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“Roda”, de Pedro Morais (1944-2018), é o último trabalho realizado em vida pelo artista. A obra foi 
projectada para ser apresentada no âmbito da exposição colectiva “Não é ainda o mar”, inserida no 
programa “Gaia todo um mundo”, com curadoria nossa. Neste relatório pretende dar-se conta do 
processo de realização desta peça, que teve de ser repensada pelo facto do autor ter falecido cerca 
de dois meses antes da iniciativa abrir ao público, em Setembro de 2018. Procura-se aqui dar-se 
conta dos passos dados desde o convite para a participação na mostra até às dúvidas colocadas 
perante o trágico acontecimento. Apresenta-se a instalação? Qual o procedimento mais adequado 
no momento do aparecimento de factos imprevistos? A resposta foi sendo dada por um colectivo de 
pessoas próximas a Pedro Morais, que tomaram não só a decisão de continuar com o projecto, mas 
também foram resolvendo as dificuldades durante preparação e montagem de “Roda”. Isto tendo 
sempre em mente que, na sua forma final, este trabalho nunca seria aquele que o artista 
apresentaria. 
 
Palavras-chave: Pedro Morais, Arte Contemporânea, Século XX, Século XXI, Processo. 

 
“Roda", by Pedro Morais (1944-2018) is the last work made by the artist in life. The artwork was 
shaped to be presented at colective exhibition “Não é ainda o mar", with our curatorship, inserted 
in “Gaia todo um mundo" programe. In this report it is intended to show the artwork execution 
process, which had to be rethought when the author died two months before the show opened to 
the public, in september 2018. We try here to show all the steps from the invitation to participate in 
the exhibition, to the doubts placed by the tragic incident. Should we present the instalation? What 
is be the best procedure when confronted with unforeseen events? The answers were given by a 
colective of people close to Pedro Morais, who took not only the decision to continue the project , 
but also resolved the dificulties arised during “Roda" installation. All of this baring in mind that, in 
its final form, this work would never be that which the artist would have presented. 
 
Key words: Pedro Morais, Contemporary Art, XX Century, XXI Century, Process. 
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1. Introdução 

 
 

“Até já… ploff” 

Pedro Morais, desenho preparatório de “Roda”, 2018. 

“Toda a água e bebida que consumistes 
Desde os primeiros tempos até hoje 

Não conseguiu saciar a sede ou trazer contentamento 
Bebei então esta corrente 

da mente desperta, afortunados” 
 

Milarepa1, “As cem mil canções” 
 
 

“Os melhores são como a água. 
A água é perfeita pois beneficia todas as coisas, 

Nunca competindo com elas. 
Ocupa um lugar que todos desdenham 

porque é insignificante no Tao. 
 

A morada perfeita é a terra 
A mente perfeita é profunda 
A relação perfeita é altruísta 
O discurso perfeito é sincero 

A adequação perfeita é ordeira 
A actividade perfeita é apropriada 

A acção perfeita é oportuna. 
 

Só não competindo 
nada haverá a reprovar.” 2 3 

 
Lao Tse4, “Tao Te King” , capítulo VIII  

 
“salta a rã 

para dentro do velho tanque – 
plof!” 

 
Matsuo Bashô5, Primavera, 16826 

                                                           
1 Santo e ioguim tibetano, que viveu entre 1040 e 1123. 
2 TSE, Lao. “Tao Te King. Livro do Caminho e do Bom Caminhar”. Lisboa: Relógio D’Água Editores, 2010, 
tradução e comentários de António Miguel de Campos. 
3  Entre as inúmeras traduções em inglês do capítulo 8 do “Tao Te King”, destacamos esta realizada pela 

escritora de ficção científica Ursula K. Le Guin, particularmente adequada ao contexto da dissertação: 
“Easy by nature/ True goodness/ is like water./ Water’s good/ for everything./ It doesn’t compete./ It 
goes right/ to the low loathsome places,/ and so finds the way./ For a house,/ the good thing is level 
ground./ In thinking,/ depth is good./ The good of/ giving is magnanimity;/ of speaking, honesty;/ of 
government, order./ The good of work is skill,/ and of action, timing./ No competition,/ so no blame.// 
[A clear stream of water runs through this book, from poem to poem, wearing down the indestructible, 
finding the way around everything that obstructs the way. Good drinking water.]” In, TZU, Lao. “Tao Te 
King”. Boston, Massachusetts: Shambala Publications, Inc., 1997, p.12. 
4 Lao Tse: filósofo chinês que terá vivido algures entre os séculos VI e IV a.C. 
5 Matsuo Bashô: poeta japonês, que viveu entre 1644 e 1694. 
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 “Não é ainda o mar” é o título de uma exposição colectiva com nossa curadoria que 

decorre, de 27 de Setembro a 11 de Novembro de 2018, em diferentes espaços de 

Vila Nova de Gaia, sobretudo no centro histórico, com uma extensão ao Centro de 

Interpretativo do Património da Afurada. O convite para organizar esta mostra foi-

nos feito, em Março deste ano, por Ana Carvalho, da produtora Marca d’ Água, que 

promove, desde 2017, para a autarquia local, o festival cultural Fórum 

Internacional Gaia Todo um Mundo, a qual tem a duração de quatro dias (27 a 30 

de Setembro). 

O tema proposto para desenvolver na exposição foi a água. Existia ainda a vontade 

de ampliar os moldes definidos o ano passado para a área das artes visuais, 

exclusivamente centrada na arte urbana, havendo também a intenção prolongar a 

mostra para além dos quatro dias de duração do festival, que integra projectos nas 

disciplinas do cinema, das artes performativas, da dança, da música, do 

pensamento e do teatro. Entre os pedidos específicos da produção, sublinhe-se o 

facto de algumas das obras poderem vir a inscrever-se no território da sua 

realização, o que, no caso de “Não é ainda o mar” irá acontecer com três murais 

criados especificamente para o centro histórico de Gaia por Rigo 23, Von Calhau! e 

Fernando Brito. 

A partir do momento em que o convite foi realizado, desenvolvemos a proposta da 

exposição em três eixos, que constituem em si o percurso da mostra, na qual se 

incluem trabalhos que vão da pintura à fotografia, da instalação ao desenho, da 

performance ao vídeo: 1/ Os murais, que definem uma linha que vai das 

imediações da Ponte D. Luís I à zona designada “das Levadas”, junto aos primeiros 

armazéns de vinho do porto, criados por Dona Antónia Adelaide Ferreira, mais 

conhecida por Ferreirinha; 2/ Os pólos expositivos da Junta de Freguesia da 

Marinha, da Casa-Museu Teixeira Lopes, do Convento Corpus Christi, do Centro de 

Interpretativo do Património da Afurada e dois armazéns da Sogrape, estes apenas 

visitáveis nos quatro dias do festival; 3/ e, finalmente, a realização de três 

residências artísticas por Nuno Barroso/ Veronika  Spierenburg, por Francisco 

Pinheiro, e pelos belgas do Soil Collective, sendo que, neste caso, a sua presença na 

                                                                                                                                                                          
6 BASHÔ, Matsuo: “O eremita viajante [haikus – obra completa]”. Lisboa: Assírio & Alvim, 2016, p. 85, 
tradução de Joaquim M. Palma. 
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cidade irá materializar-se numa obra pública junto ao parque de estacionamento 

do Cais de Gaia. 

Na sua maioria, os artistas foram convidados a produzir trabalho novo tendo em 

conta o tema e o título da exposição. Escolhemos ainda obras já existentes que têm 

ligação a questões relacionadas com a água. Por exemplo, quer da mostra 

permanente, quer do acervo da colecção da Casa-Museu Teixeira Lopes, seleccionei 

“marinhas” e paisagens com elementos líquidos (rios, açudes, mares) de nomes 

realacionados com a pintura naturalista como José Malhoa, Marques de Oliveira, 

Leopoldo Gutuzzo, Júlio Ramos e Cândido da Cunha, as quais serão colocadas em 

diálogo com trabalhos de artistas contemporâneos: João Queiroz, Luís Paulo Costa, 

Pedro Calapez, Vítor Pomar, João Jacinto, Isabel Carvalho, etc. 

No caso do Centro Interpretativo do Património da Afurada, a ideia é de confrontar 

os objectos e colecções relacionados não só com as artes piscatórias, mas também 

com a malacologia e o modelismo com obras de Sebastião Resende, Fernando José 

Pereira, Renato Ferrão, uma pintura do século XIX, anónima, pertencente a uma 

colecção privada, um filme inédito de Nuno Barroso/ Veronika Spierenburg, 

Hernâni Reis Baptista, António de Sousa e João Pedro Trindade. 

Neste contexto, o convite a Pedro Morais para participar em “Não é ainda o mar” 

aconteceu naturalmente devido não só ao acompanhamento persistente do 

trabalho do artista sobretudo realizado nos últimos doze anos – desde textos 

críticos e ensaios acerca da sua obra7 até à participação deste autor em diversas 

exposições com a nossa curadoria8 –, mas também pelo facto de Pedro Morais ter 

vindo uma série de trabalhos nos quais é evidente a presença da água, quer em 

termos físicos, quer através de gravações: “Locus Solus” (Célula 1” (Pavilhão 

Branco, Lisboa, 1987/2018), “Locus Solus III” (Avenida dos Liquidâmbares, Museu 

de Arte Contemporânea de Serralves, Porto, 2000/2006) e “Ma – Quadrado em 

                                                           
7 Cfr catálogo da exposição, com curadoria nossa, “Nudez – uma invariante” (Pavilhão Branco, Lisboa, 
2018), edição das Galerias Municipais, EGAC. 
8 “Dobre Knell Glas” (exposição colectiva, Galeria Quadrado Azul, Lisboa, de 29/03 a 15/05/2012; Galeria 
Quadrado Azul, Porto, de 27/04 a 23/06/2012); “É” (exposição individual, Sismógrafo, Porto, de 20/03 a 
11/04 de2015); “Quando alguém morria perguntavam apenas: tinha paixão?” (exposição colectiva, 
Sismógrafo, Porto, de 15/12/2017 a 20/01/2018); e “Nudez – uma invariante” (exposição individual – 
Pavilhão Branco – Galerias Municipais, Lisboa, de 27/01 a 01/04/2018).  

http://www.sismografo.org/exhibitions/Quando-alguem-morria-perguntavam-apenas-tinha-paixao/
http://www.sismografo.org/exhibitions/Quando-alguem-morria-perguntavam-apenas-tinha-paixao/
http://www.sismografo.org/exhibitions/Quando-alguem-morria-perguntavam-apenas-tinha-paixao/
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Azul Profundo” (Exposição “Professores”, Centro de Arte Moderna da Fundação 

Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2010). 

Do convite a Pedro Morais, resultou o trabalho “Roda”, que acaba por ser o último 

projecto realizado pelo artista em vida. Embora não o veja a ser materializado, o 

artista deixou indicações precisas para a sua instalação no Parlatório do Convento 

Corpus Christi, em Gaia. O levantamento da obra neste local constitui um exercício 

que toma a forma de homenagem a um nome central do panorama da arte 

portuguesa actual. Estando conscientes do facto de a obra não ter sido, nos seus 

detalhes finais, produzida pelo autor – no momento da sua implantação têm vindo 

a ser realizadas ligeiras alterações, ditadas por problemas práticos, como, por 

exemplo, o desnivelamento do chão em terra batida –, acreditamos também que o 

resultado final ficará muito próximo das intenções de Pedro Morais e do rigor dos 

seus desenhos. 

O artista visitou o local proposto, o parlatório do Convento Corpus Christi9, em 

Maio deste ano e enviou a sua proposta poucos dias depois, tendo em conta o mote 

da iniciativa: a água. A sua escolha procurou tirar partido de uma das três “rodas” 

existentes no sítio, usando a sua abertura como o ponto de observação de uma 

obra por si dedicada ao poeta japonês Matsuo Bashô.  Trata-se, nas palavras do 

autor, de um “cagibi”, uma pequena arrecadação, onde se observa, entre a neblina, 

diante de um fundo azul, uma pedra com musgo, escutando-se também o som de 

                                                           
9 O Convento Corpus Christi, em Vila Nova de Gaia, foi fundado em 1345 “como resultado do 

empenhamento de uma fidalga de Gaia, Dona Maria Mendes Petite, cuja família estava ligada à 

fundação do Mosteiro de Grijó. Dona Maria Mendes Petite dotou este Mosteiro, dedicado ao Augusto 

Sacramento da Eucaristia, de avultados bens e entregou-o à Ordem de S. Domingos, filiando-se no 

Mosteiro de São Domingos de Santarém. (…) Construído primitivamente junto ao rio no Séc. XIV, com as 

cheias do rio Douro as freiras de S. Domingos levantaram a actual igreja do Séc. XVII, tendo o Mosteiro 

sofrido profundas alterações nos Séc. XVII e XVIII e foi extinto em 1834. Só no decorrer do séc. XVII foi 

construída a Igreja e o corpo conventual que vemos hoje. Do que existe, é de salientar a sua riqueza e 

valor artístico, a capela, octogonal e rematada por uma cúpula, quatro altares laterais com imagens de 

rara beleza; o Coro Alto, espaço da primeira fase do barroco, é constituído por um cadeiral distribuído 

em 2 andares em forma de U, com o tecto formado por 49 caixotões decorados com pinturas a óleo 

sobre madeira representando Santos, Doutores da Igreja, figuras Dominicanas; o cadeiral, da primeira 

metade do séc. XVII, para as horas do ofício e para as reuniões conventuais, com a particularidade de 

em cada assento existir uma carranca diferente, representando negros ou exóticos, e espécies animais e 

vegetais e, cada voluta ser uma máscara esculpida, cada uma diferente das outras, sugerindo influências 

do Império Ultramarino.” In http://www.cm-gaia.pt/pt/cidade/cultura/equipamentos-

municipais/convento-corpus-christi/, página consultada a 2018-09-14. 

http://www.cm-gaia.pt/pt/cidade/cultura/equipamentos-municipais/convento-corpus-christi/
http://www.cm-gaia.pt/pt/cidade/cultura/equipamentos-municipais/convento-corpus-christi/
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uma levada gravado na ilha Madeira. Uma paisagem, portanto, para ser 

contemplada em silêncio. 

