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50 x 35 cm

Ass, dat. 1967, cid.
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1.  BARRICA
(Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993)

Caminho com pessoas e paisagem

Óleo sobre tela

45 x 55 cm

Ass, cid, sem data. 

2.   DESCARTES GADELHA        
(Fortaleza, CE 1943)

Intitulado: "Tempo de Arraia" 

Óleo sobre tela

53 x 63 cm

Ass, cie. 

No verso: assinado, datado outubro 

de 1976 e numerado 483. 

3.  HELOÍSA JUAÇABA 
(Guaramiranga, CE 1926 - 

Fortaleza, CE 2013)

Paisagem e lago

Óleo sobre tela

34 x 85 cm

Ass, dat. 2007, cid e no verso.
o verso. 
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4.  TRÍPTICO 
(Ascal - Fortaleza, CE 1943,

Vando Figueirêdo - Fortaleza, CE 1952 

e Claudio Cesar - Rio de Janeiro, RJ 1956)

Temas variados

Acrílica sobre tela

20 x 30 cm (cada)

Assinados e datados 2008.

5.  AFONSO LOPES
 (Fortaleza, CE 1918 - 2000)

Cabeça masculina com chapéu

Desenho a nanquim sobre papel

30 x 20 cm 

Ass, dat. 2000, cid. 

6.  ESTRIGAS
(Fortaleza, CE 1919 - 2014)

Casal de pássaros

Aquarela sobre cartão

28 x 38 cm

Ass, dat. 2003, cie. 
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7.  OTACÍLIO DE AZEVEDO
(Redenção, CE 1892 - Fortaleza, CE 1978)

Paisagem com açude e casinha

Óleo sobre tela

57 x 83 cm

Ass, dat. 1945, cie. 

 9.   GARCIA

Primitivismo

07 (sete) quadros pequenos com mini cavalete

Aves

Óleo sobre tela

15 x 20 cm

Assinados e datados 2009 e 2010.

Artista: aluno da Escola Chico da Silva. 

8.  CARLOS BRACHER
(Juiz de Fora, MG 1940)

Intitulado: "Auto-Retrato"

Óleo sobre tela colada em eucatex

46 x 33 cm

Ass, cie. 

Intitulado: "Auto-Retrato" - Óleo sobre tela colada em eucatex - 46 x 33 

cm - Ass, cie. Consta, no verso, etiqueta do ateliê do artista com a 

descrição da obra: intitulado, datado, assinado, situado em Ouro Preto, 

em 11/10/1972 e numerada 86/72. 



10.  FLORIANO TEIXEIRA 
(Cajapió, MA 1923 - Salvador, BA 2000) 

Intitulado: "Touro"

Acrílica sobre tela

40 x 40 cm

Ass, dat. 1991, cid. 
No verso: assinado, datado 1991 e situado em Salvador. Consta etiqueta do ateliê do artista com a descrição

de aquisição da obra. Reproduzido no livro "Dicionário das Artes Plásticas do Ceará", Luciano Montezuma e Nilo 

Firmeza, 1ª Edição, pág.19. 
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12.  BARRICA 
(Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993)

Pessoas e Casario

Óleo sobre tela

45 x 55 cm

Ass, cid, sem data.

11.  F. MATOS

Marinha

Óleo sobre madeira

29 x 60 cm

Ass, dat. 12-7-67, cie.

13.  ATRIBUÍDO A ZÉ PINTO

Escultura com sucata de peças de veículos, representando ‘‘Robô’’, 

87 cm.
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15.  MÁRIO BARATTA   
(Rio de Janeiro, RJ 1914 - Fortaleza, CE 1983) 

Figura de barco ao mar

Óleo sobre tela

50 x 40 cm

Ass, dat. 1972, cid. 

14.  TARCÍSIO FÉLIX 
(Granja, CE 1943)

Casa de Ferreiro

Óleo sobre tela

22 x 27 cm

Ass, dat. 1991, cie. 

 

16.  DESCARTES GADELHA
(Fortaleza, CE 1943)

Intitulado: "Lavadeiras da Varjota"

Óleo sobre tela colada sobre cartão

24 x 30 cm

Ass, cie, sem data.

Consta no verso selo da Cartone Telato. 
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18.  MATEUS 
(Fortaleza, CE 1943)

Pescador 

Acrílica sobre tela

59 x 90 cm 

Ass, dat. 2005, cid.

17.  FLÁVIO PHEBO
(Fortaleza, CE 1929 - São Paulo, SP 1986)

Paisagem Açude de Caucaia

Óleo sobre madeira

40 x 55 cm

Ass, dat. 3/48, cid.

Raríssima obra do começo de carreira do artista, que deixou poucos 

registros de pintura.

19.  ZENON BARRETO 
(Sobral, CE 1918 – Fortaleza, CE 2002)

Paisagem

Aquarela sobre papel

40 x 30 cm

Ass, dat. 1988 cid.
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20.  JOÃO CARLOS GALVÃO 
(Rio de Janeiro, RJ 1941)  

Intitulado: "Because of you"

Relevo Madi (movimento, abstração, dimensão e invenção)

100 x 100 x 13 cm

No verso: Ass, dat 2005 e com inscrição RG 046. 

Esta obra consta no catálogo da exposição "Arte MADI", pág. 12 e 13, realizada na Galeria Multiarte Fortaleza, em 2005.

20.  JOÃO CARLOS GALVÃO 
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21.  CARMÉLIO CRUZ 
(Canindé, CE  1924)

Intitulado: "Outono"

Acrílica sobre tela

80 x 40 cm

Ass, dat. 1981, cie.
No verso: assinado, datado e intitulado. Esta obra participou da 

exposição "A Paisagem Cearense", no CCBNB, Cariri, nos dias 4 Abril

 a 30 de Junho/2006. 

22.  BABÁ

Sapo e insetos

Acrílica sobre tela

95 x 120 cm

Ass, dat. 3-7-2001, cid

Artista: aluno da Escola Chico da Silva

23. CIZIN

Escultura em madeira,

representando "O Profeta", 115 cm.
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24.  CÍCERO MANOEL
(Teresina, PI 1966)

Coleção de 05 (cinco) desenhos da série 

"Tipos Urbanos"

Desenho a nanquim sobre papel

28 x 20 cm

Assinados e datados 2009 e 2011.

25.  ALDEMIR MARTINS 
(Ingazeiras, CE 1922 - São Paulo, SP 2006)

Mulher

Desenho a nanquim aquarelado sobre papel

32 x 23 cm

Ass, dat. 1960, cid. Consta nº 7 no cid.
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26.  GEORGES WAMBACH 
(Antuérpia, Bélgica 1901 - Rio de Janeiro, RJ 1965)

Intitulado:" Mucuripe"

Óleo sobre tela

65 x 100 cm

Ass, dat. 1950, cid.
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27.  ALDEMIR MARTINS 
(Ingazeiras, CE 1922 - São Paulo, SP 2006)

Intitulado: "Gato"

Técnica mista

50 x 35 cm

Ass, dat. 1967, cid.

Consta, no verso, etiqueta da Galeria de Arte Roberto Alban. 



28.  ESTRIGAS
(Fortaleza, CE 1919 - 2014)

Figurativo

Técnica mista sobre papel

23 x 14 cm

Ass, cid, sem data.

29.  CLÓVIS GRACIANO
(Araras, SP 1907 – São Paulo, SP 1988)

Mulheres levando água em pote

Gravura água forte

79/100

23 x 18 cm

Ass, cid, sem data. 

30.  ALDEMIR MARTINS 
(Ingazeiras, CE 1922 - São Paulo, SP 2006)

Coqueiros

Desenho a nanquim sobre papel artesanal

18 x 24 cm

Ass, dat. 1992, cic.
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Esta obra é um dos estudos para o painel em pastilhas vítreas, 

que Estrigas idealizou em 2004, na parte lateral da sede da 

empresa J. Macêdo, na Ponta do Mucuripe, em Fortaleza, que 

representa uma visão da chegada do navegador espanhol 

Vicente Yanez Pinzón, ao Ceará. 



VI LEILÃO DE OBRAS DE ARTE -  17

Coleção de 4 (quatro) Xilogravuras Intituladas: "Personagem Contemporâneo",

"Realidades, Culpas?", "Sem Saída", "Um + Um = Dois"

Xilogravuras 189/300

30 x 42 cm

Ass, dat. 1967, cid. 

31.  ANTÔNIO HENRIQUE AMARAL 
(São Paulo, SP 1935 - 2015)

Intitulado: "Tempo de Arraia"

Óleo sobre tela

50 x 40 cm

Ass, dat. 2004, cie. 

No verso: intitulado, assinado e datado 2004.

32.  DESCARTES GADELHA
(Fortaleza, CE 1943)
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Xilogravura 10/50

36 x 43 cm

Ass, dat. 1999, cid. 

34.  NAUER ESPÍNDOLA
(São Bernardo, MA 1960)

Cena urbana de Fortaleza antiga

Aquarela sobre papel monocromático em preto

32 x 43 cm

Ass, dat. 1975, cid. 

35.  RUBENS DE AZEVEDO
(Fortaleza, CE 1921 - 2008)

05 (cinco) esculturas em madeira, 

representado ‘‘Personagens 

Folclóricos’’

80 à 100 cm.

33.  ATRIBUÍDO A CIZIN

Um dos grandes artistas de gravura do Ceará. Em 2015, para celebrar os 

60 anos da Universidade Federal do Ceará, o Grupo Matrix, formado em outubro 

de 2014, por sete renomados artistas: Abelardo Brandão, Diego Sann, Francisco 

Bandeira, Marcelo Silva, Nauer Spíndola, Sérgio Lima e Túlio Paracampos, 

realizou no Salão da UFC, amostra "Matrix Expõe". O artista Nauer participou 

com a “maior gravura do mundo”, com mais de 30 metros de comprimento.
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Cavalheiro Mítico

Gravura P.A. (prova do artista)

Água forte

25 x 34 cm

Ass, cid.

37.  MARCELO GRASSMANN 
(São Simão, SP 1925 – São Paulo, SP 2013)

Homens tangendo parelha de bois

Desenho sobre papel

19 x 29 cm

Ass, cid, sem data. 

Consta no canto inferior direito texto ilegível.

38.  BARRICA
(Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993)

Pássaro

Xilogravura 16/30

40 x 55 cm

Ass, dat. 1988, cid. 

36.  ALDEMIR MARTINS
(Ingazeiras, CE 1922 - São Paulo, SP 2006)



20  - VI LEILÃO DE OBRAS DE ARTE

Casal de Pavão estilizado

Acrílica sobre tela

70 x 100 cm

Ass, dat. 18.08.2004, cic. 

Artista: aluno da Escola Chico da Silva. 

40.  BABÁ  

Coleção de 2 (dois) quadros

Intitulados: "Lua com Mel" e "Locomotiva do Amor"

Técnica mista sobre papel

22 x 33 cm

Ass, dat. 1994.

No verso: intitulado, assinado e situado Fort-Ce-Brasil.

41.  VANDO FIGUEIRÊDO
(Fortaleza, CE 1952)

Intitulado: "O que eu queria que ela pensasse"

Esmalte e acrílica sobre tela

60 x 45 cm

Ass, cic, dat. cid, 18-06-1985. 

Consta, no verso, etiqueta "MASP PIRELLI", Nº 1917.

39.  JORGE LUIZ SILVEIRA DE ARAUJO 
(Fortaleza, CE 1959)
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Paisagem urbana com menino soltando arraia

Óleo sobre tela

37,5 x 47,5 cm

Ass, dat. 1968, cie.

Registro no verso, nº 81 BL.

42.  BARBOSA LEITE 
(Uruoca, CE 1920 - Duque de Caxias, RJ 1996)  

Marinha

Óleo sobre tela

46 x 61 cm

Ass, cid, sem data.

43.  BARRICA
(Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993)



22  - VI LEILÃO DE OBRAS DE ARTE

Escultura em madeira, representando "São Francisco"

176 cm.

45.  ATRIBUÍDO A CIZIN

44. AUDIFAX RIOS 
(Santana do Acaraú CE 1946 - Fortaleza CE 2015)

Coleção de 5 (cinco) representações de artistas plásticos 

(Estrigas, Wambach, Sérvulo Esmeraldo, Zé Pinto e  J. Figueiredo)

Óleo sobre tela

27 x 22  cm

Assinados e datados 2000. 
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Peixe - Primitivismo

Guache sobre cartolina

56 x 75 cm

Ass, dat. 1964, cie.

Esta obra participou da exposição "Chico da Silva em 3 Dimensões", 

no CCBNB,  nos dias 18 julho a 20 agosto/2005, em Fortaleza/CE. 

Reproduzido no livro "Dicionário das Artes Plásticas do Ceará", 

Luciano Montezuma e Nilo Firmeza, 1ª Edição, pág.36. 

48.  CHICO DA SILVA
(Alto Tejo, AC 1922 - Fortaleza, CE 1985)

46.  ORLANDO TERUZ
(Rio de Janeiro, RJ 1902 – 1984)

Frevo

Desenho a lápis (grafite) sobre papel

31 x 46 cm

Ass, dat. 1980 e situado Rio, cid. 

47.  LUIZ HERMANO 
(Preaoca, CE 1954)

Antropomorfismo

Guache sobre papel

40 x 100 cm

Ass, dat. 1978, cic. 
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Pássaros

Óleo sobre tela

70 X 90 cm

Ass, dat. 2001, cid.

51.  ANTUNYS
(Solonópole, CE 1970)

49.  BARRICA
(Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993)

Vila de Pescadores

Óleo sobre tela

46 x 55 cm

Ass, cid, sem data.

50.  GÓES

Paisagem do Sertão Cearense 

Coleção de 03 (três) quadros

Óleo sobre tela

30 x 20 cm

30 x 20 cm

35 x 25 cm

Ass, cid. no verso, 

assinado e datado 1972. 
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Briga de Galos

Acrílica sobre tela

74 x 109 cm

Ass, dat.9.2005, cid.

Artista: aluno da Escola Chico da Silva.

54.  BABÁ

52.  ATRIBUÍDO A CIZIN

Escultura em madeira, representndo "O Anjo" 

120 cm.

53.  RICARTO TAVARES

Briga de Galos

Óleo sobre tela

28 x 46 cm

Ass, cie, sem data.

Retirantes

Óleo sobre tela

 27 x 35 cm

Ass, cid, sem data. 
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Pássaro

Acrílica sobre tela

46 x 55 cm

Ass, dat. 1990 cie.

