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fO Colóquio Internacional Almada Negreiros teve lugar 

em Lisboa de 13 a 15 de novembro de 2013, na Fundação 

Calouste Gulbenkian a que tão directamente o seu nome 

está ligado, pondo em comunicação algumas dezenas de 

estudiosos da sua vasta obra em várias artes. 

A parte de “Dossier” que nesta revista se publica contém 

o conjunto integral das comunicações ao Colóquio. Abrindo 

o leque das possibilidades da edição electrónica, juntam-se 

ainda entrevistas às recensões e notícias, ficando o todo a 

constituir um painel documentário do estado das ciências 

almadianas neste princípio de século. 

A obra de Almada Negreiros é emblemática do século XX 

português, no que ele teve de vanguardista. Aliás, 

contribui, na sua singularidade, para dar conteúdo ao termo 

Vanguarda – que costuma funcionar como livre-trânsito para 

as mais variadas acepções. Assim, com Almada Negreiros, 

a Vanguarda significa um impulso de invenção que altera 

os limites habituais das práticas artística e científica, e ainda 

uma energia de elocução que confere efeitos de grande 

intensidade expressiva às composições literárias, plásticas ou 

teatrais. 

Mostrando o lugar que ocupa na estética moderna e os 

aspectos específicos da sua múltipla actividade artística em 

contexto, a figura e a experiência de Almada Negreiros fica 

aqui actualizada em termos críticos e históricos, segundo 

leituras que cruzam diferentes linhas de interesse. Podendo 

explorar-se o seu papel no grupo de Orpheu e, depois, 

no quadro das gerações seguintes, até ao seu acordo 

importante, e inesperado, com os grupos surrealistas dos 

anos 50 e 60, que por essa via acabaram por ganhar uma 

tonalidade neo‑órphica. Assim Almada Negreiros representa, 

ao longo de todos os estudos apresentados, um fio 

condutor da arte e do pensamento na vida portuguesa. 

Este conjunto de comunicações, publicado pelo Instituto 

de História da Arte, é também fruto de um trabalho 

em parceria com o Instituto de Literatura e Tradição, 

exemplificando as potencialidades do cruzamento de 

saberes e de perspectivas. 

Tal ideia de colaboração entre estudiosos de 

diferentes áreas esteve na origem, igualmente, do 

projecto “Modernismo Online”, financiado pela FCT 

entre 2011 e 2014 – cujo site www.modernismo.pt contribui 

hoje para um arquivo geral do Modernismo português 

– e cuja equipa constituiu o núcleo duro do colóquio 

de 2013 agora posto à disposição dos seus leitores. 
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resumo

A escolha de Almada Negreiros enquanto primeiro projecto 
realizado, em 1984, pelo Serviço ACArTE, do recém-inaugurado 
Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian é aqui 
vista à luz dos propósitos de interdisciplinariedade, modernidade 
e cosmopolitismo enunciados e levados a cabo por este Serviço, 
recorrendo-se ao arquivo do que foi o projecto Ciclo Almada, 
bem como à interpretação da figura e do projecto de Almada 
Negreiros avançada por André Lepecki em Dancing Without the 
colonial mirror: modernity, dance and nation in the works of Vera 
Mantero and Francisco Camacho (1985‑1997).

PAlAvrAs chAve
ALMADA NEGrEIrOS | EUrOPA | MODErNO | ANOS OITENTA | ACArTE 
[SErVIçO DE ANIMAçãO | CrIAçãO ArTíSTICA E EDUCAçãO PELA ArTE 
DO CENTrO DE ArTE MODErNA DA FUNDAçãO CALOUSTE GULbENkIAN

ABsTrAcT

In this paper I will address the choice of Almada Negreiros for 
the opening of the ACArTE department at CAM, Gulbenkian, 
in 1984. I would like to relate this choice to some of the 
departmment’s programmatic lines, such as interdisciplinarity, 
modernity and cosmopolitism. For that I will revisit ACArTE’s 
archive of “Ciclo Almada, ACArTE 1984” questioning it under 
the light of Andre Lepecki’s interpretation of Almada’s figure 
in Dancing Without the colonial mirror: modernity, dance and 
nation in the works of Vera Mantero and Francisco Camacho 
(1985‑1997).

keywords
ALMADA NEGrEIrOS | EUrOPE | ACArTE’ S ArCHIVE  
| CAM — GULbENkIAN
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IFL e IHC Universidade Nova de Lisboa 
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ver vídeo
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RHA 02 10 AlMADA, PoRtANto.DOSSIER 

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1 Dados extraídos de O Jornal, 20-07-84 e do 
Diário de Notícias, 20-7-84.

2 josé Augusto França in Coloquio Artes, 
“Enfim o CAM veio”, Março 1983.

3 “In her more recent research, Pratt has 
studied what she calls contact zones — areas 
which allow the intermingling of two or more 
cultures. She remarks that contact zones 
are “social spaces where cultures meet, 
clash, and grapple with each other, often in 
contexts of highly asymmetrical relations of 
power, such as colonialism, slavery, or their 
aftermaths as they are lived out in many 
parts of the world today.” In her article 
“Arts of the Contact zone,” Pratt also coins 
the term autoethnographic texts, which 
are “text[s] in which people undertake to 
describe themselves in ways that engage with 
representations others have made of them.” 
apud rené Green, Negotiations in the Contact 
Zone. Renée Green, ed. Lisbon: Assírio & 
Alvim, 2003 Para mais informações ver: Pratt, 
Mary Louise. “Arts of the Contact zone.” 
Profession 91 (1991): 33-40.

estamos a 21 de julho de 1984, data da celebração do 

primeiro aniversário do Centro de Arte Moderna (CAM). 

No CAM é inaugurada uma exposição de e sobre Almada 

Negreiros. E, inserido no assim chamado Projecto Almada, 

tem lugar o espectáculo Deseja‑se Mulher, programação do 

Serviço de Animação, Criação Artística e Educação pela Arte 

/ACArTE, dirigido por Madalena Perdigão. 

Azeredo Perdigão, Presidente da Fundação, anuncia 

que a construção do complexo cultural da Fundação se 

encontra concluída: está oficialmente reconstruído e aberto 

ao público o parque Gulbenkian; para o Outubro seguinte 

fica a entrada em funcionamento do Centro Artístico Infantil, 

parte integrante do ACArTE. é uma nova etapa da vida do 

complexo cultural da Fundação Calouste Gulbenkian que se 

anuncia, diz a imprensa1.

Para entender que nova etapa é esta importa situarmos 

este momento em continuidade com outros dois momentos: 

a abertura do Centro de Arte Moderna um ano antes, 

em julho de 1983, e a Conferência de Imprensa onde é 

divulgado o programa do ACArTE, em Maio de 1984. 

é a entrada em funcionamento do Centro no seu 

todo — Museu (considerado o Primeiro Museu de Arte 

Moderna em Portugal2), Serviço de Documentação 

“(funcionando muitas vezes em articulação com o 

Museu) e ACArTE (Serviço de Animação, Criação e 

Educação pela Arte, criado por decisão do Conselho de 

Administração) — o que aqui está em causa. 

Trata-se do início da actividade regular deste Centro, 

do começo da sua construção como lugar no conjunto do 

complexo Gulbenkian, da cidade de Lisboa, de Portugal 

e mais tarde do Mundo. E do que poderá vir a produzir 

ocupando espaço em cada uma destas cartografias, 

constituindo-se enquanto zona de contacto (Prat, 1991, 

33-40)3: ponto de encontros vários — entre obras, artistas, 

público, posições estéticas e existenciais, noções de arte e 

de cultura e formas de percepção e de relação entre estes 

vários elementos.

Mas voltemos à data em que estávamos. O Projecto 

Almada estendeu-se de julho a Setembro de 1984 

compreendendo, para além da exposição, em programação 

do ACArTE, um colóquio, o multimédia de Ernesto de Sousa 
Almada, Nome de Guerra e três espectáculos (Deseja‑se 
Mulher, com encenação de Fernanda Lapa e música original 

de Carlos zíngaro; Antes de Começar de Lourdes Castro 

e Manuel zimbro; e Almada, Dia Claro de Castro Guedes 

e música-animação de Constança Capdeville).
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No programa de Deseja‑se Mulher, o espectáculo dessa 

noite, pode ler-se:

“O primeiro projecto em que pensei, quando decidi 

aceitar o convite para regressar à Fundação Calouste 

gulbenkian, foi o projecto almada negreiros. por se 

tratar de um grande artista português. por ser homem de 

talentos multifacetados que propiciavam a realização de 

manifestações culturais pluridisciplinares. pelo facto de a 

sua obra ter um peso particular no Centro de arte moderna, 

constituindo a porta de ingresso na sua galeria. por ter sido 

sempre um homem do futuro, do risco, do inconformismo. 

almada, portanto.  

e porquê o teatro de almada?  

porque o teatro de almada tem fermento de novidade, tem 

impressa a marca da modernidade.  

e por ser teatro. porque o teatro anda à procura do 

caminho que é o seu no mundo moderno e porque importa 

ajudá‑lo a encontrar‑se.   

 

maria madalena de azeredo perdigão”

Alguns meses mais tarde, no programa de  Almada, Nome 
de Guerra Madalena Perdigão dirá:

“a revisão crítica da cultura e da arte portuguesas continua 

a ser necessária. todas as achegas são úteis. daí o interesse 

desta apresentação de almada, um nome de guerra”.

fazendo suas as palavras de Ernesto de Sousa num texto 

de 1969 republicado para esta apresentação.

A dois anos da adesão de Portugal à Comunidade 

Económica Europeia e dez anos passados sobre o 25 de 

Abril de 1974, a ex-Directora do Serviço de Música, a 

quem se deve a criação do ballet, do Coro, e da Orquestra 

Gulbenkian e, mais tarde, a reforma do Conservatório em 

1971 e os gorados projectos de reestruturação do Ensino 

Artístico Nacional em 1978, aceita regressar à Fundação 

Calouste Gulbenkian. Vem dirigir o Serviço ACArTE. 

E o primeiro projecto em que pensou quando decidiu 

aceitar este convite foi o projecto Almada. 

 Figura emblemática tornada programática, Almada é, 

como vemos, novamente um nome de guerra — porque 

a revisão crítica da cultura e da arte portuguesas continua 

a ser necessária, todas as achegas são úteis: a isso veio o 

ACArTE, parece possível dizer, por isso aceitou Madalena 

Perdigão o convite para regressar à Fundação Calouste 

Gulbenkian. 

O que coloca a escolha desta figura e o desenho da 

programação do projecto Almada em continuidade, não 

apenas temporal, mas de nexo, com a escrita daquele que 

haveria de ser o programa do Serviço. 

1. O Que VamOs ser

Vamos correr riscos, vamos cometer erros. Vamos permitir 

que outros corram riscos e cometam erros.

Vamos ser um fórum aberto para discussão dos 

problemas da cultura.

Vamos ser um local de encontro de artistas.

