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Maria Helena Vieira da Silva nasce a 13 de Junho de 1908, em Lisboa, no número 22 

(actual n.º 20) da rua das Chagas. As suas primeiras recordações são de Leysin, na 

Suíça, onde o pai, Marcos Vieira da Silva, procura tratamento para a tuberculose. A sua 

morte prematura em 1911 marca profundamente a artista que lhe resgata um gosto pela 

arte que estende a toda a família.  

Regressando com a mãe, Maria do Céu da Silva Graça, a Lisboa, passam a viver as duas 

em casa do avô, num palacete situado na Rua Latino Coelho. José Joaquim da Silva 

Graça foi jornalista e director do Jornal O Século, e um empenhado divulgador da causa 

republicana em Portugal. Através dele, Vieira sabe do mundo e acompanha com 

angústia o início da Primeira Grande Guerra.  

A educação de Vieira foi feita em casa, pelo que a ausência do meio social escolar se 

reflectiu no seu isolamento e na falta de amigos. Depois de uma estadia em Inglaterra, 

onde decide tornar-se pintora, inicia a aprendizagem acompanhada da música, desenho, 

pintura e, mais tarde, da modelagem.  

Muitos dias são passados em Sintra, onde a mãe compra casa. Mais tarde adquire outra, 

em Lisboa, na Rua do Alto de São Francisco, para onde se mudam.  

O interesse de Vieira pela pintura leva-a a frequentar o curso de anatomia na Escola de 

Belas Artes de Lisboa.  

Num período politicamente instável e culturalmente depauperado, Vieira decide partir 

para Paris, onde chega em Janeiro de 1928. Instala-se com a mãe no Hotel Médical e 

inscreve-se na Académie de la Grande Chaumière, onde a sua chegada é notada pelo 

pintor húngaro Arpad Szenes. Vieira vive com entusiasmo a cidade, frequenta cafés, 

teatros, concertos, museus (visita regularmente o Louvre) e galerias. Nesse Verão, viaja 

sozinha por Itália. A pintura ocupa-a cada vez mais e recebe com avidez ensinamentos 

das Académies Moderne e Scandinave e do Atelier 17.  

Em 1929 reencontra Arpad, recém regressado da Hungria. Um ano depois decidem 

casar e passam a viver na Villa des Camélias, que funciona como habitação e local de 

trabalho. Pouco tempo depois viajam pela Hungria e no ano seguinte pelo sul de França. 

A pintura que Vieira faz da ponte móvel de Marselha é considerada pela artista um 

marco no seu percurso.  

Em 1932 Maria Helena conhece a galerista Jeanne Bucher. É ela quem promove as suas 

primeiras exposições e edita a história de Kô e Kô, os dois esquimós, escrita por Pierre 

Guéguen e ilustrada por Vieira.  
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A primeira exposição em Portugal da artista, na galeria UP de António Pedro e de Tom, 

realiza-se em 1935. Por essa altura, Vieira e Arpad passam uma temporada em Portugal, 

na casa-atelier do Alto de São Francisco, onde, em Janeiro do ano seguinte, decidem 

mostrar alguns dos seus trabalhos. Em Outubro desse ano, regressam de novo a Paris.  

Com o advento do fascismo na Europa, os intelectuais organizam-se para discutir 

formas de resistência. Uma delas é o grupo Amis du Monde, que se encontra 

regularmente no café Raspail, grupo que Vieira e Arpad passam a frequentar de forma 

activa e empenhada.  

Em 1938, Arpad aluga um atelier no n.º 51 do Boulevard Saint-Jacques. Vieira 

rapidamente se junta ao marido.  

A declaração da guerra, em Agosto de 1939, apanha o casal em viagem. Temendo o 

avanço das tropas alemãs e as consequências pela origem judia de Arpad, partem 

primeiro para Paris, depois para Lisboa, deixando o atelier do Boulevard Saint-Jacques 

entregue ao cuidado de Jeanne Bucher. Em Portugal, Vieira requer, para si e para 

Arpad, a nacionalidade portuguesa. Contraem matrimónio religioso na igreja de São 

Sebastião da Pedreira e durante quase um ano, vivem e trabalham no atelier do Alto de 

São Francisco aguardando uma resposta que virá negativa. Sem a protecção da 

nacionalidade e receando a progressão germânica, o casal decide exilar-se no Brasil.  

 

Em Junho de 1940 Vieira e Arpad embarcam para o Rio de Janeiro. Instalam-se 

primeiro no Hotel Londres, em Copacabana, e depois numa pensão no Flamengo. Mais 

tarde Arpad e Vieira mudam-se para o Hotel Internacional, no Silvestre, em Santa 

Teresa, última morada do casal no Rio de Janeiro. Do seu círculo de amizades fazem 

parte Murilo Mendes, Cecília Meireles, Carlos Drummond de Andrade, Carlos Scliar, 

Maria Saudade Cortesão, Ruben Navarra, Athos Bulcão, Martim Gonçalves – dito Eros, 

entre outros.  

O exílio no Brasil foi particularmente doloroso para Vieira e a sua obra reflecte as suas 

inquietações: a dor da guerra, o absurdo da condição humana, o desenraizamento e a 

saudade. A artista vê-se despojada de tudo. Um estado de crescente debilidade fá-la 

abandonar as pesquisas abstractas que só serão retomadas e actualizadas no regresso a 

Paris, em 1947. Os retratos, as representações intimistas, as paisagens e as naturezas 

mortas vão intercalando os temas de reflexão sobre o drama da guerra. Pouco antes de 

voltar a Paris, Vieira sofre uma grande perda com a morte de Jeanne Bucher.  
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O final da Guerra é vivido com felicidade e precaução. Vieira regressa a Paris em 

Março de 1947, Arpad dois meses depois. Instalam-se no estúdio do Boulevard Saint-

Jacques e Vieira vive um período criativamente fértil, com boa recepção da sua obra. 

