
 1 

Universidade do Porto 
Faculdade de Belas Artes 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    A MÁSCARA COMO RECURSO NAS ARTES PLÁSTICAS 
Uma aproximação ao universo dos rituais transmontanos 

 

BALBINA MENDES 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Trabalho de Projeto para Obtenção 
do Grau de Mestre em Pintura 

 
ORIENTADOR: 

Professor Doutor Domingos Loureiro 
 
 

SETEMBRO DE 2017 

 



 2 

  

 



 3 

 

 
 

 
 
 

 
 

A MÁSCARA COMO RECURSO NAS ARTES 

PLÁSTICAS 
Uma aproximação ao universo dos rituais transmontanos 

 
 

 

 
  

 



 4 

  

 



 5 

Reseinha  

L	 persente	 studo	 amostra	 ls	 resultados	 de	 l’ambestigaçon	 que	 sirbe	 de	
aliçace	al	trabalho	de	l	porjeto	pictórico	apersentado	ne	l	final.	Tamien	inda	
sirbe	cumo	 l	anquadramento	de	la	máçcara	de	ls	rituales	de	eimbierno	de	l	
nordeste	 trasmontano	 ne	 l	 campo	 de	 las	 artes	 plásticas,	 precurando	 l	 sou	
studo	 criador.	 Precura-se	 antender	melhor	 la	máçcara	 anquanto	 eilemento	
simbólico	 i	 formal,	 balorizando	 alguns	 de	 ls	 rostros:	 l’oucultaçon,	 la	
trasfiguraçon,	 l	mistério	 i	 l’antruido	de	 l’eidentidade.	Amostra-se	 l	 contesto	
an	 que	 la	máçcara	 fai	 parte,	 onde	 se	 béian	 outros	 puntos	 de	 bista	 cumo	 l	
ritual,	 l’etnografie,	 l	 misticismo,	 la	 tradiçon,	 la	 sexualidade,	 l	 sagrado	 i	 l	
profano.	 
L	studo	diç,	tamien,	de	la	máçcara	cumo	cousa	de	antresse	noutros	campos,	a	
bien	dezir	na	lhiteratura,	ne	l	treato	i	ne	l	cinema,	nua	abordaige	stórica	cun	
bista	 ne	 ls	 dies	 de	 hoije.	 De	 l	 studo	 resúltan	 las	 antençones	 pa	 l	
antendimiento	 de	 l	 porjeto	 pictórico	 zambuolto	 i	 l	 sou	 anquadramento	
stético	 i	 plástico,	 ne	 l	 cuntesto	 de	 la	 criaçon	 artística	 mais	 recente.	
Recorrendo	a	la	stória	de	la	pintura	dezde	l	Paleolítico	até	als	dies	de	hoije,	
destacamos	l	Primitibismo	antre	outras	corrientes	stéticas	an	que	la	máçcara	
ten	sido	puosta	na	criaçon	artística.	 
Balorízan-se	acuntecimientos	que	oucúrren	durante	l	anho,	cumo	la	máçcara	
nas	fiestas	solesticiales	na	Trás	ls	Montes,	an	que	dan	nas	bistas	las	Fiestas	de	
ls	Rapazes,	las	Fiestas	de	Santo	Stebo,	Ls	Reis	i	l	Antruido,	assuntos	estes	que	
l’outora	stá	dua	maneira	mi	achegada	a	eilhes.	 
Antressa	 reconhecer	 la	 persença	 ou	 nó	 dua	 hardança	 cultural	 ne	 ls	
tratamentos	al	assunto	feito	por	outores	umbelhigalmente	ligados	al	mesmo,	
cumo	 ls	 eisemplos	 de	 Graça	 Morais	 i	 João	 Vieira,	 acumparando-los	 cun	
outores	que	tratórun	de	l	mesmo	assunto,	inda	que	nun	bibíssen	ou	fússen	de	
la	 tierra,	 cumo	 acuntece	 cun	 Santiago	 Ydañez,	 Amadeo	 de	 Souza	 Cardoso,	
Lima	Freitas,	Júlio	Dolbeth	i	H	A	Paixão,	antre	outros.	De	l	studo	resúltan	las	
antençones	 pa	 l	 antendimento	 de	 l	 porjeto	 pictórico	 zambulbido	 i	 l	 sou	
anquadramento	 stético	 i	 plástico,	 ne	 l	 cuntesto	de	 la	 criaçon	artística	mais	
recente.		
	

Seinhas: 	
máçcara, hardança, pintura, eidentidade, mudança, ritual. 	
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Resumo 
 
A presente dissertação expõe os resultados da investigação que serve de base à 
realização do projeto pictórico apresentado no final. Compreende o 
enquadramento da máscara dos rituais de inverno do nordeste transmontano no 
âmbito das artes plásticas, visando o seu estudo genealógico. Procura-se analisar 
a máscara enquanto elemento simbólico e formal, valorizando aspetos como: 
ocultação, transfiguração, mistério e disfarce de identidade. Salienta-se o 
contexto em que a máscara se insere, onde se destacam aspetos como ritual, 
etnografia, misticismo, tradição, sexualidade, sagrado e profano.  
O estudo refere, também, a máscara como objeto de interesse noutros 
contextos, nomeadamente na literatura, no teatro e no cinema, numa 
abordagem histórica com enfoque na contemporaneidade. 
Da investigação resultam os pressupostos para a compreensão do projecto 
pictórico desenvolvido e o seu enquadramento estético e plástico, no contexto 
da produção artística contemporânea. Recorrendo à história da pintura desde o 
Paleolítico até à atualidade, destacamos o Primitivismo de entre outras várias 
correntes estéticas em que a máscara tem sido referente na criação artística.  
Valorizam-se aspetos de ordem local, como a máscara nas festividades solsticiais 
em Trás-os-Montes, em que se destacam as Festas dos Rapazes, as Festas de 
Santo Estevão, os Reis e o Entrudo, resultado de uma herança cultural a que a 
autora está intrinsecamente ligada.  
Interessa perceber as abordagens ao assunto feitas por autores portadores do 
legado em causa, como os exemplos de Graça Morais e João Vieira, 
comparando-os com autores que trataram o mesmo assunto não sendo 
portadores da mesma herança, como acontece com Santiago Ydañez, Amadeo 
de Souza Cardoso, Lima de Freitas, Júlio Dolbeth, Pedro H A Paixão, entre outros. 
 
  

Palavras-chave: 
máscara, herança, pintura, identidade, transfiguração, ritual 
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Abstract 
 
The current dissertation presents the results of the investigation that serves as 
the basis for the accomplishment of the pictorial project presented at the end. It 
includes the mask framework in the winter rituals of the northeast region of 
Trás-os-Montes in the scope of the plastic arts, with the aim of studying its 
genealogical identity. The mask is analysed as a symbolic and formal element, 
valuing aspects such as concealment, transfiguration, mystery and disguise of 
identity. The context in which the mask is inserted is emphasized, and aspects 
like ritual, ethnography, mysticism, tradition, sexuality, sacred and profane are 
highlighted.  
The study also refers to the mask as an object of interest in other contexts, 
namely in literature, theatre and cinema, in a historical approach with a focus on 
contemporaneity. 
The outcome of the research shows the preconditions to understand the 
pictorial project developed and its aesthetic and plastic framework in the 
context of contemporary artistic production. Remembering the history of 
painting from the Palaeolithic to the present times, the Primitivism is highlighted 
among other various aesthetic currents in which the mask has been a reference 
in artistic creation. 
Local issues are highlighted like the mask in the solstices celebrations in Trás-os-
Montes featuring the Boys Festivities, St Stephen's Day, Wise Men and Carnival 
celebrations, a background the author is intrinsically linked to. It is important to 
find the presence or not of a cultural heritage in the approaches to the subject 
done by authors umbilically linked to this context like the case of Graça Morais 
and João Vieira comparing with authors who addressed the same subject 
although not living or native of the region as it happens with Santiago Ydañez, 
Amadeo de Sousa Cardoso, Lima de Freitas, Júlio Dolbeth, Pedro H A Paixão 
among others.  
 
  

Keywords: 
mask, heritage, painting, identity, transfiguration, ritual 
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INTRODUÇÃO 
 
O presenteTrabalho de Projeto tem génese nos rituais de inverno característicos 
do nordeste transmontano, sobretudo no uso e significado das máscaras da 
etnografia da região. Serve ainda como enquadramento à presença da máscara 
na criação artística, procurando compreender o seu posicionamento na relação 
com o autor e o lugar, sobretudo numa ótica de presença ou não de uma 
herança cultural. A autora, oriunda de Trás-os-Montes, teve a sua formação em 
contexto regional e fora deste, nomeadamente no Porto, mantendo-se 
umbilicalmente ligada às origens, trabalhando e tratando temas e conteúdos 
com os quais conviveu e cresceu, designadamente a paisagem, os costumes, as 
pessoas e, ultimamente, os temas relacionados com os rituais de inverno com 
máscara. Trata-se de acontecimentos etnográficos com origens remotas na 
história, e que permanecem como herança cultural no seio das comunidades 
transmontanas. Classificados no Inventário Nacional do Património Cultural 
Imaterial1, preparam-se para concluir a candidatura a Património Imaterial da 
Humanidade, pela UNESCO, o que evidencia a importância e singularidade 
destas celebrações.  
Há diversos exemplos desta presença ancestral e identitária, com variáveis entre 
si, mas sem qualquer relação com qualquer outra região ou território do país2. 
Assim, é possível identificar especificidades de acordo com o lugar e o modo 
como evoluíram ao longo dos tempos, destacando-se os exemplos de Vinhais, 
Podence, Varge, Aveleda, Constantim, Bemposta, entre outras localidades da 
região, com características que se cruzam, mas com evidentes diferenças 
etnográficas de um lugar para o outro. Singularidades que evidenciam a 
existência de um processo bem vincado de herança e tradição, com 
características próprias de cada um dos espaços sociogeográficos. Revelando 
características muito peculiares, indicamos o exemplo dos Diabos de Vinhais, 
cuja celebração se distingue das restantes localidades, quer pela prática 
ritualística quer pelo tempo em que ocorrem - Quarta Feira de Cinzas -, fechando 
o ciclo dos rituais.  

                                                             
1 Referimos o caso dos Caretos de Podence, no concelho de Macedo de Cavaleiros. A entrega da 
candidatura estava prevista ser realizada em março de 2017, mas, por decisão do órgão nacional 
da Unesco, ficou adiada para Março de 2018, tendo sido solicitada uma maior fundamentação. 
Fonte: DN, 27.06.2016 http://www.dn.pt/lusa/interior/patrimonio-mundial-pede-candidatura-
mais-fundamentada-dos-caretos-de-podence-8594755.html 
2 Poder-se-ia referir a Festa da Bugiada, na freguesia de Sobrado, concelho de Valongo, por ter 
alguma semelhança formal, contudo, a nível simbólico, é completamente distinta das festas 
transmontanas. A Bugiada acontece a 24 de junho e é uma festa religiosa, com uma forte 
componente cenográfica e dois grupos de intervenientes: os Bugios e os Mourisqueiros (figuras 
associadas aos Mouros, mas que, provavelmente, têm a ver com as Tropas Miguelistas, pelo traje e 
pelo modo como estão organizados ao longo de toda a encenação. Esta relação formal é ainda 
atribuída ao Cerco do Porto, que aconteceu na região, entre 1832 e 1833)  
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A herança de que falamos é muito mais do que um valor ou um bem material; é 
um valioso bem imaterial e simbólico. Neste âmbito, as festas solsticiais de 
inverno e o Entrudo significam muito mais do que um grupo de caretos que se 
mascara e sai para a rua em performance ritualística, fazendo a Festa e 
interagindo com a comunidade, que lhe permite todo o tipo de anomias. Trata-
se de rituais que, embora em mudança, têm na sua génese um profundo 
significado mitológico, ritos de fertilidade, de passagem e de iniciação, mitos de 
eterno retorno, cuja origem iremos procurar na fundura dos tempos.  

 
 
Neste contexto, a autora, como qualquer transmontano, é herdeira deste 
legado e, como tal, portadora e transmissora desse mesmo valor, até como 
modelo distintivo de outras culturas, que terão certamente as suas próprias 
heranças, ou então a viver num potencial vazio identitário, algo muito 
frequente nas sociedades contemporâneas. 
A existência de uma determinada herança cultural não impede, contudo, que 
outros, alheios a essa comunidade, a possam tratar, aludir ou representar. Esta 
situação ocorre com frequência, tornando-se mais comum com o advir da 
globalização resultante dos meios de comunicação e divulgação. Um dos 
exemplos é a apropriação da máscara africana pelos artistas europeus durante 
o Cubismo, ou da estampa japonesa pelos pintores do Impressionismo. 
Certamente muitos outros exemplos poderiam ser enumerados, mas o que se 
tenta reter é a ideia de que podem existir pelo menos dois tipos de 
aproximação a um determinado fenómeno cultural: o uso dentro de um 
contexto hereditário a que se pertence; e a apropriação de elementos pertença 
de uma herança cultural da qual não se faz parte. Sobre este segundo aspeto, 
encontram-se muitos exemplos na história de arte, designadamente desde o já 
referido Cubismo, o Expressionismo, o Surrealismo e, sobretudo, a Pop Art, em 
que a apropriação se torna central para os artistas. Nestes casos, parece haver 
um interesse pela forma ou pelo conteúdo, mas tratados isoladamente por 

Fig 1 - Santiago Ydañez, Sem título, óleo s/ tela, 200x400cm, 2012. 
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autores exteriores à realidade cultural em foco, o que configura um processo 
de apropriação e desarticulação com a cultura originária. 
Paralelamente, os artistas que pertencem a um contexto com fortes traços 
etnográficos podem tratar elementos configuradores de um modo mais efetivo 
e afetivo, por conhecerem e compreenderem os princípios culturais que lhe são 
intrínsecos. 
No caso transmontano, principalmente depois da Bienal da Máscara e da 
abertura do Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, em Bragança, têm 
sido diversos os exemplos de autores que tratam temas da região, como 
aconteceu com o espanhol Santiago Ydañez (1969), durante a sua exposição no 
referido centro. 
Neste sentido, o que se pretende é identificar o modo como a herança cultural 
pode interferir na prática artística relacionando autores com o contexto, 
sobretudo o transmontano, refletindo sobre a absorção de elementos que lhe 
são próprios, e de que modo a arte os exterioriza. 
Ao mesmo tempo, pretende-se perceber como estes assuntos têm sido 
abordados na conjuntura nacional e internacional, elegendo-se para este 
estudo, por razões de transversalidade, a máscara, objeto recorrente em 
diversas culturas e geografias e muito presente na história da arte. A máscara 
ocupa um lugar extremamente relevante na caracterização cultural e está, 
simultaneamente, relacionada com a ideia de identidade. Para isso será 
importante uma reflexão sobre o modo como a identidade é questionada nas 
duas maiores exposições sobre o Primitivismo: Primitivismo no séc XX: 
afinidades entre o moderno e o tribal, no MoMA, em 1984; e Les Magiciens de 
la Terre, no Centro Georges Pompidou, em 1989. Foram acontecimentos 
importantes para a análise da circunstância olhar de fora e olhar de dentro. 
Estes dois eventos, marcos no estudo das questões desta investigação, servem 
para perceber de que modo a relação intersticial com o contexto cultural se 
distingue da leitura exteriorizada realizada por muitos autores.  
Num segundo momento será analisada a relação de autores herdeiros culturais 
da tradição, como são exemplos de Graça Morais (1948) e João Vieira (1934-
2009), comparando-os com artistas que trataram o mesmo assunto mas não 
estão pessoalmente enraizados com o contexto, como Santiago Ydañez ou Júlio 
Dolbeth (1973). 
Serão abordadas teorias das ciências sociais e humanas, como a Antropologia e 
a Sociologia, sobre a genealogia da máscara, bem como da História de Arte no 
que concerne à presença da máscara na criação artística. A origem da máscara 
ritual transmontana nos seus aspetos simbólicos e formais associados às suas 
funções, nomeadamente ao binómio sagrado/ profano, é igualmente objeto 
deste estudo. Feito o levantamento da máscara enquanto referente de criação 
artística num contexto universal, passamos ao particular, ou seja, à máscara 
das celebrações rituais de inverno em Trás-os-Montes.  
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Por último, apresenta-se o desenvolvimento prático, na condição de artista 
conhecedora da tradição, tendo como objetivo perceber como a relação 
cultural é importante para a preservação de um legado e como este pode ser 
potenciado pela prática artística, através da sua análise externa e interna. Será 
feita uma retrospetiva pelo trabalho anterior da autora, mostrando como se 
desenvolveu o seu percurso artístico e a forma como a herança nele se tem 
projetado, até chegar à consolidação do atual projeto pictórico.  
Trata-se de um trabalho de âmbito teórico-prático em que se analisarão 
questões de ordem antropológica e simbólica num primeiro momento, e que se 
complementará com uma pesquisa empírica onde se reflete sobre o trabalho 
feito, e da forma como se tenciona potenciar o diálogo para a construção deste 
e de novos projetos.  
Do ponto de vista pictórico, procura-se que a máscara sirva como referente 
metafórico e visual, realçando o caráter fortemente simbólico através da 
procura de soluções plásticas que possam trazer para a pintura 
outras máscaras.  
Considera-se que, para além da melhoria discursiva que se venha a conseguir, 
se está a fazer uma reflexão sobre o modo como a cultura é importante como 
processo distintivo numa sociedade que, por via dos efeitos da globalização, se 
vai tornando cada vez mais homogeneizada. O que resulta num paradoxo das 
sociedades contemporâneas: por um lado conhecemos cada vez mais coisas do 
mundo; por outro, em termos identitários, sabe-se cada vez menos de onde 
somos e, sobretudo, quem somos. 
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CAPÍTULO l: ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

1. A máscara numa perspetiva histórica 
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1.1. Uma genealogia da máscara no contexto artístico  
 
Desde as celebrações festivas celtas e romanas, do teatro grego à Itália 
Renascentista, nas sociedades tradicionais europeias, africanas ou índias, 
sempre a máscara esteve presente, em todos os tempos da História, servindo 
múltiplas funções sociais em momentos solenes ou críticos na vida de uma 
comunidade. Como elemento de 
dissimulação da verdade, disfarce dos 
valores morais e sociais, meio de 
ocultação das fragilidades humanas, 
tem sido objeto de interesse, reflexão 
e análise nas ciências sociais e de 
humanidades, sendo inúmeros os 
estudiosos a investigar os sistemas 
cerimoniais, as significações 
simbólicas da máscara, a sua 
origem 3 ... Na linguagem de uso 
comum são frequentes as expressões 
que nos remetem para a máscara 
como metáfora da vida, traduzindo a 
necessidade de cada um de nós se 
afirmar como outro. Afivelar a 
máscara, colocar a máscara da 
virtude, é ocultar-se atrás da máscara 
da astúcia, do fingimento, da 
hipocrisia. São formas de expressão 
como deixar cair a máscara ou tirar a 
máscara que, numa linguagem 
popular, traduzem a mesma dissimulação da verdade que a expressa 
filosoficamente por Platão (s. IV a.C.), que acusa a poesia e a pintura de 
mascararem a realidade, na medida em que, cobrindo-a, a tornam enganosa, 
simuladora: “a pintura e toda a espécie de imitação realizam a sua obra longe 
da verdade”4. 

                                                             
3 Conforme Pinharanda Gomes, a palavra máscara “tem, nas línguas latinas, uma origem arábica, 
radicada no substantivo maskhara”. Quando a civilização árabe se expandiu, a cultura latina já 
dispunha do étimo persona para máscara, assim como personatus para mascarado e, 
simultaneamente, para: aparente, falso, fingido. “Pode ter sido pela ascensão de persona a 
pessoa, que depois se deixou persona na ontologia ética e se adotou o arabismo máscara” 
GOMES, Pinharanda- Ensaios Etiológicos sobre a Máscara. In Máscara Ibérica. Porto: Caixotim, 
2006, pp.10-11 
4 PLATÃO, Diálogos República, Publicações Europa América Lda., Mem Martins, 1998, p. 356 

Fig 2 - Máscara de TutanKamon, Séc. XII a.C., Museu do Cairo, 
Egipto. 
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Ao longo da história de arte, diversos 
exemplos de máscaras testemunham a 
sua presença em diferentes sociedades, 
por todos os quadrantes do globo, 
como elemento de representação, de 
intervenção e disfarce e de finitude da 
vida terrena, como testemunha a 
Máscara de TutanKamon 5   São  
conhecidas máscaras desde a pré-
história, como testemunha a figura do 
Feiticeiro na prática de um ritual 
mágico, nas grutas Os Três Irmãos, em 
Ariege, França. Esta pintura rupestre 
representa um homem visto de perfil 
com máscara de animal. Um bom 
exemplo de arte paleolítica, dado o 
caráter naturalista do desenho em que 
o feiticeiro aparece de perfil e a 

máscara sobressai pela posição frontal. Defendendo a teoria de que a máscara 
vem sendo apropriada na criação artística desde que a humanidade de si tem 
conhecimento, o estudioso peruano Arturo Borja afirma que “a máscara parece 
um recurso utilizado pelo homem desde o paleolítico superior (10.000 a.C.) até 
aos nossos dias”6. Referindo-se ao caráter sagrado da máscara, o autor realça o 
exemplo do México, onde “cada presença sagrada tem uma máscara que a 
identifica”. Entre os aztecas, jovens eleitos representavam cerimonialmente os 
deuses, envergando traje e máscara, subiam ao topo das pirâmides e aí eram 
sacrificados, “cumprindo, com orgulho, o terrível e propiciatório papel”7. Na 
comédia grega, os atores usavam a prossopa, que, para além de objeto de 
disfarce, transformação da aparência ou alteração da identidade, tinha, 
também, a função de amplificador da voz. Objeto de grande utilidade, uma vez 
que as comédias eram representadas ao ar livre.   
Aristóteles (384 - 322 a. C.), filósofo grego, refere-se à prossopa como adereço 
para satirizar homens e personalidades inferiores, “pelo que no seu tempo a 
máscara não teria uso na tragédia, género destinado a tecer o elogio dos 
deuses, dos heróis e das figuras míticas”8  Já no que concerne ao teatro latino, 
julga-se que “os atores ainda representavam com o rosto pintado e que o uso 
da máscara só passaria a ser corrente no século I, a.C. dado o ator Róscio Galo 
                                                             
5 A máscara funerária do faraó TutanKamon, com mais de 3300 anos, repousa no Museu do Cairo 
imortalizando o seu duplo. Neste caso, a própria máscara em ouro maciço, pedras semipreciosas 
e lápis-lazúli, constitui uma das obras de arte funerária mais famosas do mundo, confrontando o 
visitante com o outro lado da mortalidade, nossa condição terrena e finitude. 
6 BORJA, Arturo Jiménez- Máscaras Peruanas. Lima: Fundacion Del Banco Continental para el 
Fumento de la Educacion y la Cultura, 1996, p.18 
7 BORJA, pp. 21 – 18  
8 GOMES, p. 9 

Fig 3 – Feiticeiro, Pintura Rupestre, Ariege, França. 
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(126-62 a.C.) , que seria estrábico, por vezes a usar”9 Conforme Inês Castro, 
embora fosse um ator muito famoso em Roma, pelo facto de ter olhos vesgos, 
sem máscara só poderia desempenhar personagens parasitas. Sobre a relação 
entre o rosto e a máscara, a autora realça, ainda, a importância do teatro na 
Antiga Roma, “numa sociedade fascinada pelo palco”, a influência do teatro 
grego, a presença da máscara nos vários tipos de teatro - mimo, personata, 
tragédia, comédia – bem como a evolução do teatro latino, conforme as 
imagens evidenciam.  
Neste capítulo apresentamos outros testemunhos dessa presença, 
independentemente da persistência com que os artistas que referimos 
recorreram à máscara como objeto de criação. Constante na pintura do belga 
James Ensor (1860-1949), a máscara é associada aos lendários cortejos 
carnavalescos de Ostende, a sua cidade natal. 
  

