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Pelo falecimento de Alberto Carneiro

No passado dia 15 de março faleceu no Porto, aos 79 anos de idade, Alberto Carneiro.

Nascido em S. Mamede do Coronado, em 1937, provém de uma humilde família e 

começa a trabalhar ainda criança como aprendiz numa das várias oficinas de santeiro 

que existiam na aldeia. Começa aqui o seu primordial contacto com a escultura, 

consubstanciada na prática do talhe da madeira de imagens populares, mas também no 

trabalho com a pedra e o marfim.

Em 1961, inscreve-se no curso de escultura da Escola Superior de Belas Artes do Porto

(ESBAP), que termina em 1967, partindo no ano seguinte para Londres e vindo a 

frequentar a Saint Martin's School of Art.

Foi professor de Escultura na ESBAP, na década de 1970, diretor pedagógico e artístico 

no Círculo de Artes Plásticas da Universidade de Coimbra, entre 1972 e 1985, e professor 

na Faculdade de Arquitetura na Universidade do Porto.

Durante o fascismo, Alberto Carneiro foi membro da Comissão Regional do Porto da 

Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos. Integrou esta estrutura unitária e 

deu força à resistência antifascista, apoiando aqueles que lutaram pela democracia e a 

liberdade.

Participou na Alternativa Zero, exposição coletiva organizada por Ernesto de Sousa em 

1977, que reuniu um conjunto de jovens artistas que (re)começavam a trabalhar no 

nosso país sob os ecos da Revolução de 25 de Abril de 1974.
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Foi distinguido várias vezes ao longo da carreira, entre outros, com o Prémio Nacional 

de Escultura (1968) ou o Prémio Nacional de Artes Plásticas da Associação Internacional 

de Críticos de Arte (1985). Reconhecido nacional e internacionalmente, continuava a ter 

na aldeia onde nasceu a sua residência e o seu local de trabalho.

A Assembleia da República, reunida em plenário em 21 de abril de 2017, expressa o seu 

pesar pelo falecimento de Alberto Carneiro e endereça aos familiares as suas 

condolências.

Assembleia da República, 19 de abril de 2017

Os Deputados,

ANA MESQUITA; JORGE MACHADO; DIANA FERREIRA; MIGUEL TIAGO; JOÃO RAMOS; 
PAULA SANTOS; BRUNO DIAS; RITA RATO; CARLA CRUZ; PAULO SÁ: JOÃO OLIVEIRA


