Projeto de Resolução nº 1249/XIII
Aquisição d’A Anunciação de Álvaro Pires de Évora

1. Vai a leilão, numa das mais importantes leiloeiras do mundo, no próximo dia
1 de fevereiro em Nova Iorque, uma valiosa peça de elevado valor artístico e
cultural para Portugal.
2. A obra em causa é A Anunciação, datada de 1434 e de indiscutível autoria de
Álvaro Pires de Évora. Álvaro Pires de Évora é um pintor nascido em Portugal
antes de 1411 e que terá morrido em Itália depois de 1434. Este autor e esta
obra em particular são da maior importância para a compreensão da arte da
pintura em Portugal não só pela inegável relevância artística mas também
pelo período ao qual pertence a obra, que lhe acrescenta relevância histórica.
Este é de forma recorrente considerada pela crítica de arte como uma das
melhores obras do autor.
3. Assim, a obra em causa, pintada a têmpera e sobre fundo de ouro, com
quase 600 anos representa uma oportunidade rara para o acervo artístico
nacional. A obra integrou a única exposição dedicada a Álvaro Pires em
Portugal, organizada em 1994, na Torre do Tombo, pela Comissão Nacional
para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. Esta tábua, com
aproximadamente 30x22cm, está há mais de meio século na mesma coleção
privada europeia, sendo assim uma oportunidade histórica de aquisição da
mesma.
4. Álvaro Pires de Évora é o único pintor português quatrocentista com atividade
internacional, representando este leilão uma oportunidade única de colmatar
a quase ausência de obras deste autor em Portugal, que se limita à obra A
Virgem com o Menino entre S. Bartolomeu e Santo Antão presente no Museu
de Évora.

5. Esta é uma valiosa oportunidade de adquirir um Álvaro Pires, tido como o
primeiro pintor português, não só considerando as obras que lhe são
atribuídas mas pelo facto de ainda menos serem as oportunidades de
aquisição de uma obra desta natureza.
6. Neste sentido, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais
aplicáveis, os Deputados abaixo assinados dos Grupos Parlamentares do
PSD propõem que a Assembleia da República recomende ao Governo que
procure adquirir para o Estado Português, dentro de critérios históricos,
artísticos e financeiros adequados, a obra A Anunciação de Álvaro Pires de
Évora, em leilão a decorrer no próximo dia 1 de fevereiro em Nova Iorque.

Assembleia da República, 18 de Janeiro de 2018.
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