                                                             
9 CASTRO, Inês Ornelas- Do rosto como máscara no teatro latino.  In Tradicional, Edições Colibri/ 
Instituto de Estudos de Literatura- Máscaras, Mistérios e Segredos. Lisboa, 2011, p. 152  

Fig 4 – [Imagem 1. Legenda: 
Cratera da Apúlia de figuras 
vermelhas com cena de fliace 
que representa um senhor e 
seu servo, 380-370 a.C., Museu 
do Louvre.]; [Imagem 2. 
Legenda: escravo africano, 
terracota da Sicília, 350 a.C. 
British Museum]; [Imagem 3. 
Legenda:	Servus bronze, início 
de III a. C., Museu Nacional de 
Roma]; [Imagem 4. Legenda: 
Stupidus, terracota, época 
imperial, Esmirna, Museu do 
Louvre]; [Imagem 5. Legenda:	
Fresco romano com máscara de 
Andrómeda, Casa dos Cervi, 
Pompeios, 4º estilo, 45-79 
d.C.]; [Imagem 6. Legenda:	
Adulescens, máscara de 
terracota, Apúlia, I d.C., Museu 
do Louvre.]; [Imagem 7. 
Legenda: Terracotas com 
personagens de comédia 
togata: camponês e escravo, 
séc. II d.C., Canino (Itália) 
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Ensor, considerado o precursor do 
expressionismo belga, apropria-se da 
máscara, pintando multidões de 
grotescos mascarados10, fazendo uma 
sátira, sem paralelo na história da 
pintura, à sociedade, desmascarando a 
hipocrisia da política e da religião. 
Influenciado pelas pinturas flamengas 
de Brueghel (1525-1569), que, já três 
séculos antes, em A Batalha entre o 
Carnaval e a Quaresma (1559), 
representara, com recurso a máscaras, 
esqueletos, caveiras e outros 
elementos grotescos, de uma forma 
onírica, o esplendor da vida, as 
paixões terrenas e a omnipresença da 
morte, a vaidade, a fraqueza e a 
loucura humanas. Sobre Ensor, 
referimos Xavier Tricot, um estudioso 
da sua obra e curador da exposição 
James Ensor, A Beleza do Grotesco, na 
Fundação Carlos de Amberes, em 
Madrid, em 2010, que defende que 
“Ensor foi precursor das vanguardas 
do séc XX, que consideraram a pintura 
como um veículo de expressão de 
emoções e de crítica da sociedade e da 
realidade”11. O próprio Ensor, falando 
do Carnaval de Ostende, considera 
que ele “mostra um mundo 

alternativo, mais real do que aquele que é tido como verdadeiro”12 Ou seja, a 
máscara funciona como um projetor que ilumina aqueles que atrás dela se 
ocultam, evidenciando aquilo que não querem mostrar.  

                                                             
10 A Entrada de Cristo em Bruxelas (1889), obra icónica do pintor, reflete um estilo que é 
inconfundível em toda a sua pintura, conjugando uma estridente riqueza cromática com figuras 
grotescas, máscaras, caveiras, carnaval e sátira social. A sua influência estendeu-se a outros 
pintores seus contemporâneos, nomeadamente a alguns expressionistas alemães em que o 
recurso à máscara também é significativo, como é o caso de Emil Nolde.  
11 http://www.fcamberes.org/Actividades/Memoria/ Xavier Tricot 
12 BECKS-MALORNY, Ulrike- James Ensor: Masks, Death, and the Sea. Colónia Taschen, 2000, 
p.57 

Fig 5 - James Ensor, A Intriga (detalhe), óleo s/ tela, 
90x150cm, 1890.  
 

Fig 6 - Pieter Brughel, A Batalha entre o Carnaval e a 
Quaresma, óleo s/ tela, 164,5x118, 1559.  
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Na pintura que marca o início do Cubismo, As Meninas de Avinhão (1907), de 
Pablo Picasso (1881-1973), é visível a atração pelas máscaras rituais de arte 
tribal africana, oceânica e ameríndia, e como esse fascínio virá a ser 
determinante na transformação artística e estética do Ocidente. “Uma 
revolta radical que transformou o enquadramento mental sob o qual a arte 
era percebida” 13 .  Importância salientada, também, por Cayolla Ribeiro 
reportando-se à entrevista de Picasso a André Malraux, sobre a experiência 
que o artista vivera no Museu do Trocadero, reconhecendo o poder mágico 
que sobre si exerceram os misteriosos artefactos do Museu. Picasso assume 
claramente essa influência em As Meninas de Avinhão, considerando-a a sua 
primeira pintura de exorcismo.14   

                                                             
13 RIBEIRO, Carlos Augusto- Figuras do Outro: Máscaras, Efígies e Segunda Pele.  In Máscaras, 
Mistérios e Segredos. Lisboa: Edições Colibri, 2011, p.22 
14 “(... ) As máscaras não eram como os outros tipos de escultura. Nada mesmo. Eram coisas 
mágicas. (...) As esculturas dos negros eram mediadoras. Contra tudo, contra espíritos 
ameaçadores, desconhecidos. Os espíritos, o inconsciente (de que na altura ainda não se falava 
muito), emoção, é tudo a mesma coisa. Percebi porque era pintor. Sozinho naquele museu 
horrível, as máscaras, as bonecas dos índios vermelhos, os manequins empoeirados. As Meninas 

Fig 7 - Pablo Picasso, As meninas de Avinhão, óleo s/ tela, 243,9 x 233,7cm, 1907. 
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O recurso a fontes primitivas e o fascínio 
pela máscara é igualmente visível na 
criação de outros artistas marcantes da 
mesma época, como Gauguin (1848-
1903), Brancusi (1876-1957), Kirchner 
(1880-1938), Emil Nolde (1867-1956), 
Max Ernst (1891-1976), Wifredo Lam 
(1902- 1982) entre muitos outros, com 
relações estéticas entre eles, ou não. Já 
antes fora reconhecida a influência que 
a máscara japonesa exercera nos 
pintores anteriores a 1900, tal como as 
máscaras tribais que provocaram nos 
artistas um crescente interesse pelas 
produções de antigas civilizações, onde 
encontraram densidade expressiva, 
simplicidade técnica e formal, 
elementos que foram incorporados na 
arte ocidental. Vivia-se uma época de 

vertiginosas alterações sociais, políticas e económicas, as cidades e as formas 
de vida transformavam-se rapidamente, mas continuava presente uma 
antiquada mentalidade burguesa, tanto na Europa como nos Estados Unidos da 
América. O ritmo da alteração estilística nas artes acelera-se drasticamente na 
viragem do século: fauvismo, cubismo, futurismo, expressionismo alemão, 
movimento dada, etc., reveladores de grupos de artistas inconformados com a 
sociedade e com os princípios estéticos convencionais. Do ponto de vista de 
Charles Harrison, este período marca a transição para o Modernismo, dada a 
ruptura com os padrões que submetiam a produção artística à interpretação do 
mundo real. “Os sintomas típicos desta rutura são a tendência para as formas, 
cores e materiais adquirirem uma vida própria, versões distorcidas ou 
exageradas da realidade, e, em alguns casos, perdendo todas as relações óbvias 
com os objetos comuns da nossa experiência visual.” 15  Afirmando, ainda, 
Harrison, que foi o Cubismo que marcou definitivamente o divórcio com os 
estilos anteriores. 

                                                                                                                                                      
de Avinhão deve-me ter ocorrido nesse dia, não por causa das formas, mas porque era pintor, e 
foi a minha primeira tela de exorcismo — sim, absolutamente!” Apud CAYOLLA RIBEIRO, Diniz - 
Jogar de Negras, Contribuição para a Discussão do(s) Primitivismo(s) na Arte em Portugal. 
Porto, 2009. Tese de doutoramento, p.139 
15 HARRISON, Charles - Modernismo. Lisboa: Editorial Presença, 2001, p.9  
 

Fig 8 - Emil Nolde, Excited People, óleo s/ tela, 102.5 x 76.5 
cm, 1913. 
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A máscara é um tema muito lato e de difícil 
delimitação. E, todavia, tendo presente o 
projeto pictórico, não pretendemos resumir 
este estudo à máscara ritual. É a máscara 
que oculta e a máscara que revela, a 
máscara objeto e a máscara metafórica. A 
máscara que encobre um rosto e, por 
extensão, um corpo. Pintada, desenhada ou 
tatuada. A máscara que resulta de 
expressões do próprio corpo, de emoções e 
de múltiplos estados de alma. A toda esta 
riqueza e complexidade tem correspondido 
uma multiplicidade formal e estética, uma 
diversidade de interpretações 
conceptuais.  Como vimos em algumas 
pinturas, Brueghel e Ensor, através de 
grotescas máscaras/rostos, denunciavam os 
males da sociedade, intervindo de uma 
forma pró-ativa, ao questionar e ridicularizar 
os seus valores. 

 Diferente função assume a pintura para 
Francis Bacon (1909-1992), na medida em 
que os seus mutilados rostos e corpos são 
deformados em máscaras de sofrimento, 
como se tentasse capturar a expressividade 
animal e instintiva da dor. Já na pintura de 
Lucian Freud (1922-2011), a máscara 
entende-se na ambivalência com o rosto, 
através da representação de uma identidade 
real que se desnuda e se assume em 
imagens de carne e osso, assemelhando-se, 
na sua veracidade, a máscaras. Ambivalência 
também, embora com soluções plásticas 
distintas, identificamos na obra de outros 
artistas contemporâneos como Jenny Saville 
(1970), Nick Lepard (1983), Ben Quilty 
(1973), entre muitos outros.  

Fig 9- Francis Bacon, Retrato de Michel Leiris, óleo s/ 
tela, 35,5 x 30,5 cm, 1976.  

Fig 10 - Lucian Freud, Retrato de Sua Majestade a 
Rainha, óleo s/ tela, 23,5x15,2 cm, 2000 – 01.  
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Trata-se de pinturas em que, pela 
densidade de matéria plástica, a 
representação do rosto toma a 
similitude de máscara. Ao invés, 
Marlene Dumas (1953) pinta 
rostos/máscara, com meios mínimos, 
segundo a própria, em entrevista ao 
Público, aquando da exposição em 
Serralves, em 2010. Pensa a pintura 
como a abstração na construção de 
uma realidade, não pretendendo 
retratar a realidade, apenas confrontar-
se com ela. “... nas suas imagens sem 
reserva, ocasionalmente até mesmo de 
forma provocativa”, 16  o seu olhar 
centra-se na figura humana. Amor, 
morte, identidade e luto, perpassam a 
obra da artista, quer em temas 
históricos ou triviais episódios do 
quotidiano. Cria imagens perturbantes, 
por vezes comovedoras: "Em 2007, 
minha mãe morreu, aos 86 anos. Para 
quem o sino toca, é sobre a perda e a 
partida, mas também sobre a 
transformação e a liberdade. Um 
espírito libertado. Meu pesar e seu 
alívio”17.  

Uma das referências importantes de 
Marlene Dumas é Tuymans (1958), 
cujas misteriosas pinturas são, segundo 
o próprio, intencionalmente estáticas, 
resultando em imagens catatónicas, 
rostos esvaziados de alma e vida 
interior. 

                                                             
16 https://www.publico.pt/2010/07/07/culturaipsilon/noticia/marlene-dumas-uma-pintora-da-
vida-moderna  (acedido a 17.05.2017) 
17 Idem 

Fig 11 - Ben Quilty, Retrato de Margaret Olley, óleo s/ linho, 
170 x 150cm, 2011. 

Fig 12 - Marlene Dumas, For Whom the Bell Tolls, óleo s/ 
tela, 100 × 90 cm, 2008.  
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Tuymans não pinta pessoas, pinta imagens de pessoas, deixando o observador 
numa certa ambiguidade: rostos ou máscaras de rostos? Numa abordagem 
completamente distinta, os rostos de Michael Borremans (1963) refletem uma 
estética com raízes evidentes na história da pintura, quer pelo tratamento 
formal quer cromático. Uma apurada técnica permite-lhe expressar a 
singularidade dos rostos, preservando, através da máscara que lhes coloca, a 
individualidade dos personagens representados. Na pintura Recordação de 
Viagem (1961), René Magritte (1898-1967) pintou uma maçã verde como se 
fosse uma máscara, destacando, pelo absurdo, um fruto de consumo do 
quotidiano e “...distinguindo-a entre as que fantasiou como rostos, e aquelas a 
que deu aconchegos distintos.   

Fig 13 - Michaël Borremans, Mombakkes II, óleo s/ tela, 36 x 30 cm, 2007. Cortesia de Zeno X Gallery. 



 31 

Em suma, solta-a da trivialidade, 
conferindo-lhe mistério e 
agregando-lhe segredo“18.  Maçãs, 
flores ou tecidos, são ícones reais a 
que Magritte recorre, numa 
linguagem surreal, para ocultar o 
rosto, criando imagens inusitadas e 
misteriosas. Na opinião do artista, a 
mente ama o mistério e imagens 
cujo significado é desconhecido. 
Quando questionado sobre o 
sentido das suas pinturas, defende 
que não significam nada porque o 
mistério, sendo incognoscível, 
também nada significa - “...o que 
pode assumir a forma de um 
sentimento bastante intenso, uma 
espécie de conflito entre o visível 
que está oculto e o visível que está 
presente."19  

Nesta ótica, na obra Os Amantes 
(1928), o tecido branco que impede 
o beijo, oculta, por um lado, os 
sentimentos íntimos perceptíveis 
nos rostos; por outro, dá maior 
visibilidade ao ato de paixão. 

A evocação metafísica da alma é 
perceptível na obra de Alexander de 
Cadenet (1974), que  cria o efeito de 
máscara numa série de desenhos e 
fotografias em que a imagem do 
rosto se sobrepõe à imagem de uma 
caveira, remetendo o espetador 
para a vanitas e para a precariedade 
da vida.  Evocação semelhante é 
perceptível em Acumulação de Almas (1996), de Arman (1928-2005), artista e 
colecionador de arte africana. Nesta instalação, o artista coloca 25 máscaras 
Dan, oriundas da Libéria, no interior de uma caixa de plexiglass, como se 
aprisionasse os espíritos que as habitam.  

                                                             
18 GODINHO, Paula (Coord.)- Máscaras, Mistérios e Segredos. Lisboa: Edições Colibri/ Instituto de 
Estudos de Literatura Tradicional, 2011, p.13 
19 (http://www.arteeblog.com/p/sobre.html), (acedido a 15.06.2017) 

Fig 14 - René Magritte, Os Amantes, óleo s/ tela, 54x73,4cm, 1928.  

Fig 15 - Alexander Cadenet, Skull of King Richard III, impressão 
fotográfica em alumínio, 2016. 
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De facto, a máscara está presente em toda a atividade artística. No Teatro é o 
ícone universalmente reconhecido, sendo objeto recorrente nas artes de 
representação e disfarce, desde o teatro grego às atuais performances. Como 
exemplo, já o mal e o bem, no teatro vicentino, eram representados por figuras 
demoníacas ou angelicais, caracterizadas com máscaras, que permitiam, 
também, a interpretação de figuras femininas por atores masculinos, dada a 
“difícil integração de pessoas do sexo feminino no teatro”.20  
Igualmente no Cinema, inúmeros são os testemunhos de caráter histórico, 
social ou psicológico, em que a dualidade rosto/ máscara é tema central. “A 
metamorfose extrema do rosto no cinema é alcançada no filme Les Yeux sans 
Visage (1960), de Georges Franju (1912-1987), no qual a própria pele mais não 
é do que uma máscara descolável” 21 . O enredo centra-se num macabro 
cirurgião plástico que tenta criar, no rosto da própria filha, um ideal de beleza 
através de sucessivas cirurgias, 
transplantando rostos extraídos a outras 
jovens, ainda em vida. 
A capacidade de transmutação do ser 
humano é explorada no emblemático filme 
Persona (1966), de Ingmar Bergman (1918-
2007), trama de grande densidade 
dramática em que a máscara se materializa 
na duplicação, desdobramento e troca de 
identidades entre as duas personagens que 
desempenham todo o enredo.  
 
 
Persona (2017) é, também, o título da 
escultura criada por Rui Chafes (1966) para 
ser atribuída como distinção suplementar, 
em 2017, ao vencedor do Prémio Pessoa. A 
ambiguidade desta Persona deteta-se já na 
sua génese. Por um lado, não se destina, 
segundo o seu autor, a ocultar ou revelar 
um rosto, mas a permanecer na penumbra, 
numa esquina, no interior de uma casa. 
Não deixando de ser, no entanto, “uma 
escultura que existe entre duas paredes, 
quase como se estivesse escondida, mas sempre pronta a ser usada”22. Em 
entrevista ao Expresso, o escultor relaciona-a com a obra de Fernando Pessoa e 

                                                             
20 GOMES, p. 14 
21 RIBEIRO, 2011, p.24 
22 Pedro Santos Guerreiro, Rui Chafes: “Quando o maravilhoso erro se apresentar à minha frente 
não vai ter rosto”, in Expresso Revista  29.03.2017 

Fig 16 - Rui Chafes, Persona, ferro pintado, 2017. 
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as múltiplas máscaras que instintivamente fazem parte do dia a dia de cada ser 
humano. De uma forma ou de outra, numa ou noutra circunstância da vida, 
todo o ser humano se oculta atrás da máscara. Neste sentido e quanto à sua 
natureza ontológica, Pinharanda Gomes refere-se ao poeta Assis Amado 
(Crítica Moral, 1763) “Que anda o mundo mascarado / Jogando connosco o 
Entrudo”, e ao poema o Bailado, de Teixeira de Pascoaes (1877-1952), “que 
visiona o mundo como um bailado de máscaras. De fato, o rosto tanto se abre 
como encobre a alma”23.  
Bela, sublime, terrífica ou misteriosa, da ordem do sagrado ou do domínio do 
profano, vemos que a máscara se tem revelado, desde as primeiras 
manifestações artísticas do Homem, um privilegiado referente, e se tem 
mantido em diferentes épocas e correntes estéticas. 
Concluímos, deste modo, com a Literatura e visamos Fernando Pessoa (1888-
1935), por ser ele próprio a máscara, personificada nas suas múltiplas 
heteronímias. Cria um eu social com corpo, espírito, biografia e um estilo 
literário próprio para cada heterónimo, numa capacidade singular de se 
desdobrar em outros, de apresentar em múltiplas personagens as múltiplas 
formas de ver, de sentir, de viver e de comunicar. Em suma: materializar as 
múltiplas máscaras. 24  

  

                                                             
23 GOMES, p. 12 
24 Ah quantas máscaras e submáscaras/ Usamos sobre a alma! E quando, a gosto, / A alma tira a 
última das máscaras, / Será que ela conhece o simples rosto? // A vera máscara não está por 
trás/ Mas espreita por ela conivente/ O hábito aceite, sonolento faz/ O que em qualquer começo, 
consciente.// Como a criança teme a própria face, / A nossa alma, criança também, / Julga ser de 
outro o rosto em seu disfarce// E um mundo lhe vem de se enganar; / E quando o pensar já 
despida a tem/ Ela se mascara pr’a desmascarar (Pessoa,  in Poemas ingleses, apud FREITAS, Ana- 
Máscaras do Policial Pessoano.  In, Edições Colibri/ Instituto de Estudos de Literatura Tradicional - 
Máscaras, Mistérios e Segredos. Lisboa, 2011 
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1.2. Rastreando as origens da máscara ritual 
transmontana  

 

“Um dos principais mistérios da etnografia reside claramente no emprego 
generalizado de máscaras nas sociedades primitivas. A estes instrumentos de 

metamorfose está sempre associada uma extrema importância de caráter 
religioso. Elas surgem na festa, interregno de vertigem, de efervescência e de 

fluidez, onde tudo o que há de ordenado no mundo é passageiramente abolido 
para ressurgir revitalizado. As máscaras transformam os celebrantes em 

Deuses, em Espíritos, em Animais-Antepassados e em todas as espécies de 
forças sobrenaturais, terríficas e fecundas” 

CALLOIS, Roger- Os Jogos e os Homens - A Máscara e a Vertigem. Lisboa: 
Cotovia, 1990. 
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Voltando-nos para o contexto transmontano, território central no presente 
projeto pictórico, procuramos descobrir a origem das máscaras associadas aos 
rituais de inverno, abordando simultaneamente outros fenómenos que lhe são 
intrínsecos, como as funções, bem como o caráter sagrado/profano presente 
nas celebrações. Nas palavras do historiador António Mourinho, a origem dos 
ritos solsticiais que se mantêm na Terra de Miranda (Miranda do Douro) e, de 
uma forma geral, no Nordeste Transmontano, é tão antiga que se “perde nos 
tempos da gentilidade dos castros celtibéricos ou em civilizações ancestrais. 
Não podemos dizer com certeza a data do seu começo nem a gente que lhes 
deu origem. Passaram pelos Romanos, atravessaram o cristianismo primitivo e 
medieval, ignoraram o Renascimento” 25 . A maior parte dos estudiosos, 
apoiando-se nas características gerais, interpretam-nos como reminiscências 
do culto grego ao deus Dioniso e às Saturnais e Lupercais da Antiga Roma. 
Associação que se fundamenta na similitude das celebrações e no facto de a 
maioria ocorrer, ainda, nos doze dias da Epifania, ou seja, entre o Natal e os 
Reis. Admitindo outros, no entanto, que a “sua essência parece ter uma origem 
ainda mais remota. Mircea Eliade dá-nos uma chave para essa percepção: (...) 
há já bastante tempo que Mannhardt, Gaidoz y Frazer mostraram a integração 
do complexo solar do ano (...) na magia e na mística agrária das crenças 
europeias antigas” 26. 

  

                                                             
25 “De nada adiantou a pregação de S. Martinho de Dume quando, no século VI, quis corrigir os 
costumes rústicos a que ele chamou demoníacos. E também não adiantaram os bispos da 
Diocese de Miranda e Bragança que, desde o século XVI e XVII e, depois com mais força, no 
século XVIII, ameaçaram com interditos e excomunhões os participantes nestes festejos. 
MOURINHO, António Rodrigues- Figuras Rituais do Solstício de Inverno na Terra de Miranda. 
Miranda do Douro: Museu da Terra de Miranda, 1993, pp. 15-16 
26 LOUÇÃO, Paulo Alexandre- Ritos de Solstício de Invierno en el Nordeste Transmontano, 
Portugal. Instituto Internacional Hermes, 2008, p. 5 

Fig 18 "Bielha" e Carocho, Constantim,  Miranda do Douro, Festa de S. João Evangelista, 28 e 29 de dezembro. 
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Sabemos que os romanos 
marcavam este ciclo agrário a 
partir de 17 de Dezembro, 
dedicando-o a Saturno, o deus da 
sementeira e da abundância de 
todo o género de alimentos; e as 
Juvenalia, a 24 de dezembro, com 
características semelhantes às 
Bacanais, em honra de Baco, o 
deus do vinho, que, igualmente, 
presidia à frutificação das plantas. 
Festas licenciosas protagonizadas 
pelos jovens, que o filósofo 

Séneca (s. IV a. C) chegou a 
condenar duramente pelos 
excessos de toda a ordem que 
então se cometiam: banquetes, 
bebedeiras, orgias sexuais... 
Conforme Bernardo Calvo, “A 
condenação mais antiga 
conhecida é feita por São Pacino, 
bispo de Barcelona, 
aproximadamente entre os anos 
360 e 390. No seu livro Cervus, 
condena a festa que se estendia 
por todas as regiões do Império 
Romano” 27.  