55.  ALDEMIR MARTINS 

(Ingazeiras, CE 1922 - São Paulo, SP 2006)

No verso: assinado, datado junho 1990 e situado São Paulo. Registro do Ateliê no verso nº 098-90. Reproduzido no livro "Aldemir Martins 

por Aldemir Martins", editado por Benemar Guimarães, 2005, na pág. 229. "Os pássaros, com sua múltiplas formas, de bico grande ou 

pequeno, de cores fortes ou delicadas, nunca deixaram de marcar presença em todas as fases de minhas atividades no mundo das artes". 

(Aldemir Martins).  
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Garças com pescoços entrelaçados

Óleo sobre tela

93 x 78 cm

Ass, dat. 30.12.2004, cie.

Artista: aluno da Escola Chico da Silva.

58.  BABÁ

Intitulado: ‘‘Cácia do Jardim’’

Óleo sobre madeira

22 x 31 cm

Ass, dat. 1942 e situado Rio, cid. Reproduzido no livro "Dicionário 

das Artes Plásticas do Ceará", Luciano Montezuma e Nilo Firmeza, 

1ª Edição, pág.15. 

56.  SINHA D' AMORA
(Lavras da Mangabeira, CE 1906 - Rio de Janeiro, RJ 2002)

Estação de Trem e Pessoas

Óleo sobre tela

44 x 75 cm

Ass, cid, sem data.

Reproduzido no livro "Coleção Oboé Artes Plásticas", 

Luciano Montezuma (Textos) e Audifax Rios (Ilustrações).

57.  BARRICA
(Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993)
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Animal Fantástico

Desenho a nanquim colorida em envelope de carta, com selo 

e carimbos que complementam o desenho (olhos do animal), 

emitido no Shopping Center Iguatemi, São Paulo, em 1980

13 x 20,5 cm

Ass, dat. 1980, cid.

61.  ALDEMIR MARTINS 
(Ingazeiras, CE 1922 - São Paulo, SP 2006)

Voos Noturnos

Guache sobre papel

41 x 59 cm

Ass, dat. 2001, cid. 

59.  ZÉ TARCÍSIO
(Fortaleza, CE 1941)

Impressão gráfica da obra "Celebration"

23 x 22 cm

Assinada pelo artista com pincel de tinta prateada.

60.  ROMERO BRITO 
(Recife, PE 1963)
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Cena de enforcamento da série de Tiradentes

Gravura a água-forte sobre papel 8/50

39,5 x 26,5 cm

Tiragem comemorativa, assinada por João Cândido, cid, 

com carimbo de Portinari no cie.

64.  CANDIDO PORTINARI 
(Brodowski, SP 1903 – Rio de Janeiro, RJ 1962)

Coleção de 07 (sete) gravuras em metal originais, que acompanha 

texto de Flavio Motta, foram tiradas 50 (cinquenta) exemplares. 

Ass, datados 1979, exemplar nº 28.

63.  ALDEMIR MARTINS 
(Ingazeiras, CE 1922 - São Paulo, SP 2006)

Portrait masculino

Tiradentes

Nanquim aguada

47 X 36 cm

Ass, cie, dat. 67 cid.

62.  INIMÁ DE PAULA 
(Itanhomi, MG 1918 - Belo Horizonte, MG 1999) 
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Primitivismo

06 (seis) pequenos quadros

Temas variados

Óleo sobre tela

25 x 30 cm

assinados e datados 2004 e 2005.

Artista: aluno da Escola Chico da Silva. 

66.  GARCIA

Marinha com barcos e pessoas

Óleo sobre tela

25 x 35 cm

Ass, cid, sem data.

65.  BARRICA
(Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993)

Natureza morta

Aquarela ou Acrílica

30 x 40 cm

Ass, dat. 1982, csd.

67.  AFRÂNIO PESSOA CASTELO BRANCO
(Teresina, PI 1930)



VI LEILÃO DE OBRAS DE ARTE -  31

Paisagem com retirantes

Óleo sobre tela

50 x 60 cm

Ass, dat. 1979, cid.

69.  R. KAMPOS
(Pacatuba, CE 1918 – Fortaleza, CE 1979)

Intitulado: "Gente da Gente"

Acrílica sobre tela

70 x 60 cm

Ass, dat. 2010, cid.

No verso: assinado, datado e numerado: 3.463.

68.  KLEOMAN FONTENELE
(Viçosa, Ce 1948)

Flores

Desenho a nanquim aquarelado sobre papel

56 x 37 cm

Ass, dat. 1963 e situado São Paulo, cic.

No verso, etiqueta da Galeria de Arte Roberto Alban. 

"Flores: não há o que falar: Basta apreciá-las e deixar os 

pensamentos vagarem pelo bem querer..."(Aldemir Martins).

70. ALDEMIR MARTINS
(Ingazeiras, CE 1922 - São Paulo, SP 2006)
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Intitulado: "O outro lado do rio"

Xilogravura em cores 59/100

90 x 47 cm

Ass, dat. 1980, cie. 

71.  SAMICO
(Recife, Pe 1928 - 2013)

Esta obra consta no catálogo da exposição "Samico, do Desenho a 

Gravura", realizada na Pinakoteca de São Paulo, em 2004.   Samico tem 

obras em importantes museus e galerias pelo mundo, como: o Museu 

de Arte Moderna Aloísio Magalhães – MAMAM (Recife), a Pinacoteca

do Estado de São Paulo (São Paulo) e o Museum of Modern Art – 

MoMA (Nova Iorque, EUA), com as obras "Suzana no Banho" e "Batalha 

dos Anjos". Sua fantástica linguagem de símbolos encanta e exprime 

imediatamente a narrativa. É considerado por muitos críticos o 

maior expoente da xilogravura brasileira. 
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Hydra v/c

Gravura 20/20

120 x 120 cm

Ass, dat. 2003, cid. 

Maria Bonomi é um dos mais expressivos nomes da gravura brasileira, campo no qual adquiriu reconhecimento 

internacional. Tem coleções em museus como o Museum Art (Nova Iorque), Museu do Vaticano (Roma), Museu 

Bezelel (Jerusalém) e Museu de Arte Moderna (São Paulo). 

72.  MARIA BONOMI 
(Meina, Itália 1935)
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Artesãos em Olaria

Técnica mista sobre papel

16 x 23 cm

Ass, cid sem data. 

75.  BARRICA
(Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993)

Intitulado: "Imagens de um desvaneio sensual com máscara" (concepção 

pessoal do autor)

Óleo sobre tela

100 x 120 cm

Ass, dat. 2002, cid. E no verso: Intitulado, 

assinado, datado e situado Fortaleza-Ce. 

Artista: aluno da Escola Chico da Silva.

73.  IVAN DE ASSIS

São Francisco e Crianças no Jardim

Coleção de 2 (dois) quadros

Óleo sobre tela

41 x 30 cm

Ass, dat. 2005, cid.

74.  MATEUS
(Fortaleza, CE 1943)
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Peixe

Técnica mista sobre papel

33 x 42 cm

Ass, dat. 1999, cid.

78.  HILTON QUEIROZ 
(Mulungu, CE 1963)

Escultura em madeira, representando ‘‘Pássaros e Répteis’’ 

(aproveitando um tronco de árvore)

80 x 140 cm .

76.  CIZIN

Gravuras Bandeirinhas

70/120

58 x 40 cm

Ass, cid, sem data. 

No abstracionismo geométrico, Volpi ganhou o prêmio de 

    melhor pintor nacional, na II Bienal de São Paulo, em 1953.

77.  ALFREDO VOLPI 
(Lucca, Itália 1896 – São Paulo, SP 1988)
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Pessoas e Casario

Óleo sobre tela

45 x 55 cm

Ass, cid, sem data.

81.  BARRICA
(Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993)

Intitulado: "Pássaro Crucificado"

Acrílica sobre tela

 70 x 50 cm

Ass, dat. 2003, cid. E no verso: intitulado e assinado.

79.  FLÁVIO URQUIZAH

Primitivismo

06 (seis) quadros pequenos 

Temas variados

Óleo sobre tela

25 x 30 cm 

Assinados e datados 2003 e 2005

Artista: aluno da Escola Chico da Silva. 

80.  BABÁ
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Escultura em madeira, representando ‘‘Jesus Cristo’’

180 cm.

84.  CIZIN

Meninos jogando bola

Óleo sobre tela

58 x 76 cm

Ass, dat. 2010, cid.

82.  MATEUS
(Fortaleza, CE 1943)

Briga de Galos

Acrílica sobre tela

78 x 119 cm

Ass, dat.2.2011, cic.

Artista: aluno da Escola Chico da Silva.

83.  BABÁ



Gravura em metal em cores, impressa sobre papel (água tinta e goiva) 

76 x 57 cm

Ass, dat. 1981, cid.

85.  ARTHUR LUIZ PIZA
(São Paulo, SP 1928 - Paris, França 2017)

Portrait de Aldemir Martins

Técnica mista

90 x 64 cm

Ass, dat. 2004, cid. 

86.  RAIMUNDO DIAS
(Orós, Ce 1964)

Cena urbana estilizada

Aquarela e nanquim sobre papel

31 x 22 cm

Ass, dat. 1999, cid. 

87.  RAIMUNDO GARCIA DE ARAUJO 
(Maranguape, CE 1915)
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Reproduzido no livro Piza - Catalogue General Louvre Gravé, de K. Masrour

(Paris, Art Moderne Internacionale, 1981). Em termos técnicos de gravura, 

foi considerado um dos maiores gravadores da segunda metade do século 20. 

Seus trabalhos estão presentes em coleções das mais importantes instituições 

culturais como o MoMa e o Guggenheim, em Nova Iorque, a Bibliothèque 

Nationale de France e o Centre George Pompidou, em Paris e o MAM RJ e o 

MAM SP, no Brasil. 



Cena de feira do interior com vendedor de galinhas

Óleo sobre tela

61 x 51 cm

Ass, cid, sem data.

88.  RICARTO TAVARES

05 (cinco) desenhos da série "Tipos Urbanos"

Desenho a nanquim sobre papel

18,5 X 11,5 cm

Assinados e datados 2009.

89.  CÍCERO MANOEL
(Teresina, PI 1966)
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Coleção de 3 (três) quadros

Carnaubeiras

Óleo sobre tela

50 x 40 cm

Ass, dat. 2001, cid.

91.  MANO ALENCAR 
(Juazeiro do Norte, CE 1959)
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Galo

Acrílica sobre tela

100 x 71 cm

Ass, dat. 3.4.2011, cie.

Artista: aluno da Escola Chico da Silva.

92.  BABÁ

05 (cinco) esculturas em madeira,

masculinas ‘‘Tradições populares’.

80 à 100 cm.’

90. CIZIN



Intitulado: "Mãe com Filha, Pai e Urubu", da série Catadores de Jangurussu

Óleo sobre eucatex

85 x 63 cm

Ass, cie, sem data.

93.  DESCARTES GADELHA
(Fortaleza, CE 1943)

Pessoas, casario e árvore

Óleo sobre tela

45 x 65 cm

Ass, cid, sem data.

94.  BARRICA
(Crato, CE 1908 - Fortaleza, CE 1993)

Da série, Vênus com pássaro

Gravura HC (Horse Commerce) 10/10

37,5 x 48 cm

Ass, cid, sem data.

95.  MILTON DACOSTA
(Niterói, RJ 1915 – Rio de Janeiro, RJ 1988)
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Galo

Acrílica sobre tela

100 x 71 cm

Ass, dat. 26.5.2011, cid.

Artista: aluno da Escola Chico da Silva.

96.  BABÁ

Primitivismo

07 (sete) quadros pequenos com mini cavalete

Aves

Óleo sobre tela

15 x 20 cm

Ass, cie, datados 2009 e 2010.

Artista: aluno da Escola Chico da Silva. 

 97.  GARCIA
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Paisagem do sertão cearense

Óleo sobre tela

40 x 52 cm

Ass, dat. 1954, cid. 

98.  OTACÍLIO DE AZEVEDO
(Redenção, CE 1892 - Fortaleza, CE 1978)

Intitulado: "Paisagem Serrana"

Óleo sobre tela

60 x 65 cm

Ass, cid, datado no verso 30/05/1975

Consta carimbo do ateliê do artista, numerado 256. 

100.  DESCARTES GADELHA

(Fortaleza, CE 1943)
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Primitivismo

06 (seis) pequenos quadros

Temas variados

Óleo sobre tela

25 x 30 cm

assinados e datados 2004 e 2005.

 Artista: aluno da Escola Chico da Silva. 

99.  CLAUDIONOR



Intitulado: "A Burrinha, o Bodête e a Eminha"

Óleo sobre eucatex

60 x 55 cm

Ass, dat. 1972 cie. 

No verso: intitulado, assinado, datado, situado em Fortaleza-Ce e 

consta um pequeno esboço de desenho da "burrinha". 

101.  DESCARTES GADELHA
(Fortaleza, CE 1943)

Coleção de 05 (cinco) representações de artistas plásticos 

(Chico da Silva, Gerson Farias, Vicente Leite,

D. Ciça do Barro Cru e Afonso Lopes)

Óleo sobre tela 

27 x 22  cm

Assinados e datados 2000.

102.  AUDIFAX RIOS 
(Santana do Acaraú CE 1946 - Fortaleza CE 2015)
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Escultura em madeira, representando "Casal com Cachorro" 

110 cm - 

103.  CIZIN
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02 (duas) esculturas em madeira,

representando "Avó com neto" e "Cachorro"

92 cm e 80 cm.

105.  CIZIN

Primitivismo

06 (seis) quadros pequenos com mini cavalete

Peixes

Óleo sobre tela

15 x 20 cm

assinados e datados 2008 e 2009

Artista: aluno da Escola Chico da Silva. 

 104.  GARCIA



Paisagem urbana

Óleo sobre tela

30 x 40 cm

Ass, cid, circa 1953. 

Esta obra participou da exposição "A Paisagem Cearense", 

no CCBNB, Cariri, nos dias 4 Abril a 30 de Junho/2006. 

Reproduzido no livro "Dicionário das Artes Plásticas do 

Ceará", Luciano Montezuma e Nilo Firmeza, Edição 

Revisada, 2003, pág.35.

106.  ESTRIGAS
(Fortaleza, CE 1919 - 2014)

Escultura em madeira, 

representando "Nossa Senhora"

230 cm.

109.  CIZIN

Intitulado: "Como na infância"

Nanquim, aguada, aquarela sobre papel

30 x 21 cm

Ass, dat. 2005, cid.

No verso: intitulado, assinado,

datado e numerado 4.

107.  CARLOS COSTA

Meninas

Pintura sobre papel

42 x 29 cm

Ass, dat. 2003 cic.