Todos estes factos levaram-me a escolher o projecto de Pedro Morais para a 

exposição “Não é ainda o mar” como matéria deste relatório. Com nossa curadoria, 

a mostra desenvolve-se num percurso por nós definido, tendo sido todos os 

convites aos artistas e respectiva discussão e selecção de obras a apresentar 

realizada ao longo dos últimos cinco meses. 
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2. A exposição colectiva “Não é ainda o mar”. 

 

O título da exposição apropria-se do início de um curto poema escrito por Eugénio 

de Andrade e publicado no livro "Escrita da Terra" (1983): 

“Não é ainda o mar mas só cavalos 

brancos na tarde branca de cavalos 

como se as vagas fossem de cavalos.” 

A mostra, produzida pela Associação cultural sem fins lucrativos Salto no Vazio, 

que programa o espaço Sismógrafo, no Porto10, reúne um conjunto de obras que 

podem ser interpretadas como declinações dessa imagem poética, traduzindo-se 

assim esse momento antes de um fim, no qual tudo pode ainda acontecer. O 

percurso expositivo desenvolve-se paralelamente ao rio Douro, propondo-se dessa 

forma a descoberta não só de espaços onde a presença da água se faz sentir, mas 

também de trabalhos que procuram revelar os estados líquidos nossa existência: 

do choro à chuva, passando pelas preocupações ambientais, nomeadamente a 

poluição dos rios e oceanos.  

 

Murais de Rigo 23, Fernando Brito e Von Calhau!, intervenções no espaço público 

pelo Soil Collective e pelo músico Polido, ocupações de velhos armazéns de vinho 

do Porto, com peças de Renato Ferrão e Haarvöl, uma série inédita de oito 

fotografias de Augusto Alves da Silva, um painel com 48 pinturas de Pedro Calapez, 

e o  último projecto de Pedro Morais são algumas das propostas a descobrir no 

trajecto desenhado. O diálogo entre criações de diferentes épocas, nomeadamente 

na Casa-Museu Teixeira Lopes, e o confronto da arte actual com a tradição 

piscatória, no Centro Interpretativo do Património da Afurada, são outras das 

linhas de trabalho desenvolvidas no âmbito da iniciativa.  

 

Com uma vasta experiência na área do muralismo, Rigo 23 propõe ainda um 

workhsop destinado a artistas que desejem acompanhar o processo de realização 

                                                           
10 sismografo.org 
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da sua nova obra no centro histórico da cidade. E nos dias do festival, várias visitas 

guiadas serão realizadas quer pelo curador, quer por alguns dos artistas 

participantes na exposição: Rigo 23, Emídio Agra, Hernâni Reis Baptista, Fernando 

Brito, Pedro Calapez, Von Calhau!, Sara Rodrigues/ Rodrigo Camacho, Isabel 

Carvalho, Rosa Carvalho, Luís Paulo Costa, Soil Collective, Gil Heitor Cortesão, 

Renato Ferrão, Haarvöl, Pedro Huet, João Jacinto, André Maranha/ Tomás Maia, 

Edgar Massul, Fernando José Pereira, Francisco Pinheiro, Polido, Vítor Pomar,  João 

Queiroz, Sebastião Resende, Rita Senra, Augusto Alves da Silva, Thierry Simões, 

António de Sousa, Veronika Spierenburg, João Pedro Trindade e Francisco Tropa. 

 

A estes somam-se os nomes de uma série de pintores que viveram na transição do 

século XIX para o século XX, como António Carneiro, Cândido da Cunha, Luciano 

Freire, Leopoldo Gutuzzo, E. Leroy,  Acácio Lino, José Malhoa, Marques de Oliveirae 

Júlio Ramos, prsentes sobretudo no núcleo da Casa-Museu Teixeira Lopes. 

 

“Não é ainda o mar” ficará documentado com um catálogo, com desenho de Maria 

João Macedo, e que inclui um ensaio nosso e outro de Emídio Agra, artista e 

doutorado em estética pela Universidade de Barcelona, Espanha. Serão ainda 

incluídas na publicação imagens de arquivo da Sogrape de diversas cheias do rio 

Douro e outros materiais documentais, que procuram registar o processo da 

exposição.  
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3. “Roda” em andamento 

 

A única visita de Pedro Morais ao Convento Corpus Christi aconteceu a 11 de Maio 

de 2018, na companhia da sua mulher Lea Nascimento e ainda de um outro 

participante na exposição, Francisco Pinheiro. Logo nesse instante, o artista 

interessou-se pelas três “rodas” existentes no espaço, particularmente na do meio, 

situada a uma cota relativamente baixa, tirando logo aí uma série de medidas. Foi 

também conversada a questão dos outros nomes que iriam expor nesse lugar, 

tendo ficado no ar as hipóteses de André Maranha, Tomás Maia, Edgar Massul e 

Francisco Tropa, todos ou amigos próximos ou ex-alunos de Pedro Morais no 

Atelier Livre, por si fundada na Escola Secundária António Arroio, em Lisboa.11 

 

Após o regresso do artista a casa, na capital, a ideia foi sendo desenvolvida com 

recursos a diversos telefonemas, os quais iam permitindo a Pedro Morais afinar os 

estudos preparatórios. Destaca-se a preocupação com o rigor nas medidas ao 

espaço de implantação da obra, uma característica constante no trabalho deste 

autor. Finalmente, recebi em casa um envelope com o projecto finalizado e datado 

de Junho de 2018. Dedicado a Matsuo Bashô, a nova peça, que infelizmente viria a 

ser a última por si realizada, inclui na sua apresentação duas frases: “Será que a 

água corrente tem saudades da nascente; Será que a pedra com musgo indica o 

caminho nas dez direções.” Perguntas, dúvidas, que nos interpelam a dar as 

respostas, contudo, essa será sempre a mais difícil das tarefas, a qual só pode ser 

superada através do silêncio. 

 

O envelope enviado por Pedro Morais data de 7 de Junho de 2018, ou seja, “Roda” 

foi pensado e projectado em menos de um mês, uma situação a que não será 

estranho o facto de o artista padecer de um cancro, estando na altura a 

experimentar um novo tipo de tratamento, relacionado com a imunoterapia – foi 

inesperado e muito rápido o desfecho: Pedro Morais acaba por falecer a 6 de Julho 

no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa. Num último telefonema, realizado na 

                                                           
11 Na actual solução de montagem, o trabalho Francisco Tropa passou para o coro baixo do Convento 
Corpus Christi, sendo também apresentadas no Parlatório novas peças de Francisco Pinheiro e Thierry 
Simões. 
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semana anterior, procurei esclarecer o significado preciso de “cagibi” e também 

perguntar pelo “azul ultramarino”, o qual, disse-me então o autor de vários “Locus 

Solus”, seria trazido por ele na altura da instalação da obra no Parlatório do 

Convento Corpus Christi. 

 

O conteúdo do envelope era formado por um dossier, com seis folhas A4 e uma 

folha com a planta/corte de “Roda” com a escala 1/10. A primeira página do 

dossier inclui o título da obra, o nome do artista, a data de conclusão do projecto e 

o local da sua implantação. Cada folha só apresenta informação no rosto, sendo que 

na segunda página surge a dedicatória a Matsuo Bashô; na terceira as duas frases 

atrás citadas; na quarta uma descrição da peça – “Roda é um cagibi cujo interior é 

apenas visível por uma abertura (roda) existente. No interior uma levada com uma 

pedra coberta de musgo sobre fundo azul profundo e chão de terra batida caiado e 

o todo envolto numa neblina.”; na quinta um desenho preparatório; e na sexta os 

matérias necessários para a construção do trabalho.  

 

Na sequência da morte de Pedro Morais12, e falando não só com a sua mulher, Lea 

Nascimento, mas também com alguns dos amigos próximos, como André Maranha, 

Tomás Maia e Francisco Tropa, decidi prosseguir com a realização do projecto, 

sabendo sempre que este nunca será uma obra finalizada por Pedro Morais, mas 

sim mais uma “pintura a três dimensões”13 por si planeada e, como acontece com 

todos os trabalhos não acabados, com a possibilidade de sofrer alterações durante 

o processo até à sua implantação em Gaia. Diga-se ainda que, no actual estado da 

produção de “Roda”, tenho tido todo o apoio e ajuda na resolução de alguma 

dúvidas por parte de Lea Nascimento, André Maranha e Francisco Tropa, tendo 

este mediado, de acordo com os planos do artista, a construção da caleira onde 

será colocada a pedra por este escolhida – a manutenção do musgo tem sido 

                                                           
12 CANELAS, Lucinda. “Pedro Morais, um artista que é quase um segredo” [obituário]. LISBOA:  Jornal 
Público,  9 de Julho de 2018, p.27. 
13 Recorde-se que a partir de 1912, após a recusa de exporem o seu “Nu descendo uma escada nº2” no 
Salão dos Independentes desse ano, Duchamp passa a investir contra aquilo que designava como 
“pintura retiniana.” Em resposta dada numa conferência de imprensa proferida no Art Institute de 
Chicago (19 de Outubro de 1949), o artista francês nota: “Em [Arnold] Böcklin, encontrei uma reacção 
contra o realismo, aquilo a que chamo de pintura retiniana, e contra a qual já tinha a ideia de reagir, que 
o impressionismo, o pontilhismo, e o fauvismo magnificaram […].” 
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assegurada por Lea Nascimento, que o rega todos os dias de modo a mantê-la viva 

e com a cor verde esplendorosa. 

 

As principais dúvidas surgem na leitura dos acessos ao interior do espaço, tendo-se 

optado por uma abertura lateral maior daquela prevista pelo artista, permitindo-se 

assim uma maior facilidade quer no borrifar do musgo com água, quer na 

manutenção dos outros aparelhos presentes no “cagibi”: duas colunas de som e 

uma máquina de fumo – Pedro Morais havia apenas calculado uma pequena porta 

para lidar com este último dispositivo. Uma outra decisão partiu da interpretação 

dos desenhos realizados, nomeadamente na protecção da caleira, que é sugerida, 

mas não claramente definida. Neste caso, a decisão foi a de envolvê-la com uma 

espécie de moldura em “viroc”, o material usado nas paredes internas de “Roda”. 

Finalmente, sabendo-se que o azul ultramarino usado pelo artista contém um 

pouco de vermelho, informação preciosa prestada por André Maranha,  pedimos a 

este a referência exacta dessa cor para pintar o fundo do trabalho, diante do qual 

surge a pedra, colhida com grande probabilidade em Chã, Santarém, lugar onde 

Pedro Morais e Lea Nascimento têm um pequeno terreno. 

 

A construção do trabalho no Convento Corpus Christi, em Gaia, tem sido realizada 

por Renato Ferrão, com a colaboração de Pedro Huet e Hernâni Reis Baptista, 

artistas e membros do Sismógrafo. 
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4. Pedro Morais, um percurso14 

 

A cultura francesa influenciou decisivamente o percurso de Pedro Morais, tendo os 

anos que viveu em Paris15 sido fundamentais para a consolidação e 

desenvolvimento das ideias aprendidas em Lisboa, onde frequentou os cursos de 

pintura quer da Escola António Arroio, quer da Escola de Belas-Artes – na capital 

francesa irá prosseguir os seus estudos na École Nationale Supérieure des Beaux-

Arts. Se Duchamp é a figura maior dessa constelação de personalidades que 

marcaram o artista, há uma outra que merece ser destacada: Raymond Roussel, 

autor fundamental para a série trabalhos intitulados “Locus Solus”, ou lugares 

solitários. Refiram-se ainda os livros publicados na colecção Bibliotheca Hermetica, 

da editora Retz, onde, sob a direcção de René Alleau16 – nome próximo de André 

Breton, nos anos de 1950-1960 –, se reuniam textos relacionados com a alquimia, a 

astrologia e a magia, escritos por nomes como Nicolas Flamel, Jean d’Espagnet,  

Louis Figuier, Lambsprinck, e Clóvis Hesteau de Nuysement.  

Na biblioteca de Pedro Morais é possível encontrar, sempre nas suas versões 

francesas, outros volumes acerca da alquimia, como “As Moradas Filosofais” e “O 

                                                           
14 Este capítulo inclui, com poucas alterações, parte de “Kwatz! Face a face com a obra de Pedro Morais” 
texto por mim escrito e publicado no catálogo “Nudez – uma invariante” (Lisboa: EGAC, 2018), 
nomeadamente os capítulos III, “Iluminações” e IV, “Nudez”, pp. 48-57. 
15 Pedro Morais nasceu em Lisboa, em 1944, e viaja para Paris, em 1965, por vontade própria, com o 

objectivo de sair de um país então sujeito a uma ditadura, tendo-se assim tornado refractário. Mais 
tarde, em 1967, recebe uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian, que não foi renovada. Nesses 
anos, Portugal era também protagonista de uma Guerra Colonial, em África, iniciada em 1961 e que só 
terminará com a Revolução de Abril, em 1974. 
16 No livro “Aspects de l’alchimie traditionnelle », René Alleau escreve : « A iluminação abria, com efeito, 
ao adepto as portas de um reino para o qual o ouro, a saúde, o poder temporal, a celebridade mundana, 
são apenas chocalhos indignos de um filósofo. Este reino era – e ainda o é, aquele da transconsciência 
ou do despertar que devemos simplesmente considerar como o estado “VERDADEIRO”, “MADURO" e 
"ADULTO" da consciência, se não da nossa consciência actual.” E acrescenta: “Ora este estado, como o 
provam os raríssimos relâmpagos que em certas circunstâncias se produzem em nós através de 
intuições de uma beleza, de uma verdade, de um acordo finalmente PERFEITOS, representa, na nossa 
condição habitual, um acidente imprevisível, uma série de felizes acasos, de perturbadores encontros, 
dos quais duvidamos desde que cessam, tão fugitivos são. Não podemos imaginar o que seria uma 
consciência mantida permanentemente no cume deste pico de extrema lucidez. Certamente, para ela, 
não só os vis metais, mas também todas as formas, todas as aparências, seriam ‘definitivamente 
alteradas’.” In ALLEAU, René. “Aspects de l’alchimie traditionnelle”. Paris, Les Éditions de Minuit, 1953, 
p. 134 
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Mistério das Catedrais”, ambos de Fulcanelli17, textos clássicos relacionados com 

zen – escritos por D. T. Suzuki, Shunryu Suzuki, Philip Kapleau, Alan W. Watts, 

Ryokan, Santoka, e muitos publicados no âmbito da colecção “Spiritualités 

vivantes” (Albin Michel) ou pela editora Moundarren – e os “Sermões” e 

“Tratados”, de Mestre Eckhart.  