Acrescentando o autor que a 
perseguição a estas celebrações 
por parte das autoridades 
eclesiásticas foi contínua durante 
os primeiros séculos, e no ano de 
494 foram proibidas por decreto 

do Papa Gelásio.  

                                                             
27 CALVO, Bernardo - Introdução. In Máscara Ibérica. Porto: Edições Caixotim, 2006, p.102 

Fig 19 - Rubens, Bacanal, óleo s/ tela ,91x107cm, séc. XVII. 
 

Fig 20 - Caretos de Podence, Entrudo Chocalheiro I. 
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Curiosamente, no mesmo decreto, o Papa apoia a manutenção das Lupercais, 
clarificando: “Nunca viram os antigos outra coisa nas Lupercais que não fosse 
uma purificação destinada a procurar a fecundidade universal” 28.Celebrações 
que marcavam o fim do ano romano, a 15 de fevereiro, data associada ao atual 
Entrudo Chocalheiro de Podence - Macedo de Cavaleiros, e ao de Lazarim – 
Lamego. Para expulsar os espíritos funestos, os sacerdotes reuniam-se numa 
gruta tradicional, a Lupercal. Sacrificavam bodes, ungiam-se com o sangue, 
mascaravam-se com parte das peles, cortavam outras em tiras, e saíam com 
elas a chicotear o povo, sobretudo as mulheres inférteis, que “lhes estendiam 
as mãos, crentes de que em seguida seriam mães”29. Tanto as conjunturas 
cíclicas como a essência dos ritos provam as reminiscências das Lupercais, nas 
atuais celebrações de inverno com máscaras do Nordeste. Conforme António 
Tiza, persiste uma função social normativa nos rituais de iniciação dos 
adolescentes, ou rituais de passagem de uma época a outra, “através do 
desempenho das suas funções sagradas: purificação das comunidades, pela 
crítica social; o culto da Natureza, pelas suas atitudes licenciosas, relacionadas 
com o apelo à fecundidade; o culto dos mortos e da divindade com a 
transformação de uma pessoa humana num ser com poderes míticos que estão 
acima das normas sociais instituídas”.30 

                                                             
28 CALVO, p. 103 
29 CALVO, p.103 
30 TIZA, António Pinelo- Inverno Mágico - Ritos e Mistérios Transmontanos. Lisboa: 
Ésquilo, Edições e Multimédia Lda., 2004, p.260  

Fig 21 - Andrea Camassei, Festas Lupercais, óleo s/ tela, 238 x 366 cm, 1635. 
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De facto, nas Festas dos 
Rapazes, o mascarado é o 
protagonista das 
celebrações rituais, em que 
toda a comunidade 
participa. Enverga 
habitualmente um traje de 
cores estridentes, 
chocalhos à cintura, bastão, 
chicote ou tenaz articulada, 
sendo a máscara o adereço 
indispensável à prática dos 
ritos. As antigas sociedades 
secretas masculinas e os 
povos arcaicos usavam-na 
nos seus rituais de 

passagem e de puberdade “graças aos quais os jovens acedem ao sagrado, ao 
conhecimento e à sexualidade, em suma, se tornam verdadeiramente seres 
humanos”31.  
 
É frequente os mascarados exibirem bexigas e falos, simbolicamente 
representados nos varapaus, ou dissimulados na própria máscara, que, 
incitando à sexualidade, nos remetem para o caráter das bacanais e das 
Lupercais. A ruidosa performance do mascarado, a embriaguez, a perseguição 
às raparigas com atitudes e gestos obscenos são provas de robustez e 
masculinidade, que provocam o caos. “O desregramento tornado regra, a 
inversão de todas as normas devido à contagiante presença das máscaras, 
fazem da vertigem partilhada o ponto culminante e o elo da existência 
coletiva”32. Assim, o mascarado, possuidor do poder que a máscara lhe confere, 
transforma-se num ser misterioso, numa força sobrenatural. É o elemento de 
ligação do indivíduo com o desconhecido, o numinoso, cuja presença, “que a 
máscara implica e sugere, é a que supõe a vivência da emoção contraditória e, 
por isso, inspiradora do novo, isto é, da imaginação criadora, o confronto com 
os elementos tremendo e fascinante de que Rudolf Otto nos falou em Le Sacré, 
a propósito dos aspectos mais profundos da existência humana”33. A máscara é 
o instrumento privilegiado de contacto entre o terreno e o divino, capaz de 
superar os momentos críticos do ciclo de inverno, propiciar a renovação da 
Natureza, a fertilidade de homens e animais. Marca o tempo que finda e a 

                                                             
31 Idem, p. 30 
32 CALLOIS, Roger- Os Jogos e os Homens - A Máscara e a Vertigem. Lisboa: Cotovia, 
1990, p.108  
33 CRESPO, Jorge- O rosto e a máscara.  In  Máscaras, mistérios e segredos. Lisboa: 
Edições Colibri, 2011, p.  173 

Fig 22 - Ticiano, Bacanal, óleo s/ tela, 175x193cm, 1523-26. 
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transição para o novo ano que renasce, os dias que crescem, o regresso da luz, 
o fim das trevas. Deste modo, o mascarado “Como se tratasse de um ente 
sagrado, mas possuído pelo diabo, liberta-se de todos os entraves e dá largas às 
suas faculdades de destruir e de castigar, de troçar e de acariciar, de dançar e 
de gritar, a seu bel-prazer”34. A máscara, o traje e os objetos ameaçadores que 
ostenta, constituem os elementos indispensáveis para a metamorfose, 
transformando-o numa entidade mítica: demoníaca e divina. Ao libertar-se dos 
entraves socialmente instituídos, entra em anomia valendo-se da força física e 
psicológica, do caráter misterioso e ameaçador, ao mesmo tempo que lança 
farinha, cinza, água, fumo e lama sobre os presentes, “elementos considerados 
fecundantes dos ritos agrários”35. Atos entendidos como libertadores de males 
e maleitas, da noite invernal, e de preparação para o próximo ciclo da 
Natureza. É a função expurgatória que, consoante as localidades, pode ser 
traduzida nos casamentos rituais, nas loas, nos colóquios e testamentos, 
formatos de crítica social levada à praça pública, tornando-se este momento o 
ponto culminante da festa. Escondendo um rosto, à máscara permite-se 
desvendar segredos, satirizar episódios, normalmente caricatos, ocorridos na 
comunidade durante o ano, que provocam o riso e a chalaça, mesmo nos 
visados que, ainda que molestados, tentam aceitar com normalidade. Sinal de 
respeito pela tradição, mas, acima de tudo, porque no fundo do inconsciente 
coletivo destas populações entende-se que é necessário que as festividades 
com máscaras aconteçam, em nome do bom funcionamento e da harmonia 
entre todos os membros da comunidade, e de cada um em particular, pois 
“este rito, para além de favorecer o exorcismo das intrigas, ajuda a superar o 
medo do ridículo”36.  
Referindo-se a estas práticas, Paula Godinho classifica as máscaras rituais como 
sendo “da ordem de um sagrado bravio, (...) Repletas do numinoso, que as 
torna ameaçadoras – tremendas, enigmáticas, fascinantes - narram uma 
história que remete para um contexto”37. E salvaguarda que o caráter sagrado 
que a máscara concede ao mascarado só existe quando usada no estrito âmbito 
das suas funções rituais, no contexto e no tempo próprio das celebrações. 
“Assim colocam a humanidade face ao que ordena o mundo, aquém e além do 
visível e do dizível, com um extraordinário poder de convicção, de ilusão e de 
metamorfose” 38 . A este propósito, é pertinente ressalvar que, 
independentemente das inevitáveis alterações resultantes da globalização, 
algumas localidades têm mantido a genuinidade dos seus rituais. Há casos em 

                                                             
34 TIZA, 2004, p.260 
35 TIZA, António Pinelo- Mascaradas e Pauliteiros - Etnografia e educação. Lisboa: 
Eranos, Edições e Multimédia Lda., 2013, p. 30 
36 LOUÇÃO, p. 4 
37 GODINHO, , p.56 
38 GODINHO, apud Pessanha, p.56 
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que apenas perduram alguns aspetos; noutros, os ritos foram reinventados em 
performances criativas e novas encenações surgiram.  
A recente divulgação dos caretos, nomeadamente os de Podence, em 
programas televisivos, despertou a curiosidade de turistas, intelectuais e 
artistas, transformando os rituais em espetáculo, cujos participantes são, 
atualmente, um misto de habitantes da aldeia e de forasteiros. Esta 
democratização da tradição ultrapassa o sentido ancestral de um ritual de 
passagem, ao assumir características de recriação dos elementos tidos como 
tradicionais. Este fenómeno tem sido, por um lado, objeto de investigação, 39  
apoiado pelas entidades políticas locais e, por outro, motivo de polémica. Cada 
vez mais se evidenciam as máscaras a integrar um processo de turistificação e 
emblematização, paralelo a um outro de mercantilização, que as projetam fora 
do seu habitat natural e da época, podendo perder-se a essência mais 
profunda dos ritos e pondo em causa a sacralização da máscara.  
Retomando a questão da origem, com que rigor se pode situar, no tempo, a 
máscara ritual? Qual teria sido o significado original do careto, do carocho, do 
chocalheiro ou do máscaro? Mascarados e Máscaras Populares de Trás-os-
Montes é o título de referência de uma das primeiras e mais abrangentes 
obras, escrita por D. Sebastião Pessanha (1892-1975), museólogo, etnógrafo e 
colecionador de arte popular, que documenta, de um modo global, os rituais de 
inverno com máscaras na região. Há, no entanto, registos documentais 
anteriores mas de carácter mais restrito, “máscaras rituais que, existindo 
possivelmente na população indígena pré-romana, foram depois romanizadas 
e, mais tarde, cristianizadas”40. António Tiza sublinha o grande simbolismo que 
os povos celtas atribuíam aos solstícios, tanto ao de Inverno como ao de Verão, 
momentos propícios ao culto do Sol, como fonte de vida e da fecundidade da 
mãe Natureza. “Nas festividades de Inverno, com a cristianização, sobre elas 
são implantadas as celebrações do Natal e de Santo Estevão, passando este a 
ser considerado o patrono dos rapazes, por ele próprio ser um santo jovem, o 
protomártir do cristianismo”41. E em reforço desta perspetiva Jorge Crespo 
acentua: “Note-se que este facto explica que a Igreja já tenha situado, nesta 
época do ano, o nascimento de Cristo, assim comprometendo o relevo e 
alcance de tais paganismos, em tempos mais recuados da humanidade e com 
expressão sobretudo em ritos agrários europeus”42. Defende que as forças 

                                                             
39 V. -  GODINHO, Paula- Festas de Inverno no Nordeste de Portugal. Património, 
mercantilização e aporias da "cultura popular". Castro Verde: Ed. 100 Luz, 2010;  
RAPOSO, Paulo- Por Detrás da Máscara - Ensaio de Antropologia da Performance sobre 
os Caretos de Podence. Lisboa: Instituto dos Museus e da Conservação I.P., 2010; 
RAPOSO, Paulo- O Papel das Performances Culturais na Contemporaneidade: 
Identidade e Cultura Popular. Lisboa: ISCTE, 2003.  
40 PESSANHA, Sebastião- Mascarados e Máscaras Populares de Trás-os-Montes. Lisboa: 
Livraria Ferin, 1960, p.33		
41 TIZA, 2013, p. 30 
42 CRESPO, p. 172	
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sobrenaturais que o mascarado representa e as suas atitudes entendidas como 
tentações diabólicas, reprovadas pela Igreja, estarão na origem da perseguição 
e condenação das mascaradas. “É importante sublinhar que não se tratava, 
especialmente, de punir as simulações e dissimulações, mas sim, o próprio 
sentido dos atos cometidos que pudessem comprometer os homens que, como 
se sabe, eram concebidos “à imagem de Deus” e, portanto, não suscetíveis de 
transformações”43. Ora se, por um lado, estes factos nos permitem recuar na 
História através dos documentos eclesiásticos referidos, por outro, mostram 
que a Igreja, nos casos em que não conseguiu extinguir os rituais, se obrigou a 
absorvê-los “domesticando-os”, e, nalguns casos, pondo-os mesmo ao seu 
serviço, como, a título de exemplo, indicamos o Chocalheiro (da aldeia) de 
Bemposta. É uma figura que enverga uma máscara assumidamente diabólica e, 
no entanto, no dia de Santo Estevão, a 26 de dezembro, e no dia de Ano Novo, 
percorre a aldeia em peditório de ritual festivo que reverte a favor do Menino 
Jesus.  
Conforme D. Sebastião Pessanha, “A mais recuada referência científica aos 
curiosíssimos mascarados que, em quarta-feira de Cinzas, ainda hoje percorrem 
as ruas de Bragança e de Vinhais, uns representando o Diabo, outros a Morte, 
é, ao que parece e só com respeito àquela cidade, a feita por Adolfo Coelho, 
em 1877, na revista A Renascença, doze anos mais tarde reproduzida e 
ampliada, pelo mesmo insigne investigador, em a Tradição, a primeira 
publicação etnográfica editada em Portugal”44.  
Benjamim Pereira é uma das personalidades marcantes no panorama da 
museologia portuguesa na área da etnografia, que tem vindo a motivar outros 
estudiosos das Máscaras Portuguesas, título da sua primeira publicação sobre 
esta temática. Nas suas palavras, “Uma das hipóteses explicativas, que colhe 
maior consenso, sobre a origem dos mascarados, assenta no culto dos 
antepassados, considerados detentores privilegiados de poderes sobre as bases 
essenciais da sobrevivência do indivíduo, no plano físico e mental, velando pela 

                                                             
43 CRESPO, p. 177 
44 PESSANHA, p. 33 

Fig.  24 - Rituais Boujloud, 
Carnaval Bilmawen,  
Marrocos 

Fig. 23 - O ritual Kukeri ou o sinistro  
Dia dos Monstros da Bulgária 
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fertilidade, a fecundidade dos homens e dos animais, a manutenção da lei 
cívica e moral e da ordem por eles modelada e estabelecida”45.  Explicação que, 
não respondendo à questão de origem no tempo, nos remete para o 
simbolismo mais profundo dos rituais, às funções da máscara e dos mascarados 
e ao seu caráter sagrado e profano.  
Reminiscências das Lupercais, das Saturnais e das Dionisíacas estão no espírito 
dos rituais ainda vigentes noutros espaços ibéricos como a Galiza e Zamora, 
sendo este o polo que, paralelamente a Bragança, congrega a maior ocorrência 
das celebrações, e com práticas mais próximas. A semelhança de ritos nos dois 
povos raianos justifica-se pela origem comum, dado que as fronteiras não 
existiam, tendo sido “o tempo sagrado, mítico, que funda a sua história”46. 
Logo, as comunidades que aqui viviam comungavam a mesma cultura, as 
mesmas crenças, a mesma religião, enfim, o mesmo modus vivendi. Ritos 
agrários semelhantes se mantêm noutras sociedades tradicionais europeias, 
nomeadamente na Suiça, Áustria, Sérvia, Itália e Bulgária. Curiosamente, 
também do outro lado do Mediterrâneo, nas Ilhas Canárias e em Marrocos, 
perduram os rituais Boujloud ou Bilmawen. Os jovens mascarados cobrem-se 
com peles de animais e durante três dias percorrem as ruas, em grupos, 
chicoteando simbolicamente a população, com as patas dos caprinos por eles 
sacrificados. Conforme Abdelmajid Ridouane, também esta celebração 
remonta às Lupercais romanas, e, à semelhança da igreja católica na Europa, 
“após as conquistas islâmicas, o ritual Boujloud foi absorvido nas celebrações 
da nova fé de Eid al-Adha (...) Embora não seja a única celebração pagã, é a 
mais popular em Marrocos”47.   

                                                             
45 PEREIRA, Benjamim, coord.- Rituais de Inverno com Máscaras.  In Rituais de Inverno 
com Máscaras. Bragança: Museu Abade de Baçal, 2006, p.33 
46 ELIADE, Mircea- O Sagrado e o Profano - A Essência das Religiões. Lisboa: Livros do 
Brasil, 2002, p.102, Apud TIZA, 2013, p.28 
47  

http://www.mondeberbere.com/civilisation/tradition/bilmawenen.htm(acedido:08.01.

2017) 
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1.3. Conclusão 
 
Deparámos neste estudo com trabalhos de investigação de cariz antropológico, 
sociológico, leituras metafísicas, interpretações da simbólica da máscara, 
análises sobre a permanência e mudança nos Rituais de Inverno, reinvenção 
cultural e turistificação dos rituais, entre outros vários olhares que 
problematizam esta tradição cultural em mudança. No entanto, situar estas 
festividades no tempo, reportando-nos à sua origem, é algo mais complexo. 
Sendo inquestionável a sua relação com as Lupercais da Antiga Roma e com as 
celebrações dionisíacas na Grécia Antiga, a problemática da antiguidade dos 
rituais do nordeste transmontano, assim como dos seus similares em outras 
sociedades tradicionais, é questão que se mantém por falta de documentação 
científica que a fundamente.  
De salientar o mérito das populações que, ao longo do tempo, souberam, 
contra todas as adversidades, preservar as suas tradições, resistindo “a 
excomunhões e interditos. Tudo foi em vão. Estavam e estão na alma do 
povo.”48. Nesse sentido, a permanência dos rituais evidencia o quanto as 
sociedades se mantiveram fechadas e isoladas na proteção da sua cultura, 
aspeto quase imutável em centenas ou mesmo milhares de anos. Esta ordem 
de saber permaneceu como um legado que foi sendo transferido de geração 
em geração como um modelo de vida, onde os diversos aspetos da 
sobrevivência estavam enraizados e, talvez por essa razão, fortemente 
protegidos e cuidadosamente transmitidos. A máscara, com as diferentes 
implicações formais e simbólicas, está intrinsecamente relacionada com o 
desenvolvimento do indivíduo, onde religioso e profano se entrecruzam num 
rito de celebração e sacrifício que os jovens precisam de ultrapassar para 
finalmente se tornarem homens. Mais do que uma definição única, quer formal 
quer ideológica, a máscara e tudo em que está envolvida remete para a 
necessidade de transmitir geracionalmente o lugar que o indivíduo ocupa num 
espaço cheio de influências que em muito o transcendem. Mas, através do seu 
uso, o indivíduo torna-se mais próximo desse transcendente, quer real quer 
metafísico ou religioso.  
Conscientes da abrangência e complexidade da matéria que versa este 
capítulo, quer no que respeita à presença da máscara na criação artística, quer 
no que se refere à origem da máscara ritual, concluímos que o estudo feito é 
apenas um contributo que deixa em aberto possibilidades múltiplas de 
investigação e aprofundamento. Pois se entendermos a máscara como um 
instinto básico no ser humano, e reconhecido o significado da sua presença 
tanto no psiquismo individual como coletivo, concluímos que, de uma forma 
mais velada ou mais explícita, é inseparável de qualquer atividade humana. Ou 
seja, sendo a máscara, como vimos, um recurso frequente na literatura, no 

                                                             
48 MOURINHO, 1993, P.16 
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teatro, no cinema e nas artes plásticas, em distintas abordagens estéticas e 
conceptuais, desde as mais antigas expressões da Humanidade às mais 
recentes manifestações artísticas da contemporaneidade, é impossível abarcar 
num só capítulo a dimensão e significações da sua presença.  
Entendemos, no entanto, que os assuntos visados são de grande utilidade na 
prossecução do projeto pictórico, razão primeira da investigação em curso, na 
medida em que nos permite confrontar o trabalho com outras abordagens e 
conceitos, questionar os processos e as escolhas estéticas, procurando noutros 
autores respostas para uma constante inquietação, a compreensão e modo de 
fazer a própria investigação, bem como da sua integração no mundo da arte.	  
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CAPÍTULO II:  ENQUADRAMENTO TEÓRICO- 
PRÁTICO 

 
1. Olhar de fora e olhar de dentro 
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Analisaremos, neste capítulo, de que modo a herança está interligada aos 
processos criativos, procurando perceber como será relevante ser membro 
integrado ou externo a uma cultura e como essa condição poderá intervir na 
presença de uma identidade nas produções realizadas.  
Consideramos, por um lado, a visão dos artistas portadores de um legado; e, 
por outro, o olhar de artistas que, independentemente das motivações, se 
sentiram atraídos por determinados aspetos desse contexto, utilizando-os na 
sua produção artística. Partimos, assim, no presente estudo, de uma visão 
sobre a condição de autores internos e externos a uma cultura, num âmbito 
alargado, e posteriormente examinaremos o contexto particular transmontano.  
No contexto internacional, salientam-se duas exposições históricas sobre o que 
se designou por arte primitiva, uma arte relacionada com povos e culturas 
consideradas ancestrais ou primárias: a do MoMA, em 1984, e a do Centro 
Georges Pompidou, em 1989. Ambas estavam relacionadas com a ideia de 
paralelismo entre o desenvolvimento sentido em contexto urbano e 
tecnológico e a produção realizada em determinadas conjunturas e por 
comunidades ditas arcaicas. Estas exposições centraram-se, ainda, na ideia de 
identidade, procurando encontrar processos de afinidades, contextualização 
e/ou descontextualização com os avanços socioeconómicos sentidos em 
diversos contextos geográficos, na sua relação com outras comunidades e 
territórios a viverem impregnados de arcaísmos e ancestralidade. As reflexões 
propostas não serão, contudo, unânimes, sendo que a primeira exposição dá 
origem a uma polémica que, em certa medida, fomenta a realização da 
segunda exposição.  
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1.1. Primitivismo no séc XX:  
afinidades entre o moderno e o tribal,  
MoMA, 1984 
 

A exposição organizada pelo então 
diretor do departamento de escultura 
e pintura do MoMA, William Rubin, e 
Kirk Varnedoe, professor de Belas Artes 
na Universidade de Nova Iorque, 
pretende explorar as afinidades e 
relações entre os dois tipos de arte, 
nomeadamente a nível formal e 
conceptual, considerando as 
influências que determinadas obras 
tribais tinham tido na criação e no 
imaginário dos artistas modernos 

ocidentais. Como já referimos, na 
entrevista a André Malraux, Picasso 
assume claramente a influência que os 
objetos primitivos tinham exercido 
nele, assumindo essa evidência em As 
Meninas de Avinhão (1907). Essa 
influência manter-se-ia durante 
décadas, a ver pela semelhança entre 
Menina perante um Espelho (1932) e a 
Máscara kwakiutl, justapostas na capa 
do catálogo (vol. I) desta exposição. 
Como é sabido, já desde 1880 que 
artistas e críticos vinham expressando 
uma crescente adesão às produções de 
civilizações antigas, de culturas tribais 
e de crianças. Núcleos de artistas 
europeus e americanos, ávidos de um 
movimento moderno associado à 
ruptura do estilo clássico e naturalista, 
rejeitam as formas “literárias e 
narrativas dos temas, interessando-se 

por estilos primitivos”49. Seduzidos pelos artefactos e esculturas tribais, não só 
se tornam colecionadores como as suas produções se vão contaminando 
progressivamente, criando um diálogo entre o moderno e o primitivo que 

                                                             
49 HARRISON, p. 46 

Fig 25 - Picasso, Meninas de Avinhão (detalhe), Máscara Dan-
Libéria. 

