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Vinte e seis painéis de Alvaro Pi-
rez, cinquenta e oito obras cedidas 
por grandes e prestigiados mu-
seus europeus e coleções privadas: 
a exposição Alvaro Pirez d’Évo-
ra. Um pintor português em Itália 
nas vésperas do Renascimento nas-
ceu da colaboração entre o Museu 
Nacional de Arte Antiga, de Lis-
boa, e o Polo Museale della Tosca-
na, de Itália, assumindo-se como 
um evento de grande alcance no 
panorama das exposições inter-
nacionais a serem proximamen-
te inauguradas. A realização desta 
mostra só foi possível graças ao 
generoso contributo da Fundação 
La Caixa/BPI, parceiro estratégico 
do MNAA.
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Para a cultura portuguesa, Alvaro 
Pirez reveste-se de uma particu-
lar importância, como o primeiro 
pintor documentado aqui nasci-
do e de quem se conhecem obras 
seguramente identificadas, ain-
da que toda a sua atividade tenha 
decorrido em Itália, e, particu-
larmente, na Toscana. O artista é 
também recordado brevemente 
por Giorgio Vasari (1568) como 
«Álvaro di Piero di Portogallo».

O MNAA propõe-se apresentar 
uma ampla perspetiva do traba-
lho do pintor a partir da sua for-
mação, aprofundando o contexto 
cultural e as principais influên-
cias que teve ao longo da carreira.  



________

Gentile di Niccolò 
di Giovanni
di Massio, 
dito Gentile 
da Fabriano
Virgem 
da Humildade
Final da segunda 
década do século 
xv
Têmpera e ouro 
sobre madeira
Pisa, Museo 
Nazionale di San 
Matteo,
inv. 4909

________

Guido di Pietro (Fra Giovanni
da Fiesole), dito Fra Angelico
Casamento da Virgem
c. 1435-1440
Têmpera e ouro sobre madeira
Florença, Museo di San Marco,
inv. 1890.1493

________

Guido di Pietro (Fra Giovanni
da Fiesole), dito Fra Angelico
Dormição da Virgem
c. 1435-1440
Têmpera e ouro sobre madeira
Florença, Museo di San Marco,
inv. 1890.1501

A exposição, a primeira grande 
retrospetiva dedicada a Alvaro 
Pirez, dará, de início, particular 
relevo à sua pequena mas precio-
sa Anunciação, recentemente ad-
quirida pelo MNAA. Trata-se de 
umas das obras mais fascinantes 
de Alvaro Pirez, que pertenceu já 
à coleção do chanceler alemão de 
Konrad Adenauer.

Alvaro Pirez nasceu em Évo-
ra mas a sua atividade está ape-
nas documentada em Itália entre 
1410 e 1434. A primeira destas 
duas datas refere-se aos contactos 
iniciais para a decoração a fresco 
feitos na primavera de 1411, com 
outros quatro artistas originários 
de Florença, para a fachada do Pa-
lácio Datini, em Prato, na Toscana 
(Itália). O palácio tinha sido resi-
dência de Francesco di Marco Da-
tini, um dos mais importantes e 
ricos mercadores italianos do seu 
tempo, com entrepostos comer-
ciais espalhados por todo o Medi-
terrâneo (Pisa, Génova, Avinhão, 
Barcelona, Maiorca, Valência). 

Alguns fragmentos desta deco-
ração pictórica que ainda hoje 
se conservam serão expostos ce-
nograficamente numa sala do 
museu inteiramente consagra-
da a esta campanha decorativa, 
acompanhados por um conjunto 
de documentos de que se desta-
ca o registo manuscrito que pela 

primeira vez refere o pintor por-
tuguês. Nesta sala será também 
exposta a tábua da Virgem com 
o Menino e santos do Museu de 
Évora, uma das suas mais antigas 
obras conhecidas, provavelmente 
ainda alguns anos  anterior ao ci-
clo de frescos do palácio Datini.



A segunda data (1434) aparece 
inscrita, com a assinatura do pin-
tor, no pequeno altar portátil do 
Herzog Anton Ulrich-Museum de 
Braunschweig (Alemanha), obra 
da fase tardia do artista e o único 
dos seus trabalhos que se encontra 
datado. De resto, são raras as obras 
documentadas de Alvaro Pirez: 
não há até agora notícias sobre o 
pintor em Portugal, enquanto em 
Itália se conservou nos arquivos a 
memória de alguns trabalhos rea-
lizados nos Anos Vinte do século 
XV na Toscana, onde esteve cer-
tamente ativo – além de Prato, em 
Pisa, Lucca e Volterra. Está assina-
da, por exemplo, a grande tábua 

de altar da igreja de Santa Croce, 
em Fossabanda, Pisa, que apresen-
ta no primeiro plano, em grandes 
capitais, a inscrição em português 
“ÁLVARO PIREZ D’EVORA PIN-
TOV”. Esta extraordinária obra 
sairá de Itália pela primeira vez, 
para ser apresentada em Lisboa, 
onde, com as suas cores irides-
centes e a profusão de ouro sabia-
mente trabalhado, encantará com 
certeza o público português. Fasci-
nante é igualmente a difusão de al-
gumas das mais significativas das 
obras de Pirez na bacia do Medi-
terrâneo, particulamente em Ca-
gliari (Sardenha) e Nola, perto de 
Nápoles: também estas cidades 

