
“St.António e a cidade por dentro” 
Pintura de Ricardo Paula & Sebastião Paula 

Patente de 3 a 20 de junho
Segunda a sexta entre as 13h e as 20h - sábados entre as 15h e as 19h

“Junho é por excelência, o mês dos santos populares e os bairros mais 
típicos e antigos das cidades transfiguram-se em enfeites de cor e am-
biente de intensa alegria. É nestes locais tão genuínos que se celebram as 
festas populares que têm origem nos antigos rituais pagãos do solstício 
de verão, que a cristianização abençoou através de dois dos seus filhos, 
António e João. Estes santos pertencem ao povo e concedem-lhes, num 
acordo tácito e anualmente renovado, que viva a sua natureza por uma 
noite e um dia. As ruas enchem-se do cheiro de sardinhas assadas, o 
vinho canta nos copos, a música e os folguedos invadem as cidades em 
romarias e marchas povoadas de arcos e balões. Benze-se o povo com o 
alho- porro, salta-se a fogueira para dar sorte, compra-se o manjerico que 
se cheira com a mão para que não seque. Segundo a tradição, que nos 
nossos dias se vai perdendo, as crianças armam à porta de casa o trono 
do santo e pedem um tostãozinho para o Santo António ou São João.”

Baseado nesta época festiva, o pintor Ricardo Paula, resolveu e 
muito bem, homenagear o Santo padroeiro de Lisboa, com esta 
excelente exposição comemorativa.

Ao longo de mais de 30 anos de carreira, Ricardo Paula, tem vindo a ser 
um intransigente pesquisador de verdades e de liberdades interiores, não 
cessando de se transformar – mantendo-se, no essencial, fiel a si mesmo.

Ricardo Paula perfaz o contorno, realiza o movimento, concretiza a ideia 
num imaginário pictórico único que lhe atribui um lugar marcante nas artes 
plásticas portuguesas.

No envolvimento cálido e terno das pinturas aqui apresentadas, que con-
ferem harmonia e beleza à trivialidade do quotidiano, sabe-se a vontade 
e o modo de subtrair riqueza plástica a um seu muito pessoal universo 
imagético.

O grafismo, aqui afirmado como elemento estilístico, afirma a autonomia 
da cor, que polariza e atrai a fluidez antropomórfica das formas, é na sua 

obra de uma importância fundamental.
Fala-nos pela incidência da cor que transporta e assume o papel de inter-
locutor entre a obra e o espectador.

Estamos agora perante um artista sem hesitações, de um saber constante 
e ritmado, onde cada tomada de consciência nos abre o caminho para o 
seu mundo multidisciplinar, onde cada gesto tem o sabor de uma certeza.
A arte de Ricardo Paula, extraordinariamente sensível na fluidez da lingua-
gem das formas, na vigorosa materialidade da cor, na força e no encanto 
da sua evasão e do seu êxtase, é uma fascinante e esplêndida aventura 
espiritual e técnica.

As suas obras, são pois materialização de anseios e de sonhos, notas de 
realce, na Pintura Portuguesa Contemporânea.
A devoção e o profissionalismo, a continuidade e o empenho que Ricardo 
Paula nos transmite nas suas obras, revelam-nos estar perante um gran-
de pintor e um excelente artista, reconhecido não só em Portugal como 
internacionalmente

Em “Santo António e a cidade por dentro” título da exposição que agora 
nos apresenta no MAC- Movimento Arte Contemporânea, mostra-nos a 
sua constante evolução, a sua busca sem fadiga, a qualidade intranquila 
da sua poética, que faz de cada momento uma reencarnação imprevisível, 
uma nova conquista, um constante enriquecimento.

O vigor e qualidade do conjunto destas obras farão, com toda a certeza, 
que Ricardo Paula ocupe um significativo lugar nas artes plásticas do nos-
so país, pela pintura que vem construindo e a que já nos habituou, confir-
mando o talento e sobretudo a qualidade técnica e criativa deste artista.

Álvaro Lobato de Faria
Diretor Coordenador do MAC
Movimento Arte Contemporânea

“St.António e a cidade por dentro” 

“Um Mundo melhor”
Óleo s/tela - 155x95cm - 2014

Pormenor - “St António”
Grafiti e técnica mista s/ cartão - 105x75cm - 2014 
- Edição de 3 exemplares
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Ricardo Paula 
 
Nasceu em Angola, em 1964.
Designer de formação, na Escola Internacional de Artistas Gráficos 
e Designers do IADE. 