Fig 26 - Picasso, Menina Perante um Espelho (detalhe),1932, e  
Máscara Kwakiutl. (Capa do catálogo MoMA vol. I) 
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ultrapassa séculos e continentes. “Por alturas da primeira década do séc. XX, a 
diferença de efeito que o Modernismo comportava tinha-se tornado 
inconfundível. A arte modernista estava a começar a parecer-se com o produto 
de uma cultura completamente à parte - uma cultura que se mostrava 
intencionalmente primitiva”50 

                                                             
50 HARRISON, p.47 
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 Note-se que, dado o crescente interesse do 
mundo da arte ocidental pela outra arte, à 
data desta monumental exposição já 
tinham sido realizadas no MoMA quatro 
exposições dedicadas à arte primitiva. 
Mesmo em Portugal, e na sequência do 
interesse generalizado na Europa e na 
América pela arte tribal, em 1946, Ernesto 
de Sousa e Diogo de Macedo organizam a 
exposição Semana da Arte Negra, na Escola 
Superior Colonial, em Lisboa, onde se 
confrontava a arte moderna de Picasso, 
Matisse, Almada Negreiros, Amadeo de 
Souza-Cardoso, entre outros, com a arte 
primitiva das esculturas do Benim. Em 
Paris, no Museu do Homem, em 1967, e no 
Grand Palais, uns meses antes da exposição 
do MoMA, organizam-se exposições 
congéneres, sucedendo-se várias mostras 
um pouco por todo o mundo ocidental, 
com o mesmo denominador comum: 
objetos tribais oriundos de vários 
continentes em confronto com obras de 
artistas modernos, americanos e europeus. 
Assim sendo, qual a razão de ser de tão 
acesa polémica em torno desta exibição? 
Como vimos, a magia que as obras tribais 

Fig.27 - Brancusi, Mademoiselle Pogany, 1913.  

Fig 28 - Homem-pássaro, Ilha da Páscoa, pedra pintada, 
altura: 36 cm; Max Ernst, Dentro da vista: o Ovo, óleo s/ tela 
100 x 81 cm, 1929. 
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passaram a exercer em muitos artistas modernos como Gauguin, Picasso, 
Brancusi, Max Ernst, Wifredo Lam (1902- 1982), entre tantos outros, tornou-se 
uma espécie de obsessão, sendo por eles assumida e defendida. Logo, a 
convivência entre os dois estilos de arte veio acontecendo de uma forma 
espontânea e continuou a ver-se pela história da arte do início do séc XX.  Essa 

apropriação do 
primitivismo pelo 
meio artístico do 
ocidente não só 
se torna um 
fenómeno 
cultural como é 
institucionalmen
te apoiado, o 
que provoca essa 
avalanche de 
exibições. A 
exposição do 
MoMA marcou a 
diferença pela 
grandiosidade, 
tanto pelo já 
reconhecido 
prestígio dos 
artistas 
modernos 
convidados – em 
que Picasso tinha 
destaque 51 – 
como pelo 

número de obras tribais, tendo sido largamente apoiada pela imprensa e alguns 
críticos de áreas diversas. 
 
No entanto, uma parte significativa da crítica especializada “não gostou do que 
viu, originando uma acalorada polémica que se estendeu pelas décadas 
seguintes e que manchou de um modo indelével o tema do primitivismo na 
arte”52. O facto de esta exposição ter sido realizada num dos mais  importantes  

                                                             
51 O protagonismo concedido a Picasso, veio a ser, também, motivo de ataque à 
organização, alegando alguns críticos que a mostra era uma espécie de homenagem ao 
artista espanhol. 
52 CAYOLLA, 2009, p.9 (A Tese de doutoramento atrás referida, de CAYOLLA RIBEIRO, 
professor da FBAUP, foi o estudo mais completo que consultámos na investigação feita 
sobre o primitivismo na arte, pelo que o citaremos neste capítulo, com uma frequência 

Fig 29 - Wifredo Lam, A Selva, guache s/ papel montado em tela, 239.4 x 229 cm, 1943. 



 52 

museus  de arte moderna do mundo, e de provar que a arte primitiva tinha tido 
mais influência na arte ocidental do que se imaginava, foram também fatores 
que contribuíram para o impacto  que causou.  
A falta de referência à identidade dos autores dos objetos tribais e respetivas 
datas de realização que, segundo alguns críticos, deliberadamente foram 
ignoradas, demarcando-as das obras dos artistas ocidentais, era um dos 
argumentos da crítica que saltou em defesa dos artistas tribais. A escassez de 
informação etnográfica e a questão da contextualização e/ou 
descontextualização foram outros motivos de acérrima contestação, apoiando-
se no facto de não se dar a devida relevância às funções e significados, à aura 
que estas obras têm no seu habitat natural, que perdiam completamente em 
contexto de exposição ocidental. O conceito afinidades foi amplamente 
questionado, nomeadamente por Arthur Danto e Yve-Alan Bois, que acusavam 
a organização de se limitar às semelhanças formais. “Noutros termos, McEvilley 
acusava os curadores de terem medo do primitivo, e argumentava que a 
exposição consistia numa tentativa de exorcizar esse medo através da 
domesticação do primitivo”53. Ainda segundo Cayolla Ribeiro, para este crítico a 
exposição pecava, também, por privilegiar o lado formal das obras, em 
detrimento do conteúdo, não sendo valorizadas as funções e os significados 
que as obras tribais têm no seu contexto original. “Para fundamentar melhor o 
seu ponto de vista, McEvilley recorreu aos conceitos etic e emic. Estes dois 
conceitos foram propostos, no âmbito da antropologia, nos anos 60, por 
Marvin Harris, e remetem para a distinção existente entre o modo interno e 
externo de percepcionar e interpretar os fenómenos sociais. Grosso modo, a 
perspectiva emic corresponde a perspectiva interna do nativo, enquanto que a 
perspectiva etic diz respeito à interpretação externa, feita a partir do olhar 
treinado do antropólogo”54. Passando estes conceitos para a exposição, o 
crítico acusa os curadores de terem ignorado a “perspectiva emic, uma vez que 
optaram deliberadamente por omitir as datas e outras informações relevantes 
sobre os objectos tribais”55.   
A polémica sobre os princípios que estiveram subjacentes a esta exposição, a 
diferença de tratamento em relação aos artistas tribais e aos artistas 
ocidentais, e as questões sobre afinidades, haveria de manter-se, culminando, 
cinco anos mais tarde, com a exposição Les Magiciens de la Terre, em Paris, que 
tinha como principal intenção dar resposta à exibição do MoMA. 

 
  

                                                                                                                                                      
fora do habitual no presente trabalho. É pelo nome de CAYOLLA que os alunos desta 
instituição nos habituámos a distingui-lo.) 
53 Idem    
54 Idem 
55 CAYOLLA, p. 35	
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1.2. Les Magiciens de la Terre, Centro Georges 
Pompidou, 1989 
 
Com o objetivo de contestar a exposição do MoMA, realiza-se no Centro 
Georges Pompidou uma outra histórica exposição, Les Magiciens de la Terre. 
Jean-Hubert Martin, o curador, com o intuito de contrariar a “ideia 
generalizada de que só existe criação artística no mundo ocidental”56, intenta 
realizar uma exposição verdadeiramente universal. Inclui obras de artistas de 
vanguarda ocidentais e não-ocidentais, tentando demarcar-se, desta forma, do 
“primitivismo do MoMA e evitar cair na armadilha do europocentrismo”57 . 
Simultaneamente, evidencia com o termo Magiciens no título, o lado mágico 
que nos remete para o sentido espiritual, a aura dos objetos expostos. No 
entanto, e apesar de todos estes cuidados, a exposição foi igualmente alvo de 
inúmeras críticas, que se apoiavam na divisão bipolar entre ocidental e não-
ocidental, bem como da designação de artistas do terceiro mundo, o que só por 
si era já discriminatório. Além disso, os artistas convidados a participar na 
exposição “tinham sido escolhidos por comissários ocidentais, e não por 
especialistas locais, o que pervertia claramente os critérios de seleção”58 . 
Embora o curador explicasse que lhe interessava explorar os distintos 
significados que uma obra de arte podia ter dentro ou fora do seu contexto 
original, o problema da contextualização e/ou descontextualização voltou a ser 
motivo de crítica. As acusações incidiam no facto de serem valorizados apenas 
os aspetos superficiais e ignoradas as funções originais dos objetos. 
A mercadorização foi igualmente objeto de severas críticas, que levantavam 
suspeitas sob a “forma encapotada do mundo ocidental abrir as portas à 
periferia e deste modo encontrar novos mercados para o mundo da arte, numa 
pura lógica capitalista que necessita continuamente de novos produtores e 
consumidores para poder sobreviver”59. A circunstância de ser o Ocidente a 
falar sobre o tribal, numa época pós-moderna e pós-colonial, que também a 
nós, portugueses, diz diretamente respeito, em que o mundo ocidental tomava 
consciência dos efeitos nefastos sobre os povos colonizados, foi outra das 
múltiplas críticas apontadas. No dizer de Cayolla Ribeiro, reconhece-se, todavia, 
que, apesar das críticas, a exposição Les Magiciens de la Terre é um momento 
de viragem, dada a tentativa consciente de apresentar de uma forma correta as 
obras de arte de todos as partes do mundo. “Neste sentido, poder-se-ia dizer 
que esta exposição ficou para a história como sendo a exposição PC: PC de pós-
colonial, mas também de politicamente correto” 60  .  E mais ainda: 
independentemente da polémica que as duas grandes exposições suscitaram, 
                                                             
56 CAYOLLA, p. 44 
57 CAYOLLA, p. 49 
58 CAYOLLA, p. 49 
59 CAYOLLA, p. 52 
60 CAYOLLA, p. 52 
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continuam a ser as referências incontornáveis para o entendimento do 
primitivismo na arte. Embora alguns autores tenham tentado encontrar outros 
ângulos de visão e novas formas de abordagem, “acabam sempre por situar o 
problema em torno da relação problemática do Ocidente com a alteridade, 
mostrando que este tema continua na ordem do dia e longe de estar 
resolvido”61.  
 

 
 

                                                             
61 CAYOLLA, p.52 

Fig 30 - CIAJG Rituais com Máscaras, um face-a-face. 
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1.3. Conclusão 
 

A polémica em torno destas duas emblemáticas exposições leva-nos a concluir 
que, nas situações em que são observados sob um ponto de vista meramente 
etnográfico, nem sempre o modo como interpretamos as figuras ou objetos 
correspondem aos interesses dos povos de origem nem à simbologia que por 
eles lhes é atribuída. O modo displicente como algumas culturas e autores foram 
tratados ou descontextualizados continua a ser alvo de reparos por parte de 
considerados intelectuais. André Breton62 adverte para um certo anacronismo 
no estudo das máscaras tradicionais e para o olhar superficial dos visitantes dos 
museus de antropologia, bem distante do sentido profundo que está subjacente 
às obras.  

Provando que o interesse do universo artístico pela arte tribal e a máscara em 
concreto não está ainda esgotado, na atualidade e na mesma linha de 
pensamento, continuam a realizar-se mostras do género. Dentro de portas, o 
Centro Internacional de Arte José de Guimarães (CIAJG) promoveu, entre 
janeiro de 2014 e junho de 2015, a exposição Rituais com máscaras: um face-a-
face, pondo em diálogo a coleção de arte tribal africana, os rituais de inverno 
com máscaras do nordeste transmontano e obras de vários artistas 
contemporâneos. Com semelhantes características, e a milhares de 
quilómetros de distância desta, entre 29 de abril e 18 de setembro de 2016, no 
Brooklyn Museum, em Nova Iorque, a exposição Disguise Masks and Global 
African Art, testemunha que o interesse pela arte tribal e o fascínio pela 
máscara continuam a refletir-se universalmente na criação artística. 
  

                                                             
62 BRETON, André- “Note sur les masques à transformation de la côte pacifique nord-
ouest”, Claude Lévi-Strauss. Paris: Ed. de L’Herne, 2004, Apud CRESPO, p. 175  
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2. Por detrás da máscara: a máscara e os rituais de 
inverno na prática artística 
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2.1. Artistas transmontanos  
 

Só tarde o país descobriu 
Trás-os-Montes. Sabia que 
existia, mas não conhecia. 
Nas artes também assim foi. 
Os jornais de Lisboa dos finais 
do século XIX falam, com 
espanto, de um grupo de 
pauliteiros, que, pela 
primeira vez, se deslocava à 
capital, cujos dançadores 
usavam saias. Era a parte 
mais visível de um mundo de 
que as máscaras e os 
mascarados fazem parte. Um 
mundo para trás do horizonte 
dos montes. 
Até princípios do século XX 
não há indicação conhecida 
de que as máscaras rituais 
transmontanas tenham 
servido de recurso nas artes 
plásticas. A primeira 
inspiração visível pode estar 
em Amadeo Souza Cardoso 
(1887-1918), na série 
Máscaras, e, concretamente, 

na Máscara de Olho Verde, com data atribuída de 1915. Influência das 
máscaras rituais transmontanas? É uma interpretação possível. Amarante, 
onde Amadeo nasceu e viveu parte da sua vida, fica às portas de Trás-os-
Montes e, portanto, a possibilidade de ter conhecido as celebrações com 
máscaras é grande. Todavia, o país, sobretudo o país da capital, desconhecia a 
existência desta singularidade transmontana e, portanto, esta hipótese de 
osmose não era colocada. Ainda décadas depois, em 1982, quando o vídeo de 
Manuel Pires, Festa dos Caretos em Torre de D. Chama passou na Gulbenkian, 
“foi um sucesso extraordinário. Nunca ninguém tinha visto nada daquilo. Fez 
capa do Expresso”63. São palavras de João Vieira acerca do desconhecimento 
das pessoas de Lisboa sobre a cultura popular transmontana. 

                                                             
63 LAPA, Sofia; RODRIGUES, Ernesto; SILVA, Raquel Henriques da- João Vieira. Caretos II. 
Lisboa: Instituto Português de Museus, 2006, SILVA, p.14 

Fig - 31  - Amadeo Souza Cardoso, Máscara de Olho Verde, óleo s/ tela, 
55cm x 39,5 cm, 1915. 
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Influência do meio artístico parisiense da época? Provavelmente também, mas 
o contágio deste mundo mágico para lá do Marão é um olhar que faz sentido 
seguir. Teresa Matos Pereira fê-lo: “Pensamos – ao contrário do que é 
apresentado algumas vezes – que Amadeo não se baseou em quaisquer 
máscaras africanas mas, muito possivelmente, num conhecimento das próprias 
máscaras populares portuguesas, que desempenham um papel considerável 
em períodos festivos no norte do país, como as Festas dos Rapazes, (...) e que 
Amadeo provavelmente conhecia”64.  Opinião corroborada por António Nobre 
ao defender que o pintor de Amarante “retratando, numa fase da sua pintura, 
expressionista e cubista, as máscaras, de entre as quais Máscara do Olho Verde, 
Cabeça, nos faz lembrar a expressividade dinâmica, a cromia e a ocultação dos 
mascarados de Podence”65. De facto, as semelhanças formais e cromáticas são 
“evidenciadas pelo uso de cores primárias profundamente simbólicas, como o 
amarelo e o vermelho, em que a primeira é intensa e ardente, associando-se ao 
culto solar e à eternidade, ao passo que a segunda é considerada como o 
símbolo fundamental do princípio da vida, com a sua força, o seu poder e o seu 
brilho, num apelo à renovação e à fecundidade”66 , funções omnipresentes nos 
rituais. 
É interessante verificar que, com um “primitivismo” dentro de casa, os artistas 
portugueses passam-lhe ao lado, provavelmente porque o desconhecem, mas, 
seguindo as luzes parisienses e americanas em moda, em 1946, em Lisboa, 
organiza-se uma exposição de arte primitiva africana. Em 1969, o homem pisa a 
Lua, mas só em 1976, com o filme Máscaras, de Noémia Delgado (1934-2016), 
o Portugal das artes toma conhecimento de que o país tinha uma realidade, 
uma cultura riquíssima em Trás-os-Montes. Como não passara por Paris, 
demorou mais tempo67... A cineasta, inspirada na investigação etnográfica dos 
antropólogos Ernesto Veiga de Oliveira e Benjamim Pereira, revela-nos um 
olhar realista sobre a cultura popular, as tradições e o arcaico modus vivendi do 
povo do nordeste transmontano. Situado na linha do documentário, e incidindo 
nos rituais de inverno com máscaras, é um filme pioneiro, na medida em que a 
realizadora mostra, de uma maneira dura e crua, o retrato de uma zona do país 
completamente esquecida do poder central, durante o regime do Estado Novo. 
Conforme defende Paulo Raposo, Máscaras constitui ainda um importante 
marco na preservação desta herança, na medida em que a tradição arcaica e 

                                                             
64 Pereira, Teresa Matos A primitividade do ver ou a renúncia da razão na arte do 
primeiro modernismo em Portugal (Tese de Mestrado, não publicada): Faculdade de 
Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2001, p.337 Apud. CAYOLLA, p.203 
65 NOBRE, José António- Património Rural na Terra de Miranda e 
Artes Plásticas em Portugal no Século XX. Porto: Porto, 2001, p. 242-243  
66 NOBRE, p. 243 
67 Mais depressa andaram os etnólogos e antropólogos Jorge Dias, Santos Júnior, Abade 
de Baçal entre outros  já citados, que, de burro e a pé, de aldeia em aldeia, na década 
de 40, investigaram, tomaram notas, escreveram, fizeram registos fotográficos,  sobre 
esta parte de Portugal. 
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secular foi - aos olhos das próprias comunidades - revalorizada “e não já fruto 
de um atraso civilizacional (...) O filme teve como efeito a revivificação local da 
tradição, i.e., a revalorização de um património partilhado e que as 
contingências da emigração, da guerra colonial e da desertificação rural 
pareciam ter condenado definitivamente ao estatuto da memória”68. O filme 
captou ainda o caráter ritualístico original, intrínseco e circunscrito a uma 
comunidade, onde, quase durante duas horas, são visíveis os ritos na sua mais 
pura genuinidade. Teve grande impacto, e sucederam-se projeções, 
conferências e debates por todo o país. Os artistas começaram então a olhar 
para o interior: alguns redescobriram raízes, outros um mundo mágico 
inusitado. E, lentamente, os caretos foram saindo de Trás-os-Montes... 
Transportando para este contexto os conceitos emic e etic, nesta parte do 
trabalho procuramos referenciar artistas plásticos naturais da região 
transmontana e artistas externos a essa realidade, de maneira a tentar avaliar 
de que forma a cultura, as tradições e os vários tipos de condicionalismos dos 
artistas imbuídos, os distinguem ou não dos artistas que observam e criam a 
partir de uma realidade exterior. 
Entre os detentores de uma herança transmontana e tendo uma perspetiva 
emic podemos colocar João Vieira, Graça Morais, Manuel Barroco, José António 
Nobre e Luís Canotilho. Dos que, de fora, foram atraídos pelo primitivismo, pela 
magia, pela riqueza cultural das máscaras e dos mascarados, deveremos referir 
Noémia Delgado, Lima de Freitas, Santiago Ydañez, João Pedro Vale, Pedro 
Paixão, Rui Moreira, Júlio Dolbeth, Catarina Alves Costa e Catarina Mourão, 
considerando que os interpretam sob uma perspetiva etic. De fora, 
deliberadamente, como exemplo de uma situação híbrida, deixamos Amadeo. 
Porque sendo vizinho próximo dessa cultura, frequentador inevitável de 
tradições comuns, admitimos que haja contaminação nas máscaras que pintou. 
Por outro lado, há um fortíssimo Amadeo parisiense, esponja de correntes que 
atravessam a Europa moderna e das vanguardas, o que lhe confere um olhar 
cosmopolita sobre o mundo. 
 
  

                                                             
68 RAPOSO, Paulo- Por Detrás da Máscara - Ensaio de Antropologia da Performance 
sobre os Caretos de Podence. Lisboa: Instituto dos Museus e da Conservação. I.P., 
2010, p. 85 
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João Vieira (1934-2009) 
João Vieira nasceu em Vidago. 
Ingressa na ESBAL em 1951, que 
abandona dois anos depois, 
desencantado com o caráter 
academicista do ensino, o que o 
levou a percorrer muita Europa. 
Conforme anota Raquel Henriques 
da Silva no catálogo João Vieira. 
Caretos II, o artista é o reflexo 
vincado de uma herança cultural 
que ultrapassa a dimensão 
etnológica, “possibilitando, com 
eficácia e qualidade, compreender 
que, apesar do seu campo de 
particularidades, a arte 
contemporânea é capaz de 
articular pontes com as heranças, 
iluminar e celebrar as culturas 
populares”69  . Espírito inquieto e experimentalista, andou desde cedo por 
Lisboa, onde fez parte do grupo do Café Gelo70 ; depois, em Paris, com Bertholo 
(1935-2005), Lurdes Castro (1930) e Christo (1935), entre outros, participa no 
grupo KWY e continua por outros países até regressar à capital portuguesa, em 
1967. 

                                                             
69 LAPA, p. 8  
70 Tertúlia heterogénea que reunia no Café Gelo, da qual faziam parte artistas de várias 
áreas, como Cesariny, José Escada, Manuel D’Assumpção, Herberto Helder, entre 
muitos outros. “Na Lisboa do final dos anos 50, tentavam iniciar uma Vanguarda em 
termos europeus, para o que se socorriam das vanguardas de 1915, mas com um forte 
pendor nacional. Esteticamente influenciados por Fernando Pessoa* e Mário de Sá-
Carneiro (...) O Grupo era igualmente fonte de uma irreverente oposição ao Estado 
Novo, como o prova, entre outros, o episódio da Operação Papagaio”, intervenção da 
PIDE, que acabaria por encerrar o Café. Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_do_Café_Gelo&action (acedido 
11.08.2017) 

Fig 32 - João vieira, Caretos II (Catálogo), óleo s/ tela com aplicações, 
72x54cm, 1984.  
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As raízes transmontanas só começam, porém, a aparecer, no seu trabalho, em 
1984, com uma performance/exposição, na Galeria Quadrum, em Lisboa. Ali 
apresentou 26 pinturas de caretos, nome da própria exposição. Integrado nesta 
mostra, foi apresentado o filme Festa dos Rapazes em Torre de D. Chama, 
realizado em 1982 por Manuel Pires (1942), também ele transmontano.  
A redescoberta das suas origens terá começado por volta de 1974, quando, na 
companhia de um amigo etnólogo, fez um longo passeio pelo país. Depois, na 
sequência do congresso da AICA em 1976, sobre o tema Arte africana e arte 
europeia do século XX, começou a prestar mais atenção às questões de 
Etnologia. É o próprio pintor que o diz em entrevista a Sofia Lapa, para o 

Fig 33  - João vieira, Caretos, guache s/ papel, 50x47,5cm, 1982. 
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catálogo da exposição Caretos II, em Bragança (2006), no Museu Abade de 
Baçal: “… E foi nessa altura que – as coisas aparecem sempre juntas - a 
memória da minha mãe vem juntar-se a tudo isto. E começo a lembrar-me das 
histórias que a minha mãe me contava, aquelas histórias de festas” 71. E, mais 
adiante, na mesma entrevista: “Há nesta exposição dos caretos que fiz em 
Lisboa a vontade de fazer arte erudita a partir de uma arte que é popular”72. 
Embora a maior parte da sua produção artística não tenha a ver com máscaras, 
nunca mais João Vieira se afastou completamente delas, na sua polifacetada 
atividade. No teatro, para a peça de Jorge de Sena O físico prodigioso, 
encenada por André Gago73, fez catorze máscaras, máscaras que voltariam a 
aparecer, em 2006, em Más Caras (20’), outro documento fílmico de Manuel 
Pires sobre o tema. 
João Vieira, falando do seu trabalho com máscaras, diz, a certa altura, na 
entrevista a Sofia Lapa, “Há certas coisas que a gente faz que talvez possam 
ajudar a aproximar os populares das coisas eruditas”74. Há aqui uma intenção 
de divulgação e valorização de uma cultura antiga, apresentando-a aos dias de 
hoje e tornando-a mais reconhecível nos meios culturais, embora o exotismo, a 
invulgaridade do tema, a expressividade formal e o impacto cromático devam 
levar a uma interrogação mais profunda e interpretativa de quem vê as 
pinturas.  
 