Há ainda duas outras leituras do artista, ambas relacionadas com o zen, que 

merecem ser aqui destacadas: os sermões e diálogos de Huángbò Xīyùn (Huang 

Po)18, mestre de Linji19 – fundador de uma escola homónima e que, no Japão, 

tornar-se-á conhecida, no século XII, como Rinzai – e o incontornável “Zen e a arte 

do tiro com arco”20, de Eugen Herringel, livro adquirido em Paris, no fim dos anos 

de 1960: “Tem graça que a Lourdes [Castro] tinha lido esse livro em alemão e 

também foi muito influenciada por ele; quando ele fala da aprendizagem no tiro ao 

arco aquilo é muito arte, aquilo que nós praticamos”21. 

Se a influência da alquimia está presente na obra de Pedro Morais desde os anos de 

1960 – uma das lareiras da sua casa de Paris era usada como forno, o chamado 

“atenor”, para realizar experiências com vista à obtenção da pedra filosofal –, a 

prática do zen, apesar das leituras então realizadas, só se tornará efectiva a partir 

do seu encontro, num “sesshin” realizado, em 1987, no ar.co – Centro de Arte & 

Comunicação Visual, em Almada, com o japonês Hôgen Yamahata, numa altura em 

que o artista já se encontrava em Portugal22.  

Fixemo-nos um pouco mais no tempo que Pedro Morais passou em Paris, entre 

1965 e 1977. É que nesses anos, o artista irá criar os fundamentos da sua obra 

                                                           
17  São inúmeras as hipóteses para identificar a personagem que se esconde por detrás deste 
pseudónimo. 
18 Huang Po (?-850) 
19 Lin-chi I-hsüan (?-866) 
20 HERRIGEL, Eugen. “Zen e a arte do tiro com arco”. Lisboa: Assírio & Alvim, 1997. 
21 FARIA, Óscar. “Um lugar solitário”, in Mil Folhas, suplemento cultural do jornal Público, publicado em 
15 de Setembro de 2006, pp. 18-19. 
22 “Foi um ‘sesshin’ muito forte, não havia muitas condições, dormíamos e sentávamo-nos no mesmo 

sítio onde praticávamos e a comida era muito austera,” Dessa jornada, Pedro Morais tomou consciência 
da importância da prática: “A pessoa está sentada, não há conversa entre nós, mesmo durante as 
refeições; só em raras excepções é que as pessoas trocavam palavras.”É nesse sesshin que Pedro Morais 
tem o seu primeiro Dokusan (encontro entre discípulo e mestre na solidão do espaço deste último). O 
artista recorda o dia em que Hôgen Yamahata desenhou frases dos alunos: “Disse ‘silencioso trovão’ e 
ele traçou aquilo; ainda tenho a caligrafia.” A lentidão do processo espantou o autor de “Locus Solus III”: 
“Há coisas que não são traçadas no papel, são no espaço; aquilo é muito lento.” In FARIA, Óscar, texto 
citado. 
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futura. Podemos mesmo dividir o trabalho por si realizado em dois períodos: o 

parisiense e o lisboeta. Na primeira dessas fases, surgem obras relacionadas com o 

espírito da época: conceptual, minimal, “povero”, textual, sempre contrário à 

pintura de cavalete e à escultura de pedestal. Estávamos num período histórico de 

transformações económicas, socais, políticas e artísticas. E a influência de 

Duchamp começava a fazer-se sentir um pouco por todo o lado, sobretudo a partir 

do momento em que, um ano após a sua morte, foi revelada a instalação “Dados”, 

no Philadelphia Museum of Art. 

É também na capital francesa que Pedro Morais conhece e se torna amigo de 

figuras maiores da cultura nacional, podendo destacar-se os nomes de António 

Dacosta23, José Escada, Lourdes Castro, René Bertholo, Luiza Neto Jorge e José Luís 

Porfírio, tendo também então retomado uma velha amizade lisboeta com Manuel 

Zimbro, com quem irá colaborar em diversas ocasiões.  

Em Paris, para ganhar a vida, trabalha, enquanto projectista, no ateliê de 

arquitectura de Jacques Lhuillier – existe mesmo uma casa unifamiliar desenhada 

por si, que chegou a ser executada. O rigor do traço, sempre feito manualmente, 

sem recurso a computador, provém desse contínuo exercício, revelado depois nos 

desenhos técnicos que servem para planear as obras antes de estas passarem, 

primeiro, a maqueta e, depois, serem instaladas nos lugares para as quais foram 

concebidas. 

Há, contudo, uma dificuldade acrescida em conhecer os trabalhos então realizados 

por Pedro Morais: o facto de este ter decidido destruir toda a sua produção 

realizada em Paris – depois do regresso a Lisboa, o artista deu indicações idênticas 

a quem possuía obras suas. Felizmente, existe documentação que chegou até nós, 

sobretudo pela mão de um amigo e colaborador desse período parisiense, o 

historiador e crítico de arte José Luís Porfírio24. É sobretudo devido ao seu cuidado 

em preservar materiais usados em acções, um dos objectos da série “Fenêtres ou 

                                                           
23 O grande painel de azulejos visível no cais de da estação de metro do Cais do Sodré, em Lisboa, foi 
levado à parede segundo uma interpretação de esboços deixados por António Dacosta, realizada por 
Pedro Morais. Nele reconhece-se o Coelho Branco, de "Alice no País das Maravilhas", de Lewis Carroll, 
repetido várias vezes, numa sugestão de movimento. Em rodapé, lê-se a frase: “Estou atrasado” (“Oh 
dear! Oh dear! I shall be too late!” 
24 Refiram-se também os nomes de Lea Nascimento e de Vítor Pomar, que também conservaram 
documentos importantes para a reconstituição do percurso artístico de Pedro Morais.  
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lettre à sept amis” (1975), papéis e fotografias, que se deve hoje a possibilidade de 

reequacionar criticamente o papel de Pedro Morais no âmbito da História da Arte 

Portuguesa Contemporânea, na qual merece um papel destacado. 

Do período parisiense podem destacar-se vários trabalhos, como “La Tradition 

Greco-Latine”, uma acção realizada, a 7 de Março de 1968, na Maison des Étudiants 

Portugais, na Cidade Universitária de Paris. Apresentada como uma “conferência”, 

esta obra foi sendo enigmaticamente anunciada por uma série de oito coloridos 

papéis, sendo que, no último dos quais, se prometia, para essa mesma noite, nada 

mais, nada menos, do que o despedaçar da “tradição greco-latina”.  

Em artigo publicado no jornal “A Capital”25, José Luís Porfírio descreve assim o 

acontecimento: “A ideia-gesto de Pedro Morais consiste no seguinte: num espaço 

fechado onde se encontram os convidados, provoca-se uma acção qualquer, a qual, 

espontaneamente, toma forma de choque por iniciativa dos próprios 

participantes.” E continua: “O plano da conferência que, fora um atraso de um 

quarto de hora, se desenrolou como o previsto, era o seguinte: 

7 Março/ 9 horas 

9 HORAS – Entrada do público. 

9,15 H – Fecham-se as portas. 

– Acende-se o foco sobre a mesa do conferencista. 

– Apagam-se todas as luzes. 

– Começa a ouvir-se uma voz que diz “LA TRADITION GRECO-LATINE”. 

– Essa frase repete-se durante 25 minutos, com espaços cada vez menores e 

intensidade maior, até a palavra se desagregar. 

9,30 H – As portas são abertas, dando acesso a uma nova sala fechada onde se 

encontra um busto da VÉNUS DE MILO rodeada de 30 martelos (pelo menos). 

– Reacção do público? 

                                                           
25 PORFÍRIO, José Luís. “Os meus objectos são o resultado de uma atitude mental”, in “A Capital”, Lisboa, 
10 de Abril de 1968, p.4. 
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(a estátua foi destruída)” 

A descrição não podia ser mais sugestiva, contudo, a acção não ficava por aqui. No 

dia seguinte, 8 de Março de 1968, havia a intenção de enviar “a cada residente um 

pequeno embrulho contendo um CACO da ‘Vénus de Milo”; junto, um papel com a 

seguinte frase: 

– ISTO PERTENCE-LHE! DEITE-O FORA.”26 

José Luis Porfírio continua o texto narrando as reacções dos espectadores: “No 

final, o êxito era completo e a fisionomia deste pequeno mundo fechado, que é a 

Casa dos Estudantes Portugueses, encontrava-se completamente alterada. Os 

protestos, que aliás partiram de uma minoria de assistentes-participantes, eram 

esperados; e foram, como é de calcular, bem recebidos, pois uma empresa destas 

destina-se evidentemente a inquietar consciências adormecidas.”27 

É possível desde já identificar algumas linhas de trabalho de Pedro Morais, 

nomeadamente no referente à sua fase parisiense: crítica da tradição, atitude 

provocatória, forte dimensão performativa e efemeridade. Em resposta inserida no 

texto de Porfírio, o artista afirma mesmo que os seus objectos “não são construídos 

para a eternidade de uma ‘futura história da arte’, que têm sentido para uma 

pessoa passar a vida a olhar para eles. Não querem ser bonitos, agradáveis, 

decorativos, isto é, ‘retinianos’, como diria o Duchamp, mas sim prender 

mentalmente o observador ‘através de uma linguagem plástica’, limpa de todos os 

atractivos nas relações de cor, forma e linhas.”28 

Outras obras ajudam a perceber a produção realizada por Pedro Morais no seu 

período parisiense, como as “Provocações em conserva”, criadas em 1968 e 

formadas por um saco de plástico onde foram guardadas as cinzas da 

correspondência enviada pela Fundação Calouste Gulbenkian, que, recorde-se, não 

renovou a bolsa de estudo do artista, entre 14 de Agosto de 1967 a 27 de Julho de 

1968. Inscrita sobre o objecto, pode ler-se, em maiúsculas e a vermelho, a frase: À 

INJUSTIÇA – REPRESSÃO-FÍSICA/ RESPONDO ATRAVÉZ AGRESSÃO-MENTAL”.  

                                                           
26 Idem. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
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Em fotografias tiradas, em 1967, no ateliê de Pedro Morais, é possível observar 

esculturas que desafiam o minimalismo através de explosões e expansões, 

podendo ser descritas como obras anti-formalistas29. Lembrem-se ainda o “Hold-

Up Raté”, uma largada no Museu de Arte Moderna de Paris, em 1969, de meia dúzia 

de brancos ratos de laboratório; as “Bandeiras para depositar no chão (meio stock 

europeu” (1972?), peça formada por bandeiras europeias impressas em “chiffon” –, 

panos usados para limpar –, colocadas no chão para serem calcadas30; o primeiro 

“Souffle” (1968), trabalho no qual o artista perfura, de uma ponta à outra, o “ 

Pequeno livro vermelho”, de Mao Tsé-Tung, no sítio da verruga do queixo do 

político chinês. 

A fase parisiense termina, em 1976, com a destruição das obras e textos realizados 

nesses anos por Pedro Morais31. E a realização de “Fenêtres ou lettre à sept amis”, 

das quais se conservam, pelo menos, duas. No interior desses trabalhos, inspirados 

nas janelas e portas assinadas por Marcel Duchamp32, o artista colocou as cinzas de 

textos escritos entre 1968 e 1974 e enviou-os a Henrique Manuel, José Luís 

Porfírio, José Justino Morais, Pierre Clément, António Dacosta, Manuel Simões e 

Lea Nascimento.  

                                                           
29  “Um termo, originado no final da década de 1960, aplicado a certos tipos de obras que reagem 

contra formas, materiais e métodos tradicionais da criação artística - Arte Povera, Land art, alguns tipos 
de arte conceptual e as primeiras esculturas "provisórias", não fixas e elásticas de Richard Serra, por 
exemplo. Robert Morris, que escreveu um artigo intitulado "Anti-Form" na edição de Abril de 1968, da 
Artforum, definiu o termo como uma "tentativa de contradizer o próprio gosto". In  
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095416829 
30Apresentada no âmbito de uma Bienal da Estampa (Museu de Arte Moderna de Paris), esta obra teve 
de ser retirada devido a um incidente diplomático com o embaixador da URSS. 
31 “Um ano antes de regressar a Portugal, em 1976, Pedro Morais abandona todo o seu trabalho 

anterior, criando as obras: Essa obra teve como título: “TU EST..., Duplo Triângulo – desenho, pintura e 
objectos”) e “Fenêtres ou lettre à sept amis”: “Achei que eram elucubrações mentais, era fazer arte; 
arte acontece.” Para levar a cabo a sua decisão, o artista desenhou um triângulo no mapa de Paris e, 
com uma carrinha alugada de caixa aberta, depositou as suas obras ao longo desse traçado: “Com a 
parte dos textos – escrevia muitas coisas, sobre arte, sobre o meu pensar, sobre estar aqui, queimei 
tudo e construí sete janelas em madeira que ofereci aos amigos – aí fui beber no Duchamp.” In FARIA, 
Óscar. “Um lugar solitário”, in Mil Folhas, suplemento cultural do jornal Público, publicado em 15 de 
Setembro de 2006, pp. 18-19.  
32 “A contestação de Austerlitz” (1912); “Viúva Impudente” (1920) e “Uma porta em substituição de 
duas portas” (1927), por exemplo. 
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Em todas as criações33 desta fase existe um ponto em comum: o desejo de não 

deixar vestígios, como se a vontade do autor fosse o do próprio desaparecimento 

depois de a obra ter acontecido. Tratava-se aqui de pôr em prática sobretudo uma 

atitude neo-dadaísta, própria desses anos, uma época marcada pela influência de 

Duchamp e das leituras relacionas quer com a alquimia, quer com o misticismo 

(Mestre Eckhart, zen), onde as vivências do Maio de 1968, por um lado, do Estado 

Novo português, pelo outro, fizeram nascer uma vontade de libertação, o budista 

“letting go”, à qual sobreveio o silêncio. Em Portugal, entretanto, tinha acontecido 

uma revolução: Pedro Morais irá, como o coelho de Alice, chegar atrasado, mas 

ainda muito a tempo de transmitir os seus conhecimentos e dar continuidade à sua 

obra.  

