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MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA

"Ha um ano a sua exposição 
deu-me tanta alegria.

Quem me dera ter a alegria

de voltar ao Brasil e

de o apresentar aos amigos"

ARPAD SZENES

"Mon cher Manuel 
"Para bens" pour ses 
beaux tableaux. Je desire 
pour eux le grand succes 
qu'iIs méritent dans notre 
Brésil aimé.

Je t’embrasse



Cargaleiro pratica uma arte de 
cunho não-figurativo em que, se se 
utilizar o binômio de Fry, a sensi
bilidade leva vantagens sobre a vi
talidade.

Em sua pintura há que realçar 
a eôr: trata-se em verdade de um 
poderoso colorista, alguém que com
preende a arte pictórica como côr 
e através da côr dá vasas a um 
temperamento eminentemente lírico.

Quer quando trabalha pequenas, 
quer quando resolve grandes super
fícies, Cargaleiro organiza com ri
gor e concisão o espaço do quadro, 
cuja matéria pictórica apresenta-se 
rica, cheia de sugestões e apelos 
ao “ôlho tátil”.

Como diretor do Museu Nacio
nal de Belas Artes, saiído êsse ar
tista de Portugal, que em boa hora 
a Divisão Cultural e de Informações 
do Ministério das Relações Exterio
res trouxe ao Brasil.
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Jo\é Roberto Teixeira Leite



Notas
Biográficas

Manuel Cargaleiro nasceu em Vila Velha de Rodam, Portugal, 
a 16 de março de 1927. Frequentou a Faculdade de Ciências - Escola 
Superior de Belas Artes de Lisboa e desde muito nôvo dedicou-se à 
Cerâmica sob a direção do pintor-ceramista Jorge Barradas. A partir 
de 1949 exerceu em seu país grande atividade como pintor-ceramista. 
Foi professor desta modalidade artística durante quatro anos na Escola 
de Artes Decorativas de Lisboa, contribuindo assim para o renascimen
to da cerâmica em,Portugal. Em 1954 foi-lhe atribuido o Prêmio 
Nacional de Cerâmica c em 1955 o diploma de honra da Academia 
Internacional de Cerâmica no Festival de Cannes. Como bolsista do 
Instituto de Alta Cultura de Lisboa estudou na Itália, em 1957. Em 
1958 fêz um estágio em França, como bolsista da Fundação Calouste 
Gulbenkian, fixou residência em Paris e passou a trabalhar especial
mente em pintuta. Nesse mesmo ano conheceu ainda Edouard Leeb, 
que expôs seus trabalhos em sua galeria. Foram muito importantes pa
ra a evolução do pintor os contactos que teve em Paris com Arpad 
Szenes, Vieira da Silva, Natalie Gontcharova e Michel Larionov. Suas 
obras acham-se expostas em permanência nas Galerias Valierie Schmidt 
(Paris) e Suzanne Bollag (Zurich). Está representado nos seguintes museus: 
Portugal: Lisboa, Porto, Figueira da Foz; Bélgica: Ostende; Itália: 
Faenza; Suiça: Genebra; San Marinho; China: Pequim; Guate
mala; Tunísia; Marrocos; Tchecoslováquia: Praga; Israel: Je
rusalém; Brasil: Rio de Janeiro, até onde veio a convite do Minis
tério das Relações Exteriores.

Realizou as seguintes exposições individuais: 1952 - S. N. I. - 
Lisboa; 1954 - Galeria de Março - Lisboa; 1957 - Galeria Domingos 
Alvarez - Pôrto; 1959 - Galeria Diário de Notícias - Lisboa; 1963 - 
Galeria Valerio Schmidt - Paris; 1964 - Museu Nacional de Belas Ar
tes - Rio de Janeiro.

Tomou parte nas exposições coletivas: 1949 - Primeira Exposi
ção de Cerâmica Moderna - Lisboa; 1952 - Arte Metropolitana - Goa; 
1963 - Jovem Pintura, Galeria de Março - Lisboa; 1954 - Primeiro 
Salão de Arte Abstrata, Galeria de Março - Lisboa; 1955 - Fifth In
ternational Exhibition of Ceramics, Kiln Club of Washington - Expo
sição de Artes Plásticas - Alamada - Primeiro Festival Internacional de 
Cerâmica - Cannes - Lemos / Vespeira / Cargaleiro, Galeria Pórtico - 
Lisboa; 1956 - Arte Poituguesa - Lourenço Marques - Primeiro Salão 
dos Artistas de Hoje, Sociedade Nacional de Belas Artes - Lisboa; 1957 - 
Exposição de Arte Moderna de Póvoa do Varzim - Comptoir Suisse - 
Lausanne - Exposição-homenagem a Amadeu de Souza Cardoso - Ama- 
rante; 1958 Retrospectiva da Pintura Não-figurativa em Portugal, Fa
culdade de Ciências - Lisboa - Exposição de Arte Moderna, Faculdade 
de Medicina - Lisboa - XVI Concurso lnternazionale delia Ceramica - 
Faenza; 1959 - Céramique Contemporaine - Ostende; 1960 - Exposi
ção da Académie International de la Céramique - Genéve; 1962 - 
Lamy / jean Robert / Cargaleiro, Galeria Valerie Schmidt - Paris; 
196 3 - Galeria Árvore - Pôrto.
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Cargaleiro nous rappele certains des plus 

grands coloristes des cent cinquante dernières 
annés de 1’histoire de l’art: Turner, Monet tel 

nous le découvrons dans ses Nymphéas,que
Gustave Moreau, Odilon Redon, Bonard, Vuillard, 
Walter Sickert ou Pougny. Parmi ses contem- 
porains, Cargaleiro iTaurait ainsi qu’un nombre 
três restreint d’émules et il est surprenant qu’un 
peintre aussi jeune ait réussi d’emblée à nous 
suggérer d’aussi rares affinités.

En venant vivre et travailler à Paris, parmi 
tant d’autres artistes des origines les plus di- 
verses et aux talents les plus varies, Cargalei
ro a choisi la seule voie qui lui convenait, celle 
de la concurrence la plus dure, dans un millieu 
oü il risquait de passer tout à fait inaperçu, mais 
oü il espérait aussi vaincre et s’imposer, selon 
les critéres des amateurs et des critiques les 
plus difíiciles et les plus blasés. Il a déjà réussi: 
nous pouvons, dès maintenant, compter Manuel 
Cargaleiro parmi les jeunes peintres de L’Ecole 
de Paris dont le talent indéniable est des plus 
savants, des plus raffinés et, grâce aussi à tout 
ce qu’il doit encore au génie particulier du Por
tugal, déja des plus spéciíiquement parisiens, 
dans la mesure oü 1'Ecole de Paris transforme 
à sa manière tout élément étranger qu’elle as
simile.
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Edouard Roditi

in Colóquio 24, julho de 63
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Catálogo
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Pinturas

1 a M — Pinturas (Propriedade do Artista)
31 — Coleção Dr. E. Ferreira de Carvalho, Rio de Janeiro
32 — Coleção Dr. E. Ferreira de Carvalho, Rio de Janeiro
33 — Coleção Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa
34 — Coleção Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa
35 — Coleção Merícia de Lemos, Paris
36 — Coleção Merícia de Lemos, Paris
37 — Coleção Dra. Maria de Lourdes Belchior, Lisboa
38 — Coleção Dr. Fernando Pinho, Rio de Janeiro
39 — Coleção Isabel Meyrelles, Paris
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