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CARLOS GODINHO GOSTARIA DE TER MAIS TEMPO PARA SE DEDICAR À PINTURA

“Quando assino um trabalho ele deixa
de me pertencer para ser de todos”

POSTAL do ALGARVE - Como 
é que a pintura surgiu na 
sua vida?
Carlos Godinho - A pintura 
surgiu na minha vida, não 
por fruto do acaso mas pelo 
gosto e contacto com ela 
desde muito cedo. Na escola 
os primeiros desenhos que 
guardo, como todos os ou-
tros, retratavam a realidade 
do quotidiano, mas quando 
olhos para os trabalhos do 
Ensino Secundário e Supe-
rior a inspiração já tem uma 
marca surrealista. Depois, foi 
caminhar e começar a expor 
e mostrar à sociedade o meu 
trabalho. A primeira vez foi 
em 1988.

Quais os temas que mais 
gosta de transpor para as 
telas?
Tudo o que à minha volta 
me evoca um pensamento 
ou um traço para mais tarde 
pintar uma tela. Não tenho 
um tema específi co, contudo, 
a mulher, como símbolo que 
é assim como outros, é uma 
das marcas o meu trabalho, 
que deixa, sempre, antever 
o propósito de ler a matéria 
não como um pensamento 
único mas múltiplo. No meu 

Carlos Godinho nasceu em São Lourenço 
de Mamporcão, no concelho de Estremoz, 
em 1966. Licenciado em Ensino pela Escola 
Superior de Educação de Portalegre (E.S.E.P.) 
na variante de Educação Visual, frequentou 
a Faculdade de Belas-Artes de Lisboa e é 
mestre em Sociologia pela Universidade de 
Évora. Actualmente, é professor do 5º Grupo 
do Ensino Básico.
Com vasta obra pictórica de influência 

surrealista, com ênfase no desenho e na 
composição das fi guras, tem feito incursões 
noutras áreas das artes plásticas, nomeada-
mente na concepção de cartazes, capas de 
livros e logótipos. Dirigente e membro de 
várias agremiações de desenvolvimento, é 
sócio-fundador da Associação Cultural e Et-
nográfi ca do Concelho de Estremoz (ETMOZ), 
colabora em jornais, produz e realiza pro-
gramas de rádio e dinamiza vários projectos 

locais culturais e recreativos.
Carlos Godinho já realizou um número consi-
derável de exposições, tanto individuais como 
colectivas, e está representado em diversas 
colecções institucionais e particulares.
Até ao próximo dia 21, a sua pintura pode ser 
apreciada na sala de atendimento da EMARP 
- Empresa Municipal de Águas e Resíduos de 
Portimão, de segunda a sexta-feira, das 8.30 
às 17 horas.

trabalho existem elementos 
que o marcam, como as ja-
nelas, aberturas na tela que 
vão para além da disfarçada 
realidade, que aparecem mui-
tas vezes com elementos que 
só o tempo faz crer que já são 
da nossa cultura tradicional. 
Outras marcas são a cor, do 
meu Alentejo, os azulejos, 
da portugalidade, e as peças 
de fruta são os elementos 
que deixam antever a minha 
assinatura.

Qual é a emoção cada vez 

que termina uma obra?
Um trabalho para mim nunca 
está acabado, porque, citando 
o escritor Lobo Antunes, 
um dia temos que escrever a 
última linha e em cada uma 
das obras que faço, ainda que 
um dia dê a última pincelada, 
na realidade a obra ainda não 
acabou. Uma obra, para mim, 
nunca está pronta, porque 
falta sempre alguma coisa, 
mais que não seja a análise 
de cada um e o que se pode 
escrever ou dizer sobre a 
mesma. De outra forma, o 
trabalho que desenvolvemos 
não é nosso, mas mais um 
elemento da sociedade.

Para si é difícil desprender-
se das suas obras?
Nunca me desprendo das 
minhas obras. Elas têm uma 
ligação muito forte comigo 
e vice-versa, porque como 
disse não são minhas, apenas 
assinadas por mim. Não sou 
materialista, mas tenho as 
minhas emoções que se ge-
ram antes, durante e depois 
de mostrar um trabalho. 
Quando assino um trabalho 
ele deixa de me pertencer 
para ser de todos, daquele 
que o vê, do que critica ou 
daquele que fala sobre ele. Se 
fi ca na posse de alguém pen-
so que este princípio se alarga 
já que o seu contributo é, cer-
tamente, ver o património de 
um país fi car mais rico.