  

                                                             
71 LAPA, Sofia; RODRIGUES, Ernesto; SILVA, Raquel Henriques da- João Vieira. Caretos 
II. Lisboa: Instituto Português de Museus, 2006, LAPA, p. 14  
72 LAPA, p.15 
73 Esta série de máscaras teatrais foi intencionalmente criada por João Vieira em 1986 
para uma encenação do Teatro do Triângulo da peça de Jorge de Sena e pertencem à 
coleção de André Gago. 
74 LAPA, p.16 
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Manuel Barroco (1940) 
 
Escultor transmontano bastante activo, Manuel Barroco, licenciado pela ESBAL, 
é natural de Mogadouro, onde vive e trabalha. Mogadouro é um concelho 
onde, igualmente, continuam muito vivas as celebrações de inverno com 
máscaras, designadamente nas localidades de Tó, Vale de Porco, Bemposta e 
Bruçó, que mantêm das mais significativas e genuínas festas de mascarados, 
entre o Natal e o Ano Novo. Não se passa incólume por uma identidade tão 
forte como a do Planalto Mirandês – e Manuel Barroco, diríamos que 
naturalmente, abordou o tema. “O ato de criar é impulsionado por vivências 
que nos despertam sentimentos profundos. Assim, a realização formal e a 
linguagem plástica do Monumento ao Careto resultam de recordações das 
vivências dos tempos de juventude passados na minha aldeia. O recordar da 
época do entrudo, as tropelias dos misteriosos mascarados com os rostos 
cobertos pelas máscaras, ou na falta destas por simples rendas de croché, 

Fig 34 - Manuel Barroco, Monumento ao Careto, aço coten pintado, 280 cm de altura, 2009. 
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adquiriam outra identidade e reuniam forças que antes não possuíam. À noite, 
ao serão à volta da lareira, ouviam-se histórias e contos envoltos em mistério.” 
75 
O Monumento ao Careto (2009), é, segundo o próprio, o trabalho mais visível 
do escultor em torno desta herança. De grande dimensão, implantado numa 
rotunda pública, em Bragança, traduz-se numa homenagem aos rituais ibéricos, 
na representação do Tafarrón de Posuelo de Tábara- Zamora, e do Careto de 
Aveleda- Bragança. É um conjunto artístico de características naturalistas, que 
se afirma pelo caráter narrativo de percepção imediata.  
  
 
 
  

                                                             
75 Conforme entrevista do dia 29.11.2016 
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Graça Morais (1948) 
 
Os caminhos de Graça Morais são diferentes. Num constante apelo das raízes, 
recorrentemente retoma aspetos identitários e etnográficos. Ritos e Mitos, 
entre várias séries da sua obra, são alusivos a cenas dos trabalhos cíclicos do 
campo, às procissões em que o sagrado e profano se confrontam, a rituais da 
vivência quotidiana, com especial incidência sobre a condição social feminina 
no mundo rural. Laura Castro associa este aspeto à dimensão política na obra 
de Graça Morais “não num sentido panfletário ou contestatário, não num teor 
propagandista, mas na adesão a temas como a interioridade e o isolamento, a 
morte anunciada das aldeias, a solidão e a velhice no meio rural, a condição da 
mulher”76. Ela pinta máscaras mas imersas no mundo em que existem. Na 
realidade, Graça Morais, pintando muitas máscaras não pintou muitos caretos 
em trabalhos especificamente dedicados. Fê-lo, em 1988, numa série de 
pinturas - técnica mista- e desenhos de XX Máscaras alusivas aos rituais de 
Ousilhão, Vinhais, e, em 1998, numa outra série a carvão e pastel, intitulada 
exatamente Caretos, reinterpretação dos mascarados de Podence.  
Todavia, na obra da pintora eles estão lá, no meio daquelas 
caras/rostos/máscaras de gente, de animais. E nada mais natural, porque foi 

                                                             
76 CASTRO, Laura – Graça Morais A Caminhada do Medo, 2011, p. 15 

Fig 35 - Graça Morais, Máscaras III,  carvão  s/ papel,  38 x 48 cm,  1988, Col. Fundação Paço d’Arcos 
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dali que caretos e mascarados saíram e onde continuam a estar. Por detrás de 
cada careto estão aquelas caras recorrentemente metamorfoseadas.  
Os trabalhos de Graça Morais que abordam a vida do interior norte de Portugal 
dizem-nos que o significado individual de cada máscara só tem entendimento 
no contexto de um todo cultural e de um modo de viver que envolve religião, 
superstição, formas de trabalho, sexualidade, sobrevivência, generosidade, 
violência e outras facetas. É uma pintura sem condescendências. Uma narrativa 
alicerçada na sociedade em que cresceu, nos seus mitos e ritos. “Há uma 
vivência, em imersão total, das tradições e dos costumes. Transcendência e 
imanência como que se fundem. Longe do folclorismo, a pintora procura o 
sentido do espírito, entrando no mito dos rituais”77.  
Graça Morais, licenciada em Pintura pela ESBAP, nasceu no Vieiro, uma aldeia 
de Vila Flor, onde continua a passar largas temporadas, tanto em lazer como no 
atelier que aí mantém.  
  

                                                             
77  MARTINS, Guilherme de Oliveira – Para lá do Marão, Jornal de Letras, 18.05.2015	

Fig 36 - Graça Morais, Sem Titulo, técnica mista s/tela, 199x340cm, 2017. 
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José António Nobre (1954) 
 
Nasceu em Sendim, Miranda do Douro78. É licenciado em Escultura pela Escola 
Superior de Belas Artes do Porto e mestre em História de Arte em Portugal pela 
Faculdade de Letras da mesma cidade. É um artista intrinsecamente ligado ao 
mundo das máscaras e das tradições transmontanas. Embora vivendo em Vila 
Nova de Gaia, mantém uma relação permanente com a região, expõe 
regularmente e tem significativa obra pública, essencialmente no interior norte 
do país. Esta proximidade às origens, o entendimento congénito dos falares, 
dos modos de vida, dos seus ritos e tradições, fazem-lhe saber que as máscaras 

                                                             
78 É motivo de grande orgulho para os mirandeses manterem a genuinidade das suas 
tradições, presentes nos rituais de inverno com máscaras, nos pauliteiros, culminando 
com a Língua Mirandesa, reconhecida desde 1999 como a segunda língua oficial de 
Portugal. Embora as Terras de Miranda não tenham escapado aos efeitos da 
globalização, os rituais de inverno traduzidos nas festas de Natal, as da Bielha, as de 
Santo Estevão, as do Chocalheiro e as do Carocho, mantêm características muito 
próximas dos ritos originais. 

Fig 37 e 38 - José António Nobre, Máçcara VI, objeto policromo (frente e trás), aço, ferro, xisto e chifre, 33x15x83, 
2008. 
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e os mascarados não existem sozinhos mas que fazem parte de um mundo. Isso 
é bem evidente em algumas das séries de trabalhos, nomeadamente em - 
Máçcaras79 (em mirandês), uma série de XX esculturas numa conjugação da 
tradição com a modernidade. “No âmbito da minha pesquisa plástica, e 
considerando que o importante não é reproduzir o visível mas tornar visível, 
como asseverou Paul Klee, a última fase do meu trabalho prende-se, 
essencialmente, com o “Património e Identidades”, duas vertentes que 
abraçam a minha pesquisa, sendo uma a da região de onde sou oriundo, 
Miranda / Bragança, locais onde se realizam os rituais de mascarados no 
solstício de Inverno (...) A outra vertente, a da concepção plástica, onde 
procurei através da unidade, forma-cor, e da ambivalência do rosto, à 
semelhança de Téspis na antiga Grécia, evidenciar realidades novas (...)”80  
 José António Nobre utiliza materiais muito diversos, fazendo assemblagens de 
ready-mades, como velhas alfaias agrícolas e outros objectos rurais em desuso, 
trazendo-os novamente à vida, embora com uma função diferente, e, 
simultaneamente, evoca e evidencia a importância que eles tiveram e têm no 
conjunto dos significados e na vivência do nordeste. São objectos de chão, de 
um mundo que vive, ainda, ancorado na terra. “Não é do objeto duchampiano 
ou do object trouvé no sentido estrito das genealogias, mas de transfigurações 
ou de um quase onirismo a partir dos estímulos (ou reflexão) sobre uma 
antropologia centrada no nordeste transmontano, das suas raízes e das suas 
interrogações.”81 
 
  

                                                             
79 A exposição Máçcaras esteve individualmente patente na Biblioteca Municipal de V. 
N. de Gaia, no Museu Amadeo de Souza-Cardoso, em Amarante, no Centro Cultural 
Adriano Moreira de Bragança, na Sociedade Nacional de Belas-Artes, em Lisboa, e na 
Biblioteca Municipal de Vale de Cambra. Com caráter coletivo, a série tem sido, desde 
2008, apresentada em várias cidades de norte a sul do país, em Espanha e na Bélgica. 
80 Excerto da entrevista ao escultor em 01.05.2017	
81 António Cardoso in NOBRE, José António- Máçcaras - A Transfiguração. V.N. Gaia: 
Biblioteca Pública Municipal 2008. 
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Luís Canotilho (1957) 
 
Embora tendo nascido em Sernancelhe, Beira Alta, Luís Canotilho pode 
considerar-se um autor integrado no contexto cultural transmontano. Vive e 
trabalha, há largos anos, em Bragança, onde é professor no Instituto 
Politécnico. Licenciou-se em Pintura pela ESBAP e, posteriormente, doutorou-
se em Filosofia e Ciências da Educação. É um artista que se tem interessado, 
sobretudo, pela Pintura, pela Cerâmica e pela Medalhística. O tema das festas 
rituais transmontanas tem sido, frequentemente, abordado por Luís Canotilho. 
Como trabalhos de maior fôlego, retemos as séries O Sonho dos Mascaretos 
(2003), Rebanhos (2005), Pratos (cerâmica, 2005), e Festas de Inverno em Trás-
os-Montes (2006). Os trabalhos deste artista seguem uma feição naturalista, 
com grande cuidado formal. Nas pinturas, algumas de grandes dimensões, o 
realismo e a cor têm forte impacto, e a rigidez do figurativo é, frequentemente, 
aliviada por uma deambulação poética e onírica.  
  

Fig 39 - Luís Canotilho, O sonho dos Mascaretos, (ficha técnica desconhecida) 2003. 
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 2.2. Artistas não transmontanos 

O tema dos caretos e dos mascarados, figuras centrais dos ritos de inverno 
transmontanos, só episodicamente e sem continuidade foi abordado por 
artistas exteriores a este contexto cultural. É difícil passar por ele sem sentir 
uma atração, pela invulgaridade, pela ancestralidade imanente, pelo dizer 
poderoso, pela intrigante percepção de que existe ali um mundo desconhecido. 
O olhar de fora pinta, esculpe, filma, expõe as sensações e procura um 
entendimento para o que vê. Mas é um olhar de passagem, e, conforme a 
teoria de Marvin Harris, sob uma perspetiva etic, logo, sendo autores que, em 
determinado momento, realizaram obra ou obras sobre os rituais, mantêm-se 
conceptualmente distantes das significações simbólicas dos ritos e dos valores 
mais profundos da cultura popular da região.  
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Lima de Freitas    
(1927-1998) 
 
Natural de Setúbal, é autor de uma vastíssima e diversificada obra: ilustração, 
ensaio, pintura, desenho, gráfica. Ilustrou dezenas de obras de vários autores, 
com destaque para o trabalho em Porto-Graal, publicado pela editora Ésquilo 
(2006), de cariz filosófico e esotérico, inspirado na história oculta de Portugal, 
de que era um profundo conhecedor. É autor de diversas obras de arte pública, 
com relevo para os catorze painéis de azulejos da estação do Rossio82, alusivos 
às lendas e mitos de Lisboa. “É comum encontrar registos sobre a obra do 
artista setubalense que a conotam, fundamentalmente na sua última fase, com 

                                                             
82 Lusa, 03.10.2008, Lima de Freitas - 50 anos de pintura  

Fig 40 - Lima de Freitas, Cegada nas Ruínas Carmo, acrílico s/ tela, 1986. 
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um surrealismo marcado pelo misticismo e esoterismo”83, declarou à Lusa, Cruz 
Alves, o administrador-delegado da Cultur Sintra, aquando da abertura da 
exposição de pintura que iniciou o ciclo sobre Lima de Freitas em Sintra84. A sua 
multifacetada criação atravessa correntes estéticas que vão do neorrealismo ao 
surrealismo, passando pelo realismo fantástico. Ele próprio tinha relutância em 
identificar-se com qualquer estilo. "A obra de Lima de Freitas, 50 anos de 
pintura, dá testemunho da sua evolução e da sua genialidade como precursor 
do imaginário e das nossas estruturas míticas e identitárias"85 Ora é neste 
espírito que entendemos a realização da pintura Cegada nas Ruínas do Carmo 
(1986). Que saibamos, a segunda incursão do artista no universo das máscaras 
transmontanas, das quais teve conhecimento através de um documentário que 
viu em Lisboa, o que o levou posteriormente a Trás-os-Montes várias vezes 
para assistir, in loco, às festividades86 . Trata-se de uma pintura de cariz 
surrealista em que figuras mascaradas do universo transmontano ocupam o 
espaço das Ruínas do Carmo, em Lisboa. Esta obra, de cariz enigmático, parece 
aludir a um evento em particular onde sagrado e profano se cruzam; mas 
também à história, tendo em vista de que a igreja do Carmo ruiu por altura do 
Terramoto de Lisboa, em 1755. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
83 Idem 
84 Idem 
85 Idem 
86 Conforme informação de Paulo Alexandre Loução, amigo da família. Em relação à 
pintura Cegada nas Ruínas do Carmo, Loução informa-nos sobre o interesse de Lima de 
Freitas pela antropologia do imaginário. O fascínio que sobre si terão exercido as 
máscaras rituais, os ritos e os mitos, são a razão pela qual a pintura se mantém na 
coleção da família. 
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Santiago Ydañez (1969) 
 
A nivel internacional, destacamos Santiago Ydañez, pintor espanhol com 
reconhecida carreira internacional. A exposição Santiago Ydañez, em 2010/11, 
na Galeria Fernando Santos, no Porto, e no Centro de Arte Contemporânea 
Graça Morais, em Bragança, incorpora, a par de outras pinturas de temas 
diversos, um significativo conjunto de imagens dos caretos da região. No que se 
pode presumir como intenção de “entrar” neste mundo mágico, ele próprio se 
pintou envergando o traje dos caretos de Podence. E, a acompanhá-los, uma 
pintura de grandes dimensões. Os diabos de Vinhais, retratando uma das mais 
antigas e pujantes celebrações do solstício de inverno no nordeste português. A 
abordagem sugere que estamos perante um olhar circunstancial sobre o 
assunto.  
 
  

Fig 41 - Santiago Ydáñez, Sem Título, óleo s/ tela, 80x110 cm, 2010. 
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Rui Moreira (1971), Pedro A.H.Paixão (1971),  
João Pedro Vale (1976) 
 
Atraídos pelo exotismo do Entrudo Chocalheiro, em Podence, estes artistas 
participam nos ritos, inicialmente como turistas e, numa segunda fase, como 
participantes ativos na festa. A performance, de que resultou o vídeo Estudo 
para um filme sobre “Memória e Recordação” de Aristóteles87 (11’, 2014), era 
impensável em 1976, quando Noémia Delgado captou a genuinidade da 
celebração dos rituais, no já referido filme Máscaras. Desta narrativa apenas 
perduram alguns aspetos, outros foram reinventados e as novas encenações 
que surgiram são evidentes no vídeo de Pedro Paixão. Vídeo que coabita com 
obras de Rui Moreira e de João Pedro Vale, quando, em finais de 2014, se 
realiza, no Centro Internacional de Arte José de Guimarães (CIAJG), a exposição 
- Rituais com Máscaras. Um face-a-face. É, então, possível ver no mesmo 

                                                             
87 Audiovisual que oscila entre o material e o imaterial, a tradição e a atualidade. 
Produzido no nordeste transmontano, em 2007/08, cruza práticas atuais dos caretos de 
Podence com as antigas dos índios dos EUA. Os montes transmontanos sobrepõem-se a 
paisagens desérticas e casas em ruína, abandonadas, produzindo um sentimento de 
desolação, cuja carga dramática é reforçada pelo monocromatismo cinza da atmosfera 
difusa em que se desenrolam as imagens. Evidencia ainda o contraste entre o silêncio 
das imagens dos rituais passados dos índios, e a alegria, a festa e as chocalhadas, na 
performance dos caretos de Podence, ainda vigente 

Fig 42 - Rui Moreira, Sem Título, Galeria Miguel Nabinho, esferográfica s/papel, 120x160cm, 2004. 
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espaço obras destes três artistas convergindo no tema dos caretos. Rui Moreira 
apresenta trabalhos realizados em 2004. São desenhos que representam 
caretos com falos, numa aproximação imediata aos rituais de fecundidade e de 
passagem. João Pedro Vale apresenta uma série de objetos sob o título 
genérico de Festa dos Rapazes, - tentando encontrar paralelismo entre os 
rituais de inverno com máscaras em Trás-os – Montes e outras culturas que 
celebram o mesmo ciclo agrário, como La Vijanera, na Cantábria, “Dancing 
Devil”, no Caribe, ou Die Schö-würschte, nos Alpes Suíços, onde os papéis 
sociais são caricaturados pela máscara. Inspirado nas diversas máscaras 
tradicionais, o artista cria uma série de objetos e personagens que transporta 
para a contemporaneidade. “Ao procurar tradições tidas como únicas em cada 
região e ao constatar a forma como as mesmas se desmultiplicam em 
diferentes culturas, questionam-se noções de autenticidade e unicidade que as 
próprias tradições valorizam e exponenciam em período de crise”88.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
88 FARIA, Nuno; MONTEIRO, Eglantina; TAVARES, Emília- A Composição do ar. Coleção 
permanente e outras obras. Guimarães: Câmara Municipal de Guimarães, 2015, FARIA, 
p. 103  
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Fig 43 - João Pedro Vale, Diabrete, ferro, tecido, papier maché e chocalhos, 325 x 120 x 100 cm, 2008. 
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Júlio Dolbeth (1973) 
 
Na série Desenhos do Demo (2013), Júlio Dolbeth explora o imaginário visual e 
narrativo das máscaras rituais, das tradições, do artesanato, em suma: da arte 
popular, ou, conforme Ernesto de Sousa preferia designar, de expressão 
ingénua. A ingenuidade atribuída às produções de artistas populares, 
“marginais” e “primitivos” é, então, geradora de um interesse crescente no 
meio artístico e cultural, tanto no panorama nacional como internacional. 
Trata-se de um conceito influenciado pelas ideias de Lévi-Strauss, segundo o 

Fig 44 - Júlio Dolbeth, Desenhos do Demo, 2013. 
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qual, a pureza do pensamento selvagem não está ainda sujeita a normas 
definidas nem foi ainda domesticada. No dizer de Liz Vahia, “Mais do que 
explicar o objecto que se propõe estudar, esta teoria da ingenuidade pretende 
ser um modo de encarar o mundo, tanto para o artista, como para o crítico ou 
o espetador. Com o termo ingénuo, Ernesto vai restringir o campo da arte 
popular aos objetos produzidos num contexto rural caracterizado pela 
oralidade e pelas tradições”89. Desenhos do Demo compreende, assim, uma 
série de ilustrações inspiradas nas produções de artistas populares como Rosa 
Ramalho e Júlia Côta, além do “imaginário visual e narrativo do folclore 
português, passando pelo figurado típico do artesanato, pelas máscaras 
ritualistas ou pelos gigantones e cabeçudos” 90 . Apoiando-nos, ainda, nas 
palavras do autor, na sua tese de doutoramento, “Ao uniformizar os contextos 
e as representações tipificadas do artesanato português, proponho múltiplas 
interpretações que oscilam entre o leigo e o religioso, entre as festas e os 
rituais, com referências mitológicas e pagãs”91. Neste contexto, Júlio Dolbeth 
apresenta três desenhos referenciais dos rituais de inverno com máscaras. 

  

                                                             
89 http://www.artecapital.net/estado-da-arte-42-liz-vahia-para-uma-ingenuidade-
voluntaria-ernesto-de-sousa-e-a-arte-popular /18.06.2014, p.3 
90 DOLBETH, Júlio- CONVERGÊNCIAS ENTRE ILUSTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA EM 
PORTUGAL E PATRIMÓNIO POPULAR PORTUGUÊS Porto: Porto, 2014, p.231 
91 Idem 
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2.3. Conclusão 

Neste olhar sobre os olhares de artistas que se debruçaram sobre os rituais do 
nordeste transmontano, é essencial parar no cinema porque foi ele que 
chamou a atenção dos meios culturais portugueses para uma realidade nova, 
tão velha que estava esquecida. E fê-lo com uma dignidade que evitou 
abordagens folclóricas e risíveis, sabendo apoiar-se nos estudos que 
antropólogos como Ernesto Veiga de Oliveira, Benjamim Pereira, Santos Júnior 
e o Abade de Baçal, entre outros, vinham fazendo há dezenas de anos. 
No ano de 1976, além de Máscaras, uma outra longa metragem sobre Trás-os-
Montes vem a público: Trás-os-Montes (1 h.48´), de António Reis e Margarida 
Cordeiro; um extenso documentário que aborda globalmente o viver de uma 
região, com as suas tradições, os seus hábitos seculares, os seus dramas como a 
emigração, a proximidade do homem à natureza, a rudeza e a beleza das 
paisagens. Em 1999, Catarina Alves Costa, antropóloga, e Catarina Mourão, 
cineasta, realizam um documentário de 45´40``, sob a orientação científica de 
Benjamim Pereira, intitulado “Rituais de Inverno com máscaras”, que teve, 
também, grande divulgação. E foi assim, como num filme que acaba bem, que o 
cinema trouxe um arejamento vital a um contexto cultural que estiolava, numa 
região pobre, a braços com uma desertificação crescente. Com o conhecimento 
de uma aparente novidade apareceu a comunicação social e, nos últimos anos, 
localidades desconhecidas como Lazarim e Podence passaram a surgir com 
frequência nos noticiários. Em Bragança, surge, então, a Mascararte – Bienal da 
Máscara, em 2003, que expõe pintura, desenho, escultura, fotografia, alusivos 
ao tema. Na sequência, e com apoios oficiais, na mesma cidade foi criado, em 
2007, o Museu da Máscara Ibérica, resultado de um projeto transfronteiriço. 
Entretanto, já vai na 12ª edição o Festival Internacional da Máscara Ibérica, que 
a empresa Progestur organiza em Lisboa, no mês de Maio. 
A referência a artistas como Lima de Freitas, Santiago Ydañez, ou Júlio Dolbeth, 
assim como todos os outros artistas não transmontanos, testemunha o 
interesse que a sua interpretação possa assumir. A história de arte apresenta-
nos muitos exemplos em que a ausência da vivência cultural não impede que 
germine a inovação, como se observa no cubismo na sua relação com as 
máscaras tribais, ou na influência das estampas japonesas nos autores do 
impressionismo. De outra forma Graça Morais, João Vieira e outros artistas 
transmontanos que referimos, tratam os temas da região enquanto portadores 
da herança. A distinção poderá ser a de que no primeiro caso existe um 
tratamento não aprofundado da cultura em apreço; e no segundo existe uma 
vivência que adiciona uma carga simbólica à própria obra, sendo por esta razão 
as imagens, em certa medida, autorretratos. Logo, a primeira aproximação é 
tangencial, sendo a segunda, vivencial.  
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CAPÍTULO III: ENQUADRAMENTO PRÁTICO          

 1- O Projeto Pictórico: O Rosto e a Máscara 
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“A realização de um projeto aplicado de pintura envolve princípios que 
vão para além de uma investigação teórica objetiva e racional dado o 
sentido variável da produção artística (…). A pintura como registo 
emocional e subjetivo poderá absorver características de vulnerabilidade 
como o erro, o estado de espírito e a alteração da componente estética, 
muitas vezes associada a emoções pessoais.” 92 

                                                             
92 LOUREIRO, Domingos, Paisagem Post Mortem: Um mapa para a 
compreensão do processo de morte e reaparecimento da pintura de 
paisagem, Tese de Mestrado, FBAUP 2011, p.42 



 83 

1.1. A motivação pessoal 

São misteriosos, por vezes, os impulsos que nos levam a fazer escolhas, e 
entender a razão de ser das nossas opções artísticas é compreender, também, 
o sentido da vida, aprofundando o conhecimento das nossas raízes 
antropológicas e míticas. Trazer a máscara para a pintura transcende os seus 
aspetos formais, na medida em que a máscara transporta símbolos que 
influenciam e interferem na vida, significantes da interpretação do mundo e da 
relação do homem com a alteridade. E atrás de uma máscara surge, 
inevitavelmente, um rosto, relacionando-se dialeticamente. Enquanto o rosto 
respeita à ordem do ser, à máscara respeita o domínio do parecer, do 
encobrimento, do disfarce, da representação. Entre o ser e o parecer se 
desdobra o homem duplo, na sua autenticidade interior e na sua visibilidade 
aparente. E é nesta permanente dualidade, entre a verdadeira identidade e a 
máscara atrás da qual se oculta, que reside o fascínio do projeto pictórico O 
Rosto e a Máscara.  
O fascínio que remonta a 2007, com a realização de um conjunto de obras que 
fazem parte da série Máscaras Rituais do Douro e Trás-os-Montes. O tema 
manteve-se como elemento central para pensar a pintura já em contexto 
académico, no primeiro ciclo de estudos, na concretização do projeto Máscaras 
Mitos e Ritos. Não estando, todavia, plenamente realizada com os resultados 
estéticos e conceptuais obtidos, intenta-se aprofundá-los no presente projeto, 
fazendo uma reflexão sobre a prática de outros autores e o modo de interação 
com esta linguagem afetiva, simbólica e visual, traduzida na máscara.  
Sabemos que a realização de um projeto de investigação com base na 
linguagem artística da pintura levanta questões e incita a procedimentos que 
ultrapassam, significativamente, a investigação teórica, especialmente quando 
existe um maior envolvimento e uma preponderância para a realização do 
exercício pictórico, em detrimento da disponibilidade para o discurso teórico 
que se pretende lhe sirva de suporte. Mais concretamente, sendo para muitos 
artistas a necessidade de pintar muito mais importante do que a teorização que 
suporta a pintura que produz, pode tornar-se até num constrangimento o ter 
de teorizar sobre a própria criação. Assumindo-se a pintura - no caso pessoal - 
como uma exigência plena do pensamento, poderá ser entendida como um 
diálogo permanente entre o eu interior e o eu/outro que se projeta na tela. 
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1.2. Introdução à obra realizada até 2015  

 “Ao colocar a máscara, o indivíduo transforma-se, ganha um novo estatuto que 
lhe permite poderes e liberdades incomuns. Esse estatuto é-lhe dado pela 
tradição, e logo pela comunidade que, ao assumi-lo e incentivando-o, é como 
se por trás da máscara estivesse toda a aldeia. 
Ignoradas e quase à beira da extinção, as máscaras rituais ganharam vitalidade 
e visibilidade nos últimos anos, graças a um olhar mais atento e culto que 
percorreu as regiões e percebeu a enorme riqueza antropológica, sociológica e 
estética que elas constituem”. 
 