Pedro Morais chega a Lisboa em 1977 e logo nesse ano principia a dar aulas na 

actual Escola Artística António Arroio, sendo ali responsável, entre 1979 e 1994, 

por uma das mais singulares experiências pedagógicas que tiveram lugar no nosso 

país: o “Atelier Livre AT.RE”, frequentado, entre outros, por Francisco Tropa, Noé 

Sendas, Marta Soares, Rui Calçada Bastos, Edgar Massul e Mumtazz, nomes 

relevantes do actual panorama artístico nacional34. Nesse mesmo estabelecimento 

de ensino foi, entre 1984 e 2006, responsável pela programação da Galeria Lino 

António, que sofreu uma transformação segundo um projecto desenhado por si.  

Pedro Morais retoma a sua produção artística com a apresentação, em três 

momentos, do projecto “Deserto”: na SNBA – Sociedade Nacional de Belas-Artes, 

Lisboa (I, 1982); Escola António Arroio, Lisboa (II, 1983); e Museu Nacional de 

Arte Antiga, Lisboa (III, 1987). A ideia de um vasto espaço vazio, esse lugar 

inabitado, surge muitas vezes ligada à do eremita35 ou anacoreta36. Uma das 

figuras fundadoras desse retirar do mundo e correspondente ascese foi Santo 

Antão (c.251-356), sendo também de nomear São Jerónimo (c.347-420).   
                                                           
33 Existem ainda as pinturas “Metropause”, trabalhos que tinham como base uma grelha quadriculada 
de 10x10, a qual ia sendo preenchida por Pedro Morais com as cores vermelho, azul e amarelo. Durante 
esse tempo, acontecia uma acumulação de pó, que  ajudava a marcar a passagem do tempo. 
34 A influência de Pedro Morais pode detectar-se igualmente no Projecto Teatral e nos Osso Exótico. 

Deve dizer-se que esta é uma linhagem única na arte portuguesa contemporânea, iniciada em Paris 
(Dacosta, Lourdes Castro, Manuel Zimbro), prolongada depois pelos nomes referidos e outros como 
João Queiroz, Jorge Queiroz, Thierry Simões, António Bolota, Pedro Tropa, Teresa Santos, Tomás Maia, 
André Maranha, etc.  
35 “Erêmos” significa deserto em grego. 
36 “Anachorese” significa retiro em grego. 
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O conceito de “Hesychia”37 é central para o movimento eremítico38. Na introdução 

a um volume que colige textos dos denominados “Padres do Deserto”, a poeta 

italiana Cristina Campo nota: “É esta a ‘hesychìa’, a quietude divina ou santa 

impassibilidade que – como é razoável – transformava aqueles homens que não se 

comoviam em seres de fogo, e de tal modo que dos seus dedos erguidos saltavam 

chamas, e a sua palavra era ‘como um golpe de espada’, e convinha que, durante a 

oração, um discípulo estivesse de vigia às suas portas para que as gentes não 

vissem que aquela porta era a boca de uma fornalha.39” 

 

Note-se que em “Deserto III”, um conjunto de trabalhos que dialogavam com as 

pinturas do Museu Nacional de Arte Antiga40, surgem já, no que Pedro Morais 

designa por “Os Modelos”, duas pinturas quadradas, uma branca e uma preta – 

telas com características semelhantes irão reaparecer no chão da instalação 

“Nudez – uma Invariante”. Na exposição de 1987 é igualmente apresentada a figura 

do “Vagabundo-peregrino” em diálogo com um “Cajado solitário”. Estamos aqui, 

novamente, perante uma evocação dessas personagens errantes, poéticas, 

iconoclastas, com quem o artista procurou sempre dialogar. Sublinhe-se ainda que 

a metáfora do “deserto” foi também recorrentemente usada pelos místicos 

renanos: “Deus, no seu fundo, está para além de tudo aquilo que é. O deserto 

exprime a sua absoluta transcendência. E é pelo ‘deserto’, pela ignorância, que 

conhecemos o Desconhecido.”41 

 

A este trípico expositivo seguem-se “Célula I”, apresentada na I Exposição 

                                                           
37 “Hesicasmo (em grego: ἡσυχασμός; transl.: hesychasmos, derivado de ἡσυχία, hesychia, "quietude, 
quieto, silêncio") é uma tradição de oração solitária na Igreja Ortodoxa e em algumas Igrejas Católicas 
Orientais, como as que seguem o rito bizantino, praticada pelo chamado hesicasta (Ἡσυχαστής, 
hesychastes). Baseado na injunção de Cristo no Evangelho de Mateus «Tu, quando rezares, vai para o 
teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Pai em segredo.» (Mateus 6:6), o hesicasmo tradicionalmente 
é definido como o processo de retiro interior pela cessação dos sentidos com o objectivo de obter um 
conhecimento experimental de Deus.” in https://pt.wikipedia.org/wiki/Hesicasmo, adaptação nossa. 
38 Há muitas histórias que ilustram este conceito: “Alguém perguntou a um ancião: ‘Por que é que tenho 
medo quando caminho no deserto?’ E o ancião respondeu: ‘Por que ainda estás vivo’.” In “Ditos e Feitos 
dos Padres do Deserto”. Lisboa: Assírio & Alvim, 2003, p. 160. 
39 Idem, p.15. 
40 Os quais devem tanto a Duchamp, ao zen e à alquimia como à “arte povera” e ao minimalismo. 
41 RAVIOLO, Isabelle. “Désert” in  “Encyclopédie des mystiques rhénans: d’ Eckhart à Nicolas de Cues et 
leur réception. Paris, Lés Editions du Cerf, 2011, p. 357. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Translitera%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Ortodoxa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igrejas_Cat%C3%B3licas_Orientais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igrejas_Cat%C3%B3licas_Orientais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rito_bizantino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho_de_Mateus
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Mateus/VI#6:6
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hesicasmo
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Internacional de Esculturas Efêmeras, Fundação Demócrito Rocha, Fortaleza, 

Brasil (1986) – obra refeita no âmbito da exposição apresentada Pavilhão Branco 

do Museu da Cidade; e “Célula II”, revelada na III Exposição de Artes Plásticas da 

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa (1986). São todas peças de uma grande 

complexidade não só conceptual – podendo encontrar-se as habituais referências 

ao zen, à alquimia e aos mestres do artista: Marcel Duchamp, Eckhart e Huang-Po 

(Hsi-Yun) –, mas também formal, com uma particular atenção dada à geometria, 

visível nos detalhados desenhos técnicos – neste caso, Almada Negreiros e o 

“estudo do cânone”, por este realizado a partir de 1916, podem ser colocados em 

diálogo com nos trabalhos de Pedro Morais, embora as criações do primeiro sejam 

atravessadas por uma intenção ausente do fazer42 do nosso contemporâneo. 

 

Todas estas criações conduzem-nos a um outro trabalho, intitulado “Locus 

Solus”43, descrito pelo artista como “um corredor entre parênteses – lugar do eco 

do silêncio.” Inspirada no livro homónimo do escritor francês Raymond Roussel44, 

esta arquitectura, nunca construída na sua totalidade, convoca uma multiplicidade 

de referências, muitas das quais apontadas ao longo deste texto – o projecto, 

datado de 1987/91, é dedicado a Hôgen Yamahata .  

 

Nela estabelece-se igualmente um vocabulário que irá ser reutilizado por Pedro 

Morais em peças subsequentes, como “ecrãs em chapas de vidro”, “chamas de gás”, 

“gotas de água”, um corredor, muros e novamente “células”. O conjunto aponta 

para espaços de meditação, silenciosos quartos onde são reveladas paisagens- 

acontecimentos. Note-se que na exposição do Museu da Cidade, surgem não só a 

maqueta e o desenho técnico deste projecto, mas também a “Célula 1”, que integra 

                                                           
42 A etimologia da palavra arte parece derivar da raiz ‘ar-“ e ao tema “-ti-“, que nas línguas 
indoeuropeias é utilizado para formar denominações de acção. 
43 “Locus Solus I” (Outubro de 1987-Abril de 1988); “Locus Solus II” (Abril de 1991) e “Locus Solus III: 
Muro oco de cal pintada e água corrente” (Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Porto, 2000-
2006). 
44 “Locus Solus”, de Raymond Roussel (1877-1933), foi publicado em 1914, durante  I Guerra Mundial. 
Recentemente foi descoberto, pelo artista francês Jean-Michel Othoniel, o lugar que inspirou o livro 
protagonizado por Martial Canterel. “Ao publicar um pequeno anúncio um pequeno anúncio no jornal 
‘Le Parisien’, Othoniel conseguiu entrar em contacto com os novos proprietários da casa, situada em 
Montmorency, no Val d’Oise.” In https://didiersaillier.com/tag/raymond-roussel/ 
« En passant une petite annonce dans le journal Le Parisien, Othoniel réussit à entrer en contact avec les 
nouveaux propriétaires de la maison, située à Montmorency dans le Val d’Oise. » 
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uma “Paisagem emprestada” (1988/89), pintura a negro na qual se observa um 

subtil conjunto de círculos, como se fosse um vórtice de água. 

 

Na sua fase lisboeta, o processo de trabalho de Pedro Morais passa a ter três fases 

distintas: os desenhos técnicos preparatórios – fixados em plantas com a escala 

1/20, que fazem sobressair a componente arquitectónica dos lugares onde as 

peças irão ser instaladas –; a execução de uma maqueta e, nos melhores casos, a 

materialização da obra, designada pelo artista como “pinturas a três dimensões”.  

 

Do percurso realizado por Pedro Morais desde então, merecem especial relevância 

os projectos Dokusan II, Boqueirão Praia da Galé, Lisboa (1994); Locus Solus III – 

Muro Oco de Cal Pintada e Água Corrente e Dokusan III – Lâmina e Anamorfose em 

Parede Caiada, Museu de Serralves, Porto (2006); Focus Fatus, Avenida 211, Lisboa 

(2008); MU – Lua em Chão de Terra Batida, CAM – Fundação Calouste Gulbenkian, 

Lisboa (2009); MA – Quadrado em Azul Profundo, CAM – Fundação Calouste 

Gulbenkian, Lisboa (2010), “É (3 natureza mortas) ”, Sismógrafo, Porto (2015) e 

Nudez – uma invariante, Galerias Municipais/ Pavilhão Branco, Lisboa45. Todas as 

peças têm sido acompanhadas por publicações onde se pode encontrar textos 

relevantes para uma melhor compreensão do trabalho do artista, sendo de 

destacar um ensaio de Tomás Maia, no qual se pode ler esta passagem: “ ‘Chorei 

como uma viúva,/ ri como um louco’, escreveste aquando do ‘Deserto III’. Deixa-me 

hoje escrever-te: chorar como uma viúva ‘como quem’ ri como um louco. Ou 

inversamente. Interminável, incessantemente.”46 

 

                                                           
45 No âmbito desta exposição aconteceu, a 24 de Março desta ano, a jornada “Para ser visto”, na qual 
participaram uma série de nomes que se cruzaram com o artista. Dividido em duas partes, o encontro 
procurou reflectir, por um lado, sobre o ensino de Pedro Morais, ministrado na António Arroio, em 
Lisboa – onde não só fundou o mítico “atelier livre”, mas também lugar no qual programou a Galeria 
Lino António – e, por outro, acerca do seu percurso artístico, incidindo especialmente nas exposições 
realizadas no Museu Nacional de Arte Antiga e no Museu de Arte Contemporânea de Serralves. Com 
minha organização, em colaboração com as Galerias Municipais da EGEAC, este simpósio contou com a 
participação de Rui Calçada Bastos, João Fernandes, Tomás Maia, Edgar Massul, Pedro Morais, José Luís 
Porfírio, Marta Soares e Francisco Tropa. 
46 MAIA, Tomás. “ – Eu sou o Pedro. – Não, tu és uma pedra.”, in catálgo da exposição “Locus Solus/ 
Dokusan”, Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Porto, 2006 (curador João Fernandes). Refira-se 
ainda a tese de mestrado: “Pedro Morais e a Arte enquanto acontecimento”, de Susana Cristina Duarte, 
Departamento de Filosofia da FCSH – Universidade Nova, Lisboa, 2008. 
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5. Rotações 

Foi ao observar as rodas do Parlatório do Convento Corpus Christi, em Gaia, que 

Pedro Morais decidiu escolher uma dessas aberturas desafectadas, espécie de 

janelas interiores circunscritas por uma moldura em granito, para enquadrar o seu 

projecto. A roda era um dispositivo colocado sobretudo nas portarias dos 

mosteiros de clausura e tinha como função facilitar a comunicação entre o interior 

e o exterior do espaço sagrado: era ali que se colocavam as oferendas (alimentos, 

roupas, etc.) dos fiéis. No século XVIII, surgiu a figura da Roda dos Expostos ou dos 

Enjeitados, instituição reconhecida oficialmente pelo intendente geral da Polícia do 

Reino, Pina Manique.47 

                                                           
47 “As rodas eram cilindros giratórios com uma grande cavidade lateral que se colocavam junto às 

portarias dos conventos. As rodas existiam sobretudo nos mosteiros de clausura mas também em alguns 

conventos. Inicialmente serviam de meio de comunicação entre o interior e o exterior do convento. Na 

abertura lateral, eram colocados objetos pelas pessoas que se encontravam no exterior do convento. 