“A cultura
é o meu património”

Qual a exposição que reali-
zou e que mais o marcou?

A exposição que mais me 
marcou foi sem dúvida a de 
1993, OPERA, porque foi a que 
serviu para a primeira mostra 
no estrangeiro, em Espanha.

Porque intitulou a sua ex-
posição de “On Moments to 
a Personal Thought”?
As exposições têm, para mim, 
que ter um título, este foi o 
do momento. Se fosse outro 
chamava-se “O …” qualquer 
coisa. A ideia é que o título 
seja também uma provoca-
ção… claro, no bom sentido. 
Mas a minha vontade é que 
todas as exposições indivi-
duais deste ano comecem por 
“O” e como tal esta não podia 
ser excepção. 

Para além da pintura de-
dica-se a outras áreas cul-
turais?
Sou apaixonado por muita 
coisa, mas a cultura é o meu 
património e como tal não 
abdico de estar em sintonia 
com estes princípios. Faço 
muita coisa ao mesmo tempo. 
Não sei se bem, mas esforço-
me por criar o hábito e o gosto 
nos outros.

Quais os maiores obstá-
culos que tem encontrado 
ao longo da sua carreira 
artística?
Não lhe chamarei obstáculos, 
mas pedrinhas na engre-
nagem. As pedras vão-se 
partindo e o engenho vai 
trabalhando. Como disse, não 
sinto obstáculos, porque não 
vejo as coisas dessa forma. 
Algumas vezes faltam-nos 
os contactos com as pesso-

as certas ou essas conhe-
cerem-nos. Depois, tudo é 
ultrapassado e o mundo fi ca 
diferente… 

Como vê a cultura em Por-
tugal? Está ao alcance de 
todos ou, pelo contrário, só 
de uma pequena percenta-
gem de elite?
As elites sempre existiram. 
O que vejo é que a cultura 
ou falta dela, em Portugal, 
deriva de um problema edu-
cacional que apenas se pode 
ultrapassar quando existir 
uma maior abertura por 
parte dos agentes culturais. 
As instituições públicas e 
privadas, muitas vezes, rele-
vam mais os nomes do que a 
forma e talvez por isso se fale 
de elites. 

A pintura
é um complemento 

da sua vida

No seu entender o que mais 
poderia ser feito para en-
raizar a cultura na vida dos 
portugueses?
Como disse atrás, as causas 
são educacionais, pois há 
a necessidade de encarar a 
arte, e no caso específi co da 
pintura, como uma fonte de 
saber e de abordagem à cria-
ção de novas competências 
sociais, económicas e cultu-
rais. Esta matriz é a fonte de 
projecção de um país ou de 
um Estado maduro e aberto 
ao mundo. É pela arte que se 
estuda e sente o pulsar de um 
determinado período da his-
tória. Esta fórmula é que nos 
deixa escrever no presente 
o que outros 

vão interpretar no futuro.

Existe algum artista que 
admire e lhe sirva de exem-
plo?
Poderia citar muitos nomes, 
mas deixo dois, Dali, por ser 
o pai do surrealismo e deste 
movimento e Gustavo Fer-
nandes pela impressionante 
técnica que aplica no seu 
trabalho. 

A arte é para si tão impor-
tante que seria difícil viver 
sem ela?
Sem dúvida que é importante 
para mim. Não é um escape 
mas um complemento da 
minha vida. Gostaria de ter 
mais tempo para me dedicar 
à pintura, mas devido aos 
afazeres profissionais nem 
sempre é possível.

O que costuma fazer nos 
seus tempos livres?
Gasto muito tempo com a 
pintura, mas não deixo de 
privilegiar a família, porque 
é ela que muitas vezes me dá 
ânimo para continuar.

Quais as suas maiores am-
bições como artista?
Como todo o artista gostava 
que o nosso trabalho fosse 
visto de outra forma, com 
mais atenção, porque traba-
lho todos os dias para dar 
alma à nossa cultura. Não 
era viver da pintura, mas que 
ela servisse para ter outras 
oportunidades no meu país, 
sabendo que tenho sido bem 
recebido no estrangeiro.
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