Em 1947 conhece o galerista Pierre Loeb, mais tarde os críticos de arte Jean Bazaine e 

José-Augusto França. As exposições de Vieira sucedem-se de forma regular tanto em 

França como no estrangeiro. Em 1954 vence o concurso para uma tapeçaria destinada à 

Universidade de Basileia, na Suíça.  

1956 é um ano fundamental na vida do casal. O Estado francês atribui-lhes a 

nacionalidade e instalam-se na nova casa-atelier da rue de l’Abbé Carton. Passado um 

ano, a mãe de Vieira muda-se para casa da artista. Inicia-se um período de maior 

estabilidade que se reflecte de imediato na intensa produção. Por estes anos Vieira 

expõe em Genebra, Nova Iorque, Basileia, Londres, Hannover e Bruxelas. «Je suis une 

femme de la ville», afirma Vieira e confirma-o a sua pintura.  

A intensa produção criativa dos anos 60 franqueia as portas a uma nova década de 

mostras consecutivas, dentro e fora de França, firmando definitivamente o nome de 

Vieira da Silva na história da pintura contemporânea. Também em Portugal a sua obra 

vai sendo lentamente conhecida e reconhecida. Em 1962 Vieira e Arpad compram a 

casa de campo, La Maréchalerie, em Yèvre-le-Châtel onde passam longas temporadas. 

Também por esta altura Vieira viaja pela primeira vez até Nova Iorque. Os prémios e as 

retrospectivas sucedem-se, consolidando uma fama que a sua pintura, sempre exigente, 

não trai. É um período de intenso trabalho e constantes solicitações sobressaltado 

apenas pela morte da mãe de Vieira em 1964.  

Em 1970, a Fundação Calouste Gulbenkian homenageia, em Lisboa, o seu percurso com 

uma mostra antológica e as galerias 111 e São Mamede, através de Manuel e Arlete de 

Brito e de Mário Cesariny, respectivamente, dão a ver um panorama bastante completo 

da sua obra.  

Em 1975 a artista realiza os cartazes comemorativos do 25 de Abril a pedido de Sophia 

de Mello Breyner. 

 

O ano de 1976 marca o fim das grandes viagens. Uma queda de Arpad anuncia a doença 

de Parkinson que a partir de então obriga a um maior recolhimento do casal. Vieira 

procura afastar-se de outras solicitações que não as da pintura. A reserva e timidez que 

revela são parte da sua personalidade mas sobretudo uma reacção protectora contra a 

intromissão.  
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A partir da década de sessenta, com a projecção que o seu trabalho adquire, são 

frequentes as entrevistas e os encontros pedidos por jornalistas, retirando a Vieira tempo 

útil de trabalho. A artista gosta pouco de falar sobre a sua obra, diz que para falar dela 

teria que falar da sua vida toda. Os seus quadros são de lenta execução, pela pincelada, 

o tempo de secagem, os constantes regressos. Cada tela faz-se, por vezes, durante 

meses, com tempo de interromper caminhos sem solução à vista. Não há desenhos 

prévios nem croquis preparatórios a orientar o gesto. Apenas a arquitectura imbricada 

que organiza a tela a tomar forma directa sob o olhar. Resolvendo problemas auto-

formulados, desafios nascidos da pintura, da perspectiva, da representação.  

No início da década de oitenta, Vieira da Silva recebe uma encomenda do Ministério da 

Cultura e do Ministério dos Negócios Estrangeiros franceses para fazer dois trabalhos 

para a capela da embaixada de França em Lisboa, no Palácio de Santos. Em 1983 Vieira 

da Silva recebe um outro convite, do Metropolitano de Lisboa, para conceber a 

decoração em cerâmica da Estação da Cidade Universitária.  

Arpad morre no dia 16 de Janeiro de 1985, no atelier, rodeado pelos seus quadros. O seu 

desaparecimento deixa um vazio difícil e pesado na vida de Vieira. A artista pouco pinta 

retomando o trabalho apenas no início do Verão. As exposições nacionais e 

internacionais continuam.  

O regresso a Portugal faz-se em 1987 para acompanhar uma exposição de Arpad e o 

desenrolar das obras de decoração do Metropolitano de Lisboa, onde o seu amigo e 

pintor Manuel Cargaleiro supervisiona a transposição para azulejo dos projectos da 

artista.  

No ano seguinte, a exposição do Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste 

Gulbenkian traz de volta a artista por ocasião do seu octogésimo aniversário. O governo 

português irá agraciar Vieira da Silva, por iniciativa do Primeiro-ministro Mário Soares, 

numa altura em que se sucedem condecorações, prémios e homenagens internacionais. 

Vieira passa grande parte do seu tempo em casa, pouco vai ao atelier e os dias custam a 

passar.  

Em 1990 é criada em Lisboa a Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, cujo museu, 

dedicado à obra dos dois pintores, é inaugurado em 1994. Vieira não assistirá à sua 

abertura.  

Depois de uma delicada cirurgia, Vieira da Silva não recupera. Morre em Paris, a 6 de 

Março de 1992 e é sepultada em Yèvre-le-Châtel, junto da mãe e de Arpad. 

 