Após a colocação do objeto, aquele que se encontrava no exterior tocava uma sineta e a irmã "rodeira", 

no interior do convento, aí fazia girar a roda, retirando de seguida os objetos aí colocados.  

Mais tarde começaram a colocar crianças enjeitadas ou fruto de ligações "inconvenientes". Estes "filhos 

de ninguém" eram, muitas vezes, filhos de raparigas pobres, fruto de relações proibidas, ou mesmo 

crianças encontradas por eremitas que as recolhiam e as educavam até as colocarem na Roda. Por vezes 

as mães dos enjeitados deixavam algumas marcas identificativas (fitinhas, pequenos bordados com 

monogramas, medalhinhas), a fim de, um dia mais tarde, as poderem recuperar. Quando atingiam a 

idade de aprendizagem, as crianças eram transferidas para a Casa Pia, uma instituição de acolhimento 

que as educava e preparava para a vida adulta.  

De tanto ser usada, a roda acabou por se tornar legítima chegando a ser oficializada nos finais do século 

XVIII e a receber a designação de Roda dos Expostos ou dos Enjeitados. O intendente geral da Polícia do 

Reino, Pina Manique, reconheceu oficialmente a instituição da roda através da circular de 24 de maio de 

1783, com o objetivo de pôr fim aos infanticídios e acabar com o horroroso comércio ilegal de crianças 

portuguesas na raia, onde os espanhóis as vinham comprar. A Roda dos Enjeitados passou a existir em 

todas as terras, vindo a perder a sua importância e uso com o advento do Liberalismo em Portugal, na 

primeira metade do século XIX.” Roda dos enjeitados in Artigos de apoio Infopédia [em linha]. Porto: 

Porto Editora, 2003-2018. [consult. 2018-09-13 19:12:09]. Disponível na Internet: 

https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$roda-dos-enjeitados 
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Contudo, no caso de Pedro Morais, devemos ater-nos sobretudo aos significados 

simbólicos que este objecto, definido geometricamente por um círculo ou uma 

esfera, adquire quer no budismo, quer na alquimia. Assim, no “Dicionário dos 

Símbolos”, de Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, lê-se que a roda “participa da 

perfeição sugerida pelo círculo, mas com uma certa valência de imperfeição, pois 

refere-se ao mundo do devir, da criação contínua, portanto da contingência e do 

perecível. (…) O mundo é como uma roda numa roda, uma esfera numa esfera, 

segundo o pensamento de Nicolau de Cusa.”48 Na mesma entrada, os autores 

acrescentam ainda que: “Se a roda da existência budista tem seis raios, é apenas 

porque existem seis classes de seres, seis ‘loka’; se a roda do dharma tem oito raios 

é porque o Caminho comporta oito veredas.”49 Por último, note-se este excerto de 

“O Mistério das Catedrais”, de Fulcanelli, um alquimista muito estudado por Pedro 

Morais, citado no livro de Chevalier e Gheerbrant: “Na Idade Média a rosa central 

dos pórticos era chamada ‘rota’, a roda. Ora, a roda é o hieróglifo alquímico do 

tempo necessário para a coacção da matéria filosofal e, consequentemente, da 

própria coacção. O fogo alimentado, constante e igual que o artista mantém noite e 

dia no curso desta operação, é chamado, por essa razão, ‘fogo da roda’. Entretanto, 

além do calor necessário para a liquefacção da pedra dos filósofos, é preciso 

acrescentar um segundo agente chamado ‘fogo secreto’ ou ‘filosófico’. É este 

‘último’ fogo, excitado pelo calor vulgar, que faz girar ‘a roda’.”50 

É esse fazer “girar da roda” que Pedro Morais procura atingir com este projecto, no 

qual o artista procura, recorde-se o “caminho nas dez direcções”, um outro 

conceito budista, no qual se incluem os quatro pontos cardeais: norte, sul, este e 

oeste; os pontos colaterais: sudeste, sueste, nordeste, noroeste; o zénite e o nadir. 

“Nos sutras e nos tantras, é habitual mencionar os budas das dez direcções51 e dos 

três tempos, expressão que designa os despertos do universo, passados, presentes 

                                                           
48 CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT. Entrada “Roda” in “Dicionário dos Símbolos”. Lisboa: Editorial 
Teorema, 1994,  pp. 571-573. 
49 Idem. 
50 Ibidem. 
51 “Vocês todos, budas que residis nas dez direcções, vocês todos, bodisatvas dos dez níveis, vocês 
todos, grandes mestres e detentores de vajra, dai-me atenção, suplico-vos! Até que a essência do 
despertar seja atingida, eu tomo refúgio no Buda mas também no Darma e na multidão dos bodisatvas.” 
Início do voto do Bodisatva fundado no Bodhicaryâvatâra. 
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e futuros.”52 A enciclopédia zen de Helen J. Baroni esclarece ainda que a expressão 

“dez direcções” aparece frequentemente nos textos budistas como “referência 

geral para o mundo inteiro ou para o cosmo inteiro”.53 

No que diz respeito à alquimia, a bibliografia acerca do simbolismo da roda é 

abundante. Restringimo-nos aqui a uma obra de divulgação mais acessível, o livro 

“Alquimia & misticismo. O museu hermético”, escrito por Alexander Roob, que 

inclui o capítulo “Rotação”, o qual se inicia com uma citação do filósofo e místico 

alemão Jacob Böhme54: “A essência de Deus é como uma roda (…), quanto mais 

contemplarmos a roda, mais compreendemos a sua forma, e quanto mais 

compreendemos, tanto mais prazer tiramos da roda (…).55” As inúmeras páginas 

dedicadas a roda incluem ilustrações e excerto de textos de, entre outros, Giordano 

Bruno, Robert Fludd, Dürer, Isidoro de Sevilha, William Blake, Joseph Beuys, 

Athanasius Kircher, Hildegard von  Bingen e Marcel Duchamp, cujos “Rotors et 

Reliefs” (1935) são colocados em diálogo com uma frase retirada de “Philosophia 

reformata” (1622), de Johannes Daniel Mylius: “As rotações devem ser repetidas 

‘até que a terra seja celeste e o céu seja terreno e fique ligado à terra, e então a obra 

estará concluída”.56 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 CORNU, Philippe. Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme. Paris: Seuil, 2006. 
53 BARONI, Helen J. “The Illustrated Encyclopedia of Zen Buddhism”. Nova Iorque: The Rosen Publishing 
Group, 2002. 
54 Jacob Böhme (1575-1624): esta personalidade era um místico cristão, um teólogo protestante 
luterano, um alquimista e também um cabalista. Exerceu enorme influência em inúmeros movimentos 
anti-autoritários e místicos. 
55 ROOB, Alexander. “Alquimia e misticismo. O museu hermético” Colónia: Taschen GmbH, 2001, p. 613. 
56 Idem, p. 680. 
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6. “Cagibi”, sinónimo de “Locus Solus” 

 

Num dos desenhos preparatórios realizados por Pedro Morais é possível observar 

várias notas escritas, as quais podem acrescentar outras camadas à leitura de 

“Roda”. Destacam-se a palavra “Locus”, a dedicatória “à Lourdes e Lea”e a 

onomatopaica “Ploff”. A primeira remete não só para a série de trabalhos 

denominada “Locus Solus”, mas também para as celas de um mosteiro, quartos de 

sótão, espaços minúsculos onde se observa um acontecimento, seja ele um fogo 

fátuo, o correr de água, a levitação de uma folha de papel.  

 

Estes trabalhos podem ser colocados em confronto com três obras de Marcel 

Duchamp, lembrando que este artista é uma das principais referências de Pedro 

Morais: “Dupla porta” (1927), “Fonte” (1917) e “Dados: 1 º A queda de água, 2 º O 

gás de iluminação” (1946-1966). No primeiro caso, a dupla porta foi construída 

por Duchamp no seu minúsculo apartamento alugado da Rue Larrey, nº 11, onde 

também instalou um duche num “cagibi”57, de modo a melhor acolher Lydie 

Sarazin-Levassor com quem se casara em 1927 – a relação termina no ano 

seguinte. Esse objecto, construído por um carpinteiro, nasceu devido a uma 

                                                           

57 Fixamos aqui duas entradas de dicionário, que se podem encontrar em linha :  “Provincialisme de 
l'Ouest, angevin ou manceau (SAIN-TRANCH) / Mot de l'Ouest, probablt métathèse de cabigit «cahute», 
apocope de cabagitis, de cabagétis → Cabajoutis (GR) / Terme d'argot usité en Algérie (Garver1917) / Ce 
mot a une origine très parisienne : c'est celui que les mannequins des grands couturiers donnent à la 
pièce où elles attendent, vêtues de fourreaux noirs, le désir des clientes (Dech1918) / d'après cage + 
bi, par analogie avec chassebi ; le mot existait avant la guerre dans l'argot des couturiers pour 
désigner la pièce où attendent les mannequins (Dauzat1918) /”. In 
http://www.languefrancaise.net/Bob/16625, consultado a 2018-09-14. E: “Fam. Local de petite 
dimension à usage de rangement (cf. abri, appentis, débarras, réduit). Le cagibi aux outils (H. Bazin, La 
Tête contre les murs, 1949, p. 16). Dans un cagibi (...) reposaient des générations de bottes et de bottines 
(S. de Beauvoir, Mémoires d'une jeune fille rangée,1958, p. 77). − P. ext. Pièce exiguë, réduit aménagé 
pour qu'une personne y habite ou y travaille (cf. cage II A 1). La salle était aux trois quarts déserte. Le 
garçon à l'office. La caissière enfermée dans son cagibi (Cendrars, Bourlinguer,1948, p. 75). ♦ Rare. 
Appartement très petit. Tu connais mon cagibi de la rue Vavin : trois pièces, dont la cuisine (L. Daudet, 
Phryné,1937, p. 27). ” [sublinhados nossos] In http://www.cnrtl.fr/definition/cagibi/substantif, consultado 

a 2018-09-14. 

 

 

 

http://www.languefrancaise.net/Bob/16625
http://www.cnrtl.fr/definition/cagibi/substantif
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necessidade prática: dada a exiguidade do espaço, era necessário criar uma porta  

que permitisse fechar a casa-de-banho/quarto e abrir, em simultâneo, o ateliê/ 

sala/ cozinha (e vice-versa). Duchamp não deixou de fazer a sua rábula com esta 

invenção: “Mostrava a coisa aos amigos dizendo-lhe que o provérbio ‘é necessário 

que uma porta esteja aberta ou fechada’ encontrava-se assim apanhado em 

flagrante delito de inexactidão.” 

 

A célebre “Fonte” é aqui convocada por duas razões. A primeira relaciona-se com o 

facto relatado por Bernard Teyssèdre em “Marcel Duchamp: une offrande timide”: 

o urinol, recusado pelo júri da exposição da Society of Independent Artists,  que 

aconteceu no Grand Central Palace, em Nova Iorque, em 1917, teria acabado 

deitado num “cagibi” do edifício58. A segunda deve-se ao facto de a pedra com 

musgo visível em “Roda” ser iluminada, segundo as indicações precisas de Pedro 

Morais, por um foco de museu, transformando-se, só por este facto, num objecto 

artístico. Esta passagem do estado natural para uma dimensão material, da qual 

não se podem excluir as questões económicas e sociais a ela associadas, têm 

analogia na transformação a que Duchamp sujeitou o “urinol”, virando-o do avesso, 

tornando-o disfuncional, atribuindo-lhe mesmo uma inesperada dimensão 

espiritual – há quem nele veja uma imagem quer de Buda, quer da Virgem Maria. 

 

A relação entre a “Fonte” e as figuras quer de Buda, quer da Virgem, foram 

assinaladas, quer num artigo de Louise Norton, intitulado “The Buddha of the 

Bathroom”59, quer, segundo o testemunho de Beatrice Wood, na renomeação da 

mesma como “Madonna of Bathroom”. Este apelido teria surgido após o esforço 

colocado por Stieglitz na produção da fotografia que tornou conhecida a obra de 

Duchamp, realizada por aquele com o objectivo de combater o fanatismo na 

América: “Ele esforçou-se imenso com a iluminação, e fê-lo com tanta perícia que 

uma sombra caiu sobre o urinol sugerindo um véu.” 

 

                                                           
58 TEYSSÈDRE; Bernard. “Marcel Duchamp: une offrande timide”. Paris: Éditions Léo Scheer, La Revue 
Littéraire nº 53. 
59 “to any ‘innocent’ eye how pleasant is its chaste simplicity of line and color! Someone said, ‘Like a 
lovely Buddha’.” In NORTON, Louise, “Buddha of the Bathroom”, The Blind Man, nº2 (Maio 2017), pp. 5-
6. 
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Finalmente: “Dados: 1 º A queda de água, 2 º O gás de iluminação”.  

“Neste último trabalho, Duchamp quis assegurar-se de duas coisas: que o erotismo 

escondido de ‘O grande vidro’ se transformava em sexualidade aberta, e que o 

observador seria de uma forma mais agressiva desafiado a abandonar o seu ponto 

de vista de receptor passivo e tornar-se consciente da ameaça da sua sensibilidade. 