108.  NICE
(Aracati, CE 1921 – Fortaleza, CE 2013)
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AFONSO LOPES
(Fortaleza, CE 1918 – 2000)
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DESCRITIVO DOS ARTISTAS

Pintor expressionista e professor universitário brasileiro. Graduou-se na Escola Nacional de Belas Artes, em 1960. 

Afrânio foi aluno de grandes mestres como Henrique Cavalleiro, Mário Barata, Celita Vaccani, e Quirino 

Campofiorito. Obteve Menção Honrosa, no 9° Salão Nacional de Belas Artes, em 1960. Na 9ª Bienal de São Paulo, em 

1967, Afrânio participou com dois trabalhos: "O Anjo do Cachimbo" e "Enterrado Duas Vezes", ambos de 1966. Entre 

1972 e 1973, elaborou painéis para a reitoria da Universidade Federal do Piauí e para a nova sede das Centrais 

Elétricas do Piauí, em Teresina; em 1975, elaborou painéis para o Palácio da Justiça, na mesma cidade. Exerceu 

ministério na Universidade Federal do Maranhão de 1989 a 1999. (Fonte: Wikipédia).

Desenhista e pintor. Autodidata, nunca frequentou escolas, sequer teve um professor para orientá-lo. Desenhava a 

carvão nas calçadas e iniciou sua carreira artística na década de 1940, quando participou da fundação da Sociedade 

Cearense de Artes Plásticas (SCAP). A partir de 1946, iniciou sua participação no Salão de Abril, fazendo jus à 

Menção Honrosa, nesse mesmo ano e no ano seguinte (1947) e à Medalha de Bronze, em 1949. Participou de mais de 

50 exposições individuais e coletivas no Ceará e em outras cidades do País. A temática utilizada por Afonso Lopes 

retrata cenas urbanas e rurais do cotidiano do povo, como feiras de interior, fundos de quintal, vaqueiros, lavadeiras, 

casas de palha, e outros elementos da cultura popular, através de seus traços impressionistas. Faleceu em 12 de Agosto 

de 2000, em Fortaleza. (Fonte: Dicionário das Artes Plásticas do Ceará e Site Oficial da Casa do Ceará em Brasília). 

AFRÂNIO PESSOA CASTELO BRANCO
(Teresina, PI 1930)

Sua técnica passeia por várias formas de expressão, compreendendo a pintura, gravura, desenho, cerâmica e 

escultura, em diferentes suportes. Desde menino, dedicou-se ao desenho. Em 1944, colaborou na criação, 

juntamente com outros artistas locais, da Sociedade Cearense de Artes Plásticas (SCAP). Mudou-se para o Rio de 

Janeiro em 1945 e, logo no ano seguinte, para São Paulo. Participou das seis primeiras Bienais Internacionais de São 

Paulo, sendo premiado em 1951, 1953, 1955 (melhor desenhista nacional) e 1957, além de merecer sala especial em 

1961. Obteve vários prêmios; nada, porém, superou a premiação obtida, em 1956, na XXVIII Bienal de Veneza, 

atribuída ao Melhor Desenhista Internacional. Participou de centenas de exposições individuais e coletivas no Brasil 

e no exterior, destacando-se as realizadas nas cidades de Lisboa, Veneza, Estocolmo, Londres, Paris, Roma e Tókio. A 

partir de 1970, reiniciou sua incursão na pintura, sendo esta a forma preferida de expressão artística, na qual 

trabalhou com um colorido forte e vibrante. A natureza e a gente do Brasil são seus temas mais presentes, pintados e 

compreendidos, através da intuição e da memória afetiva. Nos desenhos de cangaceiros, nos seus peixes, galos, 

cavalos, nas paisagens, frutas e até na sua série de gatos, transparece uma brasilidade sem culpa que extrapola o eixo 

temático e alcança as cores, as luzes, os traços e telas de uma cultura. Faleceu em São Paulo (SP), em 2006. (Fonte: 

Dicionário das Artes Plásticas do Ceará, Arte e Pintura Brasileira e Wikipédia).

ALDEMIR MARTINS
(Ingazeiras, CE 1922 – São Paulo, SP 2006)

Foi artista plástico ítalo-brasileiro. Sua família veio para o Brasil, em 1897, emigrando com o filho para São Paulo. Até 

se firmar como pintor, exerceu vários ofícios, como decorador de residências de famílias da alta sociedade paulistana, 

fazendo pinturas em paredes e murais. Autodidata em artes, tornou-se membro do Grupo Santa Helena, na década de 

30, onde conheceu o pintor paulista Ernesto de Fiori, que iria influenciá-lo de maneira decisiva. O grupo era formado 

por artistas paulistas que se reuniam no Palacete Santa Helena, desenvolvendo pinturas que retratavam cenas da vida 

e das paisagens aos arredores de São Paulo. Ganhou o prêmio de melhor pintor nacional na Bienal de Artes de 1953; -

ALFREDO VOLPI
(Lucca, Itália 1896 – São Paulo, SP 1988)



ANTÔNIO HENRIQUE AMARAL
(São Paulo, SP 1935 – 2015)

Foi um pintor, gravador e desenhista. Era formado em Direito pela Universidade de São Paulo. Iniciou sua formação 

artística na Escola do Museu de Arte de São Paulo nos anos 50, onde estudou desenho com Roberto Sambonet e 

gravura com Lívio Abramo. Também nesta época fez sua primeira exposição individual de gravuras, no Museu de 

Arte Moderna de São Paulo. Em 1959, foi para o Pratt Graphic Institute, em Nova Iorque, onde estudou gravura com 

Shiko Munakata e W. Rogalsky. Em 1967, publicou o álbum de xilogravuras "O meu e o seu" e iniciou seu trabalho 

em pintura. Neste mesmo ano, fez sua primeira individual, a série "Bocas", na galeria Astréia, em São Paulo. Em 1971, 

ganhou o prêmio de viagem ao exterior no Salão de Arte Moderna no Rio de Janeiro. Com o prêmio, instalou-se em 

Nova Iorque de onde retornou em 1981. Ao longo dos últimos 40 anos, realizou diversas exposições individuais e 

participou de exposições coletivas no Brasil e no exterior. Sua obra está representada em coleções particulares, 

públicas brasileiras e estrangeiras. Faleceu em São Paulo (SP), em 2015. (Fonte: Wikipédia).

ANTUNYS
(Solonópole, CE 1970)

Pintor. Antônio Francisco da Costa, mais conhecido como Antunys, nasceu em Solonópole, mora em Fortaleza 

desde 1988, mas foi a partir de 1991 que passou a produzir a sua arte.  Preocupado com o futuro das espécies do sertão, 

por conta do desmatamento pela venda da lenha, não vê mais graúna, canário da terra, carcará e preá.  “Como os 

bichos não sabem falar, uso os meus quadros para defendê-lo”. Durante seis anos, participou do Salão de Abril de 

Fortaleza, e também fez parte da UNIFOR Plástica. Recebeu menção especial, na Bienal Naifs, em Piracicaba/SP, em 

2010. Fez exposições coletivas na França, Portugal e Itália. (Fonte: Jornal Diário do Nordeste, 23/06/2010).

ARTHUR PIZA
(São Paulo, São Paulo, 1928 - Paris, França, 2017)

Gravador, desenhista e escultor. Iniciou a formação artística em 1943, estudando pintura e afresco com Antonio 

Gomide. Após participar da 1ª Bienal Internacional de São Paulo, em 1951, viajou para a Europa e passou a residir em 

Paris. Frequentou o ateliê de Johnny Friedlaender e aperfeiçoou-se nas técnicas de gravura em metal, água-forte, 

talho-doce, água-tinta e ponta-seca. Em 1953, participou da 2ª Bienal Internacional de São Paulo e obteve o prêmio 

aquisição.  Na 5ª Bienal, em 1959, foi contemplado com o grande prêmio nacional de gravura. Realizou ilustrações 

para diversos livros, de tiragens reduzidas. No fim dos anos 1980, criou um mural tridimensional para o Centro 

Cultural da França, em Damasco, Síria.  Na sua trajetória artística, gradualmente ocorre em suas obras maior 

preocupação construtiva, com a geometrização dos elementos. Piza introduziu na gravura uma nova forma de 

trabalho: passou a esculpir na placa de metal formas geométrica, arredondada, retangular ou triangular, com a 

utilização de buril, diferentes goivas, prego e martelo. As gravuras geradas exploram a transição entre as áreas de 

diferentes profundidades e também o jogo criado com a luz. Piza percebeu então que é possível traduzir esse 

procedimento para a pintura. Em 1959, passou a fazer relevos picotando algumas aquarelas feitas na época e 

aproveitou os pequenos fragmentos para realizar colagens sobre papel ou tela, à maneira de mosaicos, que, por vezes, 

são recobertos com camadas de tinta. Na série Capachos, 1979, a tendência do artista em ocupar o espaço torna-se -

a partir daí, tornou-se um pintor famoso. Volpi criou sua própria linguagem na pintura e evoluiu naturalmente das 

representações de cenas da natureza para produções mais intelectuais, concebidas em seu estúdio. Daí em diante, 

suas obras seriam dominadas pelas cores e pelo estilo abstrato geométrico. Exemplo marcante disso são suas 

bandeirinhas multicoloridas, que se tornaram sua marca registrada. As formas geométricas e as trocas cromáticas 

começaram nos anos 1970: Volpi preparava várias pinturas parecidas, alterando cores, no que os críticos definem 

como uma combinação inventiva. É considerado um dos principais artistas da Segunda Geração da Arte Moderna 

Brasileira. Faleceu em São Paulo (SP), em 1988. (Fonte: www.educacao.uol.com.br).
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AUDIFAX RIOS
(Santana do Acaraú, CE 1946 – 2015)

Pintor, escritor, ilustrador e xilógrafo. Nasceu em Santana de Acaraú. Mudou-se para Fortaleza em 1962, e ingressou 

na TC Ceará, como cenógrafo, e, ao mesmo tempo, escrevia e fazia ilustrações para o Jornal “Utilitário” e “Correio do 

Ceará”. O artista fez ilustrações para mais de 100 obras. Faleceu, em Santana do Acaraú (CE), em 2015. (Fonte: 

www.rafiado.com).

BABÁ, CLAUDIONOR E GARCIA
No inicio da década de 60, Chico da Silva, criou a “Escola do Pirambu”, em Fortaleza (CE). Inicialmente, o grupo da 

escola foi formado por adolescentes em processo de formação artística, sendo os primeiros discípulos: Babá, 

(Sebastião Lima da Silva), Claudionor (José Cláudio Nogueira), Chica da Silva (Francisca Silva), Garcia (José Garcia 

de Santos Gomes) e Ivan (Ivan José de Assis). Alguns chegavam a seu ateliê sem, ao menos, saber conduzir um pincel; 

outros traziam seus rabiscos para serem avaliados por Chico da Silva. Por lá, pintavam e aprendiam a desenhar na 

forma, nas cores, no estilo fundado pelo mestre e se transformavam em seus ajudantes, produzindo inicialmente 

muitas das obras de forma compartilhada com Chico da Silva, para depois deixar em traços individuais. (Fonte: Jornal 

Diário do Nordeste, 05/12/2005 e 16/06/2007).

BARBOSA LEITE
(Uruoca, CE 1920 – Duque de Caxias, RJ 1997)

Era um artista múltiplo. Pintor, desenhista, escritor, ator, professor. Nasceu em Uruoca (CE), foi um dos fundadores 

do Centro Cultural de Belas Artes (CCBA), que deu origem à Sociedade Cearense de Artes Plásticas (SCAP), sendo 

premiado com a Grande Medalha de Ouro, no V Salão de Abril. Em 1949, ingressou por concurso no Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. Foi residir em Duque de Caxias em 1952, onde se tornou professor na Escola 

Normal Santo Antônio e Coordenador da Escolinha de Arte da Fundação Álvaro Alberto. Desenvolveu intenso 

trabalho cultural em Caxias (RJ), onde editava a revista “Recado”. Foi também ilustrador dos Jornais Correio da 

Manhã e O Globo no Rio de Janeiro. Faleceu em Duque de Caxias (RJ), em 1997. (Fonte: Dicionário das Artes 

Plásticas do Ceará e www.brasilartesenciclopedias.com.br). 

BARRICA
(Crato, CE 1908 – Fortaleza, CE 1993)

Guilherme Clidenor de Moura Capibaribe, conhecido como "Barrica", foi desenhista, pintor e ceramista. Iniciou-se 

nas artes plásticas em 1923, recebendo aulas de pinturas com o pintor Carlos Felinto Cavalcante; posteriormente, 

com o pintor Gérson Faria. Expôs, individualmente, pela primeira vez, em 1935, no Gabinete Português de Leitura, 

em Recife (PE), voltando, no mesmo ano, a expor no Salão dos Hoteleiros. Em 1941, esteve entre os fundadores do 

Centro Cultural de Belas Artes (CCBA) e, em 1944, entre os fundadores da Sociedade Cearense de Artes Plásticas 

(SCAP). Foi agraciado, em 1951 e 1953, com o 1º Prêmio no Salão Municipal de Abril em Fortaleza. Em 1959, 

mudou-se para o Rio de Janeiro, onde residiu até o fim da década de 1980, período em que realizou exposições em 

galerias de São Paulo, Brasília, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e no Estado de Michigan (USA).  -

mais visível. Os trabalhos são compostos de triângulos acoplados em alfinetes de metal sobre pedaços de sisal. 

Segundo Paulo Sergio Duarte, “Piza introduziu a questão do relevo de forma muito original na Europa. Em termos 

técnicos de gravura, foi considerado um dos maiores gravadores da segunda metade do século 20”. Como aponta o 

crítico Tiago Mesquita, nessas obras o que antes sugeria volume e fluxo transforma-se em tridimensionalidade.  Seus 

trabalhos estão presentes em coleções das mais importantes instituições culturais como o MOMA e o Guggenheim, 

em Nova Iorque, a Bibliothèque Nationale de France e o Centre George Pompidou, em Paris e o MAM RJ e o MAM 

SP, no Brasil. Faleceu em Paris, França, em maio de 2017. (Fonte: www.historiadasartes.com).



onde começou a se destacar. Passou dois anos em Paris que foram decisivos para criar o seu estilo. As exposições 

coletivas no Museu de Arte Moderna de Nova York, na década de quarenta, ao lado de artistas já consagrados, abrem 

o caminho para individuais em Nova York. . Aos 14 anos participou da restauração da Igreja de Brodowski. Aos 15 

anos foi para o Rio de Janeiro estudar no Liceu de Artes e Ofícios e ingressou na Escola Nacional de Belas Artes, onde 

estudou desenho e pintura. Logo se destacou e aos vinte anos expos pela primeira vez no salão da Escola de Belas 

Artes. Em 1923, ganhou três prêmios com o retrato do escultor Paulo Mazzucchelli, no Salão da Escola de Belas 

Artes. Em 1924, participou do Salão com o quadro Baile na Roça. Em 1928, participou com o retrato do poeta 

Olegário Mariano, onde ganhou como Prêmio uma viagem para Europa. Em 1929, antes de viajar fez uma individual 

com 25 retratos. Viajou para Itália, Inglaterra, Espanha e Paris. Visitou museus, fez estudos e quase não pintou. 