Planificador gráfico de cinema e televisão, na RTP –Rádio Televisão Portuguesa.
Art-Director em várias agências de publicidade multinacionais.
Como Art-Director, trabalhou centenas de projectos para marcas, como:
BP-British Petroleum; Microsoft; Renault; Hyundai; Samsung; Panasonic;
BES-Banco Espírito Santo; BES-Private Banking; ESAF-Activos Financeiros;
TMN; EDP; PT-Portugal Telecom; Unicer-Central de Cervejas;
Carlsberg; Perrier; Delta Cafés; Santa Casa da Misericórdia;
Sofitel Hotels; L’oréal, Rank Xerox; Colgate 
 
É convidado e integra vários projectos artísticos, entre os quais;
Private Gallery – Projecto SMART PARADE, (Mercedes), 
sob o Alto Comissariado do Dr. Jorge Sampaio,
Projecto Humanitário a favor das crianças do CADIN, Cascais, (2008),
Projecto Artístico para Loiças da SPAL, Lisboa, (2010),
Ilustrações do Livro “ Contos Inéditos de Autores Angolanos”,
(Arnaldo Santo, Chó do Guri, Ismael Mateus, Jacques dos Santos,
João tala, Maria Celestina Fernandes, Ondjaki, Sónia Gomes, Sousa Jamba 
e Yola Castro), Produzido pela Agência Barbieri,
Publicação com o patrocínio do Banco Espírito Santo Angola, (2011),
Love Lisbon – Dimensão-Design e Decoração,
Desenvolve projecto para Kartel Italian, intervencionando
A cadeira Miss Global, de Philippe Starck, Lisboa, (2012)

O nome de Ricardo Paula surge-nos como um dos mais destacados 
pintores portugueses da sua geração.

A sua obra, iniciada no princípio da década de oitenta, tem 
traçado um compromisso entre o desenho e a pintura, num 

jogo articulado, onde o gesto pictórico de densas camadas 
de tinta se funde e rasga, pela plasticidade do carvão.

A sua pintura/os seus desenhos, abordam aspectos 
recorrentes da paisagem humana no conflito do seu 
eu, numa poética que transborda emoções.

A pertinência dos seus trabalhos constitui uma oportuni-
dade de reflexão sobre nós.

 

Ricardo Paula, expõe de forma individual e colectiva desde 1982, em várias 
bienais nacionais e internacionais, assim como em espaços institucionais e 
privados.

Destacando-se, entre outros;
Exposição Anual do Centro Cultural de Guadalajara, Madrid, (1986),
“Art Exibition” conjuntamente com Andy Warhol, Clôe e Vasarely ( Obra Gráfica ) 
e Karel Appel, Bartart, Lisboa, (1992),
MAC-Movimento de Arte Contemporânea, Lisboa (1994-2014),
Art 95, New York, (1995),
Hicetnunc/Art Fax , Vito Altaliamento Pordenon, Itália, (1995),
“Quick Silver”- Middlesex University of Art, Design and Performing Arts,
Londres, (1997),
“Artists for Humanitarian Aid – Echo – Royal Tropical Institute, sob o Alto Comis-
sariado de Emma Bonino, Amesterdão, (1997),
Art – Event “Timbres d’Artistes”, Lausanne, Suiça, (1998),
“Ecletismo do III Milénio”, ACEA, (Barcelona), 
Federação Internacional de Artistas Plásticos, Quinta da Cruzadas – Centro de 
Arte e Multimédia, Sintra, (1999),
Festival Internacional do Imaginário, Abrantes, (1999),
Palácio da Cultura de Cabo Verde, Cabo Verde, ( 2000),
Feira Internacional de Arte Contemporânea, Parque das Nações, Lisboa, (2000),
Universidade Estadual de Londrina – Paraná, Brasil, (2001),
“O Céu por Quase Nada”, Cordoaria Nacional de Lisboa, Lisboa, (2001),
Feira Internacional de Arte Contemporânea, Parque das Nações, Lisboa, (2003),
Feira Internacional de Arte Contemporânea, Parque das Nações, Lisboa, (2006),
“ Carvões da Vida” , Cordoaria Nacional, ( Exposição Retrospectiva da sua 
Obra), Lisboa; ( 2008),
“O Sótão onde Guardei a Alma” , Museu da Água, ( Exposição Comemorativa 
dos 30 Anos de Carreira), Lisboa, (2012)
           
Ao longo da sua carreira, tem recebido vários prémios de pintura.
Está representado no Museu da Cidade de Lisboa, Museu Municipal de Loures, 
Museu Armindo Teixeira Lopes em Mirandela, Biblioteca Municipal António Botto 
em Abrantes, Câmara Municipal da Amadora e mais recentemente no Museu da 
Assembleia da República, em Lisboa.
Este interesse abrange várias colecções particulares internacionais como 
Lloyd-Bank na Holanda, BESA-Lisboa, E.U.A, França, Angola, Suécia, Reino 
Unido, Espanha, Brasil ,Suíça ,Abu Dhabi, Qatar, Dubai, Quénia e Sri Lanka.

“St António e a lua”
Óleo s/tela - 155x95cm - 2014

“Lx-Rua Augusta”
Técnica mista s/tela - 190x190cm - 2014

-“St António”
Grafiti e técnica mista s/ cartão - 105x75cm - 2014 
- Edição de 7 exemplares

“A Paz”
Grafiti e técnica mista s/ cartão - 105x75cm - 2014 
- Edição de 3 exemplares

“…e se tu puderes sonhar”
Grafiti e técnica mista s/ cartão - 105x75cm - 2014 
- Edição de 4 exemplares

Ricardo Paula e o filho Sebastião Paula