Djalme Neves, novembro de 2013 
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1.2.1. Máscaras Rituais do Douro e Trás-os-Montes  

 

 

A pintura, no projeto pessoal, resulta da vivência de um legado cultural que se 
iniciou com a série Máscaras Rituais do Douro e Trás-os-Montes (2007), se 
prolongou na série Máscaras Mitos e Ritos (2012/13) e, sequencialmente, 
evoluiu, durante o segundo ciclo de estudos, para o atual projeto pictórico, O 
Rosto e a Máscara. As pinturas são inspiradas numa milenar forma de arte 
popular, tendo a génese nas máscaras executadas pelos próprios rapazes que 
fazem parte da festa ou por artesãos locais. Salvaguardando o devido 
distanciamento no que concerne às soluções plásticas, esta vontade de fazer 
pintura a partir de referentes etnográficos da cultura tradicional remete-nos 
para João Vieira que, “Mesmo usando artefactos populares, a maneira de tratar 
esses artefactos nas pinturas, nos quadros, era uma maneira erudita de os 
tratar. Portanto, aquilo era uma aproximação entre as origens populares das 
coisas e o meu trabalho de pintor”93. A análise destas três fases deverá, por um 
lado, ser entendida como um contínuo, dada a génese comum; 
simultaneamente, cada uma das séries apresenta características pictóricas 
específicas. Devem, ainda, ser salvaguardados os recuos e mudanças de rumo 
inerentes à realização de um projeto pictórico, que, a seu tempo, será 
necessário referir. 

                                                             
93 LAPA, p.15 

Fig 45 – Balbina Mendes, Máscara de Vime, óleo s/ tela, 
100x70cm, 2009. 
 

Fig 46 – Pormenor da exposição no Museu 
Municipal de Coimbra (Edifício Chiado), de 8 
setembro a 22 de outubro de 2012 
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Esta série traduz o misterioso universo com que se vem estabelecendo um 
diálogo profundo, visível na criação artística da última década. As pinturas 
foram desenvolvidas tendo o real como referência, que aqui é feito de ritos e 
mistérios, com uma significativa componente autobiográfica. Trata-se de uma 
série de pinturas com um caráter fortemente narrativo em que a representação 
expressiva das máscaras rituais, tendo um cunho realista, se traduz em imagens 
que, por um lado, se tornam atraentes; por outro, de determinada maneira, 
inquietam e questionam. Os resultados parecem fazer surtir variadas formas de 
estímulo no público: há aqueles que se sentem atraídos pelo colorido, que 
remete para a festa e, simultaneamente, para o mistério; há os que se sentem 
intimidados, interpelados pela expressão que se adivinha para além do olhar de 
olhos vazios; outros interessam-se pela relação etnográfica e cultural, na 
ligação aparentemente desfasada entre este contexto e a sociedade 
contemporânea. 

 

	  

Fig 47 – Pormenor da exposição no Museu Municipal de Coimbra (Edifício Chiado), de 8 setembro a 22 de 
outubro de 2012. 
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“O mascarado ativo tornou-se, pela sua metamorfose, num ser duma 
ordem superior e, por isso mesmo, goza de uma força e de uma 
liberdade sem paralelo. Elevou-se acima de toda a lei humana; para ele 
apenas é válido o direito dos espíritos, que o tornam um possesso 
sagrado, libertando-o de todos os entraves, dando-lhe a faculdade de 
destruir e castigar, de ajuizar e denunciar, de tocar e de acariciar 
segundo a sua vontade. Para ele, tudo aquilo que, em tempo ordinário, 
é interdito, e deve ser interdito, é então permitido”  

 Karl Meuli in Schweizer Masken. 
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1.2.2. Máscaras Mitos e Ritos  

Partindo deste universo 
mitológico e etnográfico, 
realiza-se uma investigação que 
ambiciona utilizar o contexto 
temático, aliando a tradição 
cultural à modernidade plástica. 
Desenvolve-se, assim, com este 
propósito, paralelamente a uma 
pesquisa teórica, a consolidação 
do projeto pictórico Máscaras 
Mitos e Ritos Durante o primeiro 
ciclo de estudos.  O interesse 
pessoal pela exploração do 
universo da figuração humana 
era um objetivo adiado por 
insegurança, tendo em vista que 
a importância da temática 
poderia ser menorizada caso a 
figura humana, nomeadamente 
o retrato, se sobrepusesse aos 
interesses mais alargados do 
tema. Isto é, ao utilizar retrato 
ou figura humana de modo 
muito objetivo, poderia resultar 

numa desvalorização de todo o contexto onde a figura estaria inserida, 
valorizando a identidade do retratado em detrimento da temática, sempre 
essencial no projeto. Conciliadas estas preocupações, a série Máscaras Mitos e 
Ritos veio a resultar num conjunto de pinturas em que já foi possível uma 
incursão no território da figuração humana. 
 

  

Fig 48 - Balbina Mendes, Máscaras Mitos e Ritos III, óleo s/ tela, 
145x115cm, 2013.  
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1.3. Conclusão 
 
Embora de determinada maneira estas pinturas mantenham o expressionismo 
cromático e a estrutura narrativa do projeto anterior, evoluiram nos aspetos 
conceptuais, e nos formais, dada a inclusão do rosto e do corpo humano na 
composição, num diálogo vincado com o tema. E este aspeto é, sem dúvida, o 
que mais afasta este projeto pictórico do anterior, e o impulsiona para o 
seguinte – O Rosto e a Máscara. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TRABALHO PRÁTICO  

“(...) e passamos para o lado de lá do espelho: afinal temos outra vida, outro 
lado de nós mesmos, expomo-nos à luz de dias de Carnaval e de solstício 
inverniço. Há mudança no tempo e nos corpos, passagem a novo estado – e, 
sempre, ambivalência. (...) Assim a máscara festiva é trânsito para “outro” 
rosto... Passagem, transe ou suspensão que o gesto artístico busca fixar em tela 
ou granito.”94 

  

                                                             
94 Ernesto Rodrigues in Máçcaras – A Transfiguração, 2008. 
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2.1. O Rosto e a Máscara  
A proposta de pintura que fundamenta o projeto O Rosto e a Máscara é, assim, 
a continuação de um processo de pesquisa e exploração de soluções técnicas e 
conceptuais anteriores, que se entendeu ser necessário aprofundar, não só 
para se perceber a lógica da evolução até ao momento presente, mas, 
fundamentalmente, definir as estratégias a seguir, visando um projeto 
coerente e consistente, quer do ponto de vista pictórico quer conceptual.  
Mantendo-se o fascínio pelo primeiro referente, a máscara, acrescido, agora, 
do rosto que foi progressivamente ganhando corpo no fazer da pintura, é nesta 
dicotomia que se situa o ponto de partida deste projeto de mestrado. Dar-se-á 
nota das principais estratégias e etapas que conduzem o projeto nesse sentido, 
até chegar propriamente ao rosto que se oculta atrás da máscara.  
Conceptualmente foi importante perceber de que modo o rosto se assume 
metaforicamente como uma máscara, em que aquilo que se vê pode não 
corresponder ao que se está a esconder. Assim, a máscara e o rosto coabitam, 
orientando a pesquisa numa dialética em que forma e conteúdo se 
complementem, mesmo quando as realidades são aparentemente paradoxais. 
O rosto é máscara, a máscara é rosto. Quem esconde? Quem se esconde? O 
que se mostra? O que se oblitera? Destas ideias resultaram outras questões 
como: que formas, que soluções poderão responder a esta dicotomia?  
De modo a responder a estas inquietações, deu-se início a um conjunto de 
experimentações plásticas e técnicas, distintas do que se havia realizado 
anteriormente, e que se apresenta de seguida.  
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2.2. Experimentação I Estratégias e mudanças de 
rumo 

A ideia de máscara foi utilizada num âmbito quer conceptual quer formal. 
Conceptualmente a ideia de máscara mantém alguns dos referentes com 
origem nos ritos e mitos da região, mas assume também a ideia de que a 
máscara é um desinibidor ou um ocultador de identidade. Formalmente, para 
além do uso da imagem das máscaras transmontanas, valorizou-se a ideia de 
que a máscara é um objeto que se sobrepõe ao rosto, transformando, 
ocultando ou expondo uma outra realidade. Assim, a ideia de utilização de 
camadas de imagens como recurso passou a ser determinante no projeto, em 
que imagens, ideias e materiais distintos se sobrepõem como que mascarando 
a pintura, as figuras e os seus significados.  
 
Rituais III é a primeira 
pintura desta fase, ainda 
experimental, e remete-
nos para a Festa dos 
Rapazes. Traduzindo um 
universo em que se 
mistura o natural e o 
sobrenatural, o sagrado 
e o profano, confronta o 
observador com o real, 
traduzido pelos 
mascarados em danças 
rituais; e o sobrenatural, 
nas figuras oníricas que 
simbolizam o desejo 
implícito em Apolo Perseguindo Dafne95. O recurso à mitologia grega evoca 
também a lonjura no tempo da origem dos rituais, bem como as suas 
reminiscências nas antigas Lupercais e Saturnais. Optou-se por sobrepor duas 
imagens com origens muito distintas, uma transmontana e etnográfica, outra 
da cultura clássica com origem grega e da história da arte. Recorreu-se, ainda, a 
uma sobreposição técnica, destacando as imagens pelo uso de técnicas 
distintas: óleo e pastel. O referente da cultura clássica aparece como que um 
fantasma, realizado com o material mais precário, em oposição ao uso da 
técnica mais erudita, a pintura a óleo, utilizada para realizar as figuras dos ritos 
etnográficos. Procurou-se, para além do uso da sobreposição de imagens, como 

                                                             
95 Cornelius de Vos, pintura mitológica do séc. XVII. Quando Apolo, atingido pela seta 
da paixão, se aproxima de Dafne (que, por sua vez, fora atingida pela seta do repúdio), 
a ninfa transforma-se em loureiro, impedindo Apolo de a possuir. 

Fig 49 - Balbina Mendes, Rituais III, óleo s/ tela (díptico), 120x160cm, 2014/15. 
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máscaras que expõem e obliteram, sobrepor técnicas distintas promovendo um 
diálogo de tangências e paradoxos, bem como valorizar as relações dos ritos 
com as suas origens ancestrais. 
Embora tratando-se de uma pintura com propósitos narrativos, procurou-se 
imprimir-lhe alguma “animação”, em danças com o seu quê de esotérico, misto 
de profano e religioso: nas expressões que podem ser de festa e alegria ou de 
pura alusão ao enigmático e misterioso; em ritmo satírico, entre a vida e a 
morte. Neste trabalho, sente-se a influência de dois autores que se considera 
referências: Graça Morais, pela capacidade expressiva na sobreposição de 
imagens, conceitos e mensagens; e James Ensor, com os seus cortejos de rostos 
fantasmagóricos, como máscaras dos verdadeiros rostos. Faces humanas 
deformadas ou máscaras que ganham vida, mostrando o que se esconde, 
escondendo o que se mostra. Houve uma preocupação especial com os aspetos 
compositivos, tendo em consideração os valores de hierarquia e perspicuidade 
das figuras centrais, as transparências e opacidades, a sobreposição de 
narrativas, bem como o contraste entre os valores lumínicos, que marcam 
simbolicamente duas zonas distintas: o visível e o invisível, o que se mostra e o 
que se oculta, a luz e a escuridão, dicotomias intrínsecas a este universo. 
 
Tendo resultado esteticamente satisfatória, a pintura Rituais III serviu de 
confirmação de que esta solução plástica não corresponde totalmente ao 
encaminhamento que se pretende. No entanto, a experiência resultante da 
sobreposição de imagens, com a inclusão de elementos oníricos, acabará por 
ser uma mais-valia na prossecução do projeto pictórico.  
O Rosto da Máscara I exemplifica outra experiência no início desta caminhada: 
a técnica explorada na execução destas pinturas constitui em si mesma um 
desafio, na medida em que o processo de transferência de imagens só 
ligeiramente tinha sido abordado em experiências anteriores. Para o efeito, foi 
executada, em primeiro lugar, a imagem de um rosto máscara sobre uma tela 
de pequeno formato, com grossas camadas de tinta a óleo. De seguida, 

realizaram-se duas monotípias da pintura sobre placas de vidro acrílico 
transparente, com 5mm de espessura e a mesma dimensão da tela. A primeira 
placa que se pressionou sobre as manchas polícromas de óleo captou uma 
imagem que se pode percecionar como máscara da pintura original, enquanto 

Fig 50 - Balbina Mendes, O Rosto da Máscara I, óleo s/ tela e plexiglass (4 etapas), 65x50cm, 2015. 
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a segunda, já pressionada sobre uma menor densidade de tinta, nos transmite 
uma imagem muito indefinida, como se fosse o espectro do personagem 
representado.  
O processo tem um certo fascínio, que resulta da sobreposição das placas de 
plexiglass sobre a tela, na ordem inversa em que foram impressas, e 
reservando 2cm de espaço entre elas. A imagem final devolve-nos uma 
multiplicidade de personatus atrás da mesma persona. Note-se que o próprio 
ato de transferir implica desconstruir, desfigurar, multiplicar identidades, 
pressupostos subjacentes a este projeto. No entanto, e sendo este um objetivo 
que se almeja atingir, o resultado aleatório de manchas e formas, resultante da 
pressão das  
placas de plexiglass sobre as massas de tinta, foge completamente ao controlo 
do que se pretende no tratamento pictórico do rosto, pelo que este processo, 
após várias experiências, acabou por ser abandonado. 

 
 A Máscara da Máscara I mostra uma abordagem plástica diferente, através da 
fragmentação do rosto em telas de diversas compleições e formatos, 
procurando construir uma relação fractal entre rosto e máscara. As múltiplas 

Fig 51 - Balbina Mendes, A Máscara da Máscara I, técnica mista s/ madeira e tela, 170x170cm, 2015. 



 97 

telas são, desta forma, simultaneamente suporte e máscara, que duplamente 
se sobrepõe ao rosto através da imagem fragmentada de uma máscara ritual, 
inscrita nessas mesmas telas. O jogo de sobreposições foi pensado de modo a 
fragmentar a imagem, criando não só ambiguidade mas também multiplicidade 
de interpretações que, simultaneamente, nos remetem para o mistério e para a 
ideia de dupla identidade. Resulta desta experiência a exploração e o jogo de 
realidades múltiplas, ideias que se manterão ao longo do projeto, embora se 
tenha optado por, de momento, abandonar a solução plástica, já que os 
resultados apontavam ainda a ideia de organização de cariz decorativista, que 
parece tirar impacto ao conteúdo em detrimento da forma. 
  

Fig 52 - Balbina Mendes, A Máscara do Tempo em três Gerações I, óleo s/ tela, 100x80cm, 2015. 
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A Máscara do Tempo em três Gerações é uma série que mostra outra 
possibilidade de perceção da máscara. Não se trata aqui da máscara que se 
sobrepõe ao rosto, mas entende-se a imagem segunda como uma passagem do 
tempo da imagem anterior, ou seja, a máscara no sentido metafórico. Este 
trabalho reflete ainda uma ideia de mutação e presença genética, em que cada 
um dos retratos é geracionalmente familiar dos outros. Não se trata de um 
retratado em três momentos diferentes, mas também não se abdica dessa 
leitura, já que cada figura está intrinsecamente relacionada com as restantes, 
familiares em períodos de vida diferentes, evidenciando a continuidade e a 
mudança operada pelo tempo. A máscara entende-se nos registos genéticos e 
na erosão que o tempo vai inscrevendo no rosto de três gerações. A 
representação destes rostos ultrapassa a dimensão autobiográfica e 
autorreferencial de pensar o retrato como figuração, como a estética de um 
rosto, interpretando cada retrato na relação genética com o outro, e, 
essencialmente, nas suas especificidades individuais. Trata-se de uma tentativa 
de capturar pela pintura a essência de cada uma das personagens retratadas, 
algo para além do visível, mas refletido, sobretudo, pela aparência, em que 
cada momento de vida está registado individualmente. “Eles creem que tomo 
apenas as feições das suas faces, mas eu desço ao fundo deles próprios sem 
que o saibam e capto-os na sua totalidade”, terá confessado Quentin de La 
Tour a Diderot, no seu Salon (1769)96.  

 
O fundo plano e monocromático, bem como a gama de tons cinza, diferem de 
retrato para retrato. Assim, no retrato da mãe da autora, trabalhado numa 
escala de cinzas telúricos, remetem para a finitude. O fundo negro sobre o qual 
emerge o seu rosto simboliza a morte e o luto, a perda e a partida, mas 
também a transformação e o mistério. O retrato da filha, trabalhado numa 
gama de cinzas muito claros e mais luminosos, procura transmitir a frescura da 
juventude. A opção pelo uso exclusivo da escala de cinzas pode considerar-se 

                                                             
96 Apud RIBEIRO, p. 21 

Fig 52 - Balbina Mendes, A Máscara 
do Tempo em três Gerações I, óleo 
s/ tela, 100x80cm, 2015.  

 

Fig 53 - Balbina Mendes, A 
Máscara do Tempo em três 
Gerações II, óleo s/ tela, 
100x80cm, 2015.  

Fig 54 - Balbina Mendes, A Máscara 
do Tempo em três Gerações III, óleo 
s/ tela, 100x80cm, 2015.  
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uma estratégia de transição entre as pesquisas anteriores e as atuais pinturas. 
A execução destes três retratos foi duplamente importante no processo, na 
medida em que propiciou a confirmação de um maior fascínio pelo emprego de 
muita cor, assim como, em termos formais, se definiu que será o rosto o 
elemento central da pintura.  
A vertente experimental apresentada veio, assim, dar testemunho de uma 
permanente insatisfação, da procura constante de novas soluções plásticas e 
estéticas. Desta forma, ficou claro que o projeto iria implicar um conjunto de 
premissas que virão a orientar e a integrar o projeto pictórico que designamos 
por O Rosto e a Máscara. 
 
  



 100 
 

2.3. O rosto para além da máscara 
 
 
 
 
 
 
 
“Fernando Pessoa que, na sua atividade criadora permanente, nunca 
deixou de se inscrever numa certa lógica do lúdico, que também é 
sofrimento, aponta para a metáfora da vida traduzida na disponibilidade 
de cada um se afirmar através da multiplicidade de rostos. De facto, é no 
quadro de “realidades múltiplas” que se torna possível a descoberta do 
outro que existe em nós e nos outros, que nos é permitido tomar 
consciência da nossa identidade, do seu polimorfismo. É assim que 
melhor se revela a capacidade de nos libertarmos de certos 
constrangimentos e expressarmos tantos desejos reprimidos.”97  

 

 

 

 

 

  

 

  

                                                             
97 CRESPO, p. 172 
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No último capítulo do Trabalho 
de Projeto apresenta-se a 
investigação prática realizada 
na sequência da vertente 
experimental, em paralelo com 
a pesquisa apresentada 
anteriormente. A vertente 
prática não corresponde 
exatamente à ilustração 
sistemática dos conceitos 
abordados, mas a um processo 
de experimentação onde o 
fazer pintura assente na 
dualidade rosto/máscara, e a 
reflexão sobre os resultados são 
centrais. Rosto e máscara 
surgem, assim, relacionados 
dia-leticamente: respeitando o 
rosto à ordem do ser e à 

máscara o domínio do parecer. “Por essa razão, o homem duplo, estranho a si 
próprio, afirma-se sob a distinção (e, por vezes, a oposição) entre o ser e o 
parecer, entre a profundidade e a superfície, entre o homem interior e sua 
máscara impenetrável; entre a interioridade (lugar da autenticidade e 
introspeção) e a visibilidade (lugar da aparência enganadora)”98. Dar corpo a 
esta dualidade só se tornou possível depois de experimentações sucessivas, 
objetivo do trabalho prático realizado até ao momento, como ficou 
documentado. Conforme argumenta Domingos Loureiro, a prática artística 
envolve uma série de condicionantes como: a razão, a emoção, o acaso, a 
gestualidade, o gosto, a formação... E, sendo praticamente impossível justificar 
todas estas condicionantes, ressalva “que qualquer descrição ficará sempre 
aquém do que está presente na obra de arte”99, pelo que se entende o texto 
como “um guião para acompanhar os objetos e não para os substituir”100. 
Respeitando este Projeto à pintura, só fazendo pintura surgirão os objetos que 
tornarão possível o Projeto.  
Apresentadas as etapas de desenvolvimento do projeto pictórico, serão 
expostas as estratégias seguintes e apresentado o catálogo com uma seleção 
das pinturas realizadas, concluindo-se com uma reflexão sobre todo o trabalho 
desenvolvido.  

