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Irene Vilar é uma mulher
de feições delicadas e de
estatura pequena mas

com uma força e uma capa-
c idade de t rabalho invejá-
veis.  Escultora, nascida em
Matosinhos e a viver na Foz
do Douro desde os 19 anos,
ocupa os seus dias entre os
dois ateliers situados na Rua
Padre Luís Cabral, a escas-

Irene Vilar é uma conceituada escultora da
cidade do Porto, com uma vasta, e muito

conhecida, obra disseminada em Portugal e por
quase todos os continentes. Os seus dois

ateliers, na Foz do Douro, estão repletos de
peças suas, desenhos, imagens e frases sobre o

sos metros de casa. Há um
aforismo da escritora Agus-
t ina Bessa-Luís  que I rene
Vilar diz caracterizar a sua
noção de vida. “Tenho tempo,
não  tenho idade”. “Tenho tan-
to tempo” ,  refere sorr indo.
Se o corpo tem 73 anos
quantos tem a alma? Diz não
ter a certeza, mas provavel-
mente tr inta e seis.  Af i rma
que não tem medo da mor-
te. Quer ser cremada e que
as suas cinzas sejam lança-
das ao rio, junto à sua escul-
tura “O Mensageiro”.

Recorda que teve uma in-
fância muito feliz e que es-

tava sempre a sorrir e a can-
tar. Vivia na casa de uma avó,
na Rua Conde Alto Mearim,
com a mãe e a irmã. O gosto
pelo canto levou-a anos mais
tarde ao conservatório onde
estudou histór ia da música
enquanto aluna externa. Mas

esse sonho f icou para trás.
Já adulta foi “destruindo” as
suas cordas vocais com o ta-
baco, vício que abandonou só
ao fim de trinta anos.

A escultora afirma que não
é uma pessoa risonha, só é
feliz quando está com os que

ama. ”Ao pé dos outros é que
me torno alegre,  porque só
convivo com quem quero. Te-
nho poucos amigos. Felizmen-
te que tenho poucos, pois ter
muitos não é possível”, consi-
dera. Foi quando entrou na
adolescênc ia que passou a

ser uma pessoa triste. Diz na
brincadeira que esta mudan-
ça de estado espírito se de-
veu ao facto de ter sempre
frieiras, o que lhe estragou
muito as mãos.

Quando acabou o l i ceu,
ingressou no curso de arqui-

Mãos que

amor. É nestes
espaços que cria com

as suas mãos as
personagens que dão

vida às cidades,
freguesias, os lugares

que as acolhem.

encantam
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tec tura da Escola de Belas
Artes do Porto. Meses depois
foi para pintura e, posterior-
mente, decidiu seguir escul-
tura. “Não gostava dos pro-
fessores”, afirma. Teve como
mestres Barata Feyo e Dór-
dio Gomes.  No 3º ano do
curso foi dar aulas para Vi-
seu,  pois  prec isava de di-
nheiro. Lembra-se que cho-
rou imenso ao sair de casa.
E foi deste modo que  iniciou
a act iv idade prof i ss ional  a
que se ir ia dedicar durante
t r inta e t rês  anos.  Gostou
particularmente de ser pro-
fessora do ensino recorren-
te,  f i cando impress ionada
com o es forço que muitos
dos alunos faziam para irem

confecções e que a marcaram
muito pois, apesar de terem
uma actividade muito repe-
titiva, conseguiam fazer tra-
balhos l indíssimos. Refor-
mou-se cedo, com 53 anos.
Tal facto contribuiu para que
pudesse dar resposta às vá-
rias sol ic i tações, entre as
quais as da Fundação Enge-
nheiro António de Almeida,
inst i tuição por quem sente
uma grande gratidão.

Os lugares

Irene Vilar faz um parale-
l i smo entre Matos inhos no
passado e hoje af i rma com
tristeza que “está uma som-
bra”. “Cresceu selvaticamente,

não respeitando a estreiteza
das ruas, está uma desorgani-
zação muito grande”, salien-
ta. Relativamente à Foz do
Douro a opinião não é muito
diferente. A freguesia está,
para e la,  descaracter izada
pela const rução desenf rea-
da.  Mesmo ass im gosta
imenso de aqui morar,  no-
meadamente na Rua Padre
Luís Cabral, onde os vizinhos
se conhecem e ent re-aju-
dam. Recorda que há alguns
anos atrás havia uns lava-
douros públ icos ,  ut i l i zados
por diversas mulheres. Lem-
bra-se par t i cu larmente de
uma “velhinha” que a infor-
mava sobre todas as pesso-
as que na sua ausênc ia a

procuravam. “Ó menina...”,
era a expressão introdutória
de um rol de descrições, ao
que ela achava imensa pia-
da. Menciona que ainda hoje
os senhores do talho, junto
a um dos seus ateliers, são
muito prestáveis. O facto de
todas os vizinhos se conhe-
cerem é muito bom. “Esta-
mos todos a envelhecer ao
mesmo tempo”, frisa.

