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                                          VILARINHO DA FURNA 
                         Que esta morte se celebre no mais luminoso dos dias

  “Vilarinho da Furna” é o título deste projecto e tem como tema a expressão escultórica 
de três diferentes materiais que são a pedra, a cerâmica e o ferro.
  Procura-se que estes materiais se expressem a si mesmos, isto é, falem por si, falem de 
si e na forma como se projectam uns nos outros.
  “Vilarinho da Furna” é um projecto que acontece num formato que podemos 
identificar como “instalação”, mas também como “happening” e acontecerá em 
diferentes configurações/edições.
  A primeira edição aconteceu a 25 de Janeiro deste ano nas ruína de Vilarinho da Furna 
na Serra do Gerês e esta proposta apresenta uma prevista edição que acontecerá com os 
mesmos pressupostos da primeira edição, mas que se acrescenta de dum pressuposto 
temporal preciso, segundo o principio “Que esta morte se celebre no mais luminoso dos 
dias”, emprestando-lhe uma aura de ritual. Será, portanto, uma edição a acontecer no dia 
21 de Junho durante todo o tempo em que o lugar estiver exposto a luz solar directa.
  A morte, considerada como a “eterna noite”, contrapõem-se obviamente ao mais 
luminoso dos dias. Se por um lado, a morte é o mais definitivo fim, é também dos mais 
fortes signos de renovação e é também esse aspecto que é afirmado nesta edição de 
“Vilarinho da Furna”.
  Estão previstas mais duas edições deste projecto a acontecerem na Faculdade pela 
mesma altura, no jardim e na galeria.

  Enquanto a pedra é elemento natural (o trabalho humano é sobre a forma e não sobre 
as suas características como material), a cerâmica e o ferro tornaram-se possíveis a 
partir da relação tecnológica do Homem com a natureza.
  Ao denominar de Paleolítico, Neolítico (que também poderia ser chamada de Era da 
Cerâmica), ou a Era dos Metais, longos períodos, a História reconhece que estes 
materiais tiveram um papel essencial num percurso do qual somos parte do momento 
actual.
  É uma relação mútua entre os materiais e o Homem. Se por um lado os materiais 
devem ao homem o seu próprio processo de elaboração nos casos da cerâmica e do 
ferro, e quase toda a sua capacidade funcional e estética relativamente a todos os 
materiais, é igualmente verdade que o Homem deve aos materiais aquilo em que se 
tornou. Da mesma forma que o Homem fez os materiais, também os materiais fizeram o 
Homem. 
   A pedra, a cerâmica e o ferro em representação dos metais são dos materiais mais 
característicos da Escultura, o que demonstra a grande carga afectiva desta prolongada e 
estratégica relação entre estes materiais e o Homem. 
  Os materiais foram escolhidos como tema deste trabalho pelo seu “peso histórico”, e 
portanto os materiais falam por si e de si, assumindo-se pelas suas características e 
expressão e também pelo “histórico” da relação com o Homem.
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  Cada material encontrou formas, que de alguma maneira expressam de uma maneira 
“vital” as suas próprias características, e que também expressem algum do seu histórico 
da relação com o Homem, e que no confronto entre si ganhem uma espessura sígnica 
portadora de valor estético.
  A Pedra é representada pelas pedras aparelhadas características da arquitectura 
vernácula, tal como as que ainda compõem as ruínas de Vilarinho das Furnas. A 
cerâmica é representada por cântaros e por cantaras de barro vermelho e o ferro é 
representado por lanças. 

  A pedra aparelhada é um signo de construção, de estrutura, de verticalidade, de 
segurança, de abrigo, de conforto, isto é, a pedra aparelhada convoca a ideia de casa por 
formar o seu esqueleto e a sua pele. 
  Mas pedra, e da mesma, neste contexto também é o esqueleto rochoso que aparece 
parcialmente descarnado nas montanhas do outro lado da albufeira. A proximidade 
entre esta pedra aparelhada e a rocha que é montanha torna o signo casa tanto uma 
distinção dum espaço protegido do exterior como a sua continuidade. Natureza e cultura 
em simultâneo.
  Os cântaros aparecem com conotações divergentes.
  Por um lado, o cântaro é um signo de relação com a água, porque serve para a 
disponibilizar, e sendo assim, as formas dos cântaros descaídas e mortas tornam-se 
estranhamente associadas à presença da água excessivamente disponibilizada e 
invadindo as ruínas. 
  Por outro lado as variadas deformações de forma que os cântaros assumem 
emprestam-lhe conotações de material vivo como se fossem de natureza orgânica. 
    As lanças aparecem com a conotação de violência e de morte, em consonância com a 
forma dos cântaros mortos. 
  As formas encontradas para cada um dos materiais dizem de uma forma de considerar 
e de viver os materiais em final de vigência no quotidiano contemporâneo, isto é, 
perderam a sua presença no quotidiano, mas provocam ainda um eco forte dentro de 
nós, que a memória (individual ou colectiva) não explica completamente. São formas 
que expressam uma forma específica de energia para além de qualquer funcionalidade.
  São formas que falam de um mundo morto, e a ausência de outros vestígios humanos 
diz-nos que é de uma morte antiga e definitiva, o que confere a este projecto um tom 
fúnebre.
    No entanto a presença dos cântaros e das lanças sugerem doutra forma, uma morte 
recente, súbita e muito diferente daquela que está inscrita nas ruínas, propondo-as como 
o espaço e o cenário de uma outra narrativa.

3



         

                                             Memória descritiva

  Tal como aconteceu na primeira edição deste projecto e como mostram as imagens, 
todas elas referentes a essa primeira edição, esta edição integrará (apropriação) as ruínas 
de Vilarinho das Furnas, assim como a sua envolvencia, isto é, a albufeira e as 
montanhas circundantes, implicando uma parte da Serra do Gerês. Tem portanto 
características marcadamente site-specific.
  Esta edição difere da primeira pelo número e variedade de cântaros e lanças e pela 
mais pormenorizada e carregada característica temporal.
  Factores da maior importância para a realização desta edição e que são neste momento, 
incertezas será o nível de água na albufeira e o tempo meteorológico no dia aprazado.
  As ruínas serão ocupadas/habitadas por cerca de 30 cântaros quase todos deformados, 
4 lanças com ponta e mais 10 varões de ferro, que enterrados, serão percepcionados 
como lanças.
  As deformações provocadas nas formas dos cântaros sugerem cântaros mortos, 
cântaros em agonia e cântaros prisioneiros. Os cântaros não deformados serão os 
cântaros vitoriosos. Os cântaros têm diferentes dimensões entre os 10 e os 60 cm, e 
alguns aparecem associados entre si por colocação, como se fossem famílias.
  As lanças são de verguinha de ferro de 0.8 cm de secção e têm entre 1,5 e 1 m de 
comprimento.
  Os cântaros e as lanças assumirão diferentes posições ao longo do dia 21 de Junho nas 
ruínas, como quem procura as narrativas possíveis a partir de diversas conjugações entre 
os diferentes elementos constituintes.
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