Vamos estar abertos à inovação e à experimentação.
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Vamos ser exigentes na qualidade artística e na disciplina 

do trabalho.

Vamos procurar estabelecer um contacto estreito com o 

público, que apetecemos crítico e não apenas consumidor.

Vamos promover a colaboração entre si de compositores, 

intérpretes musicais, directores teatrais, actores, 

coreógrafos, bailarinos, artistas plásticos e gráficos para 

criarem obras multidisciplinares.

Vamos ser um espaço vivo, em que se passa de uma 

exposição a um espectáculo de teatro ou de dança, em que 

se assiste a um concerto e se fica para a projecção de um 

filme ou para a leitura de um poema, em que se participa 

num espectáculo em que tudo isso acontece ou em que 

tudo pode acontecer.

2. em Que aCreditamOs

Que a arte é essencial à Vida.

Que a arte é uma forma imperativa da educação.

Que é fonte do progresso individual e social.

Que é factor de aproximação entre os homens e de paz.

Que todos devem ter acesso à arte, nas suas múltiplas 

formas.

3. O Que nãO VamOs ser nem FaZer

não vamos preferenciar escolas ou correntes estéticas.

não vamos adoptar conceitos estreitos de nacionalismo 

estéril.

não vamos ter preconceitos quanto a géneros artísticos 

nem quanto a formas de expressão consideradas mais 

ou menos nobres.

não vamos ter companhias residentes.

não vamos confinar‑nos nos espaços do Centro de arte 

moderna mas sim abrir‑nos à itinerância no país e no 

estrangeiro.

não vamos competir com iniciativas de outras entidades, 

de dentro ou de fora da Fundação Calouste gulbenkian, 

mas sim preencher lacunas eventualmente existentes.

4. O Que pretendemOs FaZer

4.1. no teatrO

produções próprias, no caso de projectos 

multidisciplinares.

Colaboração com Companhias ou grupos portugueses 

(incluindo a possibilidade de coprodução), designadamente 
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com Companhias ou grupos com características de 

itinerância.

apresentação de pequenas Companhias ou grupos de 

teatro estrangeiros.

promoção de jovens autores, privilegiando projectos 

com características de pesquisa.

4.2. na dança

produções próprias, no caso de projectos 

multidisciplinares.

apresentação de séries de espectáculos por grupos 

de dança portugueses independentes.

sessões de trabalho com personalidades estrangeiras 

e portuguesas culminando em espectáculos.

apresentação de pequenas Companhias ou grupos 

de dança estrangeiros de vanguarda.

4.3. no Cinema

apresentação de filmes de arte.

Organização de sessões de filmes para crianças.

apresentação de filmes de animação.

Organização de ciclos, designadamente do novíssimo 

Cinema.

projecto de formação de realizadores de filmes de 

animação em colaboração com o royal College of art, 

londres.

4.4. na mÚsiCa

Concertos informais à hora do almoço para apresentação 

de jovens intérpretes.

Concertos de jazz na sala polivalente e no anfiteatro ao ar 

livre.

séries de concertos de música contemporânea.

bandas e música popular no anfiteatro ao ar livre.

promoção de jovens compositores.

projectos interdisciplinares.

4.5. na literatura

projectos interdisciplinares.

séries de palestras.

‘escritores falam de si próprios e da sua obra’.

leituras comentadas de obras literárias. exposições 

bio‑bibliográficas.

4.6. nas artes plÁstiCas e na arQuiteCtura

promoção de jovens artistas.

projectos interdisciplinares.

exposições temáticas e exposições didácticas.

apresentação de manifestações de arte contemporânea 

e de resultados de pesquisas actuais.

4.7. e ainda VÍdeO, FOtOgraFia, mÍmiCa, CirCO, 

mariOnetas, etc.

A 13 de Maio de 1984, alguns meses antes do momento 

sobre o qual aqui nos debruçamos, Maria Madalena de 

Azeredo Perdigão divulga o programa do ACArTE no 

mesmo dia em que anuncia o Projecto Almada. Para 

a ocasião são convocados jornais, revistas, televisão, 

em especial os recentes suplementos de cultura de 

vários jornais4.

4 Importa relembrar que estamos em 1984 
e a imprensa não tem ainda a forma que 
lhe conhecemos hoje, como nos relembra 
Eduarda Dionísio em Títulos, Acções, 
Obrigações, ed. Salamandra 1993, Lisboa.
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O programa estrutura-se em torno de quatro pontos: 

“O que vamos ser”; “Em que acreditamos”; “O que não 

vamos ser nem fazer”; “O que pretendemos fazer — no 

teatro, na dança, no cinema, na música, nas artes plásticas 

e na arquitectura, e ainda vídeo, fotografia, mímica, 

circo, marionetas, etc”, e o seu tom é, a um tempo só, 

programático, de declaração de princípios, e de manifesto.

Se por um lado a tónica geral, como na maioria dos 

manifestos, é ‘futurizante’ e inaugura, para de então em 

diante, um novo tempo (“vamos ser”, “vamos correr riscos”), 

por outro lado o texto explicita programaticamente e área 

a área, acções muito concretas (“produções próprias”, 

“apresentação de sessões”) — as tais acções de que o novo 

tempo se tecerá e que o ajudarão a compor. Isto porque, 

de acordo com as modernistas declarações de princípios 

que norteiam a acção do Serviço, “a Arte é essencial à 

vida”, “é uma forma imperativa de educação”, um “factor de 

aproximação entre os homens e de Paz” e “todos devem ter 

acesso à Arte, nas suas múltiplas formas”.

Em Manifesto = Theatre, Martin Puchner (PUCHNEr 2002) 

traça uma genealogia da forma manifesto no campo 

artístico, sobretudo, chamando a atenção para o modo como 

os manifestos agem discursivamente — quer provocando 

uma ruptura no contínuo do tempo e inaugurando uma 

temporalidade futura de que o manifesto em si seria então 

o primeiro momento; quer declarando uma nova ordem das 

coisas; quer exortando à formação de algo a vir, algo que 

será ontologicamente formado por essa nova ordem; quer 

situando-nos num dado momento histórico, dando-nos 

conta do tempo presente por contraposição ao tempo que 

se quer instaurar. Puchner dá conta de uma tensão entre 

a performatividade e a teatricalidade de um manifesto, 

avançando com a sugestão provisória de que quanto mais 

teatral um manifesto é tanto menos performativo ou efectivo 

(levado à prática em suma), ele pode ser: dando como 

exemplo o Manifesto do Teatro da Crueldade de Artaud — 

tão teatral que se tornaria dificilmente realizável num lugar 

outro que não a escrita.

Antes ainda de regressarmos a Almada, olhemos para o 

Programa do ACArTE, à luz da proposta de Martin Puchner, 

procurando encontrar nele as coordenadas do tempo que 

lhe dá origem — e pensando que estas coordenadas são as 

mesmas que impelem ao ressurgimento de Almada como 

figura emblemática e programática. Atentemos àquilo de 

que este Serviço se quer distanciar:

3. O Que nãO VamOs ser nem FaZer

não vamos preferenciar escolas ou correntes estéticas.

não vamos adoptar conceitos estreitos de nacionalismo 

estéril.

não vamos ter preconceitos quanto a géneros artísticos 

nem quanto a formas de expressão consideradas mais ou 

menos nobres.

não vamos ter companhias residentes.

não vamos confinar‑nos nos espaços do Centro de arte 

moderna mas sim abrir‑nos à itinerância no país e no 

estrangeiro.

não vamos competir com iniciativas de outras 

entidades, de dentro ou de fora da Fundação Calouste 

gulbenkian, mas sim preencher lacunas eventualmente 

existentes.
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5 joão Conde Veiga, DN, 9-8-84, 26-7-84, A 
TArDE, 4-8-84, SEMANÁRIO

O que nestas afirmações parece estar em causa é, a 

um tempo só: a afirmação de um território duplamente 

expandido na geografia dos géneros e na topografia 

dos países: “Não vamos adoptar conceitos estreitos de 

nacionalismo estéril”. “Não vamos ter preconceitos quanto 

a géneros artísticos nem quanto a formas de expressão 

consideradas mais ou menos nobres”); e uma ruptura 

com um modo de produção: “Não vamos ter companhias 

residentes”.

Esta vontade de expansão do território para lá quer das 

fronteiras da nação quer dos limites dos géneros, deixa-nos 

entrever a rigidez institucional destas mesmas fronteiras, 

coisa facilmente compreensível tendo em vista o quadro 

nacionalista e conservador herdado do Estado Novo e não 

completamente desestabilizado a nível institucional pelo 

PrEC o que justificaria a última frase: “Não vamos competir 

com iniciativas de outras entidades, de dentro ou de fora da 

Fundação Calouste Gulbenkian, mas sim preencher lacunas 

eventualmente existentes”. 

O ACArTE irá operar para lá das fronteiras nacionais 

e entre géneros preenchendo lacunas. A noção da falta 

será uma constante no seu modo de actuação: em 1984 a 

Fundação Calouste Gulbenkian ocupa, do ponto de vista 

institucional, um papel central no panorama cultural da 

cidade de Lisboa e do país. Não nos querendo alongar 

muito sobre este ponto, podemos, relembrar que instituições 

como a Culturgest, o CCb ou mesmo Serralves ainda não 

tinham aberto e que o primeiro Museu de Arte Moderna do 

país, situado dentro do Centro de Arte Moderna, havia sido 

inaugurado no ano anterior.

Permite-nos igualmente situar pela interdisciplinaridade 

e pelo internacionalismo europeísta a escolha de Almada 

como figura fundadora: escritor, pintor, desenhador, poeta, 

autor de coreografias e bailados, manifestos, tapeçarias 

e murais, Almada figura pública estará sempre, como 

a imprensa da época nos faz ver5, na intersecção entre 

os temas ‘moderno’, ‘Europa’ e ‘Portugal’. Temas estes 

que, a dois anos da entrada de Portugal para a CEE, 

são autênticas máquinas, movidas pelas tensões que os 

atravessam e pelo que em torno delas se joga. 

Como nos diz André Lepecki (Lepecki 2001) em Dancing 
Without the Colonial Mirror: Modernity, Dance and Nation 
in the works of Vera Mantero and Francisco Camacho 
(1985‑1997), os termos ‘Europa’, ‘Nação’ e ‘Moderno’ 

constituem nesta altura — e antes de mais — um apelo, o 

omnipresente slogan de um processo coreopolítico em 

curso. Um processo cujo passo, necessariamente demasiado 

veloz, acarreta consigo um esforço generalizado de amnésia: 

da guerra colonial, do passado recente dos anos do PrEC 

(acrescentaríamos), de 48 anos de ditadura... implicando, 

como qualquer transformação histórica abrupta, uma 

reconfiguração da experiência da corporalidade dos sujeitos, 

o que, longe de ser um processo pacífico é um processo 

atravessado por tensões e contradições várias. é neste 

terreno, o da reconfiguração desta experiência, que o 

ACArTE — com os seus desfiles de corpos em performance 

(corpos nus, urbanos, cosmopolitas, multiculturais, 

exageradamente rápidos ou lentos); com os magotes de 

gente que acorria às suas iniciativas povoando os seus 

jardins, com os seus ciclos de eventos onde a participação e 
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a discussão se tornam prática comum e a ida ao museu um 

hábito —, será pródigo, como veremos. 

