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de profundis  … latinamente se classifica esta exposição como se classificação 

taxonómica de Lineu, de um organis  se tratasse…

Haverá melhor introdução a fazer a uma exposição de classificação e género indefinido? mas que 
procura integrar a coleção histórica e expositiva do naturalista setubalense Luís Gonzaga do 
Nascimento … pertença do Museu Oceanográfico Luiz Saldanha do Portinho da Arrábida, Parque 
Natural da Arrábida.

Integrar arte com ciência é sempre um desafio, daqueles que conhece e desconhece fronteiras. 

Este exercício concreto efetuado por esta vintena de artistas plásticos procura recriar e ampliar o 
conceito museológico, o conceito de coleção, mas também o de objeto enquanto objeto expositivo 
e escultórico. Que melhor cenário que estas vitrinas da coleção de história natural com mais de 100 
anos e que melhor local que esta fortaleza carregada de história e simbolismo que acompanhou 
nas suas paredes Sebastião e Sérgio Gama? Desde sempre a necessidade de preservar, 
conservar, mas sobretudo de mostrar e alertar faz parte da alma deste espaço.

A simbiose entre arte e ciência é uma aliança especial, em que matérias e temas tão diferentes 
interagem, como sejam a biologia, a geografia, a geologia, a história, a física, a economia, a 
política, a atividade cívica, etc… ou seja um misto daquilo que commumente se poderá chamar de 
entendimento e conhecimento humano. 

Esta exposição é um exemplo de como este entendimento é possível e de como a realidade se 
pode tornar mais colorida e mais aberta a todos, afinal ajudando a clarear as profundezas do 
conhecimento e entendimento humano. 

Que tenham bom proveito.

Outubro 2013

de 

mo



 ACÁCIO CAINETE

LIBERDADE  DE EXPRESSÃO SURREALISMO  INOVADOR

Acácio Cainete é um artista que já percorreu muitos caminhos, muitas técnicas  e  
muitas temáticas, em todos eles se discerne uma forte aproximação ao  
surrealismo, mesmo nas obras que o próprio autor classifica  de realismo ou  
natureza.

Mas é nas obras de pendor claramente surrealista (surrealismo e arte fantástica) 
que Acácio Cainete mais se destaca pela criatividade, especialmente pela larga  e  
equilibrada paleta de cores fortes e vivas. De si próprio o artista afirma que  
“transporta para a pintura e para o desenho a sua criatividade e originalidade,  
inspirando-se nos seus sonhos, pesadelos no subconsciente, no  sobrenatural  e  
no  irracional, não se limitando somente à cor, integrando texturas diferentes  
(colagens, de papel, tecido,  areia, rendas e outras)”.  

Com estas características, grande parte das suas obras podem considerar-se com  
facilidade  integradas  no  actual  conceito  das  novas  configurações.
As suas obras são criadas sem pressões de terceiros ou influencias comerciais,  
pinta e desenha por gosto, o que lhe apetece sem a preocupação de criar um estilo.
É pois por convicção que Acácio Cainete abraça e expande os conceitos  
surrealistas criando sempre telas  e  objectos  de  forte  impacto  emotivo.
Considera que deixou de “ser  escravo do tempo e passou a  saborear o tempo.”
Desenhar ou pintar é para si a mais saborosa sensação de paz e da harmonia da  
mente.



 ACÁCIO MALHADOR

Nasceu em Setúbal, em 1943.
Desenvolveu intensa actividade na área da fotografia, tendo obtido vários prémios, 
nomeadamente da PHOTO, da ASCA e da WACA. Formação artística na SNBA, onde completa 
o Curso de Pintura em 1995 e participa no 1º Curso de Intervenção Plástica em 2006/07. 
Frequência de cursos e seminários no CCB e F. C. Gulbenkian.

Exposições individuais recente:
2013- “Terra pequena”, Casa d'Avenida, Setúbal
2010-”Jardins despojados”, Galeria Cidiarte Lisboa;
“Da arqueologia à pintura”, Museu de Arqueologia e Etnografia de Setúbal                                                                                 
2009-Tutores, Galeria Intensidez  Évora
2008-Jardins abandonados, Fórum Cultural do Seixal

Exposições colectivas:
Tem participado em diversas exposições colectivas em Portugal, Espanha, Itália, Bélgica, 
Suécia e Finlândia. 

Prémios:
1º Prémio de Pintura  Galeria Municipal de Salvaterra de Magos em 1998
2º Prémio de Pintura  Câmara Municipal de Setúbal e Artiset em 2005
Menção Honrosa  XV Concurso/ Exposição Galeria Aberta, Beja em 2007

Representado em:
Câmara Municipal de Sines | Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal 
(MAEDS) | Ordem dos Advogados de Setúbal | Município de Góis | Colecções particulares.