‘Étant donnés’ é um diorama cujo tema é muitas vezes comparado a um peep-

show. Contudo, ele tinha mais em comum com uma vitrina de um museu de 

história natural, onde uma espécie selvagem está empalhada e é mostrada numa 

exposição tridimensional representando o seu ambiente natural tendo por trás um 

fundo pintado.”60 

Ora, neste último trabalho de Pedro Morais, o espectador também não tem acesso 

ao interior da obra. Do outro lado da “Roda”, ele vê e escuta as transformações da 

peça ao longo do tempo. Talvez sentado, de pernas cruzadas no chão, consiga 

perceber melhor a impermanência deste projecto no qual a água corre sem correr 

e o musgo se mantém agarrado à rocha imóvel, por vezes coberta de fumo, outras 

destapada na sua nudez.   

No início deste capítulo assinalamos ainda mais duas notas manuscritas a lápis 

sobre uma folha de papel, na qual Pedro Morais realizou num dos seus desenhos 

preparatórios: “à Lourdes [Castro] e Lea”, dupla dedicatória à melhor amiga e à 

mulher, presentes no som gravado numa levada da ilha da Madeira, onde vive a 

artista, e na pedra colhida no terreno do casal, cujo musgo tem vindo a ser 

borrifado diariamente Lea Nascimento desde a morte do seu companheiro de uma 

vida; e “Até já… Ploff”61. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 MINK, Janis. Duchamp. Colónia: Benedikt Taschen Verlag GmbH, 2000, pp.86-89. 
61 Consegue ainda intuir-se entre parênteses a palavra “levada”, depois riscada. 
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7. Bashô, zen 

 

O interesse de Pedro Morais pelo zen, de que era um praticante diário, 

nomeadamente através do zazen, uma forma de meditação sentada, levou-o a 

integrar muitas vezes elementos desta filosofia nos seus trabalhos. No caso de 

“Roda”, essa dimensão espiritual está presente na dedicatória a Bashô, eremita 

zen; na imagem formada por uma pedra com musgo, envolta por fumo e diante de 

um fundo azul ultramarino; e ainda na evocação das “dez direcções”.  

 

No desenho preparatório a inscrição manuscrita “Até já… Ploff” cita directamente o 

mais famoso haiku escrito por Bashô, nomeadamente a tradução de Joaquim M. 

Palma para o volume da Assírio & Alvim62: 

 

“salta a rã 

para dentro do velho tanque – 

plof!” 

 

Nesse volume, o tradutor refere numa nota que este é “um dos mais belos e 

famosos haikus de Bashô.” E acrescenta: “O autor, escrevendo poeticamente sobre 

o salto da rã, inaugura aqui uma nova perspectiva quanto ao modo como os seus 

pares se vinham referindo a esse animal, em que apenas falavam do seu 

deselegante coaxar.” 

 

Pedro Morais gostava particularmente deste haiku e das humoradas variantes que 

depois foram sendo feitas quer por poetas japoneses, quer por autores ocidentais: 

 

“Old pond – 

after that time 

no frog jumps in” 

 

Kameda Bosai (1752 – 1826) 

                                                           
62 Op. Cit. Cfr. nota de rodapé 6.   
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“Old pond – 

something has PLOP 

just  jumped in” 

 

“Old pond – 

Bashô jumps in 

the sound of water” 

 

Sengai Gibon (1750 – 1837)63 

A imagem de uma pedra com musgo envolta por uma névoa evoca um dos 

princípios dos jardins zen, onde a partir de pequenos elementos se procura evocar 

um “cenário real com dimensões cósmicas”64 – uma das hipóteses de leitura é 

vermos neste trabalho uma evocação quer da ilha da Madeira, quer dos campos de 

Chã, em Santarém, onde as correntes de água alimentam a paisagem com saudade 

da nascente. E, arriscando um pouco mais, diante de nós, do outro lado da roda, 

pode mesmo ver-se o corpo de buda, o iluminado, silenciosamente sentado em 

meditação. 

Note-se, por último, que “Roda” pode ser vista quer na continuidade dos projectos 

“Locus Solus”, quer de “Ma. Quadrado em Azul Profundo”, trabalho apresentado no 

âmbito da colectiva “Professores”65 O som que se pode agora escutar é o mesmo 

dessa obra acerca da qual escreve João Fernandes: “Se ‘Dokusan’ é o termo japonês 

que designa, no budismo Zen, o encontro entre mestre e discípulo nos períodos de 

meditação, Mu e Ma são as palavras japonesas para ‘nada’ e para ‘intervalo’.”66 E, 

adiante, acrescenta: “Como uma paisagem é sempre um modelo da interacção da 

condição humana com a natureza, encontramos aqui o modelo de uma paisagem 

reduzida, quase portátil, como um viajante que encontra no abrigo que o acolhe 

uma bola de vidro com uma paisagem dentro, onde poderá ver as imagens não só 

                                                           
63 ADDISS, Stephen, YAMAMOTO, Fumiko e YAMAMOTO, Akira. “Haiku: an anhtology of japanese 
poems”. Boston e Londres: Shambala Publications, Inc., 2009,p. XII (Introdução). 
64 MARANGONI, Rossela. “Zen II”. Lisboa: MEDIApromo, Lda, 2011, p. 69. 
65 “Professores”, Centro de Arte Moderna/ Fundação Calouste Gulbenkian, de 14/10/2010  a 
02/01/2011. Curadoria de Isabel Carlos. 
66 FERNANDES, João. “Ma: intervalo para uma pedra, no meio do caminho”, in catálogo da exposição 
“Professores”, cfr. nota anterior, pp. 131-132. 
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do caminho já percorrido, como também de todo o caminho que ainda lhe falta 

percorrer. Um jardim pode abrigar o universo, como acontece nos jardins dos 

templos japoneses que este dispositivo parece convocar. O rochedo surge como um 

vulto, confrontando o visitante num diálogo silencioso. Como a projecção de algo 

ou de alguém.”67 

“Roda” está no fim do caminho. Uma iluminada pedra com musgo diante de um 

fundo azul. Uma paisagem ou um auto-retrato de um artista que procurou 

constantemente o silêncio. A água continua a correr. Este projecto não nos deixará 

de recordar a ausência de Pedro Morais, aqui e agora sempre presente. Gasshô. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Idem, p.133. 
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8. Conclusão 

No dia da cremação de Pedro Morais, a 10 de Julho, no cemitério do Alto de S. João, 

em Lisboa, recordo uma breve conversa tida no fim do almoço, à porta de um 

restaurante, com Tomás Maia e André Maranha, em que ficou clara a apresentação 

de “Roda”, no âmbito da exposição “Não é ainda o mar”. Lembro-me de dizer que 

não conseguia levar adiante sozinho este projecto. E escutei então as palavras de 

Maranha: “nenhum de nós consegue”. Nesse instante, percebi que este era um 

trabalho que o artista legava a todos nós: à sua mulher, Lea Nascimento, que não só 

tem mantido o musgo verde e agarrado à pedra, num pequeno alguidar, trazendo-a 

consigo para Gaia nas vésperas da inauguração, mas também se revelou incansável 

na troca de informações durante o processo de materialização da peça, 

nomeadamente dando acesso a todas as fontes documentais existentes; aos 

amigos, nomeadamente André Maranha, Tomás Maia e Francisco Tropa, sendo que 

este último, como o seu irmão, Pedro Tropa, partilhavam actualmente o ateliê com 

Pedro Morais, num apartamento da Avenida Óscar Monteiro Torres, em Lisboa, 

local por mim visitado diversas vezes ao longo dos últimos anos, bem como, antes, 

o espaço de trabalho na Avenida da Liberdade, em Lisboa; aos seus filhos, Paulo e 

Marta; ao seu mestre Hôgen Yamahata. Aos seus netos e alunos; e a mim, que o 

havia convidado para esta aventura, sabendo da existência da sua doença, há mais 

de um ano. 

Este projecto de Pedro Morais é assim um projecto plural, comunitário, pleno de 

afectos, onde se esbatem as diferenças entre o eu e o nós. Tudo é uno, sem 

distinção, nele se incluindo ainda todos aqueles que participaram na sua execução, 

desde o canalizador que fez a levada, passando pelos lenhadores que cortaram as 

madeiras, até aos membros do Sismógrafo, que colaboraram quer na construção 

(Renato Ferrão, Hernâni Reis Baptista e Pedro Huet), quer no empréstimo das 

colunas de som (Irene Rodrigues). Esta transmissão é plena de significados, se 

pensarmos no modo como o artista levava a sua vida, mantendo-se fiel a muitos 

princípios do zen, filosofia segundo a qual as decisões que tomamos, em qualquer 

momento da nossa existência, dependem das circunstâncias sociais, do lugar onde 

são tomadas, e da época na qual se expressam. E para quem sempre pensou a 
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actividade da arte como a de um permanente fazer, sublinhando a importância da 

pedagogia, sentimos que “Roda” nos abre as dez direcções, ou seja, a partir daqui, 

os caminhos de cada um de nós prosseguem, levando no coração esta experiência 

irrepetível. 

Sendo um projecto pensado especificamente para um determinado lugar, fica no ar 

a questão de uma posterior apresentação de “Roda” fora do convento Corpus 

Christi, em Gaia. É nossa opinião que tal será possível, respeitando-se sempre a 

escala prevista nos desenhos realizados por Pedro Morais. O ideal será sempre a 

presença de uma abertura com uma base circular, esvaziada dos seus sentidos, 

aberta a todas as interpretações. Será, contudo, esta, uma decisão que caberá a 

quem, no futuro, assumir a responsabilidade de preservar o legado do artista.  

  



36 
 

 

  



37 
 

Bibliografia 

 

ADDISS, Stephen, YAMAMOTO, Fumiko e YAMAMOTO, Akira. “Haiku: an anhtology of 

japanese poems”. Boston e Londres: Shambala Publications, Inc., 2009,p. XII 

(Introdução). 

ALLEAU, René. “Aspects de l’alchimie traditionnelle”. Paris, Les Éditions de Minuit, 
1953. 
 
ANDRADE, Eugénio de. “Escrita da terra”. Porto: Limiar, 1983 (5ª edição). 
 
BARONI, Helen J. “The Illustrated Encyclopedia of Zen Buddhism”. Nova Iorque: The 
Rosen Publishing Group, 2002. 
 
BASHÔ, Matsuo: “O eremita viajante [haikus – obra completa]”. Lisboa: Assírio & 
Alvim, 2016, p. 85, tradução de Joaquim M. Palma. 
 
CANELAS, Lucinda. “Pedro Morais, um artista que é quase um segredo” [obituário]. 
LISBOA:  Jornal Público,  9 de Julho de 2018, p.27. 
 
CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT. Entrada “Roda” in “Dicionário dos Símbolos”. Lisboa: 
Editorial Teorema, 1994,  pp. 571-573. 
 
CORNU, Philippe. Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme. Paris: Seuil, 2006. 
 
“Ditos e Feitos dos Padres do Deserto”. Lisboa: Assírio & Alvim, 2003. 
 
DUARTE, Susana Cristina. “Pedro Morais e a Arte enquanto acontecimento”. Lisboa, 
Departamento de Filosofia da FCSH – Universidade Nova, 2008. 
 
FARIA, Óscar. “Um lugar solitário”, in Mil Folhas, suplemento cultural do jornal Público, 
publicado em 15 de Setembro de 2006, pp. 18-19. 
 
FARIA, Óscar. “Kwatz!”, in “Nudez – uma invariante”. Lisboa: Galerias Municipais/ 
EGAC, 2018. 
 
FERNANDES, João. “Ma: intervalo para uma pedra, no meio do caminho”, in catálogo 
da exposição “Professores”. Lisboa: Centro de Arte Moderna/ Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2010 , pp. 131-132. 
 
HERRIGEL, Eugen. “Zen e a arte do tiro com arco”. Lisboa: Assírio & Alvim, 1997. 
 
MAIA, Tomás. “ – Eu sou o Pedro. – Não, tu és uma pedra.”, in catálgo da exposição 
“Locus Solus/ Dokusan”, Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Porto, 2006 
(curador João Fernandes).  



38 
 

 
MARANGONI, Rossela. “Zen II”. Lisboa: MEDIApromo, Lda, 2011, p. 69. 
 
 
MINK, Janis. Duchamp. Colónia: Benedikt Taschen Verlag GmbH, 2000, pp.86-89. 
 
 
NORTON, Louise, “Buddha of the Bathroom”, The Blind Man, nº2 (Maio 2017), pp. 5-6. 
 
PORFÍRIO, José Luís. “Os meus objectos são o resultado de uma atitude mental”, in “A 
Capital”, Lisboa, 10 de Abril de 1968, p.4. 
 
RAVIOLO, Isabelle. “Désert” in  “Encyclopédie des mystiques rhénans: d’ Eckhart à 
Nicolas de Cues et leur réception. Paris, Lés Editions du Cerf, 2011. 
ROOB, Alexander. “Alquimia e misticismo. O museu hermético” Colónia: Taschen 
GmbH, 2001. 
 
TEYSSÈDRE; Bernard. “Marcel Duchamp: une offrande timide”. Paris: Éditions Léo 
Scheer, La Revue Littéraire nº 53. 
 
TSE, Lao. “Tao Te King. Livro do Caminho e do Bom Caminhar”. Lisboa: Relógio D’Água 
Editores, 2010, tradução e comentários de António Miguel de Campos. 
 

TZU, Lao. “Tao Te King”. Boston, Massachusetts: Shambala Publications, Inc., 1997, 

tradução e comentários de Ursula K. Le Guin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Bibliografia consultada on-line 

 

Anti-Form: 

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095416829 
 
Cagibi: 
 
http://www.languefrancaise.net/Bob/16625 
 
http://www.cnrtl.fr/definition/cagibi/substantif 
 
Hesicasmo: 
 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hesicasmo 
 
Roda dos enjeitados 
 
https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$roda-dos-enjeitados 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095416829
http://www.languefrancaise.net/Bob/16625
http://www.cnrtl.fr/definition/cagibi/substantif
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hesicasmo
https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$roda-dos-enjeitados


40 
 

Anexos 

  



41 
 

Anexo 1/ 

Entrevista inédita a Pedro Morais 

7 de Outubro de 2017 

Rua Fernandes Tomás, Porto 

 

 

ÓSCAR FARIA – De onde é que parte a questão da “célula” no teu trabalho? 