                                                             
98 RIBEIRO, p.21 
99 LOUREIRO, Domingos- Sublime e Constrangimento. Porto: Porto, 2016, p. 201  
100 Idem 

Fig 55 - Balbina Mendes, Entre mim e o Outro IV, técnica mista s/ tela, 
120x110cm, 2015. 
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Na série Entre Mim e o Outro sobrepõem-se duas realidades diferentes: a 
representação de um rosto, elemento pictórico e orgânico, e um elemento 
gráfico que se interpõe entre o rosto e o espaço do observador. O elemento 
gráfico é a máscara, que não pertence ao rosto mas que o complementa, 
conferindo-lhe ocultação e revelando-o simultaneamente. Por sua vez, o rosto 
humaniza a máscara, ganhando o conjunto uma certa ambiguidade e mistério.  

 
Esta dualidade foi tratada, numa fase inicial, no mesmo espaço pictórico, sobre 
um suporte único, a tela. Dito de uma forma simplista, após a representação do 
rosto, “urdia-se” a máscara recorrendo a tintas spray que eram aplicadas sobre 
a pintura, após o isolamento parcial do espaço pictórico conforme o resultado 
pretendido. O uso de spray sobre expressivas camadas de tinta, na feitura do 

Fig 56 -  Balbina Mendes, Entre Mim e o Outro V, técnica mista s/ tela, 100x80cm, 2015.  
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rosto, faculta uma maior amplitude de soluções plásticas e visuais. A trama 
criada resulta em velaturas e opacidades, conforme as zonas do rosto que se 
pretende ocultar ou revelar. O processo foi enriquecido com outros “acidentes 
plásticos” provocados pela inclusão de pingos de água e tecidos de rede com 
texturas diversas, antes de ser aplicada a tinta spray.  

De determinada maneira, 
poderemos dizer que esta opção 
plástica teve continuidade na fase 
seguinte, sendo a via que conduziu 
este projeto pictórico ao processo 
definitivo, e que melhor veio dar 
resposta à persistente questão: 
qual a solução plástica mais 
adequada para, de uma forma 
diferente, dar corpo a esta 
dualidade rosto/máscara? Por mais 
seletivos que sejamos, somos 
portadores de um património 
imagético que, direta ou 
indiretamente, vai contaminando as 
nossas opções estéticas. No 
entanto, o propósito subjacente à 

concretização de um projeto em que se evidenciasse uma marca autoral 
subsistiu e o desconforto que prevalecia após cada experiência resultou como 
gerador de inovação. Assentando o projeto o Rosto e a Máscara no legado 
cultural da autora, em que os rituais “são a pura essência de uma sociedade 
que permanece viva, que se demora, mesmo que resiliente para não sucumbir 
a pressões proto contemporâneas do ser igual a toda a gente. É existir contra 
todas as expectativas na continuidade de um tempo que parece não mais 
existir, que parece não mais encaixar na normalidade dos dias, repletos de 
lugares comuns e triviais interesses”101. Tenta-se, assim, escapar à banalização 
iconográfica, aos efeitos de saturação da memória devido à repetição de 
imagens que, nalguns casos, são frequentemente reproduzidas e chegam a nós 
por meio de emissores distintos: imprensa, internet, televisão, ou em outdoors 
no virar da esquina. O que faz com que, por vezes, deixemos efetivamente de 
as ver. Já Walter Benjamin, em A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade 
Técnica, propõe uma reflexão sobre o que se perde na obra de arte quando 
reproduzida em série, desprovida da sua aura, a sua garantia de autenticidade: 
“O valor singular da obra de arte autêntica tem o seu fundamento no ritual em 
que adquiriu o seu valor de uso original e primeiro”102. Pelo que, segundo o 

                                                             
101 Domingos Loureiro in As artes Entre As Letras, 27 de janeiro de 2016   
102 BENJAMIN, Walter. A Obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica». In 
Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política. Lisboa: Relógio D’Água., 1992, p. 82	

Fig  57 - Balbina Mendes, Carocho, Serigrafia s/ plexiglass, 42x42cm, 
2015.  
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autor, a perda de aura e de valor de culto, em oposição ao valor de troca, 
conduziria a obra de arte ao empobrecimento da experiência estética. Mesmo 
no âmbito das artes plásticas é frequente, sobretudo em contexto de mostras 
coletivas, depararmos com soluções plásticas e estéticas semelhantes em 
autores diferentes.  
Optou-se por não explicar os 
processos que estão na conceção de 
cada pintura, pois entende-se que, 
mais importante do que dar uma 
explicação pormenorizada para cada 
uma, o que se tornaria repetitivo e 
maçador, é no contacto direto com 
os objetos que se pensa e reflete a 
pintura. Indicamos, assim, de uma 
forma geral, as estratégias e os 
procedimentos que nos permitem 
dar corpo a este projeto O Rosto e a 
Máscara, através de um processo 
distinto e personalizado, centrado 
nas premissas teóricas que vêm 
sendo explanadas.  
Assim, cada pintura é criada em dois 
suportes distintos: a representação 
de um rosto, pintura a óleo sobre 
tela, e uma máscara inscrita em 
placa de plexiglass. O recurso a este material acontece na sequência de várias 
experiências levadas a cabo nas oficinas de Técnicas de Impressão da FBAUP. 
Procura-se na transparência do plexiglass dar resposta ao que se pretende da 
máscara e às suas faculdades de ocultar e desvendar, transfigurar e criar 
mistério, associado ao facto de ser um material de uso contemporâneo 
conjugado com um tema ancestral, o que ultrapassa a dimensão etnológica em 
que assenta o projeto. A imagem serigrafada pertence originalmente a uma 
pintura das séries anteriores da autora, em torno da máscara ritual. O domínio 
das tecnologias revelou-se, neste processo, como uma ferramenta 
fundamental, adicionando-lhe uma mais-valia. A imagem é selecionada de 
acordo com as características do rosto que irá sobrepor, manipulada 
tecnologicamente no programa Photoshop, reduzindo-a, inicialmente, a uma 
escala de cinzas, que varia entre transparências, cinzas claros, cinzas escuros, e 
pretos, expressos em pontos, linhas e manchas. Após a definição correta da 
imagem, os ajustamentos em termos de transparências e opacidades, e a 
impressão gráfica do fotolito, a serigrafia é feita sobre uma das faces do 
suporte translúcido, tendo à priori em atenção que, depois, é apresentada na 
posição inversa, vendo-se a tinta através do suporte, pelo que a colocação do 

Fig 58 - Domingos Loureiro, Paisagem-corpo VII, Acrílico s/ 
plexiglass e moldura de cobre, 102x75cm, 2014.  
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fotolito no quadro serigráfico tem de ser feita com a imagem invertida. 
Consequentemente, todos os registos plásticos tratados tecnologicamente são 
invertidos, sendo percecionados em espelho, de uma forma claramente 
diferente daquela com que foram manipulados. Este processo tanto se aplica 
aos pequenos formatos, que inicialmente foram trabalhados nas oficinas de 
Técnicas de Impressão, como aos formatos de maiores dimensões que, por 
razões técnicas, tiveram de ser impressos com recurso a um processo 
industrial, com impressão a jato de tinta.  
A superfície vidrada do plexiglass interpõe-se entre o espetador, a tinta da 
impressão serigráfica e a representação do rosto, no suporte de tela, atuando 
assim como um espelho do espaço envolvente, criando uma multiplicidade de 
máscaras sobre o rosto que parcialmente oculta, e metamorfoseando-o com 
múltiplos registos exteriores à pintura. Ao tentar interpretar a imagem, 

Fig 59 - Balbina Mendes, Depus a máscara V, óleo s/ tela e impressão s/ plexiglass, 150x125cm, 2017. (em 
contexto de exposição). 
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também o observador se projeta nela através do reflexo, colocando-se ele 
próprio para além da máscara que observa. É, então, “confrontado com a 
impossibilidade de aceder ao interior do suporte, surgindo-lhe a dúvida sobre a 
tipologia daquilo que está a observar, nomeadamente se se trata de uma 
pintura ou de outro processo técnico qualquer” 103 . Por outro lado, o 
observador, ao deslocar-se perante a pintura na tentativa de encontrar novos 
ângulos, vai tendo sucessivas e diferentes perceções da obra de arte, 
interagindo, assim, com ela. Isto é visível, por exemplo, em trabalhos de Gil 
Heitor Cortesão e de Domingos Loureiro, artistas contemporâneos que têm 
utilizado o plexiglass e o vidro como suportes para as suas pinturas, estando 
nesta última referência na génese das suas dissertações de mestrado e de 
doutoramento em pintura. “Deste modo, a pintura reconstrói-se em cada 
observador e em cada contexto. Relembrando o texto de Krauss, pode-se falar 
aqui de pintura em campo expandido, (...). O espectador, como participante na 
pintura, pode evidenciar paralelismos com o autor, com a imagem, ou consigo 
próprio. A pintura enquanto espelho da vida terá aqui reflexo direto do e no 
espectador.”104 Nesta ótica, podemos considerar que o reflexo transmuta a 
pintura tal como a máscara metamorfoseia um rosto. As alterações que o 
reflexo do meio envolvente e do observador provocam sobre o corpo da 
pintura que, em determinados ângulos, desaparece, remete-nos exatamente 
para a máscara e para a sua capacidade de ocultação, de disfarce, de se tornar 
outro.  
Outrar-se nas múltiplas máscaras que o reflexo nos devolve, remete-nos para 
Fernando Pessoa, a máscara personificada em distintas personae: Bernardo 
Soares: Tenho sido ator sempre, e a valer. Sempre que amei, fingi que amei, e 
para mim mesmo o finjo; Álvaro de Campos cria uma máscara atrás da qual 
protege a sua frágil nudez, tentando representar um ser social normal: Depus a 
máscara e vi-me ao espelho. “Esse jogo da personagem com uma máscara face 
a um espelho é um dos recursos dramáticos desse que permanentemente se 
interroga ao longo da obra-vida: Quem sou? Quem é eu?105  
Nesta necessidade de representações múltiplas, o processo tornou-se razão 
para que Fernando Pessoa fosse absorvido para o projeto e, a partir dos 
poemas, se desenvolvesse a série Depus a Máscara, em que a representação da 
máscara ritual é substituída pela transcrição de um poema de um dos seus 
heterónimos.  

                                                             
103 LOUREIRO, 2016, p. 212 
104 LOUREIRO, Domingos- Paisagem Post Mortem Um mapa para a compreensão do 
processo de morte e reaparecimento da pintura de paisagem. Faculdade de Belas Artes 
da Universidade do Porto: Porto, 2011, p.51  
105 LOPES, Teresa Rita- Pessoa e as Máscaras.  In Máscaras, Mistérios e Segredos. 
Lisboa, 2011, p.71 
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O segundo suporte é a tela, onde, em primeiro lugar, a pintura acontece. No 
entanto, outros procedimentos antecederam o ato de pintar. A seleção da 
imagem é feita a partir de um arquivo próprio de fotografias, ferramenta de 
grande importância neste processo. A fotografia permite cristalizar a posição, a 
expressão, o olhar, que nesta narrativa se pretende frontal. Um olhar que atrás 
da máscara provoque a atenção do observador, o interpele, o convoque para o 
interior da pintura. 
Não se pretende que as pinturas traduzam a mesma informação que a 
fotografia. Não há aqui o propósito de tradução da imagem fotográfica, mesmo 
tendo como objetivo fazer o retrato com a verosimilhança necessária para que 
o retratado se identifique com a imagem que tem de si.   
Durante o processo, há várias condicionantes que se misturam: experiência 
acumulada, referências estéticas assimiladas, entre outras que assaltam o 
pensamento, antes e durante o exercício pictórico, e acabam por interferir no 

Fig 60 - Balbina Mendes, Máscara- Poema- Fernando Pessoa, impressão s/ plexiglass, 100x80cm, 2016. 
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modo de fazer a pintura. Pintar um retrato neste projeto processa-se como se 
se interpretasse a geografia do rosto, de cada rosto em particular; as suas 
especificidades, os elementos mais significativos que o caracterizam. O olhar, 
janela da alma, é a principal preocupação, o primeiro elemento formal a 
capturar. É como se se estabelecesse um diálogo, uma cumplicidade, com o 
modelo. A partir daí, a expressão facial e as características físicas, apoiadas 
num desenho prévio, vão acontecendo naturalmente, numa intimidade em que 
pensamento, gesto, paleta, e retrato se fundem.  
Podemos, assim, dizer, de uma determinada maneira, que o corpo de pinturas 
a seguir apresentado vive de uma grande tensão entre o detalhe, obtido de 
forma lenta e gesto contido, na primeira camada de tinta, e as longas 
pinceladas saturadas, mais gestuais e espontâneas aplicadas nas maiores áreas 
do rosto, ganhando, assim, a aplicação da tinta um caráter mais liberto. A 
plasticidade e a expressividade pictórica que resulta do processo, tanto pela 
intensidade da matéria como pelo dinamismo gestual, bem como pela vibração 
cromática, torna-se percetível através dos registos e transparências do 
plexiglass que sobrepõe a pintura. De considerar ainda como geradores de 
tensão os contrastes lumínicos nas faces do rosto representado. Sendo uma 
muito iluminada, a outra revela-se na obscuridade, refletindo as fragilidades da 
condição humana na sua necessidade permanente de ocultação e disfarce.  

 
Eu não sou eu nem sou o outro,  

Sou qualquer coisa de intermédio:  
    Pilar da ponte de tédio  

    Que vai de mim para o Outro 106  
 
  

                                                             
106  CARNEIRO, Mário de Sá-- Indícios de Oiro. Biblioteca Digital Nacional (cota RES- 
2750-V), 1915. [Consult. 14 setembro 2017]. Orpheu, Vol.I p. 14 
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2.4. Técnica e materiais  

Foram realizados na fase de experimentação vários estudos a aguarela, acrílico, 
óleo e técnica mista em pequenos e médios formatos de tela, madeira e placas 
de acrílico, explorando texturas, efeitos e cromatismo, através de manchas de 
cores contrastantes, zonas fragmentadas de cor plana, pingos, arrastamentos, 
drippings, etc. Experimentaram-se materiais e técnicas como tintas-spray, na 
criação de velaturas e máscaras; experimentaram-se também transferência de 
imagens, arrastamentos de tinta, a utilização de cores puras e do preto, na 
tentativa de encontrar soluções e diferentes possibilidades plásticas. Este 
processo experimental, aliado à descoberta de diferentes perspectivas de 
abordagem por parte de outros autores (p.ex. Santiago Ydañez, João Vieira, 
James Ensor) na apropriação da máscara e de outras imagens atribuídas à 
iconografia das tradicionais Festas de Inverno, veio a tornar-se de importância 
capital na realização do presente projeto. Na consolidação do projeto optou-se 
pela tinta a óleo, como técnica, e um leque diversificado de trinchas e pincéis, 
que oscilam entre tamanhos 2 e 24, com pelo sintético e natural, variando 
entre o pelo macio e o muito duro, diversidade que possibilita uma maior 
amplitude de registos pictóricos.  
Para cada trabalho são necessários dois suportes, tela e plexiglass, cujo formato 
é normalmente decidido após a realização de um estudo preliminar. Predomina 
o retangular, com dimensões que oscilam entre 80x60cm e 150x125cm, 
optando normalmente pela posição vertical para trabalhar a imagem, qualquer 
que seja a dimensão. No que respeita a formatos quadrados, as medidas 
variam entre 42x42cm e 60x60cm. O formato de menor dimensão, onde 
habitualmente se realiza um estudo preparatório, visa detalhe, estudo de 
cromatismo, modelação, definição de contrastes lumínicos. Os formatos de 
maiores dimensões permitem a libertação e amplitude da pincelada e uma 
maior dinâmica gestual. 
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2.5. Conclusão 

O corpo de pinturas a seguir apresentado é o resultado de um trabalho paralelo 
de investigação teórica sobre a presença da máscara na criação artística (numa 
abordagem universal na primeira fase e no contexto transmontano na fase 
seguinte), e as experiências práticas realizadas em âmbito de atelier. O trabalho 
prático que assumiu, na sua fase de experimentação, avanços e recuos, 
mudanças de estratégia e de rumo, traduzidos em alterações de percurso, 
acabaria por consolidar o projeto que se apresenta. Sendo um projeto 
continuamente sujeito a novas reformulações, até as estratégias que foram 
abandonadas constituem uma mais-valia no fazer da pintura, em abordagens 
plásticas mais enriquecidas e em novos rumos para projetos futuros, pelo que é 
difícil dar a este projeto o caráter de definitivamente concluído. 
Considera-se que os objetivos da investigação levada a cabo foram alcançados. 
Que, apesar da dificuldade, conseguiu-se encontrar uma solução plástica que 
desse resposta à dualidade rosto/máscara, numa abordagem que marcasse o 
projeto pictórico pela diferença. A associação de um elemento gráfico com a 
introdução da imagem impressa e o plexiglass desviou este projeto da simples 
representação de um rosto ou de uma máscara, fundindo os dois componentes 
numa só imagem aparentemente reconhecível, e, todavia, portadora de 
ambiguidade e de mistério, espelhados em múltiplas imagens nas múltiplas 
identidades refletidas em cada rosto para além da máscara. 
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Catálogo  
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Fig 61 -  Balbina Mendes, Persona I, técnica mista s/ tela, 100x80cm, 2015. 
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Fig  62 - Balbina Mendes, Persona II, técnica mista s/ tela, 100x80cm, 2015. 
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Fig  63, 64 e 65 - Balbina Mendes, Persona I e II, detalhes, 2015. 
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Fig 66 - Balbina Mendes, Persona I e II, em contexto de exposição, 2015. 
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Fig 67 - Balbina Mendes, Persona III, técnica mista s/ tela, 100x80 cm, 2015. 
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Fig 68 - Balbina Mendes, A Máscara de mim I, técnica mista s/ tela e serigrafia s/ plexiglass, 40x30cm, 
2015.  
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Fig 69 - Balbina Mendes, A Máscara de mim I, técnica mista s/ tela e serigrafia s/ plexiglass, 40x30cm, 
2015.  
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Fig 70 - Balbina Mendes, Entre mim e o Outro IV, técnica mista s/ tela, 120x110cm, 2015. 
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Fig 71 - Balbina Mendes, Entre mim e o Outro V, técnica mista s/ tela, 100x80cm, 2015. 
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Fig 72 - Balbina Mendes, Entre Mim e o Outro I, técnica mista s/ tela e serigrafia s/ plexiglass, 40x40cm, 2015. 
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Fig 73 - Balbina Mendes, Entre mim e o Outro II, técnica mista s/ tela e serigrafia s/ plexiglass, 42x42cm, 2015.   
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Fig 74 - Balbina Mendes, Entre mim e o Outro III, técnica mista s/ tela e serigrafia s/ plexiglass, 42x42cm, 2015.  
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   Fig 75 - Balbina Mendes, Entre mim e o Outro III, I e II, em contexto de exposição, 2015.   
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Fig 76- Balbina Mendes, Para Além da Máscara V, óleo s/ tela e impressão s/ plexiglass, 145x115cm, 2016.  
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Fig 77 - Balbina Mendes, Para Além da Máscara VI, óleo s/tela e impressão s/ plexiglass, 120x110cm, 2016.  
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Fig 78 - Balbina Mendes, Depus a Máscara III, óleo s/ tela e serigrafia s/ plexiglass, 100x80cm, 2016. 
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Fig 79 - Balbina Mendes, Depus a Máscara V, óleo s/ tela e impressão s/ plexiglass, 150x125cm, 2017. 
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Fig 80 - Balbina Mendes, Depus a Máscara V, em contexto de exposição, 2017. 
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Fig 81 - Balbina Mendes, Para Além da Máscara VII, óleo s/tela e impressão s/ plexiglass, 65X54m, 2017. 
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Fig 82 - Balbina Mendes, La Belle qui Rit et l'Autre, óleo s/ tela e impressão s/ plexiglass, 81x130cm, 2017. 
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Fig 83 - Balbina Mendes, Persona V, óleo s/ tela e impressão s/ plexiglass, 50x50cm, 2017. 
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Fig 84 - Balbina Mendes, Persona VI , óleo s/ tela e impressão s/ plexiglass, 50x50cm, 2017. 
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   Fig 85 - Balbina Mendes, Persona VII, óleo s/ tela e impressão s/ plexiglass, 120x110cm, 2017. 
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Fig 87 - Balbina Mendes, Persona VIII, óleo s/ tela e serigrafia s/plexiglass, 
40x30cm, 2017. 