DE PROFUNDIS 

Até onde pode ir o Homem na busca da realidade? Do infinitamente grande ao 
infinitamente pequeno, o Homem enfrenta uma multiplicidade de infinitos, uma 
imensidade de leituras, uma vastidão de conceitos, uma infinidade de caminhos. “De 
Profundis” é mais uma tentativa de aproximação à compreensão do ovo cósmico, que 
nos envolve e desafia permanentemente. Através da manipulação de materiais físicos, 
conhecidos e comuns, Alexandre Murtinheira procura o imaterial, o desconhecido, o 
que está para além da compreensão.  

Alexandre Murtinheira é professor de Artes e licenciado em arquitectura pela 
Universidade Técnica de Lisboa. Reside em Setúbal há 54 anos e é amante da música 
e da fotografia.

 ALEXANDRE MURTINHEIRA



ANA  FÉRIAS

Nasceu em 1979 na cidade de Setúbal. Actualmente vive e 
trabalha em Setúbal. Licenciada em Artes Plásticas na Escola 
Superior de Arte e Design, Caldas da Rainha.
Participa regularmente em exposições colectivas e individuais 
desde 2003.
www.anaferias@gmail.com



ANTÓNIO MARRACHINHO
De sal a sol

I - Despertar à beira mar 

É madrugada, antes do sol inundar a praia
O cheiro é de sal, a pele é de sal
A pele é de sal

Reza a rede aparelhada
De véspera tecida por mãos de areia e sal 
À luz do entardecer 

Fria é a ferida salgada de que é feito o mar
Em busca de pão a repartir por mãos de sal
Como de sal é feito o pão
À beira do mar, à beira do mar

II - Mar alto

Vi o mundo inteiro visto do mar
Vi a luz do sol nascer no mar
À luz do sal, à luz do sal

Caminhei a vida inteira sobre um barco
Ao sabor do ronco ondulado das marés
Ao sabor da oração por mais um dia
Repetida a confortar o coração

Lacei o lamento do mar no esplendor de cada lançamento
Provei, na tez morena, as duras mãos de meter rede e atracar
Em alvoroços de luz e movimento

Levei filhos ao mar e trouxe-os homens feitos
Assim meu Pai me trouxe a mim
Assim o trouxe meu Avô

Em todos vi o sol no rosto, o frio nas mãos
O sal nas veias, o revolver do mar no coração
E a oração a embalar a noite inteira
A murmurar alfabetos do mar, a murmurar o mar

Até o sol sorrir, delicado ao nascer
Mas logo pronto a subir à queima-roupa
Pronto a suceder ao sal, a ferro e fogo  

III - Alar o mar

Como há-de rir a praia se o mar não ri ?

É feito de respeito o olhar de quem repara
Em quanta apreensão, em tanto encanto 
Em jeito de esperança no devir
Enquanto há esperança, a última a partir

Em cada corpo um livro escrito a sal e sol
Na vida entrelida em entrelinhas no mar
Que não sabe ler nem escreve a eito
Mas soe soletrar destinos e guiar o olhar 
Ao céu, rumo ao caminho direito à praia

É hora de voltar à praia, à hora de espraiar 
Desenvazar o afago da saudade
Fiar o horizonte no fio de cada olhar
Fitar por entre a vaga o teu olhar, Mãe
E repetir sem fim a canção de embalar 
Que te ouvia até chegar um barco
E depois outro … e depois outro …

O entardecer inunda enfim a praia
E o dia finda em fim 
À luz do silêncio 

Faz-se enfim doce o coração, abrigado por mãos nuas
Em jeito de sulcos improváveis pela areia 
À espera do afecto a repartir, da oração, da paz, 
À espera da hora do regresso 
Do regresso

Mas na família do mar é sempre hora de partir e repartir
Pão, alma, horizonte, luz e maresia
A serenar à pressa de outro dia
À esperança de outro dia

E é sempre outro o dia ...
Se a madrugada chega feliz por me ver partir
Se o sabor a mar inunda o coração 

À beira de saber a mar 
À beira de saber a mar 

António Marrachinho, advogado, formador e dinamizador associativo nas áreas social, 
desportiva e cultural, é membro fundador do sYnapsis, contribuindo na animação em torno 
da literatura e da poesia. 



ANA GABRIELA SILVA

Iniciou trabalhos de pintura como autodidacta  em 1999, tendo 
tido a orientação  de Eduardo Carqueijeiro e Rita Melo. Pinta 
de modo impressionista essencialmente o espaço envolvente 
da cidade que habita, Setúbal. 