Passou dois anos em Paris e descobriu a pintura moderna da Escola Parisiense. Em 1930, conheceu Maria Martinelli, 

uma uruguaia de 19 anos, radicada em Paris e logo se casaram. Em 1931, voltou ao Rio de Janeiro. Teve o seu quadro 

“O Café” premiado na mostra internacional, promovida pelo Instituto Carnegie de Nova York, em 1935. A partir de 

então, sua obra passou a ser conhecida internacionalmente. Pintou os painéis Guerra e Paz da sede da ONU em Nova 

York e o mural da Biblioteca do Congresso de Washington. Suas pinturas que mais se destacaram: “São Francisco de 

Assis”, “A Primeira Missa no Brasil”, “Tiradentes” e a “Chegada de D. Jogo VI ao Brasil”. Entre os retratos que pintou, 

os mais famosos são: o da mãe do pintor, o de Mário de Andrade, o de Olegário Mariano. Ilustrou também Graham 

Greene e André Maurois, para as edições de luxo da Livraria Gallinard. Faleceu, em 6 de fevereiro de 1962, no Rio de 

Janeiro, vítima de intoxicação das tintas que utilizava. (Fonte: www.ebiografia.com.br).

CARLOS BRACHER
(Juiz de Fora, MG 1940)

Pintor, desenhista e escultor. É o artista brasileiro que mais expôs no exterior, realizando exposições individuais em 

galerias e museus de Paris, Roma, Milão, Moscou, Japão, China, Londres, Rotterdam, Haia, Madri, Lisboa, 

Montevidéu, Santiago do Chile, Bogotá e Kingston. Sobre seu trabalho, já foram publicados sete livros e realizadas 

dezenas de filmes e documentários. Na década de 1990, iniciou uma sequência de “Séries Temáticas”. A primeira lhe 

deu projeção internacional. Em 1990, Bracher percorreu os caminhos do também pintor expressionista, Van Gogh, 

realizando a série “Homenagem a Van Gogh”, com 100 telas pintadas no centenário de morte do artista. A partir da 

série, o artista foi convidado a expor em importantes museus da Europa, América e Ásia. Em 1992, lança seu olhar ao 

mundo industrial, pintando a série Do Ouro ao Aço, sobre a siderurgia em Minas Gerais. Na “Série Brasília”, de 2007, 

faz homenagem a Juscelino Kubistchek, pintando 66 quadros nas ruas e esplanadas da capital, expostos no Museu 

Nacional, projeto de Niemeyer. Em 2012, realiza a Série Petrobras, imprimindo visão artística ao mundo industrial 

do petróleo. Pinta, in loco, as principais refinarias da empresa, com a produção de 60 obras, entre pinturas e 

aquarelas. Em 2014, data dos 200 anos da morte de Aleĳadinho, acaba de realizar a série “Bracher: Tributo a 

Aleĳadinho” que faz uma releitura contemporânea sobre a obra do grande mestre do Barroco. Em 2015, uma 

retrospectiva com 50 quadros, produzidos entre 1961 a 2006, percorre diversas cidades europeias já expostas no 

Museu de Arte Contemporânea de Moscou, Frankfurt, Praga, Estocolmo, Bruxelas, Bruges, Basilea, Dusseldorf, 

Luxemburgo e Gotemburgo. (Fonte: www.ouropreto.com.br). 
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CANDIDO PORTINARI
(Brodowski, SP 1903 – Rio de Janeiro, RJ 1962)

Pintor brasileiro, autor de quase cinco mil obras, entre elas os painéis "Guerra e Paz" da sede da ONU em Nova York e 

o mural da Biblioteca do Congresso em Washington. Estudou na Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, -  

Barrica foi um pintor expressionista, possuidor de uma palheta de colorido forte, onde pontificam os amarelos e os 

azuis nos cenários de casarios com as silhuetas das pessoas caminhando de costas que, verdadeiramente, invadem as 

construções ao fundo. Faleceu em Fortaleza (CE), em 5 de Abril de 1993. (Fonte: Dicionário das Artes Plásticas do 

Ceará, Portal da História do Ceará e Wikipédia).
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Francisco Domingos da Silva nasceu no Alto Tejo, Acre, filho de um índio peruano e mãe cearense; vieram para o 

Ceará, ele com dez anos de idade. Semianalfabeto, teve diversas profissões não relacionadas à arte (consertava sapatos 

e guarda-chuvas) para ajudar no sustento de sua família. Nos intervalos de suas caminhadas à procura de trabalho, 

parava em frente aos muros e paredes das casas dos pescadores, no bairro Pirambu, onde morava, e fazia desenhos 

com carvão, giz e lascas de tĳolos, colorindo-os com folhas. Autodidata, ele pintava sem regras, mas com incrível 

habilidade. Foram esses painéis que chamaram a atenção do artista e crítico suíço Jean Pierre Chabloz, que passou a 

fornecer-lhe cartolinas e tinta guache para pintar; com ele aprendeu a técnica do guache. Pintava o mundo 

maravilhoso da Amazônia com seus pássaros, peixes e animais imaginários, com cores e formas exóticas. Além de 

fornecer todos os materiais para a produção dos trabalhos, Chabloz comprou mais de 40 obras prontas dele, levando-

as às diversas exposições. Com o retorno de Chabloz à Europa, Chico da Silva passou a trabalhar sob a guarda da 

Universidade Federal do Ceará. Com o passar dos anos, foi consagrado como um dos maiores pintores primitivos 

brasileiros. Em 1966, recebeu menção honrosa na XXXIII Bienal de Veneza. Na Europa, ele é conhecido como o 

índio de técnica apuradíssima e traços autodidatas, de origem inerente à visão tropical da vida na floresta. Faleceu em 

Fortaleza (CE), em 1985. (Fonte: Dicionário de Artes Plásticas do Ceará, Arte e Pintura Brasileira, Wikipédia e Portal 

MAUC).

CÍCERO MANOEL
(Teresina, PI 1966)

É formado em Letras pela UFPI. Pintor e desenhista.  Participou de exposições coletivas em Teresina, Rio de Janeiro, 

São Paulo e Fortaleza. Atualmente, coordena o Espaço Cultural São Francisco, no mercado do Mafuá, em Teresina. 

(Fonte: www.entrecultura.com.br)

CIZIN 
(Aurora, CE)

Cícero Simplício do Nascimento, o Cizin, nasceu em Aurora, Ceará. Escultor. Trabalha com barro e madeira para 

criar as suas esculturas, mas é na madeira que alcança a primazia em seu trabalho. Iniciou sua carreira na década de 

80, sob influência de seu irmão, também artista, Nêgo Simplício. Suas obras expressam, desde o cotidiano da vida na 

região, onde vive, até seu olhar filosófico e religioso sobre a própria vida no mundo. Segundo a artista plástica Heloísa 

Juaçaba, “Cizin já trouxe, ao nascer, a sua arte, um componente natural dominante. Sem ter tido escola, sem saber ler, 

nem escrever; as esculturas fluem de suas mãos como mágicas, através de ferramentas com fisionomia, atitudes e ges-  

CHICO DA SILVA
(Alto Tejo, AC 1922 – Fortaleza, CE 1985)

CARMÉLIO CRUZ
(Canindé, CE 1924)

Desenhista, cenógrafo, figurinista, gravador. Trabalhou com o mestre Jacinto de Souza, de quem recebeu as 

primeiras informações sobre arte, entre 1935 e 1940. Quatro anos depois, participou da Sociedade Cearense de Artes 

Plásticas (SCAP), ao lado de Antonio Bandeira, Aldemir Martins e outros. Em 1947, muda-se para o Rio de Janeiro, 

passando a lecionar na Associação Brasileira de Desenho, até 1950. Foi diretor do Departamento de Arte da TV 

Continental, entre 1959 e 1961. Expõe individualmente, pela primeira vez, em 1951, no Museu de Arte Moderna de 

Resende, MAM. Em 1963, realiza o documentário “O Fogo e a cenografia”, do filme “Pluft”, o Fantasminha, 

recebendo, por este trabalho, o Prêmio Saci de O Estado de São Paulo e o Prêmio Governador do Estado de São Paulo. 

Em 1965, participou da VII Bienal Internacional de São Paulo, recebendo o “Prêmio Itamarati em Desenho”. 

Participou de exposições individuais e coletivas em Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Roma, 

Frankfurt, Madri, Tel Aviv, Nova York e Chicago. (Fonte: www.anamariaramos09.wordpress.com e 

www.guiace.com.br).
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DESCARTES GADELHA
(Fortaleza, CE 1943)

Pintor, desenhista, escultor e músico. Em 1962, iniciou-se na pintura, recebendo aulas de desenho livre sob 

orientação do pintor Zenon Barreto. A primeira exposição em que tomou parte foi a Paisagem Cearense, no MAUC, 

no ano de 1963. Participou das mais importantes mostras coletivas, no Brasil e no exterior. Obteve prêmio no XIV 

Salão Municipal de Abril de Fortaleza, em 1964, no I e II Salão Nacional de Artes Plásticas do Ceará e no I Salão de 

Artes Plásticas do BNB, em Fortaleza, nas décadas de 70 e 80.  Em 2015, recebeu o título de “Doutor Honoris Causa” 

da Universidade Federal do Ceará.  Descartes Gadelha retrata em suas obras, de maneira rica e expressiva, a cultura, a 

religiosidade e as temáticas sociais comuns ao Ceará e ao nordeste do Brasil. Hábil com as cores, harmônico e real na 

composição dos cenários, tanto nas séries das crianças, soltando pipas, ou  dos semblantes sofridos dos catadores de 

lixo do Jangurussu, quanto nos infantes cheiradores de cola. Uma de suas séries mais famosas detalha a trajetória do 

movimento messiânico de Canudos e de sua principal liderança, Antônio Conselheiro (Fonte: 

www.casadoceara.gov.br e www.fortalezaemfotos.com.br).

ESTRIGAS
(Fortaleza, CE 1919 – 2014)

Nilo de Brito Firmeza nasceu em 1919, em Fortaleza. Mais conhecido como Estrigas (apelido que ganhou quando era 

estudante no Liceu do Ceará) é um dos principais protagonistas na história das artes plásticas no Ceará no século XX. 

Formado em Odontologia (1947), fez carreira como artista plástico a partir de 1950, como um dos principais 

articuladores da SCAP – Sociedade Cearense de Artes Plásticas, que congregou, entre outros, Mário Baratta e 

Raimundo Cela. Participando, desde então, ativamente do movimento artístico local e nacional, sagrou-se vencedor- 

CLÓVIS GRACIANO
(Araras, SP 1907 – São Paulo, SP 1988)

Em 1927, inicia sua carreira artística, pintando tabuletas, carros e sinalizações da Estrada de Ferro Sorocabana no 

interior paulista. Na década de 1930, começa a pintar, sempre como autodidata, com grande interesse pelas 

tendências modernas, com as quais travou contato através de publicações e álbuns. Em 1934, faz suas primeiras 

pinturas a óleo e aquarela, frequentando o atelier de Valdemar da Costa e o curso livre da Escola Paulista de Belas-

Artes, embora sem aceitar orientação de professores. Ligou-se, a partir de 1935, a Rebôlo Gonzales e Mário Zanini, 

integrantes do chamado Grupo Santa Helena. Começa a participar de coletivas em 1937, quando expôs no I Salão da 

Família Artística de São Paulo, do qual foi um dos fundadores. Desde então, participa de diversos Salões Oficiais e 

Coletivas, conquistando o prêmio de viagem ao exterior no Salão Nacional de Belas Artes, Divisão Moderna, 

seguindo para a Europa em 1949, onde cursou técnicas de murais e painéis, retornando em 1951. A partir dos anos 50, 

dedicou-se ao muralismo, executando cerca de 120 painéis pelo estado de São Paulo, e à cenografia e indumentária 

teatral, trabalhando para o Grupo de Teatro Experimental, Grupo Universitário de Teatro e Teatro Brasileiro de 

Comédia (TBC). Mário de Andrade destacou na pintura de Clóvis Graciano “o peso em luta com a leveza, a efusão 

dramática do movimento”. Faleceu em São Paulo (SP), em 1988. (Fonte: www.pinturabrasileira.com).

tos expressivos. Sua arte parece conter a trilogia na qual se convencionou dividir os trabalhos artísticos: primitivo, 

popular e erudito”. (Fonte: artepopularbrasil.com).

CLAUDIO CESAR
(Rio de Janeiro, RJ 1956)

Sua obra é composta de crônicas sociais urbanas que vão do drama ao bom humor. Sobre a própria pintura, Claudio 

Cesar, afirma que é “descricionista” ou, em outras palavras, conta uma história. É autor do painel afixado no hall da 

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Seus trabalhos estão em coleções e galerias em todo o país. (Fonte: O 

Estado 01/08/2012). 
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FLÁVIO PHEBO
(Fortaleza, CE 1929 – São Paulo, SP 1986)

Começou cedo, expondo pinturas aos 15 anos de idade, passando depois a desenvolver trabalhos no Teatro Escola do 

Ceará, no Teatro infantil Pró-Arte e na Comédia Cearense. Fez parte do grupo Sociedade Cearense de Artes Plásticas 

(SCAP), onde marcou sua presença como membro e artista plástico em Salão de Pintura (III Salão de Abril, 1947). 

Tornou-se um nome nacional a partir de 1952, quando se mudou para São Paulo, vindo de uma carreira meteórica 

nas grandes salas e salões do Nordeste. Na capital paulista, aprimorou seus conhecimentos em pintura como aluno de 

Aldo Bonadei, tendo se matriculado na primeira turma do Museu de Arte de S. Paulo. Conquistou alguns prêmios no 

Salão de Arte Moderna e acumulou muitos outros a partir de sua realização de figurinos e cenários das peças teatrais. 