Fig 86 - Balbina Mendes, Persona Xl, óleo s/ tela e serigrafia s/plexiglass, 
40x30cm, 2017. 
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Fig 88 - Balbina Mendes, Podence V, óleo s/ tela e impressão s/ plexiglass, 150x125cm, 2017. 
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Fig 89 - Balbina Mendes, Persona lXV, óleo s/ tela e impressão s/ plexiglass, 50x50cm, 2017. 
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Fig 90- Balbina Mendes, Persona X, óleo s/ tela e impressão s/ plexiglass, 50x50cm, 2017. 
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Fig 91 - Balbina Mendes, Depus a Máscara Vl, óleo s/ tela e impressão s/ plexiglass, 108x130cm, 2017.  
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Fig 92 - Balbina Mendes, Transmutação, detalhes, 2016. 
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  Fig 93 - Balbina Mendes, Transmutação, slumping s/ gesso, 60x40x40cm, 2016. 
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Conclusão  

Concluir uma dissertação é uma tarefa que, à partida, se afigura complexa, 
especialmente se partirmos do princípio que concluir é encerrar e desligar-nos 
de algo que, durante tanto tempo, nos absorveu e, mais ainda, quando se tem 
consciência de que o assunto está longe de se esgotar.  Tentando ser 
pragmáticos, avaliemos, então, os aspetos mais significativos que esta 
investigação esclareceu e os que não foi possível clarificar ao longo do seu 
desenvolvimento, sempre com a consciência de que tudo foi realizado num 
esforço de rigor e evidência científica, do modo que uma investigação 
académica no âmbito das belas artes o exige. Assim, no Capítulo I fez-se um 
levantamento do enquadramento teórico, nomeadamente uma genealogia da 
máscara, quer na história de arte quer no contexto de Trás-os-Montes. O que 
se encontrou e a que conclusões se chegou? Sendo a máscara um tema 
frequente na produção artística, ao longo dos tempos, em diversas geografias, 
tentámos perceber o seu posicionamento na relação com o autor e o lugar, 
considerando a sua afetação ou não a uma herança cultural. Trata-se de 
questões de identidade, que conduziram a abordagem deste capítulo no 
sentido de perceber de que modo a relação intersticial com o contexto cultural 
se distingue da leitura exteriorizada de muitos autores e outros agentes 
culturais. Escolheu-se a máscara pelo seu valor quer formal quer ideológico, 
frequentemente utilizada ou apropriada por períodos e contextos culturais 
distintos por razões muito díspares das da sua origem, como se observou com 
os movimentos artísticos cubismo e expressionismo. O distanciamento do 
contexto, em muitos momentos de apropriação da máscara, permitiu perceber 
que pode assumir um papel formal diferente do seu papel simbólico, 
evidenciando que o seu uso bem como de outros elementos de cariz 
etnográfico podem ser apropriados e desligados das suas características 
originais.  
Neste sentido, optou-se por tratar a questão da identidade cultural, ou o 
desligamento dessa identidade, através do estudo sobre duas exposições: 
Primitivismo no séc XX: afinidades entre o moderno e o tribal, no MoMA, em 
1984; e  Les Magiciens de la Terre, no Centro Georges Pompidou, em 1989. 
Neste âmbito, a exposição do Pompidou realiza-se em resposta – não 
obviamente literal – à exposição do MoMA, evidenciando que o tratamento do 
Primitivismo e etnografia, quando realizado à distância – quer temporal quer 
geográfica – pode dar origem a processos negligentes, eventualmente 
discriminatórios, que levam a interpretações distorcidas. Não obstante, é 
possível constatar que os elementos etnográficos podem abrir caminho a 
práticas inovadoras, como foi o caso do Cubismo.  
Estas exposições foram essenciais para levantar as questões: será que acontece 
o mesmo com os artistas que têm abordado a máscara dos rituais de inverno? 
De que forma se materializa a circunstância olhar de fora e olhar de dentro? 
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Nesta ótica, continuámos no Capítulo II com um estudo teórico-prático, 
fazendo um levantamento de autores que trataram temas da etnografia 
transmontana, diferenciando-os pela sua origem como transmontanos e não 
transmontanos. Assim, analisou-se a obra de alguns artistas procurando 
perceber-se de que forma estas duas circunstâncias se refletiam no tratamento 
da temática.  
As linguagens fortemente personalizadas e o reduzido número de artistas a 
trabalhar este assunto não nos permite clarificar diferenças evidentes entre os 
que são ou não portadores de um legado evidentemente cultural da região, 
que designamos por herança. Deste modo, contrariamente ao que sucedeu no 
Impressionismo e no Cubismo em que, os elementos apropriados deram 
origem a novas formas e a novas linguagens, nos casos analisados relativos à 
cultura transmontana esse impacto não se verificou.  
Foi, no entanto, possível concluir que, no caso de artistas não transmontanos, 
se tratou de intervenções esporádicas e mais superficiais. Já no caso dos 
artistas transmontanos analisados, mesmo que não se notem alterações na sua 
abordagem plástica habitual, é notória a atração que a cultura hereditária 
exerce neles, porque retomam o tema evidenciando uma ligação que não foi 
quebrada e que se reflete numa abordagem mais aprofundada e mais sensível 
ao mundo em que vivem as máscaras, os mitos e os ritos. Pelo que, em nossa 
opinião, estamos perante a manifestação da presença de uma herança cultural 
e a principal distinção entre autores transmontanos e não transmontanos.  
Neste ponto da reflexão, reconhecida a invulgaridade e a riqueza da cultura 
popular transmontana, perguntamo-nos porque razão esta cultura só 
tardiamente atraiu os artistas. Não era conhecida, é uma resposta possível. 
Trás-os-Montes manteve-se ignorado pelo poder central durante séculos e 
parecia ser mais fácil importar cultura primitiva, via Paris, do que conhecer o 
que de mais ancestral o país possuía, no nordeste transmontano. Ao mesmo 
tempo, podemos extrapolar que haveria algum tipo de desinteresse intelectual 
por estes assuntos, associado a uma presente perda de valores culturais e 
etnográficos, que se foi verificando com o aumento da urbanidade e das 
sociedades cada vez mais centralizadas nas grandes cidades e no litoral. A 
Máscara de Olho Verde (1915), de Amadeo, é a obra mais antiga que nós 
identificámos com sinais evidentes das máscaras transmontanas, embora haja 
ainda quem recorrentemente lhe atribua influência da máscara africana. Terá 
sido o documentário Máscaras, de Noémia Delgado, seis décadas depois desta 
pintura, e o filme Festa dos Rapazes na Torre D. Chama, seis anos depois, com a 
colaboração de João Vieira, que deram a conhecer ao país um país que o país 
desconhecia.  
Estes aspetos são transversais ao projeto pictórico apresentado no terceiro e 
último capítulo, onde se dá conta da vertente experimental e estratégias, 
avanços e recuos que permitiram levar o projeto ao ponto a que chegou. O 
facto de a autora ser herdeira deste legado sente-se, implícita ou 
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explicitamente, no desenvolvimento da componente prática do trabalho. No 
entanto, o recurso a temáticas da etnografia  torna-se cada vez mais difuso a 
partir de determinado momento da investigação. Não foi intenção provocar 
uma rutura  com os assuntos, mas perceber na primeira pessoa qual o alcance 
desta presença cultural. Neste âmbito, as pinturas como A Máscara do Tempo 
em três Gerações ou Depus a Máscara não parecem refletir referentes 
etnográficos, mas também não é possível desligá-las desta relação. Se, em 
alguns exemplos, nomeadamente na obra anterior a 2015, é muito explícita a 
presença dos assuntos referidos, na obra mais recente essa leitura não é tão 
evidente. Percebe-se, ainda, que entre as obras anteriores e as atuais foram 
operadas diversas incursões quer formais, quer conceptuais, quer expositivas, 
que incutiram ao trabalho um conjunto de interpretações e dimensões teórico-
práticas de enorme mais-valia. Se esse distanciamento propiciou uma ampla 
discussão gramatical e formal na investigação prática, foi visivelmente um 
processo de mudança positivo, projetando o trabalho prático para territórios 
que em muito ultrapassam os limites da etnografia, sem contudo a negar. 
Há coisas que libertando-se, não se libertam de nós. 
Há coisas que se libertam de nós, libertando-nos.  
 

“Hai palabras culas alas de l sentido cortadas 
E quando las dezimos nun son capazes de bolar 

Nien nós las antandemos 
Porque andamos culhas ne l bolso 

Como cachico de bida que quedou agarrado a um retrato”107 
 

  

                                                             
107  Francisco Niebro, L Antruido de las Palabras, in Cebadeiros, Campo das Letras, 
Porto, 2002 
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1890.jpg,)  

 
Fig 6 -  Pieter Brueghel (o Velho), A Batalha entre o Carnaval e a 
Quaresma, óleo s/ tela, 164,5x118, 1559. Museu de História de 
Arte, Viena. 
(Fonte: https://uploads4.wikiart.org/images/pieter-bruegel-the-elder/fight-
between-carnival-and-lent-1559.jpg) 
 
Fig 7 – Pablo Picasso, As Meninas de Avinhão, óleo s/ tela, 243,9 x 
233,7cm, 1907. Coleção MoMA, Nova York. 
( Fonte: https://www.moma.org/collection/works/79766.) 
 
Fig 8 - Emil Nolde, Excited People, óleo s/ tela, 102,5 x 76,5 cm, 
1913.  
(Fonte: https://uploads4.wikiart.org/images/emil-nolde/excited-people.jpg) 
 
Fig 9 – Francis Bacon, Retrato de Michel Leiris, óleo s/ tela, 35,5 x 
30,5 cm, 1976.   
Centre Pompidou, Paris, França.  
(Fonte: https://www.guggenheim-bilbao.eus/src/uploads/2016/08/3174-
3508.jpg) 
 

Fig 10 - Lucian Freud, Retrato de Sua Majestade a Rainha, óleo S/ 
tela, 23,5x15,2 cm, 2000- 01. The Royal Collection. 
 (FONTE: Suporte Livresco Lucian Freud by Sebastian Smee) 
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Fig 11 – Ben Quilty, Retrato de Margaret Olley, óleo s/ linho, 170 x 
150cm, 2011, Museu de Arte Contemporânea, Sydney 
(Fonte: https://www.artgallery.nsw.gov.au/prizes/archibald/2011/28931/) 
 
Fig 12 – Marlene Dumas, For Whom the Bell Tolls, óleo s/ tela, 100 
× 90 cm, 2008. The Dallas Museum of Art, Dallas, Collection: The 
Rachofsky Collection. 
(Fonte: https://www.artsy.net/artwork/marlene-dumas-for-whom-the-bell-tolls) 
 

Fig 13– Michaël Borremans, Mombakkes II, óleo s/ tela, 36 x 30 
cm, 2007.  
(Fonte: http://www.zeno-x.com/artists/MB/michael_borremans.html) 
 

Fig 14 - René Magritte, Os Amantes, óleo s/ tela, 54x73,4cm, 1928. 
National Portrait Gallery, Camberra, Austrália. 
( Fonte: 
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Go8MIFXXXXbAXXXXq6xXFXXX4/Amantes-1928-
por-rene-magritte-pintura-de-parede-arte-leo-sobre-tela-do-artista-para-
fotos.jpg_640x640.jpg) 

 
Fig 15- Alexander Cadenet, Skull of King Richard III, impressão 
fotográfica em alumínio, 2016.  
(Fonte: http://www.culture24.org.uk/art/painting-and-drawing/art551681-king-
richard-iii-skull-portrait-scan) 
 
Fig 16- Rui Chafes, Persona, ferro pintado, 2016.  
(Fonte: cortesia Pedro Santos Guerreiro)  
 
Fig 17-Chocalheiro de Bemposta, Mogadouro. 
(Fonte: arquivo da autora) 
 
Fig 18 - Carocho e "Belha", Constantim, Festa de S. João 
Evangelista.  
(Fonte: cortesia de Duarte Cristal) 
 

Fig 19 - Rubens, Bacanal, óleo s/tela, 91x107cm, séc. XVII, Museu 
Pushkin, Moscovo.  
(Fonte: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Peter_Paul_Rubens_011
.jpg) 
 
Fig 20 – Caretos de Podence, Entrudo Chocalheiro I.  
(Fonte: Cortesia de António Carneiro) 
 
Fig 21- Andrea Camassei, Festas Lupercais, óleo s/ tela, 238 x 366 
cm, 1635 Madrid, Palácio do Bom Retiro, Madrid.  
(Fonte: https://soulsoretro.blogspot.pt/2017/02/valentines-day-origem.html) 
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Fig 22 - Ticiano, Bacanal, óleo s/ tela, 175x193cm, 1523-26, Museu 
do Prado, Madrid.  
(Fonte: http://virusdaarte.net/wp-content/uploads/2015/10/o-bacanal.jpg) 
 
Fig 23 –O Ritual Kukeri ou o Sinistro Dia dos Monstros da Bulgária 
(Fonte:http://lh3.ggpht.com/ERr17Fstc8U/UbM6nUFG_UI/AAAAAAAANBU/kd2Z
UViz1ws/Kukeri3_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800) 
 
Fig 24- Rituais Boujloud, Carnaval Bilmawen, Marrocos.  
(Fonte: http://www.mondeberbere.com/civilisation/tradition/bilmawenen.htm) 
 
Fig 25- Picasso, Meninas de Avinhão (detalhe), Máscara Dan-
Libéria.  
(Fonte: 
https://i.pinimg.com/236x/5f/71/57/5f7157349392731c5d67a075758ee90e--
african-masks-teaching-art.jpg) 
 
Fig 26 - Picasso, Menina Perante um Espelho, 1932, e  Máscara 
Kwakiutl, capa do catálogo  
(vol. I)  Primitivismo no séc XX: Afinidades entre o Moderno e o 
Tribal, MoMA, 1984.  
(Fonte http://3.bp.blogspot.com/_dxV 
3xIhBm0/R_mJ7RumBII/AAAAAAAAARc/kelOfNL1pew/s1600/primitivism) 
 
Fig 27- Brancusi, Mademoiselle Pogany, 1913, Museum of Modern 
Art, San Francisco.  
(Fonte: http://www.lingerietalk.com/wp-
content/uploads/2013/05/Pogany_Brancusi_400.jpg) 
 
Fig 28 - Homem-Pássaro, Ilha da Páscoa, pedra pintada, altura: 36 
cm; Max Ernst, Dentro da Vista: o Ovo, óleo s/ tela 100 x 81 cm, 
1929.  
(fonte: Rubin 1984b, apud CAYOLLA) 
 
Fig 29 - Wifredo Lam, A Selva, guache sobre papel montado em 
tela, 239,4 x 229 cm, 1943, MoMA, N.Y. 
(fonte: http://www.moma.org) 
 

Fig 30 -  CIAJG, Rituais com Máscaras- um face-a-face.   
(Fonte: catálogo - A Composição do ar. Coleção permanente e outras obras. 
CIAJG. 2015.)  
 

Fig 31 - Amadeo Sousa Cardoso, Máscara de Olho Verde, óleo s/ 
tela, 55cm x 39,5 cm, 1915, Serralves  
(Fonte: https://caisdamemoria.files.wordpress.com/2015/10/amadeo-de-souza-
cardoso-a-mc3a1scara-de-olho-verde-1915.jpg) 
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Fig 32 - João Vieira, Caretos II, óleo s/ tela com aplicações, 
72x54cm, 1984.  
(Fonte: João Vieira. Caretos II. Lisboa: Instituto Português de Museus, 2006.) 
 
Fig 33 - João Vieira, Caretos, guache s/ papel, 50x47,5cm, 1982.  
(Fonte: João Vieira. Caretos II. Lisboa: Instituto Português de Museus, 2006. ) 
 

Fig 34- Manuel Barroco, Monumento ao Careto, aço coten pintado, 
280 cm de altura, 2009.  
(Fonte: cortesia do autor) 
 

Fig 35 - Graça Morais, Máscaras III, carvão s/ papel, 38 x 48 cm, 
1988, Col. Fundação Paço d’Arcos. 
 (Fonte: cortesia – CACGM) 

 
Fig 36 - Graça Morais, Sem Titulo, técnica mista s/ tela, 
199x340cm,2017, C A.  
(Fonte: cortesia –CACGM) 

 
Fig 37 e 38 - José António Nobre, Máçcara VI, objeto policromo 
(frente e trás), aço, ferro, xisto e chifre, 33x15x83, 2008. 
 (Fonte: cortesia do autor) 
 
Fig 39 - Luís Canotilho, O Sonho dos Mascaretos, (ficha técnica 
desconhecida) 2003 
(Fonte: http://concelho-sernancelhe.planetaclix.pt/Luis-Canotilho-artista-
index.htm) 
 
Fig 40 - Lima de Freitas, Cegada nas Ruínas Carmo, acrílico s/ tela, 
1986, C.A.  
(Fonte:https://1.bp.blogspot.com/1ouOEjD8PAo/UEEiu9pI_hI/AAAAAAAAq6U/_A
tno_Kyyf8/s1600/Lima+de+Freitas) 
 
Fig 41 - Santiago Ydáñez, Sem Título, óleo s/ tela, 80x110 cm, 2010. 
 (Fonte: http://www.santiagoydanez.com/) 
 
Fig 42 – Rui Moreira, Sem Título, Galeria Miguel Nabinho, 
esferográfica s/papel, 120x160cm, 2004. 
(fonte www.miguelnabinho.com) 
 
Fig 43 - João Pedro Vale, Diabrete, ferro, tecido, papier maché e 
chocalhos, 325 x 120 x 100 cm, 2008. 
(Fonte: http://www.joaopedrovale.com/jpv.aspx?Lang=PT&ID=m06) 
 

 Fig 44 - Júlio Dolbeth, Desenhos do Demo, 2013.  
(Fonte: Repositório da FBAUP- Tese de doutoramento do autor) 
 

 



 175 

Fig 45 -  Balbina Mendes, Máscara de Vime, óleo s/ tela, 100x70cm, 2009.  
(Fonte: arquivo da autora, Fotografia - Hugo Almeida) 
 
 Fig 46 - Pormenor da exposição no Museu Municipal de Coimbra, Edifício 
Chiado, de 8 set a 22 outubro de 2012.  
 
Fig 47 - Pormenor da exposição no Museu Municipal de Coimbra, Edifício 
Chiado, de 8 set a 22 outubro de 2012. 
 
 

 

Fig 48 - Balbina Mendes, Máscaras Mitos e Ritos III, óleo s/ tela, 
145x115cm, 2013.  
(Fonte: arquivo da autora. Fotografia - Hugo Almeida, ) 
 

Fig 49 - Balbina Mendes, Rituais III, óleo s/ tela (díptico), 
120x160cm, 2014/15. 
 (Fonte: arquivo da autora. Fotografia - André Raposo.) 
 

Fig 50 - Balbina Mendes, O Rosto da Máscara I, óleo s/tela e 
plexiglass  (4 etapas), 65x50cm, 2015. 
(Fonte: arquivo da autora. Fotografia - André Raposo. ) 

 
Fig 51 - Balbina Mendes, A Máscara da Máscara I, técnica mista s/ 
madeira e tela, 170x170cm, 2015.  
(Fonte: arquivo da autora. Fotografia - André Raposo) 

 
 Fig 52 - Balbina Mendes, A Máscara do Tempo em três Gerações I, 
óleo s/ tela, 100x80cm, 2015.  
(Fonte: arquivo da autora. Fotografia - André Raposo)  
 

Fig 53 - Balbina Mendes, A Máscara do Tempo em três Gerações II, 
óleo s/ tela, 100x80cm, 2015.  
(Fonte: arquivo da autora. Fotografia - André Raposo) 
 

Fig 54 - Balbina Mendes, A Máscara do Tempo em três Gerações III, 
óleo s/ tela, 100x80cm, 2015.  
(Fonte: arquivo da autora. Fotografia – André Raposo)  
 

Fig 55 - Balbina Mendes, Entre Mim e o Outro IV, técnica mista s/ 
tela, 120x110cm, 2015.  
(Fonte: arquivo da autora. Fotografia – Nádia Dias T.)  
 

Fig 56 -  Balbina Mendes, Entre Mim e o Outro V, técnica mista s/ 
tela, 100x80cm, 2015. 
(Fonte: arquivo da autora. Fotografia – Nádia Dias T.).  
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Fig 57 - Balbina Mendes, Carocho, Serigrafia s/ plexiglass, 
42x42cm, 2015.  
(Fonte: arquivo da autora) 
 
Fig 58 - Domingos Loureiro, Paisagem-Corpo VII, Acrílico s/ 
plexiglass e moldura de cobre, 102x75cm, 2014.  
(Fonte: cortesia do autor) 
 
Fig 59 - Gil Heitor Cortesão, Lost Summer 5, 2013  
(Fonte: https://dailyartfair.com/upload/large/3007_4.jpg) 
 
Fig 60 - Balbina Mendes, Máscara- Poema- Fernando Pessoa, 
impressão s/ plexiglass, 100x80cm, 2016.  
(Fonte: arquivo da autora ) 

 
Fig 61 -  Balbina Mendes, Persona I, técnica mista s/ tela, 
100x80cm, 2015. 
(Fonte: arquivo da autora ) 

 
Fig  62 - Balbina Mendes, Persona II, técnica mista s/ tela, 
100x80cm, 2015. 
(Fonte: arquivo da autora ) 
 
Fig  63, 64 e 65 - Balbina Mendes, Persona I e II (detalhes), técnica 
mista s/ tela, 100x80cm, 2015. 
(Fonte: arquivo da autora ) 

 
Fig 66 - Balbina Mendes, Persona I e II (em contexto de exposição), 
técnica mista s/ tela, 100x80cm, 2015. 
(Fonte: arquivo da autora ) 
 
Fig 67 - Balbina Mendes, Persona III, técnica mista s/ tela, 100x80 
cm, 2015. 
(Fonte: arquivo da autora ) 
 
Fig 68 - Balbina Mendes, A Máscara de Mim I, técnica mista s/ tela 
e serigrafia s/ plexiglass, 40x30cm, 2015. 
(Fonte: arquivo da autora )  
 
Fig 69 - Balbina Mendes, A Máscara de Mim I, técnica mista s/ tela 
e serigrafia s/ plexiglass, 40x30cm, 2015. 
(Fonte: arquivo da autora )  

 
Fig 70 - Balbina Mendes, Entre Mim e o Outro IV, técnica mista s/ 
tela, 120x110cm, 2015. 
(Fonte: arquivo da autora ) 
 
Fig 71 - Balbina Mendes, Entre Mim e o Outro V, técnica mista s/ 
tela, 100x80cm, 2015. 
(Fonte: arquivo da autora ) 
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Fig 72 - Balbina Mendes, Entre Mim e o Outro I, técnica mista s/ 
tela e serigrafia s/ plexiglass, 40x40cm, 2015.  
(Fonte: arquivo da autora ) 

 
Fig 73 - Balbina Mendes, Entre Mim e o Outro II, técnica mista s/ 
tela e serigrafia s/ plexiglass, 42x42cm, 2015.   
(Fonte: arquivo da autora ) 
 
Fig 74 - Balbina Mendes, Entre Mim e o Outro III, técnica mista s/ 
tela e serigrafia s/ plexiglass, 42x42cm, 2015.   
(Fonte: arquivo da autora ) 
 
Fig 75 - Balbina Mendes, Entre Mim e o Outro III, I e II (em contexto 
de exposição), técnica mista s/ tela e serigrafia s/ plexiglass, 
42x42cm, 2015. 
(Fonte: arquivo da autora ) 
 
  Fig 76 - Balbina Mendes, Para Além da Máscara V , óleo s/ tela e 
impressão s/ plexiglass, 145x115cm, 2016. 
(Fonte: arquivo da autora ) 

 
Fig 77 - Balbina Mendes, Para Além da Máscara VI, óleo s/tela e 
impressão s/ plexiglass, 120x110cm, 2016. 
(Fonte: arquivo da autora ) 
 
Fig 78 - Balbina Mendes, Depus a Máscara III, óleo s/ tela e 
serigrafia s/ plexiglass, 100x80cm, 2016. 
(Fonte: arquivo da autora ) 
 
Fig 79 - Balbina Mendes, Depus a Máscara V, óleo s/ tela e 
impressão s/ plexiglass, 150x125cm, 2017. 
(Fonte: arquivo da autora ) 
 

Fig 80 - Balbina Mendes, Depus a Máscara V, (contexto de 
exposição) óleo s/ tela e impressão s/ plexiglass, 150x125cm, 2017. 
(Fonte: arquivo da autora ) 
 

Fig 81 – Balbina Mendes, Para Além da Máscara VII, óleo s/tela e 
impressão s/ plexiglass, 65x54cm, 2017. 
 
Fig 82 - Balbina Mendes, La Belle qui Rit et l'Autre, óleo s/ tela e 
impressão s/ plexiglass, 81x130cm, 2017. 
(Fonte: arquivo da autora ) 

 
Fig 83 - Balbina Mendes, Persona V, óleo s/ tela e impressão s/ 
plexiglass, 50x50cm, 2017. 
(Fonte: arquivo da autora ) 
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Fig 84 - Balbina Mendes, Persona VI, óleo s/ tela e impressão s/ 
plexiglass, 50x50cm, 2017. 
(Fonte: arquivo da autora ) 
 
Fig 85 - Balbina Mendes, Persona VII, óleo s/ tela e impressão s/ 
plexiglass, 120x110cm, 2017. 
(Fonte: arquivo da autora ) 
 
Fig 86 - Balbina Mendes, Persona Xl, óleo s/ tela e serigrafia 
s/plexiglass, 40x30cm, 2017. 
(Fonte: arquivo da autora ) 
 
Fig 87 - Balbina Mendes, Persona VIII, óleo s/ tela e serigrafia 
s/plexiglass, 40x30cm, 2017. 
(Fonte: arquivo da autora ) 

 
Fig 88 - Balbina Mendes, Podence  V, óleo s/ tela e impressão s/ 
plexiglass, 150x125cm, 2017. 
(Fonte: arquivo da autora ) 

 
Fig 89 - Balbina Mendes,	Persona IX, óleo s/tela e impressão s/ 
plexiglass, 50x50cm, 2017. 
(Fonte: arquivo da autora ) 
 
Fig 90 - Balbina Mendes, Persona X, óleo s/tela e impressão s/ 
plexiglass, 50x50cm, 2017. 
(Fonte: arquivo da autora ) 
 
Fig 91 – Balbina Mendes, Depus a Máscara Vl, óleo s/ tela e 
impressão s/ plexiglass, 108x130cm, 2017.  
(Fonte: arquivo da autora ) 
 
Fig 92 - Balbina Mendes, Transmutação (detalhe), slumping s/ 
gesso, 60x40x40cm, 2016. 
(Fonte: arquivo da autora ) 
 
Fig 93 - Balbina Mendes, Transmutação, slumping s/ gesso, 
60x40x40cm, 2016. 
(Fonte: arquivo da autora ) 
 
 

 

 

 

 
 

 

 