Carlos Eufémia e Misé Pê Pê apresentam mais um trabalho em parceria, aliando madeira 
(sobreiro e eucalipto) e pedra (lioz vermelho), numa peça criada em homenagem aos 
arquétipos do imaginário colectivo.
A colecção histórica do Museu Oceanográfico Professor  Luís Saldanha constitui  
testemunho vibrante do quanto a realidade,  riqueza e diversidade da natureza tantas 
vezes precedem ou subscrevem a visão do artista. Carlos Eufémia e Misé Pê Pê 
pretenderam desta forma associar-se ao fantástico do mundo natural, na sequência de 
uma série de peças quiméricas de grandes dimensões que têm vindo a criar.

CARLOS EUFÉMIA E MISÉ PÊ PÊ



Carlos Pereira da Silva iniciou-se na pintura, primeiro como 
aguarelista autodidacta e, nos últimos 17 anos, pinta, sobretudo, com 
acrílicos em volta dos temas: espantalhos, música e D. Quixote.

Realiza exposições, com regularidade, desde 1989,  e integrou, até ao 
momento, 60  exposições em Portugal e Espanha: Corunha/Oroso (3); 
Aveiro - S.Vouga (1), Setúbal (31), Beja (2), Góis (6); Bienal de Paço de 
Arcos (2); Bienal Festa Avante (2), Estoril (1); Almada (1); Algarve - 
Monchique (1); Moita (1); Montijo (1); Sesimbra (1); Lousal (1); Azeitão 
(2); Palmela (2); Viseu (2).

Tem trabalhos que integram colecções institucionais e sobretudo de 
particulares, no nosso país, em diversos países Europeus e nos EUA.

CARLOS PEREIRA DA SILVA I



EdCa é, entre outras coisas, pintor. Em constante atividade tem organizado 
e/ou participado em exposições coletivas, pintura ao ar livre, encontros, 
conferências, performances, publicações, espetáculos musicais, para além 
de ser monitor de cursos livres de pintura. É ainda um profissional dedicado 
à sua profissão e paixão com experiência profícua em Portugal e no 
estrangeiro.

EdCa



M. EDUARDA OLIVEIRA

Nasceu em Braga. Licenciada em Medicina. Formação 
Artística em Pintura no ARCO e na SNBA - Sociedade 
Nacional de Belas Artes.



Os animais serão reciclados?

Embalsamados para nos lembrarmos que um dia existiram?

“Esculturas em papel reciclado"

 Infelizmente muitos deles são vítimas do lixo depositado, nos mares, pela nossa 
espécie. A mais perigosa e desumana deste planeta.

Ingenuamente ingerem lixos e materiais tóxicos pensando tratar-se de alimento.

Os animais marinhos transformar-se-ão numa diabólica manipulação da regressão 
das espécies em lixo embalsamado (para mais tarde recordar)?

Será a mórbida e doentia cegueira da raça humana capaz de continuar a fazer as 
hediondas atrocidades aos animais marinhos?

Será que um dia irão existir mais museus como este? Não para mostrar a grande 
riqueza existente no mar, mas sim a tragédia de que um dia existiram? É isto que 
queremos? Fantasmas (que um dia existiram), nos museus? Ou os desgraçados que 
sobreviveram à nossa selvajaria, num qualquer oceanário presos para todo o sempre 
num cativeiro?

O que é que afinal nos incomoda?

A cegueira podre das nossas ambições ao ponto de desrespeitarmos profundamente 
a Natureza? Ao ponto de matarmos e destruirmos a maravilhosa e rica herança que 
Deus nos deixou?

FILIPA SILVEIRA



Graciete Lança
Expansiva, intuitiva, pragmática, criativa... ou outras tantas maneiras de a 
definir... apresenta  a arte da descoberta através de painéis de cerâmica e 
objetos em materiais usados e recicláveis.

GRACIETE LANÇA



 Pintora, ceramista, ansiosa pelo saber!... cada vez mais.

ILDA ARAÚJO



ISABEL  CHORA

Isabel Chora gosta de pintar, desenhar e colorir, colorir, colorir, … dar cor à vida!
Nasceu em Setúbal e iniciou -se como autodidacta em 1992. Fez a sua formação 
artística na ESE e na SNBA. Teve orientação de vários artistas entre eles destaca-se 
a escultora Maria José Brito, Helena Mendonça, Acácio Malhador. Participou em 
diversas exposições colectivas e individuais.



