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Biografia
Joaquim Sellés Paes de Villas-Bôas, etnógrafo, arqueólogo, crítico de arte, cavaleiro 
e comentador hípico e oficial de cavalaria do Exército Português, nasceu em Madrid em 11 de 
Fevereiro de 1913.

Era filho de Joaquim Gonçalves Paes de Villas-Bôas, advogado e proprietário, presidente da Di-
recção do Grémio da Lavoura de Barcelos, comandante do Batalhão n.º 12 da Legião Portuguesa, 
com sede em Barcelos, Provedor da Real Irmandade do Senhor Bom Jesus da Cruz, conselheiro 
Municipal e representante da Causa Monárquica e de D. Elisa Sellés y Rivas, filha de D. Eugénio de 
Sellés y Angel, 2º Marquês de Gerona e Visconde de Castro y Orosco, governador das províncias de 
Sevilha, León e Granada, autor dramático, membro da Real Academia de Espanha e presidente da 
Sociedade de Autores Espanhóis.

Joaquim Sellés Paes de Villas-Bôas casou em Aveiro em 16 de Junho de 1945, com Maria Helena 
Justina de Almada Saldanha e Quadros, filha de D. Francisco de Almada Quadros Sousa e Lencastre, 
4º Conde de Tavarede e descendente, por esta via paterna, de personagens ilustres da História de 
Portugal como o Marechal Duque de Saldanha e o Marquês de Pombal.

Tiveram 3 filhos: Joaquim Francisco de Almada Paes de Villas-Bôas, nascido em Aveiro em 18 de 
Abril de 1946, Maria Helena de Almada Paes de Villas-Bôas Maia Loureiro, nascida em Lisboa em 
29 de Maio de 1955, e João Carlos de Almada Paes de Villas-Bôas, nascido e falecido em 1948, em 
Barcelos.

Quando chegou a Portugal, Joaquim Sellés Paes de Villas-Bôas, ficou a viver em Barcelos tendo 
depois sido inscrito no Colégio dos Jesuítas, em la Guardia, na região da Galiza.

(Joaquim Sellés Paes de Villas-Bôas, de perna cruzada com um trombone ao colo, sentado à esquerda -lado direito da foto-
grafia - do adulto que se encontra ao centro)



Estudou no Liceu de Braga e depois na Universidade de Coimbra, frequentando nessa cidade o 
curso de Medicina que abandonou, sem concluir, por não gostar.

Prestou serviço no Exército Português como oficial miliciano atingindo a patente de Tenente. 

Essa passagem, pela arma de Cavalaria, deu-lhe a oportunidade de participar em vários concursos 
hípicos e de desenvolver um gosto e conhecimentos técnicos que lhe permitiram, mais tarde, vir a 
ser pioneiro, em Portugal, da actividade de jornalista e crítico da modalidade.

Sellés Paes, nome com que assinava grande parte dos seus artigos, teve sempre um “grande amor 
por Barcelos” e tudo o que fazia “pela sua terra”, fazia-o generosamente, sem procurar contrapar-
tidas.

No início dos anos 30 do Séc. XX, iniciou o trabalho de recolha do que viria a ser uma colecção de 
olarias de Barcelos – mais de 700 peças – que identificou e catalogou oficializando em 1952 uma 
doação de grande parte do espólio – pedindo anonimato, “por não estar à procura de protagonis-
mos” - à Câmara Municipal de Barcelos. 

Investigou e escreveu sobre a etnografia barcelense e o Mapa Arqueológico do Concelho de Bar-
celos contando-se, entre os relevantes trabalhos etnográficos que desenvolveu, uma importante 
reportagem fotográfica que deu origem a um álbum com mais de 200 fotografias.   

Em 1947, foi nomeado vice-presidente da Câmara e mais tarde, em 1950, o Ministério da Educação 
Nacional nomeou-o Delegado no concelho de Barcelos, da 2.ª secção de antiguidades, escavações 
e numismáticas da 6.ª secção da Junta Nacional da Educação.



No plano nacional, salienta-se o papel que desempenhou no plano das artes plásticas, quer como 
crítico de arte quer como organizador de exposições seja no âmbito da Fundação Calouste Gul-
benkian, da Sociedade Nacional de Belas Artes, do Secretariado Nacional de Informação, Cultura 
Popular e Turismo, entre outras.

Em 1957 integrou o júri1 de selecção de obras da I Exposição de Artes Plásticas organizada pela 
Fundação Calouste Gulbenkian (que está na origem da constituição da colecção de arte moderna, 
mais tarde integrada no Centro de Arte Moderna da Fundação), que propunha oferecer uma visão 
panorâmica do estado das artes plásticas em Portugal. 
Foi ainda no âmbito desta exposição, coordenador dos textos do catálogo, uma obra ilustrada com 
mais de 300 páginas na qual colaboraram também o fotógrafo Mário Novais, Bernardo Marques e 
Marcelino Vespeira.

Sellés Paes era ainda membro de diversas associações nacionais e estrangeiras de âmbito arque-
lógico e etnográfico tais como o Instituto Português de Arqueologia, História e Etnografia, Associa-
ção dos Arqueólogos Portugueses, Sociedad Malagena de Ciencias, Sociedad Espanola de Antropo-
logia, Etnografia y Prehistoria, Société Prehistorique Française, Instituto de Coimbra, Sociedade de 
Antropologia e Etnologia, Real Academia Gallega, Sociedade de Geografia de Lisboa, etc. 

Além da doação que deu origem ao Museu de Olaria de Barcelos, Sellés Paes, deixou um espólio de 
dezenas de artigos e estudos de âmbito etnográfico, arqueológico, de arte moderna, numismática, 
etc. que constituem não só uma valiosa fonte para investigadores como permitem, hoje, testemu-
nhar a cultura e o carácter ecléctico desta personalidade singular. 

Sellés Paes faleceu em Lisboa em 14 de Maio de 1990, com 77 anos.

1 Joaquim Sellés Paes (critico de arte), era um dos 7 elementos do júri a par de Kevork Loris Essayan (genro de Calouste 
Gulbenkian), João Couto (director do Museu Nacional de Arte Antiga), Diogo de Macedo (director do Museu Nacional de Arte 
Contemporânea), Carlos Ramos (Director da Escola Superior de Belas Artes do Porto), Mário Tavares Chicó (professor de 
História da Arte da Faculdade de Letras de Lisboa) e Francisco Keil do Amaral (arquitecto).


