximo, recorrendo em seguida à sobreposição de elementos
arquitetónicos criando uma série de ilusões espaciais. Há um uso
privilegiado do material e da técnica, sobretudo no jornal encolado,
como partes primordiais da realização plástica visível.
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2.º PRÉMIO

Título da obra: Visita à Igreja;
Autor (pseud.): Jan bardos
Técnica: acrílico sobre tela.
Dimensões: 40cm x 50cm

Apreciação da obra
A pintura figura uma paisagem de ambiente rural na qual se destaca uma
igreja enquadrada por um verde vibrante e pelo céu azul que se
sobrepõem a toda a composição caracterizada por pinceladas
energéticas de diferentes tons, criando assim uma sobreposição de
elementos cromáticos. O ponto de vista da composição é ligeiramente
elevado e o traçado do desenho apresenta uma certa ingenuidade. Ao
nível pictórico o trabalho encontra-se entre o naïf e uma agradável
influência pós-impressionista.
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JÚRI
Pieter Adriaans
Pieter Adriaans é filósofo, artista plástico e músico. É professor de
“Learning and Adaptive Systems” (Aprendizagem e Sistemas
Adaptativos) na Universidade de Amesterdão. Foi editor do Elsevier’s
Handbook of Philosophy of Information (manual de filosofia da
informação), tendo publicado em 2012 Schilderen voor het brein
(pintura para o cérebro), um estudo exploratório sobre as
fundamentações teóricas da pintura em perspetiva na teoria da
informação. Adriaans reside atualmente na ilha de São Jorge onde, com
a sua esposa Rini, dirigem o centro cultural Atelier de Kaasfabriek.

José Pedro Almeida
José Pedro Santos é natural de Oliveira de Azeméis, Aveiro, Portugal.
Exerce atividade profissional como conservador restaurador de bens
culturais, tendo estudado na Universidade Portucalense e Universidade
Católica, e também como artista plástico autodidata, com a realização de
trabalhos de pintura baseados em técnicas clássicas de representação.
Criado num ambiente de criação artística, o contacto com as obras de
arte despertou em José Santos a admiração pelo artista, a sensibilidade
e o gosto pelas artes.
Demonstrando desde cedo tendência para o desenho e para a pintura,
inicia o estudo da pintura em 2008. O início na pintura é marcado por
trabalhos de influência surrealista, mas, a necessidade de maturação na
pintura o leva rapidamente à pintura clássica, sendo percursor no seu
estudo e na recriação dos processos e técnicas clássicas de pintura.
Tem por influências os pintores portugueses Henrique Medina e
António Macedo como também os norte-americanos John Singer
Sargent, Teresa Oaxaca e Jacob Collins, entre outros.
Em 2011 participa na II Edição «Entr`Artes» em Oliveira de Azeméis.
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Em 2013 participa na exposição evocativa do Bispo Conde D. Manuel
Correia de Bastos Pina, com retrato a óleo do homenageado com a
presença de D. João Lavrador.
Em 2015 foi, como conservador-restaurador, colaborador da empresa
Arte´Douro e em 2016 do Atelier de Obras de Arte da ilha de São Jorge.
Em 2017 é inaugurada uma Via Sacra e, em abril de 2018, O Baptismo do
Senhor, obra composta por duas grandes telas que cobrem as paredes
do batistério, pinturas encomendadas para a nova Igreja da Paróquia
dos Flamengos, na Ilha do Faial.
Também no ano de 2018 são inauguradas quatro telas na Igreja da
Paróquia de São Tiago de Lanhoso, Braga, com os temas eucarísticos: O
Sacrifício de Isac, O milagre do Maná, O milagre da multiplicação dos pães,
As bodas de Caná, para o teto da capela-mor.
Executou também réplicas entre as quais, pinturas portuguesas do séc.
XVII/ XVIII para a Misericórdia de Vila do Conde.
Participou na I Bienal de Arte Sacra Contemporânea de Braga na qual
teve a atribuição de uma Menção Honrosa à sua obra Santíssima
Trindade por parte da Comissão de Honra e Júri, tendo sido convidado a
participar na II edição.
Integrou a equipa de conservadores responsáveis pela intervenção do
retábulo-mor da Catedral Basílica de Santa Maria La Antígua, na Cidade
do Panamá, Património Mundial da Unesco, no qual fez a total
reintegração cromática da tela do altar-mor de Nossa Senhora da
Assunção e da tela de Nossa Senhora do Rosário, atribuída ao pintor
espanhol Murillo, presente na sacristia.