estarão devidamente representa-
das nesta exposição, com as obras 
dali provenientes. Outra pintura de 
grande qualidade, originariamen-
te de Puglia (Itália) mas hoje con-
servada no Museu de Belas-Artes 
de Budapeste, estará presente no 
MNAA, reforçando a ideia de cir-
culação das obras no Mediterrâ-
neo e uma provável atividade de 
Alvaro Pirez fora da Toscana.

No percurso expositivo estarão 
também presentes alguns exem-
plos de obras portuguesas do mes-
mo período, dando ao visitante a 
oportunidade de imaginar qual o 
papel que a arte nacional pode ter 

________

Alvaro Pirez 
d’Évora
Cristo Ressuscitado 
Abençoando
c. 1430-1435
Têmpera e ouro 
sobre painel 
de freixo
Budapeste, 
Szépművészeti 
Múzeum, 
inv. 51.801

________

Alvaro Pirez 
d’Évora
Santa Luzia 
Datada de 1430
Têmpera e ouro 
sobre madeira
Nola, Convento 
dei Cappuccini



tido na formação da sua cultura 
visual, embora o seu estilo derive 
sobretudo da experiência italiana.

Grande parte da exposição con-
centrar-se-á nos lugares ligados 
à atividade do pintor na Toscana. 
A cada uma dessas cidades será 
dedicada uma sala, facilitando 
assim a perceção das escolas pic-
tóricas italianas ativas em Lucca, 
Pisa, Volterra e Prato. Estes nú-
cleos permitirão apresentar aos 
visitantes uma panorâmica de im-
portantes realidades artísticas ita-
lianas, mas habitualmente menos 
conhecidas do público, mas fami-
liarizado com as produções mais 
célebres de Florença e Siena.
No núcleo dedicado a Lucca será 
apossível admirar a reconstrução 
parcial de um políptico de Pirez, 
provavelmente datado de 1424, e 
cujos fragmentos se conservam 
nas prestigiosas coleções do Lin-
denau-Museum de Altenburg 
(Alemanha).

À cidade de Pisa será reservado 
um amplo espaço, já que foi pro-
vavelmente a cidade onde Pirez 
fez a sua firmação e em que mais 
tempo trabalhou, tendo sido por 
isso considerado um pisano de 
adoção. Mas foi para as igrejas de 
Volterra que o pintor português 
realizou a maior parte dos seus 
trabalhos, recordados nas fontes e 
documentação da época: o núcleo 
reservado a esta cidade toscana 
apresentará exclusivamente obras 
suas, incluindo o políptico de rico 
cromatismo, e que apresenta tam-
bém parte da sua assinatura, rea-
lizado para esta cidade.

________

Alvaro Pirez 
d’Évora
Virgem com 
o Menino e Anjos
c. 1425-1430
Têmpera e ouro 
sobre madeira
Pisa, Igreja 
de Santa Croce
in Fossabanda

________

Alvaro Pirez d’Évora [com Ambrogio di Baldese, 
Lippo d’Andrea, Niccolò Gerini e Scolaio di Giovanni]
Documentado 1411
Sinopias destacadas
Prato, Archivio di Stato (em depósito
na Fondazione Casa Pia dei Ceppi)



horário 
Terça-feira a domingo, 
10h00-18h00 
(encerra a 25 dezembro 
e 1 janeiro) 

preçário 
Normal 
Exposição: € 6,00 
Exposição + Museu: € 10,00 

Criança (até aos 12 anos 
inclusive) + DGPC + GAMNAA
+ ICOM + AICA + imprensa 
+ professores e guias intérpretes 
em formação ou exercício 
de funções 
Exposição: Gratuito 
Exposição + Museu: Gratuito 

BPI/La Caixa (clientes titulares) 
Exposição: Gratuito 
Exposição + Museu: Gratuito 

Jovem (13 a 18 anos) 
Exposição: € 3,00 
Exposição + Museu: € 9,00 

Sénior (+ de 65 anos) 
Exposição: € 3,00 
Exposição + Museu: € 6,00 

Visitantes com mobilidade 
reduzida (60%) 
e 1 acompanhante 
(mediante comprovação 
documental)
Exposição: Gratuito
Exposição + Museu: Gratuito

Escolas e Universidades 
(Ensino Básico a Doutoramento) 
(com marcação prévia) 
Exposição: Gratuito
Exposição + Museu: Gratuito

Universidades Séniores/por aluno 
(com marcação prévia) 
Exposição: € 3,00 
Exposição + Museu: € 3,00 