Articulando modernidade e corporalidade, a propósito 

do caso português, Lepecki remonta a Almada Negreiros 

e ao seu manifesto escrito a propósito da vinda dos Ballets 
Russes a Lisboa, em 1917. Nele encontra-se expressa a 

vontade de transformar o corpo português, visto como 

anacrónico, num corpo Europeu moderno. 

Como sublinha Lepecki, este manifesto é importante 

na medida em que articula abertamente o “desejo 

político-metamórfico” que a modernidade implica, insistindo 

em que uma transformação social e histórica em ‘direcção 

à modernidade’ tem necessariamente de envolver uma 

“reconfiguração da experiência da corporalidade dos 

sujeitos”, o que somente pode ser feito por via de uma 

auto-aprendizagem. 

De facto, em 1917, tomando como inspiração ‘um dos mais 

belos exemplos de civilização moderna europeia’, os Ballet 
Russes, Almada impele os Portugueses a aprenderem como 

se ‘educarem’ a si próprios, vejamos:

“Os ballets russes em lisbOa!

portuguez, atenção! É a ti‑proprio que nos dirigimos. Vimos 

propor‑te a tua liberdade! escuta: (...)

sabemos muito bem a beleza da brutalidade da nossa 

missão. pezámos bem esse quasi‑ impossível de fazer de 

ti um europeu e, apesar d’isto, resolvemos (...) entregar‑te 

nas tuas mãos o método, para, por ti‑próprio, ganhares 

a tua liberdade.

(...) escuta! Os bailadOs russOs estão em lisboa! isto 

quer dizer: uma das mais bellas étapes da civilização da 

europa moderna está na nossa terra! (...)

tendo reunido em si extraordinárias rializações da 

arte moderna e maravilhosas aplicações da sciencia os 

bailadOs russOs dispõem de todas as vantagens para 
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6 Apud Lepecki 2001, p. 40-42.facilitarem a comprehensão das atitudes syntheses de 

toda a duração da juventude até esta grande Victoria da 

Civilização moderna europeia; O máximo da disciplina 

individual, o domínio absoluto da personalidade.

É justamente o que tu, portuguêz, vais aprender nos 

bailadOs russOs: educar‑te a ti próprio. aprender os 

teus deveres para contigo e para com todos. aprender a 

resolveres todas as tuas possibilidades, isto é, aprender a 

seres completo, a dares‑te completo para a Civilização da 

europa moderna. 

aproveita, portanto, portuguez!

Vae ver os bailadOs russOs.

Vae ver como é bello e luminoso o cérebro da  europa!

Vae ver esse gesto dominador e sumptuoso da  Civilização 

da europa moderna!

Vae aprender a seres feliz por tua própria iniciativa!

Vae aprender essa mecânica da disciplina onde a tua 

juventude está graduada até á tua emancipação geral!

(...)

a ti portuguez! a todos os portuguezes! Com esta brutal 

energia do nosso puro sangue de artistas conscientes, com 

os nossos olhos atentos na europa, exigimos imediatamente 

essa colossal diferença entre servilismo e disciplina!

José de almada‑negreirOs

pOeta Futurista

ruY COelhO mÚsiCO

JOsÉ paCheKO arQuiteCtO6

No entanto, e disso poderá eventualmente dar 

conta o renovado interesse pela figura de Almada em 

1984, a desejada transformação geral por via de uma 

auto-aprendizagem que Almada preconiza só poderá 

realmente ter lugar mais de meio século depois — quando 

uma série de práticas, discursos e instituições, entre eles o 

Serviço ACArTE e o lugar maior do CAM, se constituem 

enquanto lugares, temas e experiências dessa aprendizagem 

— não acontecendo, de facto, com a passagem dos Ballet 
Russes por Lisboa, como Almada fantasiara. 

Apenas várias décadas mais tarde será possível aos 

portugueses “alcançarem a liberdade pelas próprias 

mãos” e “darem-se por completo à Moderna Civilização 

Europeia” “aprendendo a educarem-se a si mesmos”, dado 

que tal estava dependente de alterações sociais, culturais 

e históricas radicais. Só depois do fim do regime colonial, 

em 1974, da abertura cultural à Europa e ao Mundo e da 

transformação profunda que o fim do império impôs à 

auto-imagem do país, que em poucos anos passou de 

colonial a Europeu, estas mudanças seriam massivamente 

possíveis. Mas não são unívocas nem pacíficas, antes 

objecto de negociações, contestações e apropriações várias 

— situadas em lugares, práticas, discursos, instituições 

concretas, como um olhar atento ao caso do ACArTE pode 

dar conta.

Apenas então, diz-nos ainda Lepecki, poderia a 

percepção do corpo nacional passar de inexistente, pura 

negatividade, a um entendimento do corpo como agente 

de transformação, com a abertura que tal implica. O autor 

refere-se aqui explicitamente ao entendimento do corpo 

nos trabalhos de Vera Mantero e Francisco Camacho, e as 

suas palavras ecoam a crónica de Alexandre Melo (Melo 

1993) “Os portugueses não têm corpo?”, publicada no jornal 



RHA 02 18 AlMADA, PoRtANto.DOSSIER 

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

7 Onde Camacho esteve entre 1983 e 1986 e 
Vera Mantero entre 1984 e 1989.

8 Ana bigotte Vieira, entrevista a Vera 
Mantero realizada em 9-9-2011.

9 Como adiante teremos oportunidade de 
ver aquilo a que se chamou ‘Nova Dança 
Portuguesa’ não é nem um movimento, 
nem um estilo, antes o nome que se deu ao 
conjunto heterogéneo dos trabalhos de um 
grupo de coreógrafos que começaram a 
produzir as suas obras nos finais dos anos 
oitenta, inícios de noventa.

Expresso em 1993 — crónica esta escrita justamente depois 

de Melo ter assistido a solos de Vera Mantero e de Francisco 

Camacho. 

é de notar que nos anos oitenta Mantero e Camacho 

estiveram ligados ao ballet Gulbenkian (bG)7 e que, como 

outros bailarinos do bG, eram presença frequente nas 

iniciativas do Serviço ACArTE, que consideram mesmo das 

suas grandes influências da altura — em termos culturais, 

coreográficos e mesmo existenciais, como me disse Vera 

Mantero em entrevista8. 

Ao se referir à passagem da percepção do corpo nacional 

de inexistente a agente de transformação Lepecki faz eco 

da argumentação de Alexandre Melo de que o corpo estaria 

ausente dos discursos públicos no Portugal contemporâneo, 

constituindo a obra de Mantero e Camacho, onde o corpo 

— um corpo sexualizado, carnal e não metafórico ou 

abstracto — aparece, uma excepção. 

Melo, aponta Lepecki (ibidem), constrói a sua 

argumentação recorrendo, em primeiro lugar, à enumeração 

de uma série de escândalos públicos envolvendo o corpo 

no final da década de 80, início de 90 — escândalos, 

estes que, porém, não foram objecto de contestação ou 

indignação pública de maior: o caso de um psiquiatra do 

Serviço Nacional de Saúde que, por não aprovar a vida 

‘degenerada’ do paciente, rejeitou tratar um homossexual 

seropositivo deprimido; a absolvição de altos funcionários 

do Ministério da Saúde acusados de, com conhecimento de 

causa, fornecerem sangue infectado de HIV aos hospitais 

públicos; a falta de uma política pública de esclarecimento 

e prevenção da SIDA; as séries de mortes de doentes 

hemofílicos por negligência médica, no hospital público de 

évora; os rotineiros e ‘inexplicáveis’ falecimentos de jovens 

recrutas durante o serviço militar obrigatório. Tudo isto, 

dado que o corpo “não tem lugar nos discursos dominantes 

da sociedade portuguesa”, levaria Melo, Lepecki diz-nos, a 

interrogar-se mesmo sobre se os portugueses ‘teriam um 

corpo’. 

O facto de a crónica de Alexandre Melo vir a propósito 

da presença súbita do corpo por via dos trabalhos de Vera 

Mantero e Francisco Camacho, para os quais a acção do 

Serviço ACArTE é uma influência importante, localiza-o 

como uma condição de possibilidade desta presença (não, 

de todo, a única) — atribuindo-lhe o papel de plataforma 

privilegiada para o que Lepecki descreve como sendo 

o complicado processo de “activação [de] um corpo 

dançante, imerso na contemporaneidade e a reflectir o 

nervosismo da história” (ibidem)” ao qual se deu o nome 

de Nova Dança Portuguesa (NDP)9. E, de facto, o Serviço 

ACArTE, apontado pela NDP como uma das suas principais 

influências, parece agir precisamente na confluência entre a 

apresentação institucional de novas práticas performativas 

e coreográficas e o aparecimento de uma série de lugares, 

discursos e práticas sociais, ao lado das quais tem de ser 

situado.

Neste sentido, a acção do ACArTE, inserido que está 

no primeiro o Centro de Arte Moderna do país pode ser 

visto como fazendo parte daquilo a que Tony bennet 

em The Birth of the Museum (bennet 1993) partindo de 

uma grelha foucauldiana onde se justapõe a emergência 

simultânea, no século XIX, do museu e de uma série de 

espaços (a escola, as bibliotecas, as galerias, as arcadas, 

os grandes armazéns e as exposições internacionais), 
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chamou o “complexo exibicionário”, um conjunto de 

instituições que tinham por objectivo a auto-formação dos 

cidadãos dos recém laicizados estados. Uma auto-formação 

que, de acordo com Lepecki, na senda de Almada, tem 

necessariamente de passar pela reconfiguração da 

experiência do corpo.