A sua obra

A  obra  de  I rene  V i la r  é
profícua abrangendo monu-
mentos ,  escu l tu ras ,  meda-
lhas  e  moedas .  No nor te
tem como t raba lhos  mais
conhec idos ,  a  escu l tura de

às aulas depois de um longo
dia de t rabalho.  Na escola
secundária Clara de Resen-
de teve umas alunas que
trabalhavam em fábricas de

O Mensageiro



I R E N E  V I L A R

1110

P ro t agon i s t a

Florbela Espanca e o Monu-
mento ao Pescador, em Ma-
tosinhos, na Foz do Douro,
o busto de Camões e o Men-
sageiro,  no centro do Porto,
o Universo  (no edif íc io dos
SMAS), e a escultura O arti-
lheiro no Regimento de arti-
lha r ia  da  Se r ra  de  P i la r
(Gaia). Também tem traba-
lhos em quase todos os con-
t inentes.  A t í tulo de exem-
plo  re f i ra-se  as  escu l tu ras
a Fernando Pessoa na Áfr i-
ca do Sul, Brasil e Bélgica e

O Abraço em Macau. Os pré-
mios foram-se acumulando
num percu r so  ded i cado  ao
amor à arte e à vida. O Pré-
mio de Escultura Bienal de
Paris, o Prémio de Escultura
Vila Franca de Xira,  o Pré-
mio  Nac iona l  de  Escu l tu ra
e  o  P rémio  ex-aequo da
meda lha  comemora t i va  da
inauguração do Hospital S.
João foram alguns dos ga-
la rdões  consegu idos .  Tem
peças  inauguradas  por  to-
dos  os  p res identes  da  Re-

públ ica,  desde Américo To-
más a Jorge Sampaio.

Gosta imenso de começar
um trabalho, mas custa-lhe
terminá- lo.  A re lação que
estabelece com as suas es-
culturas é de conquista. Nor-
malmente começa no barro
e só depois passa para o ges-
so. “Vai-me sugerindo formas
que depois concretizo com um
desenho ao lado”, conta. As
his tór ias  vão-se sucedendo
e cada escultura tem uma. A
“Imaculada Conceição” que
fez recentemente para a
Univers idade Cató l i ca em
Lisboa, com três metros, em
bronze,  deu- lhe imenso
gozo. Todos os dias ia para
Oliveira do Douro trabalhar
nesse projecto. Acordava ce-
díss imo,  a lmoçava por  lá ,
num café,  e depois regres-
sava novamente à sua peça.
Irene Vi lar  diz ter  pena de
não ter tempo para fazer tra-
balho de laboratório, expe-
r imentando novas formas.
Escolhe os materiais a utili-
zar tendo em conta o local
em que vão ser instalados.
“Cada trabalho é uma investi-
gação”, refere. Todos os por-
menores são estudados. No
caso da escultura de S.  Ro-
sendo (em Santo Tirso) foi,
por exemplo, até ao museu
de Coimbra estudar  as  es-
poras.

Os projectos vão-se suce-
dendo e, às vezes, tem difi-
culdade em dar uma respos-
ta  negat i va .  Acontece  f re-
quentemente  que   es te ja

embrenhada em t raba lhos
dist intos.  Actualmente está
a “criar” uns bancos  em pe-
dra para a Igre ja das Car-
mel i tas ,  em Gondarém,
para onde já fez um sacrá-
r io ,  um Cr i s to  ressusc i tado
e uma Virgem com o Meni-
no. Outro projecto que tem
em mãos  é  o  desenho das
insígnias de um novo bispo
propos to  pe lo  Papa,  o  Dr .
Ca r los  Azevedo  que  é  do
Por to .  Tem out ro  p ro jec to
que está a elaborar para a
Câmara Municipal de Oeiras
no jardim dos poetas.  Dio-

go Bernardes é o autor que
i rá  homenagear .  A  peça
será em bronze com um es-
pelho de água.

Confessa que se dispersa
muito pelo facto de ter dois
ateliers. “Há trabalhos que
só posso fazer num e vice ver-
sa. Como estou lá há tantos
anos, tudo aquilo está comi-
go. Aquelas paredes aconche-
gam-me” ,  sa l ienta .  Às  ve-
zes só consegue adormecer
po r  vo l t a  das  qua t r o  da
manhã,  out ras  nem conse-
gue fazê-lo,  porque está a
pensar nas suas obras. Cada
vez sente mais que lhe são

nece s sá r i a s  a s  pausas  e
nesses  momentos  va i  pas-
sear ,  tomar  um ca fé .  Para
desenha r  t em de  e s ta r
muito calma, sendo indife-
rente o seu estado espír i to
para fazer escultura. Numa
entrevista disse que gosta-
va  de  s e r  pa re c i da  com a
v i r gem mãe  P i e tá  de  M i -
guel Ângelo. O fascínio por
es ta  imagem tem uma ex-
pl icação.  “Tem um cânone
muito bonito, com uma sere-
nidade, uma aceitação tal do
que aconteceu ao filho... eu
gostava de ser assim calma”,
sa l i en ta .


