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A ÁRVORE 
DO CONCRETO AO SIMBÓLICO

A relevância temática da exposição funda-se na relação natural e 

instintiva entre a árvore e o Homem, uma relação de 

complementaridade, que se estende até ao respirar.

Em cada trabalho se abre um diálogo silencioso com esses seres 

benéficos, de cuja universalidade arquetípica emergem inúmeras 

manifestações, que abrangem – e muitas vezes interpenetram – o 

concreto, o onírico e a criação artística.

É, assim, para além do território das palavras, numa linguagem que 

ultrapassa a função linear da comunicação, que cada um descobre a 

obra, numa experiência pessoal para a qual concorrem episódios, 

frases e memórias, que configuram um modelo comunicacional em 

que as representações não são um «equivalente exato» da Natureza; 

são antes pretextos para livres experimentações, combinações de 

diferentes elementos da linguagem visual, que quase rompem com a 

figuração, com a representação naturalista da realidade, elevando a 

experiência estética a um nível mais emocional, capaz de proporcionar 

uma integração no universo criado, inspirar, transformar e ampliar 

ideias e conceitos, através de um movimento dinâmico de interação, 

de permuta de energia, entre os artistas, a obra criada e o observador, 

enquanto recetor dessa mesma obra. Só ele fará com que cada 

expressão de arte fique armazenada na alma dos que se declaram 

seus amantes e que, sem se deixarem «colonizar» por quaisquer 

proposições, alcançam sintonia com a mensagem dos criadores.

Texto de Isabel Vasconcelos, maio 2022.

ANTÓNIO MELO ROSA 
Natural do Porto. Licenciatura em Artes Plásticas, Escultura – ESBAP.
Exposições coletivas, desde 1978:
- 4 artistas e 1 poeta no Museu Teixeira Lopes, Vila Nova de Gaia; Ateneu 
Comercial do Porto e Cineclube do Porto; IV Bienal de Arte, Vila Nova de 
Cerveira; Bienal de Escultura-Epidauro, Grécia; Galeria Santa Clara, Coimbra; 
Bienal de Sever do Vouga;  Pernik, Bulgária; Bienal Festa do Avante; Amnistia 
Internacional, Aveiro; Galeria Zeller, Espinho; Museu de Ovar; Galeria Tomás 
Costa, Oliveira de Azeméis; Museu de Arte Sacra de Ovar; Centenário do 
falecimento de Amadeo de Souza-Cardoso, Espinho; Tuna de Vilar de 
Andorinho; “APOIAcomARTE, Santa Maria da Feira.
Exposições individuais, desde 1984:
- Coop. Sem-Margem, Ovar; Quiaios; Porto; Bragança; Santa Cruz-Ilha da 
Madeira; Lousada; CAOvar; V. N. Gaia e Viana do Castelo.
Outras participações:
- Ateliers de Pintura, Marionetas/Fantoches, Cerâmica e Serigrafia, Workshop 
de Cinema de Animação - CINANIMA, Espinho.

JOÃO CAETANO
Natural de Moçambique. Tem o curso de Pintura da Escola Superior de Belas 
Artes do Porto. Iniciou a actividade como ilustrador em 1980 e foi docente no 
Ensino Básico e Secundário. 
Recebeu Menções Honrosas com os livros “Os Mais Belos Contos 
Tradicionais” - Ed. Civilização (1998) e “Conto Estrelas em Ti” – Ed. Campo das 
Letras (2000); obteve ainda a Menção Especial do concurso “Scarpetta 
d’Oro”, em Itália, em 2000.
Foi-lhe atribuído, em 2001, o Prémio Nacional de Ilustração com o livro “A 
Maior Flor do Mundo”, de José Saramago.
Das exposições realizadas, destacam-se: 
- Exposições colectivas anuais no Salão Lisboa, realizadas entre 1998 e 2001;
- Exposição colectiva “As personagens de José Saramago nas artes”, Santa 
Maria da Feira, em 2002;
- Exposição individual “10 Anos de Ilustração”, na Biblioteca Municipal de 
Ovar, em 2003;
- Exposição individual “Interfaces”, no Centro de Arte de Ovar, em 2017.