Tendo participado activamente na NPD (como crítico, 

cenógrafo, dramaturgo, companheiro...) Lepecki sustenta 

que no Portugal pós fascista e pós colonial, recém-europeu, 

o corpo, não como abstracção mas como matéria 

concreta, ponto de confluência dos nervosismos e das 

pressões da história mas também das suas potencialidades 

emancipadoras, encontra na dança um local singular para 

a evocação de imagens e discursos sobre estas mesmas 

tensões, constituindo-se num campo de experimentação 

social e existencial. A performance, e em particular a dança, 

daria assim corpo — tornando-as visíveis — às (retomando 

as palavras de Almada) contradições da “brutalidade da 

missão”, só realizável por via de uma “auto-aprendizagem” 

e de uma auto-entrega à “Moderna Civilização  Europeia”, 

de ‘transformar’ os portugueses em Europeus. O Serviço 

ACArTE, operando a partir do Centro de Arte Moderna, 

constituir-se-ia como um dos seus lugares: pelo que não 

é de estranhar que tenha Almada como figura fundadora, 

o mesmo Almada que, com todas as contradições que tal 

implica, em 1917 exortou a que esta transformação tivesse 

lugar.
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josé de Almada Negreiros, 
Lisboa, [1898]



FernandO 
amadO e JOsÉ 
de almada 
negreirOs 
— a COnVersa 
dO dia seguinte
resumo

josé de Almada Negreiros trocou correspondência com 
escritores, artistas e figuras do meio cultural português do seu 
tempo, onde era uma referência. A análise dessa área do seu 
espólio permite-nos captar interligações e relacionamentos, assim 
como, através da correspondência com entidades oficiais, seguir 
o percurso das encomendas de obras de arte. As cartas trocadas 
com Fernando Amado, objecto de análise mais atenta, constituem 
um diálogo continuado, onde a troca de ideias, a confissão de 
pontos de vista mais privados, e a discussão aberta de questões 
marcantes prolongam, da forma mais estruturada e ponderada 
permitida pela escrita, a conversa de um serão familiar ou das 
tertúlias na brasileira do Chiado.

PAlAvrAs-chAve
ESPóLIO | ALMADA NEGrEIrOS | COrrESPONDêNCIA | FErNANDO 
AMADO | ArTE | SOCIEDADE

ABsTrAcT

josé de Almada Negreiros exchanged letters with writers, artists, 
and personalities of the Portuguese cultural millieu of his time, 
where he was a respected figure. An analysis of that area of the 
estate permits us a deeper understanding of interconnections and 
relationships, and, through the analysis of the correspondence 
with representatives of public entities, lets us follow the course of 
his public artwork. The letters exchanged with Fernando Amado, 
here more closely analysed, constitute a continued form of 
dialogue, where the exchange of ideas, the confession of private 
points of view and the open discussion of important issues, are 
an extension, in a more structured and measured fashion, of an 
evening chat or of discussions in brasileira of Chiado café.

keywords
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de Estudos de Literatura e Tradição) 
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ver vídeo

mailto:mackayfreitas%40gmail.com?subject=
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na correspondência que consta do espólio literário e 

documental de josé de Almada Negreiros e de Sarah 

Affonso, a ser investigado no âmbito do projeto Modernismo 
online, encontramos missivas (cartas, postais, cartões, 

telegramas) trocadas com a família, de teor mais íntimo e 

afectuoso, com os amigos, muitos deles figuras marcantes 

do meio cultural do tempo, com compradores de arte, com 

organizadores de exposições e de iniciativas de ordem 

artística, com representantes de organizações internacionais, 

como a Unesco, e de empresas como as Tapeçarias de 

Portalegre, com colecionadores de arte e com as entidades 

do Estado implicadas na sua obra pública. Há ainda, entre 

os remetentes, um conjunto variado e curioso de gente, 

conhecida e desconhecida, com solicitações de vária ordem, 

que vão de um simples apoio em necessidade (como o 

caso de um pintor do Porto caído em desgraça financeira), 

à proverbial “cunha” descaradamente pedida. Existe ainda 

uma carta anónima que, a propósito da intervenção de josé 

de Almada Negreiros no caso dos Painéis de S. Vicente, 

acusa sem se identificar e lhe pede que não diga asneiras. 

A correspondência com entidades oficiais permite 

acompanhar o processo de realização das grandes obras 

como, por exemplo, as pinturas murais das Gares de 

Alcântara e rocha do Conde de óbidos, ou a decoração 

das fachadas dos edifícios da cidade universitária. Trata 

geralmente de propostas, contratos e prazos, mas uma 

curiosa carta com origem na repartição da Cultura Popular 

do Secretariado Nacional de Informação (13 de julho de 

1965) permite espreitar os bastidores das relações de 

Almada com as figuras institucionais. “Não posso deixar 

de comunicar-lhe”, escreve-se na carta, “que o Senhor 

Secretário Nacional ficou muito sentido com a sua atitude 

de silêncio depois de aceite o convite que lhe dirigiu para 

apresentar obra sua, em sala especial, na bienal de S. Paulo 

e para, nessa ocasião, se deslocar ao brasil. Aquele convite 

não só parecia corresponder a um desejo de V. Ex.a, como 

representava, para o Senhor Secretário Nacional, como 

que uma, aliás, justíssima consagração do artista e da obra 

que igualmente muito preza e considera. Porém tem vindo 

o Dr. Moreira baptista a verificar uma indiferença da parte 

de V.a Ex.a de que se não julgava merecedor e que, por 

conseguinte, muito naturalmente o penaliza.”

A carta continua solicitando o envio urgente da 

informação necessária em falta, mas o subscritor acrescenta, 

em tom de censura, que “já nada há a fazer, ultrapassados 

que foram todos os prazos regulamentares.” Almada teria 

provavelmente pouca paciência para o trabalho de cortesão 

exigido pelo Dr. Moreira baptista. 

A análise da correspondência de Almada Negreiros revela 

um rol de nomes de referência da vida cultural portuguesa 

desses anos e permite criar uma imagem clara da teia de 

relacionamentos de uma comunidade intelectual. Citemos 

alguns nomes de remetentes: Vitorino de Almeida, ruben 

A., robert bréchon, Mário Cesariny de Vasconcelos (numa 

carta fala acerca da exposição de Amadeo Souza-Cardoso, 

no Porto, e do texto de Almada Negreiros para o catálogo), 

Mário Chicó, jacinto do Prado Coelho, Natália Correia (por 

exemplo, carta referindo-se à justeza do prémio atribuído 

a Almada Negreiros), Armando Cortesão, joaquim Paço 

d’Arcos, David Mourão Ferreira, josé-Augusto França, 

Natércia Freire, joão de Freitas branco, rogério de Freitas, 

Pierre Hourcade, Mário-Henrique Leiria, raul Lino, Armando 
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Côrtes-rodrigues, Luís de Montalvor, raul Leal, Emmerico 

Nunes, Luíz Pacheco (enviando um texto intitulado «O 

Cesariny muito cansado»), josé de Azeredo Perdigão, 

bartolomeu Cid dos Santos, Artur Portela, António quadros 

e muitos outros. 

De toda esta correspondência, as cartas trocada com 

Fernando Amado chamam a atenção, pois são muitas, 

longas e possuem um tom especial, de conversa continuada 

sob forma epistolar, de troca de ideias entre dois amigos que 

se respeitam e se entendem. Discute-se arte, conferências 

livros, conceitos, visões do mundo e ideologias, aferem-se 

afinidades e diferenças. 

Fernando Amado (1899-1968) que conheceu Almada 

com cerca de vinte anos, por ocasião da revista Orpheu, 

e manteve com ele, ao longo das décadas seguintes, uma 

convivência assídua, foi figura marcante na história do 

teatro português. Encenador, autor e professor, foi um dos 

fundadores da Casa da Comédia e director das companhias 

do Teatro Universitário de Lisboa (1955-58), do grupo de 

teatro da paróquia de S. joão de Deus (1956-58), e da 

Academia dos Amadores de Música (1960). Colaborou ainda 

com as companhias teatrais dos Alunos do Conservatório 

Nacional, onde foi professor de Estética Teatral e de Arte de 

representar, do Grupo Fernando Pessoa e do Teatro-Estúdio 

do Salitre. Como autor, pertencem-lhe mais de três dezenas 

de peças de teatro (por exemplo, O Homem Metal (1916), 

de influência futurista, O Casamento das Musas, O Pensador, 
O Iconoclasta). 

Escreveu sobre teatro, mas também sobre pintura e 

muito sobre política. Seguidor do ideal monárquico e, a 

dada altura, do integralismo lusitano, Fernando Amado 

preocupava-se em analisar o estado de uma Europa 

conturbada, assim como o preocupava o papel do artista 

nos diferentes modelos de sociedade. Textos sobre estes 

assuntos foram publicados no semanário cultural Aléo, mais 

tarde reunidos no livro Sinais de Campanha (1947), e nos 

Cadernos Políticos das Edições Gama.

As cartas que envia a josé de Almada Negreiros versam 

sobre os temas referidos e aparentam ser a continuação, 

mais pensada e com a elaboração permitida pelos tempos 

próprios da escrita, das conversas de um serão, ou de 

momentos passados na brasileira do Chiado. Possuem no 

tom aquilo que Teresa Amado designa como o seu “pendor 

pedagógico”, motivado, como diz, pela necessidade de 

convencer os outros da sua verdade. 

Numa carta envia a Almada as muitas páginas manuscritas 

de um ensaio com o título «Os Desenhos de Almada», texto 

escrito a propósito da exposição “30 Anos de Desenho” 

e publicado na revista Variante, em 1943. Noutra carta, 

o tema é Arte. Fernando Amado confessa ao amigo a 

sua reacção às palavras de Eugeni d’Ors, escritor e crítico 

de arte catalão (1881-1954), proferidas durante um serão 

passado em casa da família Almada Negreiros e que prefere 

não tornar pública, pois “Nada se ganha, a não ser uma 

ou outra polémica importuna, que nos desvia da posição 

em que teríamos gosto de ficar”, mas, acrescenta, em Arte 

nunca é prazer guardar segredo e, quando a ocasião se 

apresenta, “é com ânsia e alegria que se aproveita a ocasião 

de comunicar com quem nos entende, seja embora uma 

única pessoa”.

Eugeni d’Ors que, segundo diz, utiliza as palavras como 

o pintor as tintas, está em oposição aos nossos literatos 
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que “no termo autoridade só vêem imagens grosseiras e 

ridiculamente policiais, ele adverte que autoridade vem 

de autor; e que a ignorância dessa relação vital pode 

reduzir a autoridade a um instrumento perigoso, gerador de 

miséria”. Amado acrescenta entre parênteses: “Por mim creio 

que a interpretação de autoridade importa tanto à política 

como à Arte a de liberdade.”

Ors, diz a carta, seria um filósofo “pouco profundo”, 

demasiado ligado ao sistema que criou, que não passa 

de uma reformulação de um velho dualismo: “os dois 

princípios, o masculino e o feminino; um que constrói e 

conserva, outro que destrói e renova; o princípio extático 

e o dinâmico, etc.” Não lhe perdoa uma crítica injusta e 

superficial a Maurras, o “grande crítico do romantismo”, que 

é objecto de um dos seus ensaios publicados em Sinais de 
Campanha. Lembra, apesar das críticas, que Ors “mantém 

o contacto com a matéria, com aquilo que há de divino na 

matéria, quero dizer, com o sopro de vida. A Arte o salva”. 

relacionando com o divino existente na matéria, refere a 

figura do anjo, o motivo essencial da inspiração do artista, 

por assim dizer, garantia ideal duma síntese, realizada 

na obra de Arte, entre a essência e a forma, o Espírito 

e a matéria. Passo a citar: 

lembra‑se, meu caro José, duma conversa nossa a uma 

mesa da brasileira do Chiado sobre o tema ni ange ni 

bête? essa é a expressão latina da humanidade. agora, 

suponha que, em lugar de simples corifeu da corte celeste, 

e portanto de natureza anti‑cósmica, o anjo fosse, como 

aliás o queriam os artistas do renascimento, o verdadeiro 

intermediário entre o homem e deus, o mensageiro, 

o intérprete, o advogado e o protector. por um lado, 

o espírito e a matéria haveriam de nele estar fundidos 

em harmonia perfeita, por outro lado os dois princípios 

haveriam de nele equilibrar‑se, ficando todavia cada um 

aparente. 

