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Vieira da Silva 

| Jacques Lassaigne e Guy Weelen | 

| Publicações Europa-América, 1978 | 

O número 34 do boletim UM TESOURO 

DA NOSSA BIBLIOTECA é dedicado ao 

álbum Vieira da Silva, de Jacques 

Lassaigne e Guy Weelen, com a tradução 

de Maria Teresa Tendeiro e Rui Mário 

Gonçalves, publicado em 1978, pela 

Editora Europa-América. 

Trata-se, provavelmente, de uma das mais 

importantes e mais completas obras 

dedicadas à notável artista.  

É um álbum volumoso e muito ilustrado, 

com 344 páginas, 363 ilustrações, 

encadernação em tela com sobrecapa a 

cores e de muito apurada execução 

gráfica, impresso sobre papel encorpado 

de excelente qualidade. 

A obra reúne uma valiosa documentação 

fotobiográfica e reproduz, a cores, uma 

parte considerável das pinturas e 

ilustrações de Vieira da Silva, além de 

apresentar uma biografia detalhada da 

artista até ao ano de 1977, assim como 

uma extensa bibliografia indexada por 

ano, a identificação de 361 ilustrações e a 

relação de Museus e Instituições onde a 

obra de Vieira da Silva estava 

representada à época da publicação, em 

1978. 

Este livro é um excelente repositório de 

informação sobre a artista que nasceu em 

Lisboa, a 13 de junho em 1908, como 

Maria Helena Vieira da Silva. Em 1928, já 

órfã de pai e acompanhada pela mãe, foi 

viver para Paris, onde prosseguiu os seus 

estudos artísticos e conheceu o pintor 

húngaro Arpad Szenes, com quem viria a 

casar em 1930, perdendo a nacionalidade 

portuguesa. 

Com uma longa e produtiva carreira, 

Vieira da Silva teve um papel fundamental 

no panorama da arte internacional.  

Em 1990, em Lisboa, foi criada a Fundação 

Arpad Szenes-Vieira da Silva cujo Museu, 

dedicado à obra dos dois pintores, foi 

inaugurado em 1994, já depois de Vieira 

da Silva ter falecido, em Paris, a 6 de 

março de 1992. 

  

Esta obra está disponível para consulta na Biblioteca 

Municipal de Ponte de Sor  
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Os autores do livro conviverem de 

perto com o casal Vieira da Silva – 

Arpad Szenes e tiveram um papel 

determinante nas suas vidas, pessoal 

e artística: Guy Weelen escritor, 

poeta, desenhador e crítico de arte, 

amigo e colaborador do casal como 

secretário pessoal ocupou-se de 

muitas das suas exposições, 

catálogos, viagens, e encontros e 

também do inventário das suas 

obras. Por sua vez, Guy Weelen teve 

um papel muito importante na 

preparação de exposições da pintora, 

quer contribuindo com textos para os 

catálogos, quer, mais tarde, 

comissariando algumas dessas 

mostras. 

 

 

 

«A contradição é uma fonte viva. 

Para a inquieta Vieira da silva, o 

atelier é o poiso por excelência. É 

também a sua concha. Nada a incita 

a partir. Tudo a retém no lar e a maior 

parte das viagens que empreendeu fê

-las por necessidade ou por lassidão. 

Nem sempre se pode dizer que não. 

Em contrapartida, gosta de passear. 

Aquelas pequenas viagens de um dia 

para as quais não precisa de 

bagagem. Agrada-lhe a descoberta, 

mas volta com uma alegria renovada 

aos antigos itinerários. Percorre-os, 

revê-os, prevê-os e a anos de 

distância reencontra o ponto de vista 

escolhido e preferido, admira-se, 

lamenta ou encanta-se com as 

mudanças trazidas pelos dias. Teme 

a estrada, o comboio é um repouso. 

Para os esplendores dos mares de 

nuvens prefere o avião.»  

Guy Weelen p. 11 

«Filha única, Vieira da silva não foi à 

escola; vinham ensiná-la a casa. Não 

tinha amigos. Mas essa criança 

isolada, fechada na sua 

individualidade, que não se sente 

solidária nem com um grupo social 

nem com um meio, teve muito cedo 

consciência de pertencer a uma 

colectividade muito maior. Talvez 

porque o seu avô, diretor de um 

jornal, recebia imensos documentos , 

livros, fotografias, sentia-se no meio 

da sua época. Lembra-se de ter visto 

manifestos futuristas, programas dos 

bailados russos, representações a que 

mais tarde pode assistir varias vezes 

quando permaneceram bastante 

tempo em Lisboa, com Fokine.» 

Jacques Lassaigne p. 101 

Nas páginas que se 

seguem destacam-

se  fotografias 

biográficas de Vieira 

da Silva e alguns 

amigos e  várias 

reproduções de 

obras de arte,   

abrangendo  

diferentes períodos e   

diversas coleções 

públicas e privadas. 
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