Consagrou-se como cenógrafo, figurinista e decorador, tendo recebido importantes prêmios Molière e Coruja, entre 

outros. Segundo o diretor teatral e historiador cearense Marcelo Costa, não se sabe se como cenógrafo ou figurinista 

Flávio era melhor. Tanto que se atribui a retomada de tradição de grandes cenógrafos na história do teatro cearense a 

Phebo, autor de cenários e figurinos das superproduções do grupo como “A Valsa Proibida” 

(1965\1984\1990\2010/2011).  O ator e teatrólogo Hiroldo Serra realizou a exposição "O Teatro Cearense pelas Mãos 

do Cenógrafo e Figurinista Flávio Phebo", na galeria Ramos Cotoco, no Anexo do Teatro José de Alencar, no período 

de 17 de maio a 15 de junho de 2017; a exposição reuniu 76 croquis originais de cenários e figurinos de Phebo, 

cenógrafo e figurinista cearense. Faleceu em São Paulo (SP), em 1986.   (Fonte: www.notasdator.blogspot.com.br e 

www.seult.ce.gov.br).

FLORIANO TEIXEIRA
(Cajapió, MA 1923 – Salvador, BA 2000)

Em 1935, estudou desenho com Rubens Damasceno e pintura com João Lázaro de Figueiredo, em 1940, ambos em 

São Luís/MA. Em 1949, em parceria com outros artistas, fundou o Núcleo Eliseu Visconti. Em 1950, mudou-se para 

Fortaleza. Uniu-se a Antônio Bandeira e J. Siqueira, para fundar o grupo dos “Independentes”. Em 1961, organizou e 

dirigiu o Museu de Artes da Universidade Federal do Ceará. A primeira exposição do pintor na Bahia se deu no 

Museu do Unhão. Com trabalho intensivo na organização e no funcionamento do Museu, a exposição obteve 

grandioso sucesso. Por interferência de Jorge Amado e Carybé, transferiu-se para Salvador em 1969, onde residiu até 

a sua morte. Paralelamente ao desenho e à pintura, Floriano Teixeira ilustrou vários livros, destacando-se obras de 

Jorge Amado, Milton Dias e Graciliano Ramos.  Faleceu em Salvador (BA), em 2000. (Fonte: Wikipédia e Dicionário 

das Artes Plásticas do Ceará). 

F. MATOS
Francisco Jaguaribe de Matos, mais conhecido como F. Matos, pintor contemporâneo. Cursou a antiga Escola 

Nacional de Belas-Artes do Rio de Janeiro, tendo sido aluno de Augusto Bracelete e Rodolfo Chambelland. Professor 

de Geometria e de Desenho da Escola Preparatória e do Instituto de Educação, ambos de Fortaleza. Participou do 

Salão de Belas-Artes do Clube Militar, Rio de Janeiro, em 1946, conquistando a medalha de ouro; do Salão de Abril, 

em Fortaleza, obtendo o primeiro prêmio em pintura, em 1947; e do Salão Nacional de Belas-Artes, Rio de Janeiro 

(1947). (Fonte: Dicionário MEC de Pintores Brasileiros).

de diversos salões de arte, possuindo dezenas de exposições individuais e coletivas, além de ter obras no acervo de 

inúmeros museus de arte e coleções particulares espalhados por todo Brasil. Fundou em 1969, juntamente com sua 

esposa, a artista plástica, Nice firmeza, e Mestres da Cultura do Ceará, o Minimuseu Firmeza, no sítio em que residia 

no bairro do Mondubim. O acervo conta a história das artes no Ceará através de vários documentos, como pinturas, 

reproduções, esculturas, catálogos, livros, recortes de jornais, entre outros, numa história que se confunde com sua 

própria vida. Ao longo desta trajetória, também se dedicou à literatura, publicando, entre outros livros: "Aspectos 

Pré-Históricos no Ceará" (1969), "A fase renovadora da Arte Cearense" (1983), "Contribuições ao Reconhecimento 

de Raimundo Cela" (1988), "Barrica: o Alquimista da Arte (1993)", entre outros. Faleceu em Fortaleza (CE), em 2014.  

(Fonte: www.secult.ce.gov.br). 
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HELOÍSA JUAÇABA
(Guaramiranga, CE 1926 – Fortaleza, CE 2013)

Pintora, desenhista, tapeceira, escultora e gestora cultural. Estudou desenho e pintura com João Maria Siqueira e 

Floriano Teixeira, na Sociedade Cearense de Artes Plásticas (SCAP). Em 1952, expôs, pela primeira vez, no I Salão 

dos Novos. Premiada nos IX, XVII e XXII Salões Municipais de Abril (CE), merecendo Sala Especial, em 1975. Em 

1956, frequentou o curso livre de desenho e pintura, no Museu de Arte de Louisiana, em Nova Orleans (EUA). Em 

1961, participou da Comissão Organizadora do Museu de Arte da UFC, com Floriano Teixeira. Em 1967, fundou o 

Centro de Artes Visuais, depois chamado Casa de Cultura Raimundo Cela, onde foi diretora por oito anos. Em 1973, 

idealizou e organizou o Museu de Arte e Cultura Populares do Ceará, a quem doou 800 peças do seu acervo 

particular.  Foi também membro do Conselho Estadual de Cultura (CE), Diretora do Departamento de Cultura da 

Prefeitura de Fortaleza e Coordenadora, no Ceará, do Sistema Nacional de Museus. Realizou dezenas de exposições 

individuais em Fortaleza (CE) e em outras cidades do país, recebendo diversas homenagens de reconhecimento ao 

trabalho artístico desenvolvido no Estado do Ceará. Faleceu em Fortaleza (CE), em 2013. (Fonte: 

www.minimuseufirmeza.org.br, Andressa Bittencourt).

HILTON QUEIROZ

(Mulungu, CE 1963)
Graduado em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará – UFC e Pós Graduado em Marketing Cultural pela 

Universidade Estadual do Ceará – UECE, estudou gravura em metal e xilogravura com o artista plástico Eduardo 

Eloy, no Instituto Dragão do Mar, em Fortaleza. Obteve “Menção Honrosa”, no XLIV Salão de Abril, em 1993, em 

Fortaleza (CE) e no IV Salão Nacional de Arte Contemporânea, em 1999, em Campinas (SP). Participou de 

exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior. (Fonte: www.gravurabrasileira.com).

INIMÁ DE PAULA
(Itanhomi, MG 1918 – Belo Horizonte, MG 1999)

Em 1937, iniciou sua formação no Núcleo Antônio Parreiras, em Juiz de Fora. Mudou-se, em 1940, para o Rio de 

Janeiro, onde estudou no Liceu de Artes e Ofícios. Em 1944, estabeleceu-se em Fortaleza, sendo um dos fundadores 

da Sociedade Cearense de Artes Plásticas (SCAP). De volta ao Rio de Janeiro, em 1945, expôs com Aldemir Martins, 

Antônio Bandeira e Jean Pierre Chabloz. Em 1948, graças ao apoio de Candido Portinari, fez sua primeira mostra-

retratos de senhoras da sociedade carioca e vários interiores de igrejas barrocas. Ao lado dessa produção formal, o 

pintor trabalhou, nesse período, em áreas alternativas, desenhando rótulos de remédios para laboratórios, cartões 

postais, colaborando em revistas como A Revista da Semana e Dom Casmurro. O crítico José Roberto Teixeira Leite o 

chama de “andarilho da pintura”, pelo fato de que viajava pelo Brasil afora, com cavalete, paleta, tintas e pincéis na 

mochila, registrando, em pequenos álbuns, uma grande variedade de locais desse imenso Brasil. Foi um dos artistas 

que mais contribuíram para a iconografia brasileira. Wambach nunca se esquecia de proclamar o seu amor ao Brasil: 

“Aqui tenho pintado bastante, dizia, e tenho sido compreendido, pois o sentimento artístico do brasileiro é apurado”. 

Wambach recebeu a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, no grau de Oficial, em 1956. Faleceu no Rio de Janeiro (RJ), 

em 1965. (Fonte: www.pintoresorio.com.br e www.artenarede.com.br). 

GEORGES WAMBACH
(Antuérpia, Bélgica 1901 – Rio de Janeiro, RJ 1965)

Era filho de uma grande pintora Belga, Maria De Duve, e embora tenha recebido dela alguma orientação foi, a rigor, 

autodidata em pintura.  Na década de 20, conheceu Edith Blin, que trabalhava como atriz no Teatro Molière, em 

Bruxelas. Edith era casada com um diplomata brasileiro e em 1935, Wambach veio ao Brasil com Edith e os filhos 

dela. Em 1942, abriu-se a primeira exposição no Brasil, no Salão do Museu Nacional de Belas Artes. Em telas a óleo, 

aquarelas e bicos-de-pena, o seu temário se mostrava em toda a sua amplitude. São paisagens brasileiras e europeias, -
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JORGE LUIZ SILVEIRA DE ARAUJO
(Fortaleza, CE 1959)

Atualmente é arte-educador, trabalha com pintura e assemblage. Fez parte do grupo "Fratura Exposta" e "Galpão de 

Arte". Em 1983, participou do "Prodiarte 07", projeto de arte educação nas escolas do estado do Ceará, no qual 

Estrigas era o coordenador de arte e Nice ministrava aula. Premiado no Salão de Abril (Fortaleza-CE), Salão de 

Curitiba (PR) e Salão de Recife (PE). Realizou exposições individuais na Arte Galeria, Boca de Forno, BNB, SESC, e 

UNIFOR. 

JOSÉ TARCÍSIO
(Fortaleza, CE 1941)

Pintor, gravador, escultor, cenógrafo e figurinista. Iniciou sua formação em artes plásticas, em 1960. Mudou-se para 

o Rio de Janeiro, em 1961, depois de ter conhecido Antônio Bandeira. Cursou, por dois anos, o Curso Livre de 

Pintura, na Escola Nacional de Belas Artes. Em 1971, é comissionado por Walmir Ayala para ser um dos 

representantes brasileiros na VII Bienal de Paris. Em 1974, recebeu o Prêmio de Viagem ao Exterior, no XXIII Salão 

Nacional de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. Em 1976, sua obra “Regando Pedras” é reproduzida em selo pela 

Empresa Correios e Telégrafos. De volta a Fortaleza, em 1982, estabeleceu seu ateliê nos arredores do atual Centro 

Cultural Dragão do Mar. Em 1990, recebeu homenagem no Museu de Arte da Universidade do Ceará-MAUC, com 

uma exposição retrospectiva, abrangendo 30 (trinta) anos de suas atividades artísticas. (Fonte: 

www.zetarcisio.art.br).

JOÃO CARLOS GALVÃO 
(Rio de Janeiro, RJ 1941)

Nasceu no Rio de Janeiro em 1941 e começou seus primeiros estudos em pintura em 1951. Estudou na Escola 

Nacional de Belas Artes da Universidade do Brasil, entre 1964 e 1966. Transferiu-se para Paris, onde seguiu, na 

Sorbonne, curso de Sociologia da Arte com Jean Cassou e frequentou os ateliês de Sergio de Camargo, Victor 

Vasarely e Yvaral. A obra de Galvão desperta a necessidade de se pensar a arte atual com responsabilidade. Iniciada 

nos anos 60 – tempo da Bossa Nova, do Cinema Novo, do Concretismo - sua trajetória teve pontos altos de satisfação e 

reconhecimento, alguns encarados com naturalidade, como seu convívio parisiense com o húngaro Victor Vasarely 

(1906-1996) e com o excepcional Sergio Camargo (1930-90). Confessa que, com eles, aprendeu a pensar 

plasticamente. Embora decorridos quarenta anos, permanece profunda, atual e viva a observação do crítico Walmir 

Ayala sobre a mostra de Galvão realizada na Galeria Bonino, em 1972, quando levantou a questão de que, 

minimamente, o artista constrói os alicerces plásticos e fundamentais de suas obras “com a geometria, o quadrado, o 

reflexo (cor) e a sombra (ilusão de cor)”, fugindo da simetria e exaltando as sombras das cores para criar a 

transfiguração. Queira-se ou não, há algo de místico e profundamente sensível na obra deste artista. Ele lida com 

madeira buscando extrair e reinventar mil e uma formas, todas produzidas com um único desenho e com um ínfimo 

recorte. Pura intuição – “Faço uma arte rigorosamente construída, mas apenas por pura intuição.” Isso significa que, 

para João Carlos Galvão, as obras visuais se destinam, ainda e sempre, à comunicação de uma emoção. “Elas têm de ser 

acima de tudo expressivas”, diz ele, enfatizando a última palavra. E essa convicção o leva a trabalhar de maneira 

absolutamente artesanal, o que à primeira vista até contraste com os resultados obtidos. A própria escolha do 

material, aliás, em vez de algum outro industrializado, como o acrílico e o aço, parece significativa: “A madeira é mais 

sensual. Sempre permite pequenas imperfeições. Para que evitá-las?” (Fonte: facebook.com/pg/galvanissimo/).

individual no Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB/RJ). Em 1950, ganhou o Prêmio de Viagem ao País, no Salão 

Nacional de Belas Artes (SNBA) e, no ano seguinte, viajou e expôs na Bahia. Em 1952, recebeu o Prêmio de Viagem ao 

Exterior, no Salão Nacional de Arte Moderna (SNAM). Prosseguiu seus estudos em Paris, entre 1954 e 1956, na 

Académie de Grande Chaumière e na École Normale Supérieure Beaux-Arts. O resultado desta fase foi uma 

mudança para a pintura abstrata, que apresentou na 5ª Bienal de São Paulo. Na década de 1960, mudou-se para Belo 

Horizonte e voltou ao figurativismo. Um ano antes de sua morte, foi criado a Fundação Inimá de Paula, para cuidar da 

sua obra. A fundação, em parceria com o governo de Minas Gerais, inaugurou em abril de 2008, o Museu Inimá de 

Paula, em Belo Horizonte. Faleceu em Belo Horizonte (MG), em 1999. (Fonte: Wikipédia).
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MANO ALENCAR
(Juazeiro do Norte, CE 1959)

Poeta, compositor, desenhista, escultor e artista plástico autodidata. Desde pequeno, mostrou interesse pelas artes, 

produzindo desenhos e pinturas. Começou profissionalmente, ao expor seus quadros no evento Massafeira Livre, no 

Teatro José de Alencar, em 1979. Mora em Fortaleza desde 1974 e realizou exposição individual em várias cidades 

brasileiras e no exterior, em países como Itália, França, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Argentina e Cuba. Tem 

quatro livros de poesia publicados: “Mistura – Letras e Palavras”, “Pensando pela Boca”, “Arremesso” e “Alucinação 

Urbana”. Tem, na pintura abstrata, sua atividade mais constante. “Meu trabalho é expressionista abstrato de uma 

corrente que segue para o radical. Trabalho com paisagem urbana já há algum tempo e nesse trabalho eu retrato 

temas bem atuais, situação do dia a dia. Minha pintura sempre absorve os fatos e a minha matéria prima é a emoção”. 

