
 

  

  
  
  

Imprensa Nacional-Casa da Moeda comemora o centenário do 
nascimento de Vieira da Silva  

  
  
Está já disponível nas lojas INCM o objecto artístico alusivo ao centenário do 
nascimento de Maria Helena Vieira da Silva. Produzido, em bronze, pelo método de 
ceras perdidas foram executados apenas 100 exemplares numerados e com 
certificado de garantia.   
  
A INCM convidou o escultor José Aurélio a conceber um objecto de arte que assinala 
o nascimento da pintora. Segundo o autor a peça, representa em simultâneo, duas 
realidades distintas, embora complementares, como se uma medalha ostentasse o 
anverso e o reverso num só lado.  
  
O cone que dá a forma à peça, representa o pico que simboliza a importância da 
pintora durante várias décadas do século XX, nas quais ombreou com os artistas mais 
notáveis do seu tempo. Envolvendo o cone, um delicado relevo sugere uma pintura – 
de costas para ela, como se dela tivesse emergido, a figura de Vieira da Silva sentada 
num banco alto, espera por nós.  
  
Maria Helena Vieira da Silva nasceu em Lisboa em 13 de Junho de 1908, e morreu 
em Paris em 6 de Março de 1992. Pintora de renome internacional, e difícil enquadrar 
a obra de Vieira da Silva numa só época. Em cada quadro, ela coloca um pouco de si 
própria, retrata o que a rodeia, partindo do seu mundo interior e mediante a 
perspectiva sobre a qual expõem a sua visão particular.  
  
Disponível nas lojas da INCM e na loja online em www.incm.pt esta peça da autoria 
do escultor José Aurélio tem um preço comercial de 144,00 Euros a que acresce o 
IVA à taxa de 20%.  
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