PEDRO MORAIS – Tem a ver com um lugar do silêncio, protegido e onde se passa qualquer 

coisa no interior. Não te sei dizer, olhando para trás, de onde é que vem essa noção de célula, 

mas de certeza que tem a ver com isso, com um lugar inacessível, que, ao mesmo tempo, pode 

ser olhado de fora. Como no “Locus Solus” [III], onde chamo célula àqueles pequenos 

habitáculos que são visíveis através de duas frestas. As pessoas não podem entrar mas podem 

ver e presenciar o que está no interior. 

P. – Essa ideia do “ver de fora” pode ser também uma referência ao Duchamp? Na sua última 

instalação, “Étant Donnés” [1946-1966], há também um lugar a que só se acede pelo olhar… 

R. – Esse é um caso muito interessante no Duchamp, porque não há dois espectadores a 

verem a mesma imagem ao mesmo tempo. Sendo só um de cada vez, tu podes é confrontar a 

tua visão com a visão do outro. Enquanto perante um quadro, como por exemplo a 

“Gioconda”, poderão estar várias pessoas a ver a obra ao mesmo tempo, com a mesma luz, 

com a mesma vivência. [Duchamp] quis introduzir ali alguma coisa de novo, uma ideia de 

voyeur, uma experiência individual, alguém que não partilha com o outro. 

P. – No teu caso são dois [espectadores]… 

R. – Sim, no último “Locus Solus” pode ver-se de um lado e do outro. No meu caso existem 

sempre os dois lados. 

P. – Portanto, é para ti importante esse lugar/olhar dos dois espectadores que poderão, ou 

não, cruzar-se num acaso. 

R. – Sim, é importante que [o ver] possa ser partilhado com o outro inclusive. No meu caso há 

sempre dois seres. Mas pode mesmo ser que venha de Duchamp, não o nego. 

P. – Na “Célula I” [1987/88] há perguntas e respostas… 

R. – Tem a ver com o nosso percurso, do zazen. Eu faço-me passar por mestre. Aliás, o [Jiddu] 

Krishnamurti, nas suas conversas, é ele próprio. As perguntas e respostas são feitas por ele. 
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Porque no zazen a pergunta e a resposta está contida em ti mesmo. O mestre não faz mais do 

que te atirar na cara o teu ser, confrontar-te contigo mesmo. 

P. – Na “Célula I” há duas folhas, uma lisa, outra amarrotada. A construção, apesar de ser 

aparentemente simples, tem um estudo preparatório muito detalhado. A obra é uma 

projecção do desenho no espaço? 

R. – Sim. Aliás, eu nunca a realizei, mas na altura em que foi feita esta peça, por volta de 1986, 

tinha imaginado fazer uma exposição de desenho com uma série de folhas de papel 

amachucadas que [no fundo] são vários desenhos consoante a maneira como tu os 

amachucas. E depois tenho sempre as opostas, o papel deste lado está amarrotado e do outro 

absolutamente recto. De um lado é direito e do outro lado é torto, há sempre um frente a 

frente. 

P. – Dás-lhe o nome de “lugar dos modelos”. O que é, neste caso, o modelo? 

R. – O modelo é o objecto, o desenho que está lá. A peça que está dentro e que se manifesta. 

P. – Neste caso, as folhas de papel… 

R. – Sim. 

P. – E qual a relação entre os opostos, o lado rugoso e o lado  liso? 

R. – Não é oposto, é complementar. Como neste trabalho que vai sair agora, também são 

complementares. Por isso é que eu vou buscar o “Sutra do Coração”, porque não há branco 

nem preto, não há Deus nem Diabo, são complementares. São duas criações da própria mente 

humana. 

P. – Não é só o lado rugoso que se complementa com o lado liso, mas também a folha plana 

com a folha enrugada. Há os quatro pontos. E depois há também a questão da suspensão. 

Porque é que ela acontece tantas vezes? 

R. – Não te sei responder, mas, de facto, há sempre algo que se suspende e que está ali, que 

paira... Isso já vem de peças minimais, peças escultóricas, que para mim eram objectos, e que 

muitos deles eram suspensos e amachucados. Lembro-me de vários assim no espaço. Para 

mim o espaço é muito [importante]. Mais do que o tempo. O António [Dacosta] dizia que não 

havia tempo, só havia espaço. Penso que ele tomava o tempo como uma medida, mais do que 

uma realidade. Uma distância que tu possas medir. Afastamento e aproximação…  

P. – Explica-me, na “célula II” aquilo que está suspenso é o quê?  

R. – Sãos dois troncos de madeira que eu apanhei no campo. Um é torto e está descascado e o 

complementar é absolutamente liso e com casca. No “Deserto III” [1983-1984], no Museu 

Nacional de Arte Antiga, havia a cana da vertical e a cana na horizontal, a terra lisa e a outra 

terra craquelé, seca, sem água. E havia sempre um confronto entre as duas. Entre o branco e 

preto das duas telas suspensas também… por isso, olhando para trás, [a complementaridade] 

é uma constante em mim. 

P. – E o que está dentro da “célula II” é um vidro simples? 
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R. – O vidro é um quadrado perfeito simples, mas que está inclinado, o que dá uma forma 

complexa vista de cima, na planta. Por acaso, o meu irmão mais velho, impressionante ao nível 

da geometria, é que me ajudou. Nas Belas Artes havia um professor chamado Cunha Bruto, 

que era conhecido por chumbar toda a gente e o meu irmão foi o único que nunca foi 

chumbado. E foi ele, já mais muito mais tarde, perto dos seus 78 anos, que me resolveu isto ao 

nível da geometria. Foi ele e que conseguiu pôr isto como deve ser, rigoroso. O vidro só tem 

um buraquinho mínimo e um ferro que liga os dois troncos para estes ficarem suspensos. 

P. – Os troncos são de árvores diferentes? 

R. – Não, são da mesma árvore. 

P. – E a questão da inclinação? 

R. – É sempre inclinado porque não pertence ao espaço. A coisa mais primária que posso dizer 

é que aquilo não pertence àquele espaço. Está lá, mas está de passagem naquele lugar. Daí a 

minha ideia do efémero vir sempre do lugar, uma coisa que acontece num momento. Também 

tem a ver com a poesia e sobretudo com os haikus. São pequenos instantes que tu captas. São 

sempre planos inclinados, porque as peças nunca estão no espaço, não pertencem àquele 

lugar. Nesta exposição [Nudez – uma invariante, Pavilhão Branco, Lisboa, 2018], eu ponho a 

“Célula I” de um lado e o “Locus Solus (célula I)” [1987-2018] do outro. Eles também não estão 

no espaço. As outras peças estão todas paralelas relativamente ao espaço mas estas duas não, 

estão inclinadas, não estão ali. 

P. – Qual a razão para teres escolhido só o “Locus Solus (célula I) ” e a “Célula I” para a 

exposição? Qual é a leitura que procuraste com esta decisão? É o início de alguma coisa? 

R. – Não te sei dizer. Talvez. Neste caso é porque nenhuma delas foi mostrada aqui. A “Célula 

I” foi apenas apresentada no Brasil e o “Locus Solus (célula I) ” nunca foi sequer 

realizado/mostrado. 

P. – É, portanto, a primeira vez que constróis este trabalho? 

R. – Não, a primeira vez que o mostrei foi na exposição “Locus Solus. Impressões de Raymond 

Roussel” em Serralves [2012], mas achei que aqui era interessante, em relação aos Locus 

Solus, haver um espaço. Aqueles lugares eram habitados por qualquer coisa, não é? Aqui está 

claro que eu não desenhei as peças. A esta escala não fazia sentido. Eu tenho duas pequenas 

maquetes para eles depois realizarem na exposição. 

P. – E o facto deste primeiro piso surgir sem a tal intenção, porque [inicialmente] era para 

ser ocupado pelo Zé David… 

R. – Sim, quando o João Mourão disse que não queria a pintura do José David a ocupar este 

piso e que gostava de ver também aí o meu trabalho, lembrei-me então de mostrar as 

maquetas que tinha vindo a acumular ao longo destes anos, sobretudo porque cá em Lisboa a 

maior parte delas nunca tinham sido vistas. 

P. – Daí o acontecer desta espécie de “mini-retrospectiva” … 
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R. – Sim, deu nisso, numa “mini-retrospectiva” de maquetas, de coisas que eu fiz ao longo dos 

últimos anos e, como eram efémeras, elas desapareceram, não ficaram, não estão cá. 

P. – Falemos então um bocadinho do novo trabalho… “Nudez” leva-me para aquela história 

que temos falado tantas vezes do mestre Eckhart e do menino Jesus… 

R. – Sim, vem daí. A origem é esse acontecimento. 

P. – E é dedicado a Leonardo da Vinci… 

R. – A pintura, sim. Porque, como tu sabes, eu continuo a dizer que faço pintura a três 

dimensões. E gosto muito de Leonardo da Vinci como pintor, e gosto também muito de 

Duchamp. Mas a influência de Duchamp é mais o “ser”, o “estar” dele. 

P. – Tu trazes a junção dos dois, ao evocar a pintura dos bigodes na Mona Lisa. Esse acto de 

provocação. 

R. – Sabes que, no meu passado, eu era um bocado provocador. E portanto vem daí. Achei que 

era o momento de fazer isso num espaço [o Pavilhão Branco] e com uma pintura que é não é 

nada provocatória… Em mim há sempre um lado irónico, de não levar as coisas a sério. Há 

sempre um pequeno sorriso como o da “Mona Lisa”, um pequeno desvio. 

P. – Ao juntá-los, também trazes para primeiro plano a questão do enigma que existe quer 

no quadro de Leonardo da Vinci, quer na obra de Duchamp. 

R. – Aquilo que se escreveu sobre Duchamp é uma coisa louca. Há ali algo que faz com que 

tantos observadores olhem de maneiras diferentes. Quando uma obra contém qualquer coisa 

em si, as leituras são enormes e cada um vai buscar um bocadinho de si mesmo na própria 

obra, o seu olhar; E Duchamp é flagrante… aquilo que se disse sobre ele…  No último trabalho, 

no “Étant Donnés” (1946-1966), ninguém esperava aquilo; as pessoas ficaram meias ... Acho 

que só a Dryer, a mulher, e o gajo do museu é estavam ao corrente. 

P. – Entre essa muliplicidade de leituras, há a da questão sexual em Duchamp… 

R. – Sim, está sempre latente. 

P. – Contudo, ela não está presente no teu trabalho… 

R. – Não, não existe. Existem esses dois lados: o feminino e o masculino, a vertical e a 

horizontal, mas [a questão sexual ]não é explicita. Tem antes a ver com a complementaridade. 

[O que me interessa em Duchamp] é a postura dele perante o estar aqui. Ajudou-me também 

a afirmar esse meu lado [provocador] que sempre esteve em mim e foi revelado talvez por ele, 

a olhar para ele. 

P. – Há alguma obra de Duchamp que te toque particularmente? 

R. – Não. “O Grande Vidro” [1912-1923), o “Étantdonnés”, o “Nu descendo uma 

escada”(1912), … são tantas peças importantes e marcantes.  

P. – O “urinol”… 
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R. – Sim, o “urinol”, mas aí ele inverte as coisas. Por isso é que eu fiz a caixa “Readymade 

Comprovado ou Mr. Lapalice a olhar “Dejeuner sur l’herbe” (2016). Tem a ver com essa 

brincadeira que contraria um prato. É um prato, não é um mijatório. Nós damos nomes às 

coisas para nos entendermos, se não era uma chatice! É pá, passa-me um copo! e tu vinhas 

com um penico… Não está certo! 

P. – Bom, depende… nada é impeditivo de bebermos por um penico… 

R. – Sim, é pá, que grande malga! Mas sim, arranjamos sempre relações nesta nossa “caixa de 

pirolitos.” Isso é que é fantástico em nós, no ser humano, é essa diversidade. A própria vida é 

isso. E eu sempre acreditei na arte como uma demonstração da vida.  

P. – Em Duchamp há um outro aspecto, muito pouco falado: a dimensão de mudar qualquer 

coisa através de um processo de transmutação, alquímico. Até que ponto te toca a alquimia? 

R. – Ele teve acesso a livros dedicados à alquimia na biblioteca, até porque era uma coisa de 

que se falava muito. A alquimia é um processo químico, mas há um mistério nisso, um mistério 

profundo. A essa “qualquer coisa”, só certas pessoas tiveram acesso pela nudez, pois não 

queriam atingir nenhum objectivo, entendes? Todos os alquimistas que conheço são pessoas 

que não se serviram desse processo, dessa transformação de uma coisa noutra, porque 

estavam despojados dela. Se não tenho a impressão de que nunca teriam tido acesso. E aí há 

um mistério. Na pintura tem de haver nudez para a coisa aparecer. Nesse ser, que é o fazedor 

de que o Duchamp fala e eu também falo, tem de haver ausência de intenção. Porque se existe 

intenção estamos a baralhar tudo, não estamos a deixar nascer a “coisa”. 

P. – Foi durante o teu período parisiense que te interessaste muito pela alquimia… 

R. – Sim, tive um período intenso entre 1970 e 1974, quando a Marta nasceu. 

P. – E é também em Paris que destróis o teu trabalho. 

R. – Foi aí que tomei consciência que o meu trabalho tinha uma intenção. Há trabalhos que 

hoje eu me pergunto “porque é que eu destruí aquilo?”, pois eram trabalhos fortes, tinham 

vida, mas naquele momento foi tudo. Estou a falar de duas grandes caixas em “plexiglas” nas 

quais acumulei poeiras da casa onde vivia e cinzas de textos meus queimados. E um outra 

peça, denominada “LeTableau de Metropause”, que consistia em três telas com cores 

diferentes: azul, amarelo e vermelho. Cada uma estava subdividida em cem quadrados, que eu 

ia pintando, cada semana com uma cor diferente. Aquilo estava coberto por uma cartolina que 

eu depois destapava e recortava. Aquilo ia acumulando poeira. Portanto, quando eu acabava 

esses quadros, o primeiro tinha imensa poeira e o último teria quase nenhuma, contudo não 

cheguei a essa fase.  