Mano Alencar. (Fonte: www.o imparcial.com.br).

MARCELO GRASSMANN
(São Simão, SP 1925 – São Paulo, SP 2013)

Desenhista, gravador e professor, iniciou sua produção artística como escultor. Como autodidata, passa a dedicar-se à 

xilogravura em 1943, sofrendo grande influência do expressionismo alemão e dos mestres do fantástico, de Bosch à 

Klubin. Reconhecido como o melhor gravador nacional pela Bienal de São Paulo de 1955, melhor desenhista pela 

Bienal de 1959, sala especial para gravuras em 1961 e prêmio aquisição em 1967, destaca-se ainda sua participação nas 

Bienais de Veneza, Paris e Tóquio. Depois da fase inicial da xilogravura, dedica-se à gravura em metal e à litografia. -

KLEOMAN FONTENELE
(Viçosa, CE 1948)

Francisco Cleoman Fontenele, mais conhecido como “Kleoman”, começou a pintar quando tinha 14 anos, início da 

década de 60, na cidade de Russas, através da professora de desenho que o incentivou. Em 1999, recebeu o Prêmio de 

Viagens Exterior (França), no I Salão Fórum de Arte Beviláqua. Em 2007, ganhou o “Oscar de Projeção Nacional”, em 

São Paulo, com as obras “Ratos do Planalto”, “Assalto à luz do dia” e “Movimento dos Sem-Terra”. (Fonte: 

kleoman.com e Jornal Diário do Nordeste 09.01.2007).

LUIZ HERMANO
(Preaoca, CE 1954)

Escultor, gravador, desenhista e pintor. No início dos anos 1970, estudou filosofia em Fortaleza (CE) e, de maneira 

autodidata, trabalha com gravura em metal e desenho. Em 1979, frequentou aulas de gravura, com Carlos Martins, 

na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro. No mesmo ano, transferiu-se para São Paulo e realizou a 

mostra “Desenhos”, no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP). Em 1984, recebeu o Prêmio 

Chandon de Arte e Vinho, com o qual viajou para Paris, e fez exposição individual na Galeria Debret. Em 1983, 

participou da 5ª Bienal Internacional de Seul, e da 2ª Bienal Pan-Americana de Havana, em 1986. Na década de 1980, 

dedicou-se, sobretudo, à pintura. Nos anos 1990, desenvolveu obras tridimensionais utilizando materiais diversos, 

entre eles madeira, bambu e arames de cobre, alumínio e ferro. Expôs pinturas na 19ª Bienal Internacional de São 

Paulo, em 1987, e esculturas na 21ª edição do evento, em 1991. Apresentou a mostra Esculturas para Vestir, no 

Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM/SP), em 1994. Seus trabalhos podem ser vistos nos principais museus 

brasileiros, como o MASP, Pinacoteca de São Paulo, Museu de Arte Moderna de São Paulo e Museu de Arte 

Contemporânea de São Paulo. Uma coleção de trabalhos doada pelo artista, mostrando várias fases de sua carreira, 

pode ser vista ainda no Museu de Arte Contemporânea do Ceará, que funciona no Centro Dragão do Mar, em 

Fortaleza. Também tem obras na Biblioteca Nacional de Paris e coleções particulares. Em 2008, quando realizou a 

exposição individual “Tempo do Corpo”, na Pinacoteca de São Paulo, lançou um livro sobre sua obra. Divide seu 

tempo entre o Rio de Janeiro e São Paulo na produção da sua obra. (Fonte: www.minemuseufirmeza.org.br e 

verdesmares.com.br).
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MÁRIO BARATTA
(Rio de Janeiro, RJ 1914 – Fortaleza, CE 1983)

Carioca de Vila Isabel, radicado em Fortaleza em meados da década de 30, foi figura central no cenário das artes 

plásticas do Ceará, tanto como pintor como agitador cultural. Ainda estudante de Direito, incentivou os artistas 

locais da importância de eles se mobilizarem em prol do desenvolvimento do meio artístico. Ele foi responsável pela 

criação da primeira entidade artística cearense, o Centro Cultural de Belas Artes (CCBA). Participou também do 

grupo fundador da Sociedade Cearense de Artes plásticas (SCAP) e organizou os primeiros salões de pintura em 

Fortaleza. Até o final da vida, conciliou a vida artística com a advocacia, sendo inclusive professor da Faculdade de 

Direito da Universidade Federal do Ceará. Faleceu em Fortaleza (CE), em 1983. (Fonte: portal BNB e Dicionário das 

Artes Plásticas do Ceará – 1ª edição).

MATEUS
  (Fortaleza, CE 1943)

Raimundo Mateus de Oliveira, pintor, desenhista, ilustrador, discípulo de Chabloz. Participou de diversas edições 

anuais do Salão de Abril, entre 1971 a 1982. Recebeu a Medalha Zenon Barreto, outorgada pela Câmara Municipal de 

Fortaleza, em 2013. (Fonte: Portal da História do Ceará e da Câmara Municipal de Fortaleza).

Com uma obra marcada pela presença de monstros, que, vez por outra, cedem lugar a figuras de cavaleiros e virgens, o 

artista ultrapassa os limites do real, inserindo em seus trabalhos um clima fantástico. Faleceu em São Paulo (SP), em 

2013. (Fonte: www.bcb.gov.br.galeria)

MARIA BONOMI
(Meia, Itália 1935)

Radicou-se em São Paulo, onde fez vários cursos de pintura, desenho e gravura com Yolanda Mohalvi, Karl Plattner, 

Lívio Abramo. Na década de 50, na Columbia University, Nova Iorque, estudou artes gráficas com Hans Muller e 

História da Arte Comparada com Meyer Schapiro. Obteve bolsa de estudos no Pratt Institute, Nova Iorque, onde 

trabalhou com Seong Moy e Fritz Eichenberg, entre outros. Em 1956, realizou mostra individual no Museu de Arte 

de São Paulo; na década de 60, fundou com Lívio Abramo o Estúdio Gravura, em São Paulo, tradicional centro de 

formação de numerosos artistas contemporâneos, que funcionou até 1964. Bonomi é um dos mais expressivos nome 

da gravura brasileira, campo no qual adquiriu reconhecimento internacional. Entre outros, recebeu em 1965 o 

Prêmio de Melhor Gravador da VIII Bienal de São Paulo; em 1968, o Prêmio de Gravura na V Bienal de Paris; e o 

Prêmio de Gravura da VIII Exposição Internacional Ljubljana, modalidade xilogravuras; em 1971, Prêmio de 

Aquisição na IX Bienal de mesmo nome, culminando em 1983, com o Prêmio Internacional de Gravura, modalidade 

litografia. Têm trabalhado ainda como pintora, figurinista e cenógrafa, setores nos quais conquistou dezenas de 

prêmios, valendo destacar o Prêmio de Revelação de Cenógrafa e Melhor Figurinista com a peça “As feiticeiras de 

Salém” de Arthur Miller. O Prêmio Revelação dado pela APCT – Associação Paulista de Críticos Teatrais se repete 

nos anos de 1962, 1965 e 1967. Em 1965, recebeu o Prêmio Molière como melhor cenógrafa da peça “A megera 

domada”, de Shakespeare. Desde 1975 realiza numerosos painéis em concreto, de grandes dimensões, como os do 

Saguão do Maksoud Hotel e do Banco Sudameris do Brasil, as fachadas laterais do Esporte Clube Sírio e do Edifício J. 

Riskallah Joye, todos em São Paulo, e em Santiago do Chile, os painéis do Banco Exterior da Espanha. Maria Bonomi 

realizou várias exposições individuais no Brasil e no exterior e tem coleções em museus como o Museum Art (Nova 

Iorque), Museu do Vaticano (Roma), Museu Bezelel (Jerusalém) e Museu de Arte Moderna (São Paulo). (Fonte: 

http://www.memorial.org.br/acervo/obras-de-arte/futura-memoria/biografia-maria-bonomi/).
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NICE FIRMEZA
(Aracati, CE 1921 – Fortaleza, CE 2013)

Nice começou a pintar com orientação técnica em 1950, quando ingressou na Sociedade Cearense de Artes Plásticas 

(SCAP). A partir de 1951, começou a participar de exposições em Fortaleza (CE), depois seus trabalhos circularam em 

mostras no Brasil e na Europa. Nice não se contentou nas artes plásticas, foi artista, também, nos saberes e artes da 

tradição popular, como doceira e bordadeira. Em 2007, foi nomeada Tesouro Vivo/Mestre da Cultura, pela Secretaria 

da Cultura do Ceará (SECULT). Nas artes plásticas, destacou-se na arte naif, estilo de arte marcada pela simplicidade, 

e tornou-se ícone da história das artes plásticas cearenses do século XX. Era casada com o artista plástico Estrigas. 

Faleceu em Fortaleza (CE), em 2013. (Fonte: www.minimuseufirmeza.org.br).

ORLANDO TERUZ
(Rio de Janeiro, RJ 1902 – 1984)

De ascendência árabe, matriculou-se aos 18 anos na Escola Nacional de Belas-Artes, estudando com Rodolfo 

Chambelland e Batista da Costa. A partir de 1924, participou do Salão Nacional de Belas Artes, conquistando 

sucessivamente menção honrosa (1924), medalha de bronze (1925), medalha de prata (1926), o prêmio de viagem ao 

estrangeiro (1937) e o prêmio de viagem pelo Brasil (1942). Participou da Bienal de São Paulo e de diversas coletivas 

no Brasil e no exterior. Tendo integrado representações de artistas brasileiros em várias coletivas realizadas fora do 

país (Londres, 1944; Buenos Aires e Montevidéu, 1945, Vaticano, 1958, etc.), realizou também inúmeras individuais 

em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza. Sua obra demonstra constância e 

estilo definido durante toda a carreira, facilmente reconhecível por sua técnica e em sua temática, que preferiu 

aprofundar a variar. Seus temas normalmente são populares, pintando a favela, cidades do interior, passistas de 

frevos e jovens moças de uma sensualidade que é marcante na obra. Faleceu no Rio de Janeiro (RJ), em 1984. (Fonte: 

www.pinturabrasileira.com).

MILTON DACOSTA
(Niterói, RJ 1915 – Rio de Janeiro, RJ 1988)

Foi pintor, desenhista, gravador e ilustrador brasileiro.  Inicialmente pintou composições figurativas e paisagens. Em 

1931, ao lado de Bustamante Sá, Ado Malagoli, Rescála, José Pancetti, Joaquim Tenreiro entre outros, participou da 

fundação do Núcleo Bernardelli, coordenado por Edson Motta. Em 1941, começou a fazer figuras humanas 

geometrizadas, tendo como referência o Cubismo. Em 1946, foi para Lisboa e visita vários países da Europa; fixa-se 

em Paris, onde estuda na Académie de La Grande Chaumière. Expõe no Salon D'Automne e regressa ao Brasil em 

1947. Em 1949, casou-se com a pintora Maria Leontina e passou a residir em São Paulo. Na década de 1950, aderiu ao 

Abstracionismo Geométrico, e sua pintura é marcada por influências concretas e neo-concretas. Faleceu no Rio de 

Janeiro (RJ), em 1988. (Fonte: Wikipédia).

NAUER SPÍNDOLA
(São Bernardo, MA 1960)

Adenauer Spíndola (Nauer Spíndola), artista multimídia, curador e produtor. Graduado em Ciências Sociais. 

Estudou desenho e gravura no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará. Participou de cursos com Luiz 

Áquila, Roseline Granet, Arthur Piza, Carlos Martins, Uiára Bartira, Maria Bonomi, Rubem Grilo e Amélia Toledo. 

Ilustrou diversas publicações, entre elas, a Agenda das Mães da Praça de Mayo (Buenos Aires - Argentina.). Professor 

de Gravura e História da Arte. Ensinou no Curso de Artes Plásticas da Faculdade Gama Filho – CE, e ministrou cursos 

no MAUC-UFC, no Serviço Social do Comércio - SESC, na ECOA – Secult-Ce e no Instituto Dragão do Mar. 

Participa com frequência de mostras nacionais e internacionais, tendo sido premiado várias vezes. Seus trabalhos 

estão em muitos museus, instituições e coleções privadas. Diretor da Revista Harco, revista voltada para cultura, 

meio ambiente e patrimônio histórico. Idealizou e produziu o Programa Visualidades, primeiro programa da TV 

cearense voltado exclusivamente a artes plásticas. (Fonte: www.proparnaíba.com)
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R. KAMPOS
(Pacatuba, CE 1918 – Fortaleza, CE 1979)

Raimundo Siqueira Campos, mais conhecido como R. Kampos, foi desenhista e pintor. Iniciou-se nas artes plásticas, 

no ano de 1939, ao ingressar no Ateliê de Delfino Silva. Foi um dos colaboradores para a fundação do CCBA e da 

SCAP. Participou das três edições dos Salões Cearenses de Pinturas entre os anos de 1941 a 1944. Ganhou o 1º lugar 

na categoria pintura no II Salão de Abril, em 1946, com o quadro “Cabeça de Negra”, e Menção Honrosa, no mesmo 

Salão, em 1947. Faleceu em Fortaleza (CE), em 1979. (Fonte: VII Simpósio Nacional de História Cultural).

RAIMUNDO GARCIA DE ARAÚJO
(Maranguape, CE –1915)

Raimundo Garcia de Araujo, o Garcia, teve seu primeiro contato nas artes plásticas, como ajudante de J. Carvalho, 

num período em que este trabalhava na produção de cenários do Teatro da Associação dos Merceeiros. Nos anos 30, 

frequentou a Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro. Ao retornar ao Ceará, trabalhou no Ateliê de Delfino, quando se 

deu o histórico encontro com o Mário Baratta, que é atraído para o recinto, após admirar o quadro de Garcia; a partir 

daí, juntamente com outros artistas do mesmo ateliê, surgiu à ideia da fundação do Centro Cultural de Belas Artes – 

CCBA, em 1941.  Participou de duas das três mostras do Salão Cearense de Pintura e de diversas edições do Salão de 

Abril, sendo homenageado no 43º Salão. Conforme aprendeu com os seus mestres, Garcia retratou paisagens e 

desenhou pessoas. Com espírito aventureiro e nômade, deixou o Ceará e criou estratégias diversas para continuar 

entre papéis e tintas: projetando stands de feiras e decorações de igrejas e ruas (natalinas e carnavalescas). Com novas 

responsabilidades, passou a se dedicar, mais intensamente, à publicidade, o que lhe tirou o tempo e a energia para 

pintar seus quadros. Em 1990, sentiu-se inspirado à retomada da fase artística, com a elaboração do quadro Nandiara. 