JOSÉ ALEX GANDUM

Escrevinhador de textos e recolhedor de imagens, José Alex 
Gandum tem na fotografia e na escrita o seu passatempo preferido 
e o seu trabalho. Foi jornalista do Expresso durante muitos anos, 
fotógrafo oficial da Fundação EDP / Museu da Electricidade durante 
cinco anos, e hoje colabora em revistas técnicas, nas áreas do 
Ambiente e Energias Renováveis. Participou nalgumas exposições 
colectivas, em especial no MAEDS, no Centro de Artes de Sines ou 
na Casa do Alentejo, tendo sido premiado diversas vezes, tanto na 
área da escrita como da fotografia. É membro fundador do Grupo 
Synapsis, onde tem participado e organizado algumas tertúlias e 
palestras. Está na Internet com vários blogues, nomeadamente O 
Meu Sofá Amarelo, e no Facebook com uma página pessoal e uma 
página profissional com o nome do blog.
'Pormenores MAIORES da Arrábida' é o título do conjunto de seis 
fotografias com que participa em 'de profundis', numa homenagem 
especial à Serra que faz parte da sua vida.



MADUREIRA PAIS

Autoditada, apelidado por muitos como pintor urbano.
Incansável na procura de lugares e sítios desta Setúbal 
que o acolheu tão carinhosamente.
Homem de carácter que procura sempre sem rodeios a 
amizade e entendimento entre os seres humanos.
Com mais de cem exposições individuais e coletivas, 
encontra-se representado em coleções públicas e 
particulares.
Tem obras suas em Portugal, Brasil, Andorra, Holanda, 
Inglaterra, Alemanha e Singapura.
Pintar é perpetuar a sua existência.



MAFALDA GASPAR



MAFALDA PIRES DA SILVA

ad aqua ad vitae: era um princípio muito no princípio, antes de nascer o dia, o ser, o nome, apenas o Amor vogava sobre a face das águas, alfa e 
ómega, livre, à graça de um sopro abriu em rio puro de cristal, fonte da vida, semente e flor, húmida felicidade independente de saber e sabor, luz 
de todo o encontro, potência de todo o ânimo, explosão de todo o fulgor: aqua, ergo sum 

Mafalda Pires da Silva, natural de Lisboa. Interessada na arte fotográfica, forma de expressão e procura da luz, onde tem encontrado a 
possibilidade de outra dimensão entre as infinitas realidades e o seu próprio olhar.



MARCO BAPTISTA

Marco Baptista nasceu em Lisboa. Informático e Fotógrafo amador.



Num tempo em que os trabalhos manuais são considerados arte menor relegados para a 3ª ocupação dos tempos livres da 3ª Idade, decidi 
procurar inspiração para este trabalho na minha infância, uma infância povoada  de  histórias mais ou menos fantásticas, onde o papel principal 
cabia quase sempre às fadas ou aos monstros. Estas histórias eram contadas nos serões de inverno, junto à braseira, numa espécie de 
gineceu, entre o crochet, os bordados e a costura. Era aliás, desta última que provinham os  restos de tecidos multicores hábil e pacientemente 
transformados, pelas minhas tias,  em animais e bonecas de trapos que faziam a alegria das crianças.

OLINDA LIMA



PEDRO MIGUEIS (47) é natural de Lisboa, onde trabalha e dirige uma 
galeria de arte (ESPAÇODARTES  acmp). Em paralelo com a sua 
actividade de médico desenvolveu um trabalho constante nas artes 
plásticas, tendo tido em 66 a sua 1ª participação numa exposição de pintura 
(Colectiva de Estudantes da Univ. de Lisboa), comissariada por Ernesto de 
Sousa.  Desde 89 intensificou a sua actividade no desenho e na pintura 
(pastéis e acrílicos), passando a utilizar como suporte vários tipos de papel 
e cartão, onde foi desenvolvendo um expressionismo abstrativo, mais tarde 
aplicado em trabalhos experimentalistas de assemblages e instalações.

PEDRO MIGUEIS



 Sara Loureiro (Salou) é natural do  Montijo. É licenciada em Línguas e 
Literaturas Modernas e mestre em Ciências da Educação. Dedica-se 
às artes plásticas num exercício de libertação e de (re)descoberta, 
quase que por instinto de sobrevivência.  Apresenta os seus trabalhos 
com alguma regularidade em exposições individuais e colectivas.
Nesta exposição apresenta  “Bancos de (outros)Corais” na 
perspectiva de que todas as coisas podem ser vistas de outros modos 
e de que das coisas nascem coisas  (Munari, 2008).

SARA LOUREIRO (salou)



Museu 
Oceanográfico
 Fortaleza de Sta. Maria da Arrábida – Portinho da Arrábida 

Tel.: (+351) 21 218 97 91

Horário
3ª a 6ª das 10h às 16h; Sábados das 15h às 18h