P. - Qual era a dimensão da tela? 

R. – Era de um metro por um, porque isso está associado a uma brincadeira: a primeira vez 

que fui a Paris, acho que em 1962, com o irmão do Manuel Zimbro, o Vítor Simões, levei uma 

tela para oferecer à minha namorada da altura, a Françoise. Levava a tela engradada e não 

enrolada. Então, ao passar na alfândega, o segurança pergunta: “C’est un tableau de maître?” 
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à qual eu respondi : “Non! Un mètre vingt pour quatre-vingt dix!”. Vem daí a brincadeira do 

“Tableau de Maître”! De mestre ou de metro! O Vítor Pomar fez umas fotografias em película 

a preto e branco dessas telas e dessas caixas na minha casa, situada no “quatorzième”, em 

Paris. As telas estavam na horizontal, por cima, para receber a poeira e as caixas por baixo. E 

eram as tais peças que eu deitei fora e que muitos anos mais tarde pensei: pronto ali havia 

qualquer coisa. Mas foi importante aquele gesto na altura, foi importante para desligar-me 

disso.  

P. – Uma espécie de tabua rasa? 

R. – Sim! Quando envio aquelas sete janelas a sete amigos digo isso por outras palavras. 

Qualquer coisa como quando uma criança corta o cordão umbilical da mãe e se dá uma 

separação. Essas janelas tinham a ver com isso. Ainda há duas, uma tem o José Luis Porfírio e a 

outra, que era do meu irmão mais velho, está agora com a minha sobrinha.  

P. – E como é que decidiste começar tudo de novo? 

R. – Bom, no fim de contas nunca parei, ia sempre fazendo coisas. Mas tenho a impressão que 

a primeira coisa física que eu fiz foi o “Deserto I” na [Escola Secundária] António Arroio. Aliás 

eu até chamei “Deserto II” porque fiz uma proposta à Sociedade Nacional de Belas Artes para 

realizar a Deserto I e eles não aceitaram, porque a sala grande era só para exposições 

colectivas. Depois, na António Arroio, foram os meus alunos do Atelier Livre que me 

incentivaram a mostrar a peça, que é composta por uma parede com uma frase, uma pedra 

com musgo e, no chão, três placas de vidro: uma com poeira, outra com cinzas e outra limpa, 

que funcionam como uma espécie de vitral. Na altura, o José Luis Porfírio escreveu sobre essa 

exposição, na qual aconteceu uma coisa engraçada, pelo facto de ter optado por encerar 

apenas apenas a zona do objecto, colocado na diagonal. Quando terminei o trabalho, dei por 

mim a ter de levantar o meu pé para entrar no outro espaço [não encerado], estás a ver? É das 

tais coisas que não prevês. Essa foi a melhor parte da exposição, o facto de por cera num sítio 

e não no outro, demarcando assim um espaço sem querer. Foi como no “Locus Solus III” a 

água estar a correr e não se ver nada. Ouve-se o barulho no centro mas não se vê nada. E eu 

nunca previ ou pensei nisso, são coisas que acontecem e que para mim é o melhor. 

P. – Voltando à “Nudez”, e depois desta pequena digressão, há um terceiro elemento que é o 

Zen. Gostava de saber como se dá o teu encontro com o Zen, ainda em Paris, e depois com o 

Hôgen Yamahata. 

R. – Foi a partir do mestre Eckhart, de um livro de ensaios e de sermões traduzido do alemão 

para o francês, onde fazem referência ao Eckhart como alguém relacionado com o budismo 

zen. Comecei então a ir às livrarias e sobretudo aos alfarrabistas, que em Paris há muitos, onde 

encontrei um livro, que comprei em segunda ou terceira mão, do mestre chinês Huang Po[Si-

Yin], que depois foi professor do famoso mestre Lin Chi [Yi-Sen], que me marcou muito. Para 

além disso, o livro, quando o comprei, vinha com uma publicidade dos anos 50/60 sobre casas 

no Algarve. Foi, portanto, um encontro particular. Depois, havia o Taisen Deshimaru, em Paris, 

mas eu nunca me aproximei dele embora o seu zendo ficasse perto, numa transversal à rua 

onde vivia. Ele era samurai e aquilo era frequentado por uma malta da pesada, digamos assim. 

Eles saíam do zendo e iam para o café beber uns copos e aquilo tudo me fazia um bocadinho…. 



47 
 

Não dava a bota com a perdigota, estás a ver? Mas [também coincidiu] com uma época das 

drogas, dos hippies… e houve qualquer coisa ali que não me... 

Quando acontece com o Hôgen… é de uma fragilidade, de uma leveza absolutamente… 

Lembro-me a primeira vez que fiz o meu primeiro sesshin, no AR.CO da outra banda, em 

Almada, durante as férias. Estávamos todos sentados e eu sem ter ninguém para me orientar, 

só os livros… A certa altura entra o Hôgen, já muito depois de nós – nós não o vimos 

fisicamente e entrar, mas quando ele passa, com uma leveza extrema, parecia um andar de um 

gato, houve qualquer coisa [em mim] e soube que era ele que me ia ajudar. Só depois, quando 

nos voltámos é que o vi, nem sequer o conhecia, nunca o tinha visto. Era um homem um 

bocadinho mais baixo do que eu, muito frágil, muito magro e muito leve. 

P. – Só para eu perceber, em termos cronológicos, quando falavas do teu 

estudo/aproximação ao mundo da Alquimia durante aqueles quatro anos, foi em simultâneo 

à tua aproximação ao universo do zen? Eles cruzaram-se ou há, de facto, momentos 

distintos? 

R. – Cruzaram-se sim, mas não estavam ligados. Embora se mitifique a alquimia como alguma 

coisa de … 

P. – Ligada a metais pesados… 

R. – … Química, estamos a falar de química; e eu não sabia nada de química, era péssimo 

aluno! Cheguei a ler sobre isso em manuscritos antigos de Nicolas Flamel, que tive acesso na 

biblioteca. É uma coisa química, mas só lá consegues chegar se não tiveres desejo de atingir 

qualquer objectivo ou servires-te daquilo para teu proveito seja em termos físicos, de saúde, 

seja em termos do poder económico, que te pode dar o vil metal, neste caso o ouro… que é vil 

porque nós o fazemos vil, porque ele em si não tem nada de [mau].  

P. – O vil metal é o metal que facilmente se dobra. 

R. – Sim, que é maleável. E o mistério está na limpeza da virgem. Por isso é que se fala muito 

do Duchamp e da sua ligação com a alquimia. Ele leu os livros de certeza, mas serviu-se 

daquilo de outra forma, uma forma erótica, digamos. Eu conheci um discípulo do Fulcanelli. Ele 

vivia fora de Paris e eu cheguei até ele através do editor que me deu a sua morada porque [na 

altura] queria um livro dele que não existia no mercado. As catedrais estavam cheias de 

simbologia alquímica. O Fulcanelli é fabuloso a falar disso e tem textos espantosos sobre as 

catedrais.  

P. – Nesta exposição em particular [“Nudez – uma invariante”], escuta-se o “Sutra do 

Coração”, em japonês, lido por Hôgen Yamahata… Qual a razão da escolha deste texto? 

R. – Porque tem a ver com a nudez, tem a ver com a complementar. É um bocado como a 

história do “mont de vultures” – monte dos abutres68. 

                                                           
68 “Durante uma conferência, diante de uma assembléia de oito mil pessoas na Montanha Espiritual 
(Ghridakuta, o Pico dos Abutres), o Buddha Shakyamuni tomou de uma flor e fê-la girar delicadamente 
entre os dedos. Os discípulos presentes não conseguiram compreender aquele gesto. Apenas 
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P. – E depois, ainda na preparação da exposição, tu dizes qualquer coisa como “lembro-me 

do sorriso de Mahakashyapa, quando Shakyamuni acenou uma flor.”… 

R. – Sim, por isso é que eu falei da história. 

P. – Porque é este o momento do sorriso. O sorriso da Mona lisa… 

R. – Sim! Eu nem estava a pensar nisso mas tu estás a fazer a relação das várias coisas e está 

certo. 

P. – E a pintura como alvo de cada cor, ou seja, as cores que também surgem na natureza, as 

flores, etc… há portanto estas relações? 

R. – Sim. O “Sutra do Coração” é escutado no meio do rectângulo preto e branco que está no 

chão e a que eu chamo “Maternidade”. É uma tela pintada com uma pasta de óleo por diluir, 

para lhe dar textura e volume, que, no meio, tem um néon do mesmo comprimento.E é daqui 

que parte o som, o “Sutra do Coração”. 

P. – É como se fosse o centro, o Coração está no centro da exposição… 

R. – Está mesmo no centro. 

P. – O desenho “Anamorfose/ A geometria e os símbolos”é muito enigmático. De repente 

aparece uma simbologia… 

R. – Tem a ver com ligações entre as próprias pinturas, as misturas e os vários triângulos… 

Porque são as ditas primárias que dão origem às complementares e a pintura é isso tudo, essas 

misturas todas mais o branco e o preto, ou até mais a ausência e presença – o preto sendo a 

ausência de cor, a escuridão e o branco, a junção de todas as cores.  

P. – O que me interessou neste desenho/planta, foram o ponto A e o ponto B, aos quais tu 

chamas “o triângulo da água” e o “triângulo do fogo”. 

R. – O “triângulo do fogo” –  a vertical, o “phallus” – e o “triângulo da água” estão sobrepostos 

no símbolo de Salomão. Tem graça que estes símbolos ocidentais são todos estáticos: é a cruz, 

é o símbolo de Salomão. Os símbolos orientais têm sempre movimento: o ying-yang, a 

suástica… há movimento, acção.  

P. – A espiral, que tem movimento, é muito usado no ocidente… 

R. – Sim, com certeza. Os gregos e por aí fora…  

P. – Surge aqui um outro mistério: há maternidade, mas não há paternidade. Há masculino, 

há feminino, há maternidade, mas não há paternidade… porquê? 

                                                                                                                                                                          
Mahakashyapa sorriu... Disse-lhe, então, o Buddha: Apenas tu compreendeste o segredo da Mente do 
Nirvana, o ensinamento que é transmitido de coração para coração e de mente para mente, o meu 
maravilhoso espírito; ei-lo, é teu. É o Samadhi do Espírito de Buddha. O verdadeiro Olho do Dharma”. In 
centrozendailha.blogspot.com/2011/09/mahakashyapa-o-primeiro-sucesor-de_6036.html página 
consultada a 15 de Setembro de 2018. 
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R. – Porque está aí a união dos dois, é esse momento, esse instante… na relação sexual é um 

instante, um momento único, o orgasmo, a expulsão. E é a união dos dois. Por isso é que eu 

chamo maternidade, porque é a mulher que tem a criança, que a transporta.  

P. – Portanto aqui, no centro (do desenho), é a pintura a preto e branco; o “D” é o quadrado 

duplo – a ausência/preto; “E” o não nome/maternidade e “C” quadrado duplo/a 

presença/branco. Portanto, o “não nome” acontece no néon, que é a luz? 

R. – Sim, eu escolhi uma luz branca muito fria, cru, tipo cal. 

P. – E associas esse branco à maternidade. Porquê? 

R. – Porque é [também] um branco-luz. Luz é vida, é “dar à luz”. 

P. – E depois há as pinturas que vão ser esfumadas… 

R. – Sim, vão levar um véu. A velatura na pintura, esse encobrimento digamos, é que é 

excitante na vida. É esse descobrir de coisas que tu não aprendeste e descobres pela primeira 

vez. Eu lembro-me de no “Locus Solus” eu descobrir uma invariante enquanto numerava as 

células. E eu na altura fui ter com uma professora de matemática da escola e perguntei como 

era possível. E ela respondeu que era uma invariante, “uma banalidade da matemática”. E eu 

só pensei “fantástico, não percebo nada de matemática e descobri isto sozinho!” Descobri 

uma invariante, que é uma constante. É uma coisa muito corrente na matemática. Daí, a 

invariante que é uma constante da “Nudez”. 

P. – Esse “sfumato” é muito teu, é o teu fumo, o teu fumar. Como se tu estivesses a expelir o 

teu fumo para o interior das pinturas… 

R. – No fundo é um encobrimento, mas sem ser no sentido negativo de esconder. É antes para 

dar a ver. 

P. – Até porque ele cobre e descobre… 

R. – Pois. O que me interessa não são as formas fabulosas que o fumo faz dentro da tela. O que 

me interessa é quando desaparece essa forma e fica um véu. 

P. – É como se estivéssemos a olhar uma paisagem e a paisagem se cobrisse de nevoeiro. 

R. – Sim… o fim do filme da Catarina Mourão sobre a Lourdes Castro é muito bonito, com 

aquele véu que aparece. É mais um exemplo do encobrir, não no sentido de esconder, mas no 

sentido de revelar. Embora pareça ambíguo, mas não é. 

E ficamos por aqui. Muito obrigada Pedro. 

Obrigado, eu. 
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Anexo 2/ 

Envelope enviado por Pedro Morais 

Junho de 2018 
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Anexo 3/ 

Paredes do ateliê de Pedro Morais 

Agosto de 2018 

Fotografias de Lea Nascimento 
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Anexo 4/ 

 

Início do trabalho de instalação de “Roda” no 

Convento Corpus Christi, em V. N. de Gaia 

Setembro de 2018 

Fotografias de Hernâni Reis Baptista 
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