Em 1992, integrou o grupo de 21 artistas cearenses que tiveram seus trabalhos em uma exposição paralela à 

Conferência Internacional de Arteterapia, Toulon, França. Reintegrado ao mundo artístico de Fortaleza, participou 

de diversas mostras individuais e coletivas. Atualmente, está morando em Ibiapina (CE). (Fonte: 

http://raimundoescapianogarcia.blogspot.com.br/).

OTACÍLIO DE AZEVEDO
(Redenção, CE 1892 - Fortaleza, CE 1978)

Foi pintor, desenhista e poeta membro da Academia Cearense de Letras e fundador da Sociedade Brasileira dos 

Amigos da Astronomia. Nasceu na zona rural de Redenção e foi morar em Fortaleza, em 1941, aos 14 anos. Começou 

nas artes plásticas, como pintor de tabuletas de cinemas e de letreiros de lojas para tornar-se, com o passar do tempo, 

um dos grandes paisagistas do Ceará. Trabalhou na loja Fotografia N. Olsen, onde teve oportunidade de conhecer 

artistas plásticos e escritores cearenses da época, como Ramos Cotoco, Gérson Faria, Clóvis Costa, Paula Barros, 

Herman Lima, Quintino Cunha e muitos outros. A partir de então, começou a desenvolver suas habilidades, como 

pintor e poeta. Participou, juntamente com outros nomes cearenses, do Salão Regional, realizado em Fortaleza, no 

ano de 1924. Fundou, em 1934, com Gérson Faria, Pretextato Bezerra e Clóvis Costa, o primeiro ateliê de pintura na 

cidade. Figurou como sócio fundador do Centro Cultural de Belas Artes (CCBA), que se tornou a Sociedade Cearense 

de Artes Plásticas (SCAP), chegando a ser eleito vice-presidente. Participou dos I, II e III Salões Cearenses de Pintura 

(Fortaleza – 1941, 1942 e 1944) e de vários “Salões de Abril”. Além de paisagista, Otacílio de Azevedo era grande 

retratista, sendo de sua autoria muitos dos retratos dos governadores do Estado do Ceará, que se encontram expostos 

no Palácio do Governo. É autor da obra “Fortaleza Descalça”, na qual apresenta de modo interessante e bem 

humorado, traços biográficos dos artistas e escritores com quem conviveu. Faleceu em Fortaleza (CE), em 1978. 

(Fonte: Wikipédia). 
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RUBENS DE AZEVEDO
(Fortaleza, CE 1921 – 2008)

Filho do pintor e poeta Otacílio de Azevedo. Rubens de Azevedo foi um homem profundamente versátil: Professor 

de Geografia, História, Cartografia, Paleontologia e Artes Plásticas, além de jornalista e contista. Porém, a ciência 

sempre foi sua grande paixão, sobretudo a Astronomia, à qual se dedicou muito em seus estudos. É considerado um 

dos maiores astrônomos cearenses. Desde muito cedo, dedicou-se à observação dos astros, particularmente a lua. Foi 

autor de vários livros sobre astronomia e artes, como Uma viagem sideral (1949), O Desenho sem Mestre (1954), 

Selene, a lua ao alcance de todos (1959), Na era da Astronáutica (1967) e O Homem descobre o mundo (1981), entre 

outras obras. Ainda menino, recebeu de sua mãe as primeiras noções de desenho e, com o pai, aprendeu a pintar 

aquarelas. Fundou, em 1939, a Sociedade Cearense de Fotografia e Cinema; posteriormente, em 1947, fundou a 

primeira sociedade de estudos de astronomia do Brasil, a Sociedade Brasileira dos Amigos da Astronomia (SBAA). 

Foi fundador, ainda, em 1941, da Sociedade Cearense de Artes Plásticas. Realizou, em 1948, a primeira Carta da Lua, 

cujo original se encontra hoje no Museu Nacional de Astronomia, no Rio de Janeiro. Em 1953, transferiu residência 

para São Paulo, onde desempenhou cargos relativos às suas habilidades pedagógicas e artísticas. Filiado à Associação 

Paulista de Belas Artes, organizou na Galeria Prestes Maia, o Primeiro Salão Cearense de Artes Plásticas em São 

Paulo, do qual fizeram parte todos os artistas cearenses representativos da época. De volta ao Ceará, faleceu em 

Fortaleza (CE), em 2008. (Fonte: www.onordeste.co).

SAMICO
(Recife, PE 1928 - 2013)

Foi desenhista e pintor, mas foi através da gravura que seu nome é um dos mais conhecidos e importantes gravuristas 

do Brasil. Começou sua carreira através do desenho, praticando no Ateliê Coletivo da Sociedade de Arte Moderna do 

Recife (1957), então dirigido por outro grande nome da arte pernambucana e brasileira, Abelardo da Hora. Foi aí que 

Samico fez sua primeira gravura em uma placa de gesso. Do gesso passou à madeira. Quando foi para São Paulo, essa 

era a única experiência de Samico com a gravura, embora já tivesse exposto alguns trabalhos no Salão do Recife,-

ROMERO BRITO
(Recife, PE 1963)

É um famoso pintor e artista plástico brasileiro. Radicado em Miami, nos EUA, ficou conhecido pelo seu estilo alegre 

e colorido, por apresentar uma arte pop, despojada da estética clássica e tradicional. É considerado um dos artistas 

mais prestigiados pelas celebridades americanas e o pintor brasileiro mais bem sucedido fora do Brasil. Começou seu 

interesse pelas artes na infância, quando usava sucatas, papelões e jornais para exercitar a sua criatividade. Também 

começou nessa época a usar a grafitagem, o que foi de grande influência em seu trabalho. Iniciou o curso de Direito na 

Universidade Católica de Pernambuco, mas depois viajou aos Estados Unidos e lá se estabeleceu como artista de 

sucesso até hoje. É muito influenciado pela estética cubista e tem Picasso como um grande mestre. Seu estilo vibrante 

e alegre, com cores fortes e impactantes fez com que sua obra tivesse forte ligação com a publicidade. O artista já 

mostrou o seu talento pintando para uma campanha publicitária da marca de vodca sueca Absolut, para as latas de 

refrigerante da Pepsi Cola, e redesenhou personagens de Walt Disney. Muitas celebridades admiram a obra de 

Romero Britto, como Arnold Schwarzenegger, Madonna, os ex-presidentes Bill Clinton, Fernando Henrique 

Cardoso, Carlos Menem, respectivamente dos EUA, Brasil e Argentina. Suas coleções estão presentes em diversas 

galerias do mundo inteiro. Dentre outras realizações, merece destaque a criação dos selos postais que levam o nome 

de Esportes Para a Paz, sobre as olimpíadas de Beĳing. Outra criação importante é uma pirâmide que esteve instalada 

no Hide Park, em Londres, com uma altura similar a de um prédio de quatro andares. A obra deverá ser encaminhada 

para o museu da criança, na cidade do Cairo, no Egito. Hoje, o pintor vive em Miami, cidade com a qual possui grande 

identificação. (Fonte: www.e-biografia.com.br).
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SINHÁ D’ AMORA
(Lavras da Mangabeira, CE 1906 – Rio de Janeiro, RJ 2002)

Pintora. Mudou-se para o Rio de Janeiro, em 1933, onde estudou desenho e pintura na Escola Nacional de Belas 

Artes, de 1933 a 1938. Começou a expor em 1942, no salão nobre do Palace Hotel do Rio de Janeiro, onde fez a sua 

primeira individual; expôs, depois, em Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília e Niterói, Valparaíso no Chile, tendo 

realizado, igualmente, uma exposição em Lisboa, na “Casa das Beiras”, a convite da Embaixada do Brasil, em 

Portugal. Em 1949, transferiu-se para Florença, na Itália, onde residiu por um ano, quando se graduou pela Academia 

de Belas Artes de Florença, ali tendo cursado também a Universidade de Estudos de Línguas e Artes e no Centro di 

Cultura per Stranieri, obtendo, na cadeira de História da Arte, o primeiro lugar. Em 1963, esteve novamente na 

Europa, em viagem de pesquisa estética, estudando a origem da escola impressionista, no Museu Jean de Paume, em 

Paris, cidade para a qual regressou em 1976, para realizar curso de aprimoramento em língua francesa, viajando 

depois para o Japão e países do Oriente Médio, em 1977. Em 1967, cursou na “Academie de La Grande Chaumiére”, 

em Paris, conhecida nacional e internacionalmente pela suntuosidade dos seus quadros. Recebeu várias premiações 

entre as quais se destacam: Medalha de Honra, no Salão de Abril (Fortaleza, 1955), Medalha de Prata no Salão 

Metropolitano e Medalha de Ouro no Salão de Maio da Sociedade Brasileira de Belas Artes (Rio de Janeiro – RJ 1972), 

Medalha de Prata no Salão Paulista de Belas Artes (São Paulo – SP 1973), Medalha Leonardo da Vinci, na Academia 

Brasileira de Belas Artes (Rio de Janeiro – RJ 1976), Medalha José de Alencar, do Governo do Ceará (Fortaleza – CE 

1977), a Comenda de Grande Oficial da Ordem do Mérito das Belas Artes (1977), Troféu Sereia de Ouro, do Grupo 

Édson Queiroz (Fortaleza – CE 1992). Foi homenageada, também, pela Fundação Cultural de Fortaleza, com a placa 

de prata do Mérito Cultural (1994).  É Membro da Academia Brasileira de Belas Artes (acadêmica emérita) e é citada 

nos livros “A Função do Inconsciente nas Artes Plásticas”, de H. Pereira da Silva, no “Dicionário de Artes Plásticas do 

MEC”, de Carlos Cavalcante, e na “Pintura Brasileira Contemporânea” de João Medeiros, dentre outros. Faleceu no 

Rio de Janeiro (RJ), em 2002. (Fonte: www.dimasmacedo.blogspot.com.br e Portal da História o Ceará). 

TARCÍSIO FÉLIX
(Granja, CE 1943)

inclusive tendo sido premiado. Samico nunca pensou em ser gravador. Com o incentivo de artistas como Aluisio 

Magalhães e Francisco Brennand acabou indo trabalhar em São Paulo com Lívio Abramo, um importante gravador, 

ilustrador e desenhista paulista. Na Escola de Artesanato do Museu de Arte Moderna, Samico desenvolveu seu 

talento para a gravura. Depois se mudou para o Rio de Janeiro, onde trabalhou com outro talentoso desenhista, 

ilustrador e gravador, dessa vez carioca, Oswaldo Goeldi, na Escola de Belas Artes. Samico contou que sua 

permanência com Goeldi foi para escutar o que ele dizia do trabalho dos outros e de umas poucas gravuras que ele fez 

por lá: Com Goeldi, o que aprendi foi ouvindo e observando, disse Samico. Em 1968, recebeu o Prêmio Viagem ao 

Exterior no 17º Salão Nacional de Arte Modena do MAM-RJ e permaneceu por dois anos na Europa. Em 1971, 

convidado por Ariano Suassuna, passou a integrar o Movimento Armorial, voltado à cultura popular. Sua produção 

era particularmente voltada à recuperação do romanceiro popular e à literatura de cordel pela utilização criativa da 

xilogravura. Suas gravuras são povoadas por personagens bíblicos e outros, provenientes de lendas e narrativas 

locais, assim como por animais fantásticos e míticos, com reduzido uso da cor e de texturas. Samico fazia uma gravura 

por ano. Perfeccionista, o artista dizia que passava mais tempo preso ao projeto da gravura do que mesmo na gravura. 

Os quarenta anos de gravura do artista foram comemorados, em 1997, com uma exposição no Centro Cultural Banco 

do Brasil, no Rio de Janeiro. Samico tem obras em importantes museus e galerias pelo mundo, como: o Museu de Arte 

Moderna Aloísio Magalhães – MAMAM (Recife), a Pinacoteca do Estado de São Paulo (São Paulo) e o Museum of 

Modern  Ar t  –  MOMA (Nova  Io rque ,  EUA) .  Fa l eceu  em Rec i f e  (PE) ,  em 2013 .  (Fonte : 

www.artepopularbrasil.blogspot.com.br e Wikipédia).  
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ZÉ PINTO
(Fortaleza, Ce 1925 -2004)

Francisco Magalhães Barbosa, mais conhecido como Zé Pinto. Escultor autodidata. Quando Zé Pinto entrou no 

mundo das artes plásticas, ao descobrir-se com o dom da arte, tinha mais de 50 anos, fato que não o impediu de ganhar 

a mídia, ao expor suas criações no canteiro da Avenida Bezerra de Menezes, na década de 1970. Zé Pinto deixou o 

emprego na Universidade Federal do Ceará, onde reparava motores, para se tornar um artista bastante popular, 

criando estranhos objetos através de sucatas de ferro. A primeira peça que criou foi um galo, talvez até porque ele 

fosse um Pinto. Em seguida, vieram: Lampião, Maria Bonita, Padre Cícero, Dom Quixote, Chaplin, Bumba-meu-boi. 

Entre as suas inúmeras criações não faltavam trens, carros, cachorros, canhões e caracóis, além de outras que o faziam 

voltar ao tempo da infância, quando, menino ainda, produzia seus próprios brinquedos. Quem sabe não tenha sido aí 

que tomou a decisão de ser um escultor diferente dos que existiam, na cidade, escolhendo, por conta própria, a sucata 

como matéria-prima para suas esculturas. Dessa maneira, fez-se garimpador de ferro velho, transformando em arte 

alumínio amassado, pregos envergados e molas desformes. A tudo dava um sentido de movimento, visível nas obras 

plásticas, conjugando estética e estática. Para expor os seus trabalhos, Zé Pinto reinventou a galeria. Derrubou muros 

e socializou a arte em espaços ao ar livre. Isso se fez bem presente em 1975, quando expôs no canteiro central da 

Avenida Bezerra de Menezes. Inicialmente, as criações de Zé Pinto foram expostas nos museus, praças, prédios e ruas 

de Fortaleza, só após transpondo as divisas do Ceará e do Nordeste e as fronteiras do Brasil. O artista participou de 

algumas mostras e exposições pelo País, chegando a expor no exterior, deixando, por onde passava a marca da sua 

genialidade. Hoje, a produção artística de Zé Pinto pode ser encontrada em museus de Portugal e do Vaticano, além 

de figurar em acervos particulares na França, na Holanda, e em cidades, como Frankfurt e Colônia, na Alemanha, e 

ainda em Nova York e New Hamphire, nos Estados Unidos. Em 1996, ano da morte de sua esposa, o artista parou de 

produzir. Depois de três AVC sofridos, em 1997 ele já não podia mais criar. Faleceu em Fortaleza (CE), em 2004. 