Noutra longa carta, o assunto é uma conferência 

sobre o Impressionismo a que ambos tinham assistido 

em ocasiões diferentes e sobre a qual já tinham trocado 

impressões numa conversa telefónica. Decepcionado 

com o modo como o conferencista desenvolvera o tema 

de forma superficial, focando sobretudo os aspectos 

pitorescos da obra de génios como Degas, Cézanne e renoir, 

Fernando Amado vai além do Impressionismo e desenvolve 

o tema da relação entre os artistas e a sociedade em 

que vivem.

eu penso que a originalidade do artista está sobretudo em 

que ele é mais humano que o vulgar dos homens. a sua 

alma e o seu corpo formam uma unidade mais perfeita. 

É naturalmente mais espontâneo; as suas reacções são mais 

vivas e directas. mas seria um erro grave pretender reduzir 

essa espontaneidade maravilhosa a caprichos do instinto. 

recordo a sua expressão, meu caro José, a propósito 

de Cézanne: animal de raça. É certo que o é. mas essa 

expressão só um artista a pode usar, no meio de artistas. 

O público não a entende, ou, se julga entendê‑la, 

deturpa‑lhe o sentido. O menos que pode acontecer 

é traduzi‑la por animal de luxo. e daí a ideia que uma 

sociedade civilizada, que se preza, deve manter os artistas 

por brio, por vaidade, por luxo.”
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Existe ainda no espólio uma muito longa (16 páginas) 

e curiosa carta de Fernando Amado, datada, como se 

depreende, do período da guerra civil em Espanha. Trata-se 

da resposta a uma carta de josé de Almada Negreiros em 

que este se mostrara chocado com as atrocidades relatadas 

nas notícias. A posição de cada um deles era, senão oposta, 

diferente, mas a abertura de espírito permitia a discussão 

dessas diferenças:

meu caro José ,  

a sua carta, que recebi bastante atrasada (quasi uma 

semana), é um ardente e generoso desabafo perante 

as atrocidades cometidas em espanha. Como tal lha 

queria agradecer, pois sei que com tamanha liberdade 

v. não costuma falar com muita gente.  e no entanto, 

porque não dizê‑lo?, tive ensejo de recordar com 

saudade outras cartas suas, em que o seu espírito se 

revelava, movendo‑se em torno de ideias transcendentes 

e simpáticas. até o seu estilo, linha habitualmente tão 

pura, sofreu agora com a escolha do assunto.  só tenho 

pena que, pelo modo por que v. diz honrar‑se em nada 

perceber de política, pareça desaprovar os que se 

orgulham duma atitude inversa, tanto mais que, sendo 

eu um deles, um pouco da desafecção há‑de recair 

sobre mim.  

de resto, eu compreendo que a sua carta é um acto de 

lealdade, veemente como todos os actos de lealdade.  

ah! meu caro José, como foi inútil v. referir‑se à sua 

sinceridade! se ela vibra em cada uma das frases! mas, 

vê v., em arte a sinceridade é quasi tudo, a sinceridade em 

política, sobretudo na boca de um artista feito como v. é, 

pode ser mais do que insuficiente, porque desproporcionada 

ao objecto em questão.

As questões da situação do artista face à política e do 

papel da arte em cada um dos modelos de sociedade 

da época, com incidência nas duas grandes ideologias, 

comunismo e fascismo, e nos países onde estas estavam 

em vigor, são ampla e francamente desenvolvidas, com a 

tal sinceridade a que Amado se refere. Temendo talvez que, 

apesar de tudo, essa mesma sinceridade tivesse ensombrado 

a amizade, Fernando Amado interroga: “Terei afastado ou 

aproximado a hora da nossa colaboração?”

Apesar dos receios de Fernando Amado, a relação 

entre os dois não foi posta em perigo pelo desabafo. 

A colaboração foi longa e profícua, como se depreende da 

lista de projectos comuns: 

Em 1946, no Centro Nacional de Cultura, sessões com o 

título “Diálogo entre Almada Negreiros e Fernando Amado”, 

publicadas em 1951, na revista Cidade Nova.

Em 1949, no Teatro do Salitre, a colaboração aprofunda-se. 

Almada faz os figurinos para a peça Casamento das Musas, 

de Fernando Amado, que encena, em estreia absoluta, Antes 
de Começar, de Almada Negreiros, com figurinos de Sarah 

Affonso. Amado volta a encenar esta peça de Almada várias 

vezes, duas das quais em 1956, quando dirigia o Teatro 

Universitário de Lisboa. No final dos anos 40 e na década 

seguinte, as sessões de debate entre ambos, no Centro 

Nacional de Cultura, continuam. 

é aí que, em 1960, no fecho da semana dedicada a 

Fernando Pessoa pelos 25 anos da sua morte, é reposta a 

peça Antes de Começar, juntamente com três peças breves 
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de futuristas italianos e com O Marinheiro de Pessoa. Almada 

deu a sua colaboração com “apontamentos cenográficos e 

de indumentária”. 

De 1963 a 1965, são encenados, na Casa da  Comédia, 

sete espectáculos, um dos quais a peça de Fernando 

Amado O Iconoclasta e mais uma versão cénica de Antes de 
Começar, de Almada. Nesses dois anos, Fernando Amado 

encena ainda Deseja‑se Mulher, tendo Almada acompanhado 

todos os ensaios e revelado entusiasmo com o resultado 

final. 

Esta foi uma longa colaboração artística. A leitura da 

correspondência de Fernando Amado com josé de Almada 

Negreiros acrescenta a essa longa colaboração um outro 

carácter: o de uma longa conversa continuada na intimidade 

de um diálogo epistolar.
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Partindo de uma articulação com o espaço estético-literário e 
cultural português onde as multifacetadas e criativas realizações 
de Almada (e dos companheiros de Orpheu) deixaram impressa 
uma indelével Modernidade, a presente comunicação propõe-se 
compreender e inventariar alguns elementos principais que 
configuram a idiossincrática singularidade da sua poética, 
pensamento e obra.
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*  A palavra ‘Orpheu’ aparece neste texto 
escrita entre aspas ou em itálico, consoante 
designa o grupo de poetas e artistas que o 
integrou ou a revista que estes criaram.
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1.
é bem conhecido como Almada Negreiros, assumido 

mobilizador de um combate sem tréguas contra o “cheiro 

a bafio” de lepidópteros e botas-de-elástico, se mostra, 

através da sua multifacetada vida e obra, como uma 

personagem proteiforme, aberta a todas as expressões de 

arte do seu tempo. 

E tanto mais quanto a sua vida e a sua obra, ambas 

variadas e intensas, surgem profundamente interligadas, 

protagonizando esse glorioso ser tudo de todas as maneiras 

reivindicado por “Orpheu”.* 

Nunca convencional e sempre provocador, a singularidade 

do poeta-artista do nosso primeiro Modernismo parece 

tão irrecusável quanto difícil de aprisionar numa definição 

acabada.

Partindo de uma articulação com o espaço 

estético-literário e cultural português, onde as multifacetadas 

e criativas realizações de Almada (e dos companheiros de 

Orpheu) deixaram impressa uma indelével Modernidade, 

o presente texto propõe-se compreender e inventariar 

alguns elementos principais que configuram a idiossincrática 

singularidade da poética, pensamento e obra almadianas.

2.
Apesar de ter sido um dos mais jovens de entre os órficos1, 

— precisamente aquele a quem o poeta de “Tabacaria” 

chamou o “bebé do Orpheu”2 — Almada foi contemplado 

com uma maior longevidade,3 circunstância que terá 

motivado o facto de lhe ter cabido dar os primeiros passos 

no sentido de revelar, a posteriori, descrições e impressões 

directamente vividas e realmente experienciadas e, assim 

sendo, prontas a selar com a devida autenticidade a 

inscrição do mito-Orpheu na posterioridade.

Almada contou a aventura da sua geração em diversos 

textos, sublinhando a “independência da colaboração” 

e a vincada individualidade estética de cada um 

dos de “Orpheu” (“nenhum de nós era espécime de 

estandardização”4) e referindo o facto de não terem 

“programa, a não ser o de reunir autores. Todos autores 

e sem chefes, o que de verdade só é possível entre gente 

de Arte.”5 Um aspecto decisivo foi também a circunstância 

de o grupo, ou antes, “o não-grupo” do Orpheu” ter 

sido consequência “do encontro das letras e da pintura”, 

frutuoso cruzamento que pela “primeira vez [...] acontecia 

em Portugal desde o nosso século XV”.6 

Várias outros traços importantes que distinguiram 

os criadores de Orpheu, provocando um escândalo 

generalizado (“que foi e ficou inédito na vida literária 

portuguesa”7) quando a revista surgiu a público, vêm a ser 

ulteriormente destacados por Almada. 

De entre eles, a perspectiva despretensiosa e eficaz 

que, desde o início, os órficos adoptaram ao considerar 

os erros que atacavam e a rotina que queriam combater 

enquanto “defeitos de todos nós, mais do que apenas de 

alguns que se sentiram lesados nos seus prestígios”. Por 

outro lado, a circunstância de “Orpheu”, devido ao facto de 

não ter o menor “vislumbre político”, se declarar exclusiva 

e “honradamente literário”, nisto contrastando vivamente 

com jornais e revistas literárias suas contemporâneas, “nas 

quais é afinal a política que se mascara de letras”8. Acresce 

o propósito de ir “à conquista da élite portuguesa”, élite 

esta entendida como “coisa séria”, no sentido em que não 
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cuida apenas do governo do povo mas reconhece também a 

pessoa humana, “é sobretudo o conhecimento do humano, o 

que é de carne e osso”. 

Não se esqueça ainda que “a razão de Orpheu era 

profundamente aristocrática, não no seu efémero sentido de 

sangue, mas na sua verdadeira essência de valores”.9 Como 

explica o autor de A Engomadeira no seu estilo peculiar, 

“Orpheu era uma consequência fatal de determinados 

portugueses, desligando-se dos outros portugueses, porém 

ligados entre si pela mesma fé na élite de Portugal. As suas 

personalidades vinham já esclarecidas o bastante para uma 

dignidade comum, por isso mesmo éramos portugueses sem 

sermos nacionalistas, nem regionalistas, nem indigenistas. 

queríamos apenas o mais difícil dos títulos portugueses: 

sermos portugueses simplesmente!”10

Em suma, contra o amadorismo, o provincianismo e o 

academismo, a falta generalizada de brio, de imaginação e 

de criatividade, Orpheu propõe uma transformação radical 

da realidade lusa através da arte, uma arte que deverá 

ser revolucionária e avançar para o futuro, afastando-se 

“de Camões e de todos os absurdos enfadonhos da 

tradição portuguesa”, segundo precisa Fernando Pessoa.11 

Ou ainda, como afirma Almada no “Compte rendu” que 

faz da “1.a Conferência Futurista” em Lisboa, haveria que 

“transpor a bitola de insipidez com que se gasta Lisboa 

inteira e atingir […] a expressão da intensidade da vida 

moderna, sem dúvida de todas as revelações a que é mais 

distante de Portugal.”12

Mas a provocação, sendo extravagante, não era gratuita. 