António Pedroso
António Oldemiro das Neves Pedroso nasceu a 7 de Janeiro de 1968 na
freguesia de Norte Grande – Ilha de S. Jorge. Desde cedo manifestou
Interesse pela pintura e pela música, sendo a sua primeira professora a
própria mãe – Organista da Igreja de Norte Grande que lhe ensinou as
bases da música e o incentivou a dedicar-se ao desenho e mais tarde á
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pintura. Durante os seus estudos na Horta para além de organista da
respetiva Igreja da Horta frequentou o Museu de Miolo de figueira
durante algum tempo, e começou a pintar a óleo. Em 1985 e a convite da
Câmara Municipal da Horta fez a sua primeira exposição aquando da
Semana do Mar. Em 1986 termina os estudos Secundários e começa a
trabalhar na Estalagem das Velas, onde permanece até 1997- como
diretor desta unidade Hoteleira. Em 1986, 1987 e 1990 expôs na Vila
das Velas -S. Jorge quer na Regata Horta – Velas – Horta quer também
na Semana Cultural. Em 1988 frequentou o instituto “Lorenzo di Medici”
na cidade de Florença onde fez um curso de restauro. Lecionou como
professor provisório na Escola Básica das Velas durante 5 anos a
disciplina de Educação Visual e Tecnológica. Em 1994 frequentou um
curso de gravura ministrado pelo professor Bartolomeu Cid na Oficina
de Angra. Em 1995 frequenta um curso de cerâmica, ministrado pelo
ceramista Luís Santos. Em 2000 realiza o curso de formação para
formadores. Leciona durante 2 anos na Escola Profissional da ilha de S.
Jorge as disciplinas de Artes e ofícios tradicionais e turismo.
Em 2000 a convite da Câmara Municipal da Calheta S. Jorge, expôs
durante o festival de Julho, sobre a temática a vida selvagem com
particular relevo para os golfinhos tema que tem vindo a desenvolver
nos últimos tempos. Durante 2001 expôs na Galeria de Arte da Câmara
Municipal de Ponta Delgada e também na cidade da Ribeira Grande. Em
Julho 2001 expôs na Caixa Económica da Santa Casa da Misericórdia em
Velas no decorrer da Semana Cultural. Em Agosto 2001 expôs em Sousel
durante um intercâmbio cultural. No decorrer de 2001 e 2002 foi
formador de cursos de iniciação a pintura para jovens, em colaboração
com Associação da Juventude de S. Jorge e a Direção Regional da
Juventude dos Açores. Ao pretender prestar um modesto contributo na
divulgação turística de S. Jorge apresentou a 3 de Julho de 2002 uma
coleção de postais, reproduções de telas suas com paisagem da Ilha
associada ao mundo subaquático. Em 2002 Exposição em Velas durante
a Semana Cultural de Velas. Em 2002 Exposição na Calheta durante o
Festival de Julho. Em 2002 edita o livro infantil “O Golfinho Tomás não
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olhou para trás”. Em 2003 exposição na Praia da Vitoria na Galeria Praia
Smile. Em 2003 edita o Livro infantil “O golfinho Tomás Sabe o que faz”.
Em 2004 escreve o texto do livro “A Igreja de Santa Barbara”.
Em 2004 abre um espaço de alojamento turístico “A Casa do António”.
Em 2003, 2004, 2005 edita coleções de postais com pinturas da sua
autoria sob o tema “Natal Açoreano”. Em 2005 abre uma olaria e um
estúdio cerâmico para a realização de azulejos e trabalhos em barro. Em
2005 exposição de Pintura “Técnica Mista” Museu de S. Jorge. Em 2006
Exposição de Pintura na galeria “Espaço +”. Em 2006 Exposição de
Azulejos no Museu de S. Jorge. Em 2008 exposição de cerâmica nos
Paços do Concelho de Velas. Em 2009 Exposição de cerâmica nos Paços
do Concelho de Velas. Em 2012 iniciou a realização de caricaturas tendo
exposto nas ilhas de S. Miguel, Terceira e S. Jorge.
É agente de viagens de profissão e a pintura e a música faz parte da
ocupação dos tempos livres. É deputado Regional da Assembleia
Legislativa dos Açores desde 2012.
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Concurso À Descoberta da Arte
Encontro “Arte & Património” 2019, 11 e 12 de maio de 2019
Organização
ACROARTE – Conservação e Restauro
Ouvidoria de São Jorge
Júri do Concurso
Pieter Adriaans
João Pedro Almeida
António Pedroso
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