(Fonte: Jornal O Povo, 20/03/2012).

ZENON BARRETO
(Sobral, CE 1918 – Fortaleza, CE 2002)

Pintor e professor. Estudou na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, em 1965. Obteve seu primeiro 

prêmio no II Salão Nacional de Artes Plásticas de Fortaleza, em 1969. Participou de várias mostras individuais e 

coletivas. Trabalhou no Centro de Artes Visuais Raimundo Cela e na Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. 

(Fonte: www.brasilartesenciclopedias.com.br e blog Granja Ceará).

VANDO FIGUEIRÊDO
(Fortaleza, CE 1952)

Desenhista, pintor, gravurista, escultor e professor de desenho e pintura. É diplomado através do curso de desenho e 

pintura ministrado por Raul de La Nuez, licenciado pelo Instituto Superior de Arte de Cuba. Realizou várias 

exposições individuais e coletivas no Brasil, e no exterior em Portugal, Espanha (nesse país obteve duas Menções 

Honrosas, no Salão Internacional de Arte de Cangas), França, Chile, Argentina, Dinamarca e Itália.  (Fonte: 

www.festival7sois.eu e www.vandofigueiredo.com.br).

Foi pintor, desenhista, gravador, escultor, cenografista e ilustrador brasileiro. Ingressou na Sociedade Cearense de 

Artes Plásticas – SCAP em 1949, da qual foi presidente em 1956. Participou e foi premiado em diversos eventos: Salão 

de Abril, premiado em 1950, 1953, 1956, 1957, 1958, 1964, 1969 e 1970, e merecendo Sala Especial em 1975; Salão de 

Arte Moderna (Rio de Janeiro) premiado em 1960,  Bienal Internacional de São Paulo, Panorama de Arte Atual 

Brasileira e Salão de Artes Plásticas do Rio Grande do Sul, dentre outros. Entre 1950 a 1970 ministrou cursos de dese-



nho, atuou como cenógrafo e figurinista em peças encenadas no Teatro José de Alencar, em 1950, coordenou a 

restauração da Casa de José de Alencar, e publicou os álbuns “Dez Figuras do Nordeste” e “Ritos, Danças e Folguedos 

do Nordeste”, documentário com xilogravuras de arquétipos humanos nordestinos. Possui obras no Museu Nacional 

de Belas Artes, Palácio da Abolição, Paço Municipal de Fortaleza, Museu de Arte da UFC, Universidade de Fortaleza, 

sede do Banco do Nordeste, Embaixada do Brasil em Londres, e é coautor do grande vitral do Instituto de Arte 

Contemporânea da Fundação Armando Álvares Penteado. Possui diversas esculturas em logradouros de Fortaleza, 

sendo a mais famosa a que retrata a figura de “Iracema”, personagem do romance de José de Alencar, encravada na 

praia do mesmo nome. Faleceu em Fortaleza (CE), em 2002. (Fonte: Wikipédia, Fortaleza em Fotos e Fatos e 

Dicionário das Artes Plásticas do Ceará 2003).
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FERNANDO MONTENEGRO CASTELO & DANIELA DE SOUZA CASTELO

LEILOEIROS PÚBLICOS OFICIAIS

EDITAL Nº: 002/2017

L E I L Ã O  D E  O B R A S  D E  A R T E  P E R T E N C E N T E S  A  M A S S A  F A L I D A  O B O É       

FORMADA PELO PATRIMÔNIO DE OBOÉ TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (CNPJ 35.222.090/0001-40), OBOÉ CRÉDITO,

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (CNPJ 01.432.688/0001-41), OBOÉ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

(CNPJ 01.581.283/0001-75), OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A. (CNPJ 23.533.896/0001-70), CIA DE INVESTIMENTO OBOÉ (CNPJ

 09.135.516/0001-18), ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS S.A. (CNPJ 09.127.491/0001-00), JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS (CPF 013.398.183

-53), MAGAZINES BRASILEIROS LTDA. (CNPJ 41.297.375/0001-42) E CLARINETE PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS FINANCEIROS 

LTDA. (CNPJ 02.077.222/0001-38)

DAS CONDIÇÕES GERAIS

O leiloeiro é agente auxiliar do comércio, sendo que todos os bens vendidos são de total responsabilidade dos 

comitentes vendedores. O oferecimento do lanço, no decorrer do pregão, para aquisição de lotes, importa em total 

aceitação e conhecimento das características do bem descrito no catálogo e das condições gerais fixadas neste edital, 

não sendo aceito qualquer tipo de reclamação ou desistência de arrematação, ficando expressa a renúncia dos 

arrematantes a ações judiciais e extrajudiciais. Na hipótese de ocorrência de algum motivo relevante, que justifique a 

conveniência do comitente, por intermédio de sua comissão de leilão, em não se desfazer de qualquer dos bens leiloados 

antes da efetiva retirada / entrega, poderá o mesmo mediante devolução do valor recebido, rescindir a venda sem 

nenhum ônus para o comitente e/ou leiloeiro.  

DA EXPOSIÇÃO DAS OBRAS

As obras que compõem o presente leilão serão expostas a partir do dia 14 de agosto de 2017, no horário de 9:00hs às 

19:00hs, de segunda à sexta e sábado de 09:00hs às 12:00hs, no Avenida Shopping e Office,  Piso L3, Loja 337, -
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localizado na Av. Dom Luís, nº 300, Aldeota, Fortaleza/CE, e serão leiloadas no Shopping Del Paseo, Piso L3, Sala de 

Cinema, situado na Avenida Santos Dumont, nº 3131, Aldeota, nesta Capital, no dia 22 de agosto de 2017, às 

18h30min. Os lotes que porventura não forem adquiridos na data supra permanecerão disponíveis para a visitação 

no mesmo local e horário, podendo ser arrematados, ressalte-se sem redução de valores, por meio de lances 

virtuais (www. montenegroleiloes.com.br) até 25.08.2017, às 17:00hs. Em 15 de agosto não ocorrerá visitação do 

acervo em virtude do feriado municipal.

As obras de arte, objetos deste leilão, serão distribuídas em LOTES e descritas em CATÁLOGO integrante deste edital. 

Todas as obras são autênticas e serão leiloadas no ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LOCAL em que se encontram, 

conforme Decreto Lei 21.981/32, ficando aos interessados (Online / Presencial) o prévio e minucioso exame, não 

cabendo aos mesmos nenhuma reclamação posterior quanto às condições físicas das obras.

DA PARTICIPAÇÃO ONLINE / PRESENCIAL

Poderá participar do leilão, qualquer pessoa física capaz ou pessoa jurídica, legalmente representada, exceto a 

comissão de licitação do comitente, o falido, sócio ou controlador das sociedades falidas, parente, em linha reta ou 

colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim do falido ou de sócio da sociedade falida; ou identificado como 

agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão (artigo 141, da Lei nº 11.101/2.005).

Para a participação na modalidade Online se fará necessário um prévio cadastro através do site do leiloeiro Para a 

participação na modalidade Online se fará necessário um prévio cadastro através do site do leiloeiro 

(www.montenegroleiloes.com.br). O cadastro deverá ser realizado até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização do 

leilão, submetendo-se às condições apresentadas no site do leiloeiro para sua devida liberação. No que tange a 

modalidade presencial, tal cadastro poderá ser realizado no período da visitação e no dia do leilão até às 18 (dezoito) 

horas.

Será obrigatório ao propenso arrematante o prévio e completo preenchimento de forma verídica e compromissada dos 

dados solicitados, implicando na absoluta aceitação do regulamento que rege este edital.

O leiloeiro e/ou comitente não se responsabilizam por qualquer motivo que impeça, interrompa ou de qualquer forma 

prejudique a participação do propenso arrematante seja por meio presencial ou Online.

Fica expressamente certo e ajustado que ao dar o seu lance prévio ou no pregão, e este não for recusado, ficará 

estabelecido o compromisso irrevogável de compra do lote respectivo lançado, na forma do regulamento do leilão, 

vedado, portanto, o seu arrependimento

Será obrigatório ao propenso arrematante o prévio e completo preenchimento de forma verídica e compromissada dos 

dados solicitados, implicando na absoluta aceitação do regulamento que rege este edital.

O leiloeiro e/ou comitente não se responsabilizam por qualquer motivo que impeça, interrompa ou de qualquer forma 

prejudique a participação do propenso arrematante seja por meio presencial ou Online.
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Fica expressamente certo e ajustado que ao dar o seu lance prévio ou no pregão, e este não for recusado, ficará 

estabelecido o compromisso irrevogável de compra do lote respectivo lançado, na forma do regulamento do leilão, 

vedado, portanto, o seu arrependimento

DA COMISSÃO / LANCES

A comissão do LEILOEIRO será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance vencedor.

A razão (incremento) mínima utilizada para a aceitação dos lances será: 

lance de R$ 100,00 em R$ 100,00 até R$ 1.000,00

lance de R$ 200,00 em R$ 200,00 de R$ 1.001,00 até R$ 5.000,00

lance de R$ 500,00 em R$ 500,00 de R$ 5.001,00 até R$ 10.000,00

lance de R$ 1.000,00 em R$ 1.000,00 para valores acima R$ 10.001,00

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O arrematante poderá efetivar o pagamento do lote arrematado à VISTA ou através do PRINCÍPIO DE PAGAMENTO (de 

no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da arrematação acrescido da comissão do LEILOEIRO, qual seja, 5% 

(cinco por cento) do valor da arrematação, o restante (50%) deverá obrigatoriamente ser pago em até 24 (vinte e quatro) 

horas após a realização do Leilão até às 24 (vinte e quatro) horas confirmado através de comprovante original de 

depósito. No caso do arrematante optar pelo pagamento do lote arrematado no final do leilão, deverá colocar sob a 

guarda do LEILOEIRO, dois cheques nominais ao LEILOEIRO, assinados e cruzados, sem especificar o valor. Um 

referente à comissão do LEILOEIRO e outro referente ao valor arrematado. Nos casos de arrematação online, o 

pagamento se dará via transferência bancária na conta do LEILOEIRO no prazo de até 24 (vinte e quatro horas) da 

arrematação. 

TODOS OS CHEQUES SERÃO OBRIGATORIAMENTE CONSULTADOS NOS SISTEMAS SPC / SERASA. O 

pagamento com CHEQUE DE OUTRA PRAÇA somente poderá ser feito À VISTA. O escritório do LEILOEIRO não 

receberá qualquer valor em moeda corrente a partir do dia subsequente ao leilão.

A quitação do lote pago com cheque somente será efetivada depois de cumprido o prazo da compensação, ou seja: 

36(trinta e seis) horas para os cheques de maior valor e 72 (setenta e duas) horas para cheque de menor valor para OS 

CHEQUES DA PRAÇA. Para os CHEQUES DE OUTRAS PRAÇAS, obedecendo às normas estipuladas pelo BACEN. 

Perderá o valor correspondente a 55% do valor arrematado todo aquele que não cumprir com o pagamento total do lote 

(valor arrematado + comissão do LEILOEIRO bem como aquele que não cumprir com o valor oferecido sobre a venda 

condicional a aprovação, (seja presencial ou online) dentro do prazo previsto neste edital, ficando rescindida a 

arrematação do lote, sem que caiba qualquer recurso, indenização e/ou interpelação judicial (art. 39.º do dec. 

21.981/32). No caso do pagamento em cheque o mesmo estará sujeito a ser inserido nos sistemas SPC/SERASA 

(negativado).  
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O lote será considerado arrematado pelo licitante que pagar integralmente o valor da arrematação, acrescido da 

comissão e das despesas de que trata este edital. Tal quitação se dará após a confirmação do pagamento do total da 

arrematação, cujo crédito poderá ser feito na conta corrente do LEILOEIRO, em moeda corrente, D.O.C, T.E.D, ou em 

CAIXA RÁPIDO. O Lote deverá ser pago no momento da arrematação, nas condições estabelecidas neste edital, 

quando será exigido do arrematante, o C.P.F, RG e o endereço completo, para pessoa jurídica o C.P.F. do representante 

legal. 

Os cheques que porventura venham a ser devolvidos independentes do motivo (falta de fundos, estorno e etc), serão 

encaminhados para PROTESTO bem como o respectivo arrematante ficará impedido de participar de nossos leilões. 

DA LIBERAÇÃO

A entrega do bem dar-se á somente após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da confirmação da integralização 

do pagamento, no mesmo local de exposição das obras, feita diretamente ao arrematante ou procurador legal, após o 

que será de exclusiva responsabilidade do arrematante os cuidados para a sua conservação.

O prazo para retirada finda em 01.09.2017 às 17:00hs, ficando da inteira e total responsabilidade do arrematante os 

custos com transporte, capatazes, entre outros, bem como o prévio aviso ao escritório do leiloeiro quanto aos dados do 

transportador, procurador e/ou qualquer outro responsável que não seja o arrematante. 

Ressalta-se que a retirada das obras arrematadas ocorrerá no período acima mencionado apenas de segunda à 

sexta-feira, das 09:00hs à 17:00hs. 

Caso a obra arrematada não seja retirada no prazo acima mencionado, perderá o arrematante o valor correspondente ao 

sinal e a comissão do leiloeiro, desfazendo-se a venda de pleno direito, pelo que o bem retornará ao acervo da Massa 

Falida.

Todos os lotes serão acompanhados do Certificado de Autenticidade, assinado pelo especialista em artes do comitente.

O lote somente será retirado mediante a nota de entrega assinada pelo arrematante e/ou procurador legal, o leiloeiro, o 

comitente e o chefe da segurança.

	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ESTE LEILÃO ESTÁ AMPARADO PELO DEC. 21.981/32, com redação que lhe foi dada pelo Dec.Lei nº 22.427/33, pelo 

que o Leilão de que trata este edital não se enquadra como relação de consumo. Estará incurso no Art. 335 do Código 

Penal Brasileiro, incorrendo na pena de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção, todo aquele que impedir, afastar 

ou tentar afastar concorrentes ou licitantes, por meios ilícitos ou de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 

vantagens, incorrendo na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar, em decorrência da vantagem oferecida.

Fica eleito o Foro da Comarca de Fortaleza/CE, para dirimir qualquer dúvida ou controvérsia decorrente do Leilão, ainda 

que o lance tenha sido ofertado na modalidade online.

Fortaleza, Julho de 2017.
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