Não se tratava de provocar por provocar, mas de usar a 

irreverência para chocar e assim fazer evoluir, de modo 

tão estrutural quanto possível, a atrasada e estagnada 

mentalidade dominante. E porque “estava desabitada a 

cabeça de Portugal!”13, o intuito de Almada e de muitos dos 

seus companheiros era antagonizar a “esperteza saloia”, 

“a estupidez, a rotina e a incultura”14, típicas de uma certa 

“resma de charlatães e de vendidos”,15 bem como, rumando 

ao absolutamente novo, batalhar para elevar o nível cultural 

português, colocando-o a par da restante Europa. 

Este querer‑ser‑europeu era acompanhado por um desejo 

de universalidade que propunha a superação das limitadas 

fronteiras portuguesas e, em simultâneo, continha uma 

vontade de ruptura com a literatura do passado que sugeria 

uma viragem rumo ao futuro e despertava o fascínio por 

tudo quanto fosse inteiramente novo. 

Tudo isto fazia parte das ambições e dos propósitos de 

Orpheu, aliás partilhados por Pessoa e Almada. “Não somos 

portugueses que escrevem para portugueses, proclama 

Pessoa em tom profético, somos portugueses que escrevem 

para a Europa, para toda a civilização; nada somos por 

enquanto, mas aquilo que agora fazemos será um dia 

universalmente conhecido e reconhecido.”16 

Porventura mais do que a de Pessoa, a intervenção de 

Almada, através da escrita ou da pintura, ocupa-se muitas 

vezes de modo exclusivo do espaço e do tempo nacionais, 

tendo por objecto o ser-português e a “preocupação por 

Portugal”. Neste sentido, o poeta-pintor declara que “[…] 

é a geração portuguesa do século XX quem dispõe de 

toda a força criadora e construtiva para o nascimento de 

uma nova pátria inteiramente portuguesa e inteiramente 
actual prescindindo em absoluto de todas as épocas 

precedentes.”17

9  E, p. 61.

10  E, p. 60.

11  Páginas Íntimas e de Auto‑Interpretação, 
[pi], Lisboa, Edições ática, s/d, p. 122.

12  Portugal Futurista, edição facsimilada, 
Lisboa, Contexto, 1984, p. 35.

13  Almada Negreiros, “Um aniversário: 
Orpheu”, in E, p. 60.

14  Pessoa Inédito, coord. e pref. de Teresa 
rita Lopes, Lisboa, Livros Horizonte, 1993, 129, 
p. 256. Disponível em: http://arquivopessoa.
net/textos/3933.

15  “Manifesto Anti-Dantas” in Manifestos e 
Conferências, [mC], Lisboa, Assírio & Alvim, 
2006, p. 9.

16  PI, pp. 121-122.

17  “Ultimatum Futurista às Gerações 
Portuguesas do Século XX”, in MC p. 25.
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A educação do público português, mesmo contra os 

desejos da larga maioria que, como se sabe, se mostrou 

violentamente hostil ao surgimento de Orpheu, (“aqueles 

loucos à solta”, assim foram considerados), visava converter 

os espíritos retrógrados ao espírito da modernidade e 

sensibilizá-los para as novas ideias vindas de fora. Tal foi 

um objectivo relevante da intervenção cultural de Almada 

Negreiros que, neste sentido específico, o aproxima e à sua 

geração da geração de Antero e de Eça. 

Mas, embora partilhando com a geração realista “a mesma 

utopia apostolar de redenção cultural”18, as motivações 

modernistas, que tinham a indisciplina e a rebeldia como 

pólos inspiradores, eram bem distintas das da anterior 

geração, ultrapassado que era já, pelos órficos, o complexo 

de inferioridade mascarado de fascínio relativamente às “três 

grandes nações pensantes” europeias19 que tanto seduziram 

e influenciaram os de 70.

Pelo contrário, a imperiosa reivindicação de novidade 

e modernidade protagonizada por “Orpheu” passava 

forçosamente por uma “consciência exacta da 

Actualidade”,20 plenamente afirmativa e orgulhosa de si e 

da cultura que representava e modelada por um espírito 

capaz de uma apropriação criativa dos valores europeus 

porque liberto dos ‘fantasmas’ do servilismo face ao 

estrangeiro.

Assim, mais do que reabilitar-se, designadamente pela 

superação da decadência e do pessimismo endémicos, é 

preciso que “a raça portuguesa nasça p’ro século em que 

vive a Terra”,21 quer dizer, necessário é que Portugal retome 

“o passo na marcha geral da humanidade”22 e se europeíze, 

mais ainda, se equipare ao pensamento dominante em 

todo o mundo civilizado, libertando-se da sua passividade 

resignada e do “atavismo alcoólico e sebastianista de 

beira-mar”.23

3.
A insólita presença de Almada na cena cultural lusa, tanto 

se revela na agilidade performativa com que irrompia pel’A 
Brasileira do Chiado, saltando histrionicamente de mesa em 

mesa, como na forma — também ela performativa — como 

foi delineando a sua produção estética e literária.24 Desde as 

intervenções mais radicais em que, com espalhafato febril, se 

iniciou protagonizando a estética futurista, até à opção pela 

actividade de conferencista que privilegiou ao longo da sua 

longa carreira, o autor de K4 O Quadrado Azul evidencia um 

talento notável como, diríamos hoje, comunicador.

De facto, mestre na comunicação, marca indelével e 

omnipresente em tudo o que fez, o génio de Almada 

manifesta-se como individualidade artística essencialmente 

teatral, exibindo “o desejo da voz sonora, da fala como acto, 

na página como no palco.”25

Pela “dramaturgia da palavra” que personifica e pratica, 

Almada, neste aspecto próximo de Mário de Sá-Carneiro, 

com quem partilhou o gosto pelas artes cénicas, contrasta 

vincadamente com Fernando Pessoa que não chega a 

estrear-se no meio do teatro propriamente dito, apesar da 

intensa consciência dramática que a natureza teatral da sua 

heteronímia testemunha.

Com a faceta interventiva coabita uma outra, a que se 

dedica à reflexão, que assume igualmente uma importância 

central porque, de uma maneira um tanto oblíqua embora 

incisiva, comanda e articula toda a produção estética e 

18  Massaud Moisés, “Almada Negreiros: 
agitador cultural”, in Almada Negreiros 
— A descoberta como necessidade, 
coord. Celina Silva, CD, Porto, Fundação 
Eng.o António de Almeida, 1998.

19  A Inglaterra, a Alemanha e a França.

20  MC, p. 31.

21  “Manifesto da Exposição de Amadeo de 
Souza-Cardoso”, in TI, p. 29. 

22  “Modernismo”, in TI, p. 56.

23  “Ultimatum Futurista às Gerações 
Portuguesas do Século XX”, in MC, p. 30.

24  Cf. Izabel Margato, “é preciso ser moderno, 
«Poeta de Orpheu, Futurista e tudo»”, in 
Revista Semear 4, http://www.letras.puc-rio.
br/unidades&nucleos/catedra/index.html

25  Fernando Cabral Martins, “O Teatro do Eu”, 
in Almada Negreiros — A descoberta como 
necessidade, coord. Celina Silva, CD, Porto, 
Fundação Eng.o António de Almeida, 1998.

http://www.letras.puc-rio.br/unidades&nucleos/catedra/index.html
http://www.letras.puc-rio.br/unidades&nucleos/catedra/index.html
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literária de Almada, ligando “o sorriso do seu lápis [a]o 

polimorfismo da sua arte”26. 

Mas a actividade reflexiva de Almada afasta-se do ‘cânone’ 

ensaístico, já que não encontramos nas suas páginas aquela 

“consciência aguda da relatividade da própria afirmação” 

que, juntamente com o sentimento de incerteza ou dúvida, 

compõe o perfil intelectual e moral de um ensaísta.27

O seu modo de pensar é muitas vezes desconcertante, 

fragmentário, e até enigmático. Observamo-lo alicerçado 

numa preclara intuição e num esclarecido instinto os quais, 

na sua predilecção por uma incondicional independência, se 

pretendem alheios às regras e encadeamentos previsíveis 

da racionalidade tradicional. “Todavia, Almada não somente 

pensa, no sentido mais forte do termo, como verbaliza a 

sua visão do mundo em termos de [uma] inconfundível 

enunciação, a meio caminho entre a parábola e o discurso 

peremptório.”28 

julgo que este ‘sentido mais forte do termo’ pensar se 

poderá identificar com a “sábia ignorância”29 que Almada 

poetiza no poema “Segunda manhã”, sobretudo se se 

atribuir “ao [seu] instinto uma capacidade espontânea para 

ultrapassar as construções teóricas e colher para além 

delas […] a verdade singular que cada um deve ser para si 

mesmo.”30

Um intelectual “criador de anarquias”, talvez seja o que 

lhe poderemos chamar parafraseando Pessoa, que justifica 

um tanto enigmaticamente o uso desta sua expressão 

afirmando que “a inteligência desintegra e a análise 

estiola”31. Nada se afigura mais pertinente no contexto da 

poética almadiana, tendo em conta que para atingir essa 

“enérgica simplicidade” que participa da “força criadora 

da ingenuidade”, importa, como nos recomenda o autor 

de Deseja‑se mulher com “aquela paradoxal e especiosa 

agudeza que lhe é tão própria”32, esquecer “todo o 

estratagema intelectual indispensável à recepção ou 

entendimento de qualquer conhecimento”, pois este “só nos 

serve depois de ter passado há bastante tempo por nós.”33

4.
Para Almada, a ingenuidade não é um tema mas um modo 

de ser, o seu modo de ser poeta ou ainda, se se preferir, 

um modo de ser o próprio através da arte, tendo como 

horizonte a assunção da liberdade. “A ingenuidade — diz-nos 

no “Elogio” que lhe faz, na conferência realizada em 1936 

— é o legítimo segredo de cada qual, […] é o seu próprio 

sentimento livre, é a alma do nosso corpo, é a própria luz de 

toda a nossa resistência moral.” 34 

Ora a conquista da ingenuidade é tematizada como um 

“reaver da inocência” o qual, por sua vez, corresponde a 

uma verdade fundamental da sua poética sendo, nessa 

medida, absolutamente necessário à procura do mais 

autêntico em si próprio. “Arte — diz-nos — é tornar fácil o 

difícil. O difícil é o espontâneo. Este vem no fim. Pois quando 

foi primeiro não estava lá o próprio.”35 Por outro lado, a 

ingenuidade mostra-se como uma arte pela qual o autor 

de “Frisos” aborda temas profundos e complexos de forma 

aparentemente simples, quase despreocupada, e como que 

por mero acaso. 