Agências e operadores turísticos 
Exposição: desconto de 10% 
por grupos de 20 bilhetes 

visitas orientadas
Público em geral 
Quarta-feira e domingo, 15h30
(a partir de 11 de dezembro, 
exceto 22 e 29 de dezembro 
e 15 de março)
Inscrições individuais, limitadas, 
por ordem de chegada, 
até 30 minutos antes, por 
telefone ou presencialmente: 
213 912 800 / bilheteira da 
exposição (Janelas Verdes).
€ 3,00 por pessoa
O bilhete da visita orientada não 
dispensa a aquisição do bilhete 
para a exposição temporária

Grupos 
Terça-feira a domingo 
Marcação prévia obrigatória: 
213 912 800 / se@mnaa.dgpc.pt 
(nos dias 14 e 15 de março não 
serão autorizadas visitas guiadas) 

Grupos 
(com orientação do MNAA) 
Terça-feira a domingo 
Marcação prévia obrigatória: 
213 912 800 / se@mnaa.dgpc.pt 
Até 10 participantes: € 30,00
De 11 a 20 participantes: € 3,00 
Escolas do Ensino Básico 
e Secundário: Gratuito

Visita-jogo para famílias
1º domingo do mês, 2 de fevereiro 
e 1 de março, 11h30
Famílias com crianças a partir  
dos 6 anos.
Inscrições individuais, limitadas, 
por ordem de chegada,  
até à 6ª-feira anterior:  
213 912 800 / se@mnaa.dgpc.pt
Atividade gratuita (mediante  
inscrição e apresentação 
do bilhete de entrada)

IMAGENS EM ALTA RESOLUÇÃO: 
https://drive.google.com/drive/folders/1rjK3BHEADD8oi32_cezdWSWpNCev6EsT?usp=sharing



Museu Nacional de Arte Antiga
Criado em 1884, o MNAA-Museu Nacional de Arte Antiga alberga a mais relevante coleção pública 
do País. Pintura, escultura, artes decorativas – portuguesas, europeias e da Expansão –, desde a Idade 
Média até ao século XIX, incluindo o maior número de obras classificadas como «tesouros nacionais».
No acervo do MNAA, destacam-se os Painéis de São Vicente, de Nuno Gonçalves, obra-prima  
da pintura europeia do século XV, a Custódia de Belém, de Gil Vicente, mandada lavrar por  
D. Manuel I e datada de 1506, os Biombos Namban, final do século XVI, registando a presença dos 
portugueses no Japão, Tentações de Santo Antão, de Bosch, exemplo máximo da pintura flamenga do 
início do século XVI, São Jerónimo, de Dürer, inovadora representação do santo, e importantes obras 
de Memling, Rafael, Cranach ou Piero della Francesca.     www.museudearteantiga.pt

Polo Museale della Toscana
Instituído em março de 2015, o Polo Museale della Toscana, gere, tutela e valoriza 49 sítios 
de interesse cultural propriedade do estado italiano, alguns dos quais estão inscritos na Lista 
do Património Mundial da UNESCO. Trata-se de um património riquíssimo, situado nas províncias 
de Florença, Siena, Arezzo, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Livorno e Grosseto. Pinacotecas, museus 
de arqueologia, os palácios dos Médicis, igrejas conventos e mosteiros são testemunhos da longa 
história da Toscana: dos antigos sítios etruscos e romanos até ao vasto património que, 
da Idade Média ao século XIX, caracterizaram as produções artísticas toscanas e italianas.     
www.polomusealetoscana.beniculturali.it

Museu Nacional de Arte Antiga
Fundação “la Caixa” e BPI
As duas entidades estabeleceram um acordo de colaboração para o desenvolvimento de projetos
de caráter social e cultural em Portugal após o CaixaBank se tornar acionista maioritário do BPI.
Fruto desta colaboração, Portugal converte-se no epicentro do compromisso internacional da
Fundação “la Caixa” que prevê alcançar um orçamento anual de 50 milhões de euros destinados à 
ação social em Portugal. A Fundação implementa os seus programas estratégicos de integração 
laboral, atenção aos idosos e de assistência às pessoas com doenças em estado avançado. Também 
se leva a cabo outros projetos, tais como a criação de polos de desenvolvimento económico, assim 
como alianças com museus e entidades culturais de Portugal. A Fundação “la Caixa” representa hoje 
um modelo único de compromisso social. Criado há mais de 110 anos, quando se fundou em 1904 
em Barcelona a Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, ”la Caixa”. Desde o seu início, a entidade 
singularizou-se por uma clara finalidade social dirigida a evitar a exclusão financeira e a fomentar 
o desenvolvimento socioeconómico do território. A Fundação “la Caixa” é atualmente a primeira 
fundação de Espanha e uma das mais importantes do mundo. As atividades de divulgação cultural 
são uma das grandes prioridades da Fundação “la Caixa”. Para isso, conta com alianças estratégicas, 
como as formalizadas com o Museu Britânico, o Museu do Louvre ou o Museu do Prado e com 
instituições portuguesas de referência, tais como a Fundação de Serralves ou a Fundação Calouste 
Gulbenkian.     https://obrasociallacaixa.org    www.bancobpi.pt


