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PINTURA DE MODELO DO ACERVO DO MUSEU DA FBAUP

Nove peças do Acervo do Museu da Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto podem ser visitadas neste período anunciado. 
Trata-se de uma escolha que focaliza o olhar do visitante em Pintura 
de vultos da Academia e Escola de Belas Artes da qual a Faculdade é 
herdeira, e da trabalhos enquanto estudantes de celebrados artistas em 
tempos e razões distintas.

O que é curioso notar-se, entre tantas as possibilidades de 
reclamar a memória e o estudo e que em qualquer destes trabalhos é  
sublinhadamente notória é a marca do artista e da sua singularidade 
enquanto o autor que se vai afirmar. No caso das três pinturas de modelo 
de  Sousa Pinto uma de cada ano, 19881, 1882, 1883 e da do Francisco 
José de Resende de 1855, podemos pressentir a construção do discurso 
plástico e do raciocínio que os havia de distinguir. O que, se nos quiserem 
acompanhar, será verdade para os modelos masculino e feminino de 
Domingos Alvarez (1906-1942), na construção plana, de pincelada densa 
e surda na ocupação da escrita da superfície que viria e demorar em 
pintura de  paisagem na sua breve, mas plena existência.

O pano central da exposição é dominado por uma pequena, mas bem 
interessante pintura de Acacio Lino, datada de 1904, "Transladação de 
Inês de Castro", e que evoca,  em contraponto, tanto na ausência de rosto 
das figuras representadas  como no tema histórico tão característico 



deste tempo no ensino e na cultura europeia outro assunto que nos 
mobilizava então. Compondo o espaço rítmico deste breve enunciado 
ainda de Autor Desconhecido exibimos "Moisés", em pleno discurso de 
eloquente sinal de abertura bíblica à tradição e modernidade, prática do 
interesse e de discussão que sempre a pintura transportou.

Fechando a Exposição e ladeada pelos modelos nus de Domingos 
Alvarez, podemos admirar a mais recente pintura de modelo nu exposta 
aqui e que pelos anos sessenta a terá realizado o Pintor e Professor desta 
Faculdade falecido este ano, cuja memória celebramos, Nuno Barreto.

Francisco Laranjo









José Júlio de Sousa Pinto (1856 – 1939)
Modelo nu masculino
Óleo sobre tela
Paris, 1882
82 x 65 cm
FBAUP, Inv. 98.Pint.152

José Júlio de Sousa Pinto (1856 – 1939)
Modelo nu masculino
Óleo sobre tela
Paris, 1883
81 x 65 cm
FBAUP, Inv. 98.Pint.155



José Júlio de Sousa Pinto (1856 – 1939)
Modelo nu masculino
Óleo sobre tela
Paris, 1881
81 x 65 cm
FBAUP, Inv. 98.Pint.156

Acácio Lino (1878 – 1956)
Estudo para composição
Trasladação de Inês de Castro
Óleo sobre tela
1904
27 x 41 cm
FBAUP, Inv. 98.Pint.958



Autor Desconhecido 
Moisés
Óleo sobre tela
N/ datado
44 x 23 cm
FBAUP,  Inv. 98.Pint.528

Dominguez Alvarez (1906 – 1942)
Modelo nu feminino
Óleo sobre tela
N/ datado
79 x 60 cm
FBAUP, Inv. 98.Pint.320



Dominguez Alvarez (1906 – 1942)
Modelo nu masculino
Óleo sobre papel, colado sobre platex
N/ datado
80,5 x 60 cm
FBAUP, Inv. 98.Pint.315

Francisco José Resende (1825 – 1893)
Modelo nu masculino
Óleo sobre tela
Paris, 1855
81 x 64, 5 cm
FBAUP, Inv. 98.Pint.40



Nuno Barreto (1941 – 2009)
Modelo nu masculino
Óleo sobre madeira
N/ datado
83 x 60 cm
FBAUP, Inv. 99.Pint.837
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