A noção almadiana de ingenuidade contém no seu cerne 

um apelo a uma compreensão não unilateral e não redutora 

do mundo em geral e da arte em particular. Como o poeta 

refere, “o ingénuo deixa ver livremente os seus sentimentos, 

26  Fernando Pessoa, “As caricaturas de 
Almada Negreiros”, disponível em: http://
arquivopessoa.net/textos/3115

27  Cf. Eduardo Lourenço, “Almada, ensaísta?”, 
in E, p. 14.

28  Ibid., idem.

29  “Eu perdi a vez de ser simples,/perdi a vez 
feliz de ignorar,/perdi a sábia ignorância,/
perdi a graça de não saber.”, “Segunda 
manhã”, in Poemas, Lisboa, Assírio & Alvim, 
2005, p. 143.

30  Eduardo Abranches de Soveral, “Algumas 
Notas sobre o Interesse Filosófico da Obra de 
Almada Negreiros”, in Almada Negreiros — A 
descoberta como necessidade, coord. Celina 
Silva, CD, Porto, Fundação Eng.o António de 
Almeida, 1998.

31  “Pertenço a uma geração que ainda está 
por vir”, in PI, p. 66. Disponível em: http://
arquivopessoa.net/textos/2013

32  Fernando Guimarães, “Uma poética teatral: 
Almada Negreiros”, in Almada Negreiros — A 
descoberta como necessidade, coord. Celina 
Silva, CD, Porto, Fundação Eng.o António de 
Almeida, 1998.

33  TI, pp. 145, 150,146-147.

34  “Elogio da ingenuidade ou as desventuras 
da esperteza saloia”, in E, p.150.

35  “O meu teatro”, in Obras Completas Vol. VII 
Teatro, Lisboa, Imprensa Nacional — Casa da 
Moeda, 1993, p. 13.
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a sua naturalidade, a sua simplicidade, a sua naïveté porque 

ignora os preconceitos e o seu funcionamento. Ele está livre 

de preconceitos e por isso é ingénuo.”36 

Esta perspectiva pode remeter, permita-se-me a 

associação (um tanto subjectiva) com Fradique Mendes, 

alter-ego de Eça de queirós, para uma outra que valoriza 

um retorno “à nobreza do estado primitivo”, forma de 

purificação que consiste em ter “o espírito escarolado do pó 

e do lixo de longos anos de literatura” e “o crânio limpo de 

todos os conceitos” pré-aprendidos, de forma a recuperar 

a criatividade capaz de ver as coisas mais próximas daquilo 

que realmente são ou, como precisa Fradique, “proceder, 

soberbamente, a um exame inédito das coisas humanas.”37

Um exemplo pode ser encontrado numa citada passagem 

de A Invenção do Dia Claro, onde nos é dito que “as palavras 

já foram inventadas” e que, por isso, é preciso “inventar 

outra vez as palavras que já foram inventadas”.38 Para 

que tal aconteça, necessário se torna fazer rupturas com 

valores estabelecidos, desconstruir significados recebidos, 

projectando um novo olhar sobre eles, numa palavra, 

desaprender o aprendido, de modo a fazer com que as 

palavras existam outra vez, recriadas pelo génio iluminado 

do poeta. 

A propósito de uma “secreta afinidade” entre Almada e 

o que designa como “a vocação mítica de Alberto Caeiro”, 

Eduardo Lourenço observa muito finamente que “o pensar 

mais profundo é, para ambos, o de des-pensar o mal 

pensado, para que possamos regressar assim ao ponto 

zero do nosso contacto original com a realidade, contacto 

que não teríamos perdido se a não tivéssemos reduzido 

a conceito, pensando-a.”39

Por tudo isto, a poética da ingenuidade almadiana, na 

qual “tudo é de ordem emocional”,40 revela-se enraizada no 

imaginário, irredutível à explicação racional e em sintonia 

com um percurso mais ou menos iniciático que procura um 

modo de se situar no universo, articulando acção, reflexão e 

liberdade, por sua vez orientadas pelo instinto, a intuição e a 

sensibilidade artística. 

Esta ingenuidade mostra-se assim como uma espécie 

de atitude que, simultaneamente, orienta um processo 

de auto-aprendizagem que vai sendo progressivamente 

construído e se destina a atingir a dimensão expressiva 

co-natural à arte, já que, como nos ensina em “Arte e 

Artistas”, conferência proferida em 1933, “Ser artista é o que 

há de vital e paralelo a qualquer técnica ou ofício”. 
Encontramos pois em Almada uma “simplicidade 

extremamente sofisticada”,41 conseguida através de um 

consciente trabalho de depuração, de redução ao essencial, 

um como que “regresso às coisas mesmas”42 que busca um 

conhecimento mais originário, não já pura teoria, mas antes, 

movimento vital para o concreto, ou, talvez melhor, “élan 

inicial”43. O que, de resto, fará todo o sentido se se considerar 

que o projecto estético-poético e também existencial do 

criador de Nome de Guerra tem como finalidade última uma 

busca dos valores essenciais da pessoa humana ou, nas suas 

próprias palavras, “é então quando vem a Arte para servir o 

seu único fim: o Homem. E se a Arte deixasse perder de vista 

o seu único fim, era impossível a Poesia”.44

36  E, p. 149.

37  A Correspondência de Fradique Mendes, 
Lisboa, Edição «Livros do brasil», s/d, pp. 65 
e 64.

38  MC, p. 60.

39  “Almada, ensaísta?”, E, p.17

40  E, p. 151.

41  Utilizando a feliz expressão de jorge de 
Sena. (“Almada Negreiros poeta”, in Estudos 
de Literatura Portuguesa — II, Lisboa, Edições 
70, 1988.)

42  Antecipando o preconizado pela 
Fenomenologia.

43  “Elogio da ingenuidade ou as desventuras 
da esperteza saloia”, in E, p. 147. Um pouco 
adiante, Almada escreve: “é como quem 
diz: de facto, um conhecimento só nos serve 
depois de ter passado há bastante tempo por 
nós.”

44  E, p. 151.
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resumo

josé de Almada Negreiros trabalhou em muitas áreas e viveu 
em vários países, o que tornou difícil a recolha e a divulgação 
das suas obras. O Arquivo Digital josé de Almada Negreiros 
(ArDijAN) vai apresentar a sua biografia, bibliografia e 
iconografia ativas e passivas, a contextualização das suas obras, 
documentos multimédia com leituras de textos e testemunhos 
sobre a sua vida e obra. O ArDijAN estará disponível em linha, 
gratuitamente, em quatro línguas, funcionando também como 
recurso Educacional Aberto, facilitando uma maior utilização dos 
seus recursos junto de investigadores, estudantes e pessoas em 
geral.

PAlAvrAs-chAve
jOSé DE ALMADA NEGrEIrOS | ArqUIVO DIGITAL 
| LITErATUrA | ArTE | rECUrSOS EDUCACIONAIS AbErTOS

ABsTrAcT

josé de Almada Negreiros worked in many areas and lived 
in various countries, which made it difficult to collect and 
disseminate his works. The Digital Archive josé de Almada 
Negreiros (ArDijAN) will show his biography, primary and 
secondary bibliography and iconography, contextualization of 
his works, multimedia documents with readings and testimonies 
about his life and work. The ArDijAN will be available online, 
for free, in four languages  , also working as an Open Educational 
resource, providing a greater use of its resources among 
researchers, students and people in general.
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1  Entrevista a Almada Negreiros do Prog. 
“Zip‑Zip”. realizado por Luís Andrade. 1969 
([S.l.]: rádio e Televisão de Portugal, 2008), 
DVD.

2  A narrativa “O que se passou numa sala 
encarnada (uma visão)” foi publicada no 
Diário de Lisboa a 8 de Novembro de 1921.

1. da criação do ArdiJAn
josé de Almada Negreiros (1893-1970) trabalhou em 

diferentes domínios como a poesia, o romance, o ensaio, 

o teatro (como dramaturgo, ator, cenógrafo e figurinista), 

palestras, a pintura, a ilustração, o desenho, as artes 

gráficas, a caricatura, panfletos e a dança (como dançarino e 

coreógrafo), acabando por ser o “Homem Grande da nossa 

tribo, o nosso único Homem-Ponte entre as artes visuais e 

as artes da palavra” como o definiu David Mourão Ferreira 

(Freitas 1990, 75).

Um dos maiores problemas em estudar Almada Negreiros 

reside no facto de ele ter trabalhado em várias áreas ao 

mesmo tempo, ter escrito e não publicado no mesmo ano, 

ter feito versões diferentes da mesma obra, e ter vivido 

em vários países, tornando-se difícil conhecer e recolher 

a totalidade da sua produção. Para tentar colmatar este 

problema, divulgar e promover o estudo do trabalho de 

Almada a um grande número de pessoas através da Internet, 

surgiu a ideia de construir o “Arquivo Digital josé de Almada 

Negreiros” (ArDijAN).

Este artigo pretende apresentar o arquivo que será 

disponibilizado como recurso Educacional Aberto (rEA) 

porque, dada a amplitude e a diversidade da obra de 

josé de Almada Negreiros, facilitará o acesso e divulgação 

a investigadores estudantes e curiosos, visando gerar 

conhecimento a respeito da produção do artista e das 

relações existentes entre as suas criações.

2. José de Almada negreiros e a comunicação
Almada Negreiros foi, antes de tudo, um comunicador, como 

o próprio disse na única vez que apareceu na televisão 

portuguesa: “durante toda a minha vida, eu trabalhei o tal 

assunto da comunicação”1. Toda essa comunicação parecia 

querer alcançar uma unidade através de todas as artes em 

que ele trabalhou, dos movimentos literários e artísticos em 

que participou, das viagens que fez, das pessoas com quem 

conviveu, e que lhe permitiram entender o mundo na sua 

maneira tão particular, umas vezes de menino, outras vezes 

de poeta, de artista, de “narciso do Egipto”, de “futurista e 

tudo”. 

De acordo com May (1994, 71), todas as formas de 

expressão do homem levam à unidade do potencial 

criativo de uma pessoa, o que quer dizer que se Almada 

Negreiros confinasse o seu trabalho a um único formato, 

à poesia ou à arte por exemplo, a sua obra poderia ter 

resultado num “imperfect plot”. Este “imperfect plot” 

aparece como oposto ao “perfect plot” que seria a 

junção de todas as formas, a sua dispersão unitária, 

como referiu David Mourão-Ferreira (1966, 198), isto é, 

uma perspetiva alargada do que se passava à volta do 

artista e interrelacionar as suas obras, aquilo que acabou 

por acontecer com Almada, como se diferentes textos 

estivessem dialogando entre si ou fossem documentos 

hipertextuais. Por exemplo, “O que se passou numa 

sala encarnada”2 poderá ligar-se à peça de teatro 

“Portugal” (Negreiros 1993); o pequeno retrato de uma 

rapariga ajudou a criar judite, um dos personagens do 

romance Nome de guerra (Negreiros 1938); o cenário 

do clube noturno desta obra foi reconstruído no 

quadro Auto‑retrato num grupo, em 1925, criado para 

o café A brasileira do Chiado; ou, ainda, os losangos do 

retrato mais conhecido de Fernando Pessoa sentado à 
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mesa do café com o Orpheu fazem lembrar os vários 

arlequins pintados e desenhados.

3. o ArdiJAn e os recursos educacionais Abertos
A definição de Open Educational resources (OEr), 

ou recursos Educacionais Abertos (rEA), surgiu pela 

primeira vez em 2002, no Forum on the Impact of Open 

Courseware for Higher  Education in  Developing Countries 

organizado pela  UNESCO, como uma “open provision 

of educational  resources, enabled by information and 

communication technologies, for consultation, use and 

 adaptation by a community of users for non-commercial 

purposes” (UNESCO 2002, 24). O relatório apresentado 

incluía vários tipos de recursos físicos e digitais, visitas 

de conferencistas e especialistas em determinadas 

áreas, desenvolvimento de projetos internacionais que 

pode incluir o intercâmbio de alunos e de académicos 

e a colaboração entre várias instituições, a importação 

de material didático disponibilizado em vários meios, 

publicações, recursos acessíveis através da Internet, entre 

outros (Downes 2006, 3).

Anos mais tarde, johnstone (2006) entendia que 

o objetivo principal dos rEA era igualar o acesso ao 

conhecimento para que as pessoas do mundo inteiro 

pudessem consultar materiais académicos de alta qualidade, 

projetados para corresponder às necessidades de cada um. 

Além disso, os rEA desejam fornecer o acesso centralizado 

aos materiais e apoiar as condições para que os novos 

recursos possam ser criados global e transversalmente 

nas disciplinas (Petrides e jimes 2006). O conceito tem 

evoluído, mas a ideia principal mantém-se: partilhar recursos 

académicos cedidos gratuitamente a todos aqueles que 

queiram fazer uso deles, mediante uma licença previamente 

definida pelos seus autores através da Creative Commons ou 

da GNU, por exemplo.

Tiedau (2010, 18) compreende que a importância 

dos rEA não está só ligada à criação de recursos 

educacionais, mas também a uma mudança cultural. 

Essa conjuntura exige cada vez mais competências e 

capacidades da sociedade do conhecimento que obrigam 

a práticas educacionais inovadoras baseadas na partilha 

aberta e na avaliação de ideias, estimulando a criatividade 

e o trabalho em equipa entre os aprendizes (Schaffert 

e Geser 2008, 1). é no seguimento desta ideia que se 

apresenta o ArDijAN, um arquivo que responde aos 

novos tipos de pesquisa, à divulgação de resultados em 

acesso aberto, onde serão disponibilizadas propostas de 

utilização de alguns textos e imagens em sala de aula, 

funcionando como rEA, que estará ligado a bibliotecas, 

arquivos e bases de dados interessados em se associar a 

ele, a fim de chegar a um maior número de pessoas.

Devido a questões de direitos autorais, o arquivo não 

poderá, inicialmente, fornecer os textos integrais e as 

imagens que pretende, mas serão publicados os seus 

sumários e descrições, respetivamente, estabelecendo 

as ligações de intertextualidade que possam existir entre 

eles. Para além disso, será apresentada a biografia de 

Almada Negreiros, o levantamento da sua obra e a sua 

contextualização histórica, económica, social e cultural ao 

longo dos tempos e relativa aos países onde viveu e ao resto 

do mundo. O ArDijAN terá ainda: documentos multimédia 

que incluirão leituras de textos e testemunhos sobre a vida 

e a obra de josé de Almada Negreiros; fotografias de locais 

por onde passou e/ou viveu; uma árvore genealógica e uma 

lista bibliográfica e de obras publicadas sobre ele.

Por causa da diversidade e volume de informações, o 

usuário do arquivo poderá fazer a pesquisa por personagem, 

título de trabalho (escrito ou icónico), género, temática ou 

data. Com o propósito de identificar o contexto de algumas 

palavras, será possível fazer buscas de concordâncias. 
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Abraçando a ideia de uma ampla divulgação e uso do 

arquivo, a informação biográfica de Almada, bem como os 

sumários, as descrições da sua obra, e a contextualização 

estarão disponíveis, numa primeira fase, em português e em 

inglês e, mais tarde, em castelhano e francês.

4. conclusão
Este artigo pretendeu apresentar o Arquivo Digital josé de 

Almada Negreiros que, dada a amplitude e a diversidade 

da obra deste Homem-Ponte (Freitas 1990, 75), facilitará o 

seu acesso e divulgação junto de investigadores, estudantes 

e pessoas em geral, aumentando o seu conhecimento. 

recuperando a ideia de May (1994, 71), todos ganhámos 

com o facto das obras de Almada terem resultado num 

“perfect plot” de vários formatos, em que, umas mais do que 

outras, acabam por se interrelacionar.

Falk and Dierking (2000, 2) disseram que as pessoas 

vão aos museus com o intuito de aprender alguma coisa, e 

isso é o benefício principal que os visitantes levam da sua 

experiência. Esta ideia poderá ser aplicada aos arquivos 

digitais, pois ao torná-los numa ferramenta útil para vários 

tipos de utilizadores, ou seja, desde o curioso que pretende 

uma simples informação, até ao professor que o vai utilizar 

como recurso educacional aberto numa sala de aula, 

vai permitir uma utilização maior dos seus recursos e, 

automaticamente, divulgá-los ainda mais. é este o objetivo 

do Arquivo Digital josé de Almada Negreiros: concentrar 

e disponibilizar a obra de um dos expoentes do Modernismo 

português.
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resumo

A “complexa simplicidade” da linguagem de Almada, impõe a 
necessidade de uma tradução capaz de trespassar para outra 
língua aquele efeito lúdico e de espontaneidade que é a seiva de 
obras como “Nome de Guerra” ou “A Engomadeira”. é, portanto, 
necessário tentar construir uma linguagem ‘nova’, embora nem 
sempre fiel à letra do original e que consiga refletir com leveza 
a espontaneidade do texto e o espírito do livro. Isto é, criar 
um idiolecto próprio para «hospedar» a obra de Almada em 
italiano: uma «hospitalidade linguística», diria ricoeur, «em que 
o prazer de habitar a língua do outro é compensado pelo prazer 
de receber na sua própria morada de acolhimento, a palavra do 
estrangeiro».

PAlAvrAs chAve
TrADUçãO | POéTICAS | OrALIDADE | IDIOLECTO 
| ESCrITOrES ALóFONOS

ABsTrAcT

The typical ”complex simplicity” of Almada’s style requires a 
particular translation, capable to transmit the spontaneity and 
playfulness which is the nourishment of works such as “Nome 
de Guerra” or “A Engomadeira”. So in order to easily express 
the essence of the book we need to create a “new”, specific 
speech — although not always literally loyal to the original. This 
means to create a proper idiolect to “host” Almada’s word into 
the Italian language: a kind of «linguistic hospitality», as ricoeur 
says, «where the pleasure of dwelling in the other languages is 
balanced by the pleasure of receiving the foreign word at home, 
in one’s own welcoming house».
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1  Por Andrea ragusa e Manuele Masini

2  Por Andrea ragusa

1. Prologo1

Um dos eixos fundamentais do projecto cultural de 

Fernando Pessoa e da sua geração, consistiu na ideia da 

internacionalização do movimento e da promoção além 

fronteiras da nova literatura portuguesa (sobretudo em 

relação à Inglaterra, França e Espanha). Com a morte de 

Sá-Carneiro e de Pessoa e a dissolução do núcleo original 

do Orpheu, e apesar da obra de promoção dos presencistas, 

podemos dizer que este impulso de internacionalização 

torna-se fortemente limitado, e não será certamente 

favorecido por um regime cada vez mais fechado. Se 

olharmos para o panorama internacional, podemos notar 

que, a partir pelo menos dos anos ‘80, a obra pessoana 

ganha uma atenção excecional, produzindo porém aquele 

célebre “efeito sombra” de que muito já se falou. O interesse 

pela obra pessoana em Itália foi e é evidentemente enorme. 

Não se pode dizer o mesmo em relação aos outros autores 

de Orpheu, dos quais só Mário de Sá-Carneiro mereceu 

suficientes (mas nem sempre satisfatórias) traduções em 

italiano. O caso mais evidente é, porém, o de Almada 

Negreiros, que na Itália — ao contrário do que aconteceu 

na França — conta apenas com uma inadequada versão 

de A Invenção do Dia Claro, além de algumas traduções 

esporádicas em revistas ou colectâneas. 

A “complexa simplicidade” da linguagem de Almada, 

impõe a necessidade de uma tradução capaz de trespassar 

para outra língua aquele efeito lúdico e de espontaneidade 

que é a seiva de obras como Nome de Guerra ou 

A Engomadeira. é preciso, portanto, tentar construir uma 

linguagem “nova”, embora nem sempre fiel à letra do original 

e que consiga expressar com leveza a espontaneidade do 

texto e o espírito das obras. Com efeito, será necessário criar 

um idiolecto adequado para “hospedar” a obra de Almada 

em italiano: uma “hospitalidade linguística”, diria ricoeur, 

“em que o prazer de habitar a língua do outro é compensado 

pelo prazer de receber […] na sua própria morada de 

acolhimento, a palavra do estrangeiro” (ricoeur 2005, 21).

2. “inventar outra vez as palavras”: subsídios para a 
tradução da obra em prosa2

Tradução é mais que transplantação. 

antero de Quental

Ao abordar as questões relativas à tradução da prosa de 

Almada Negreiros para o italiano, irei utilizar como ponto 

de partida as observações feitas por joão barrento no 

ensaio Modos de ler: tradução e ambiguidade. O que mais 

me interessa nessa reflexão sobre a maneira de construir o 

texto traduzido é a importância que ali se dá ao equilíbrio 

entre “original” e “segunda escrita”, e portanto ao equilíbrio 

entre original e estrangeiro, a encontrar por meio de uma 

língua outra, contudo não literalmente nem literariamente 

estrangeira ao original. Derrida, sugere ainda joão barrento, 

chamou a isto de traductibilidade: não simples passagem de 

conteúdos de uma língua para outra (a que chamaremos, 

simplesmente, de traduzibilidade) mas princípio constitutivo 

e construtivo, que valorize o “sentido de afinidade e não de 

estranhamento das línguas”. 

Não se trata de recriar o texto — como fizeram e fazem, 

por exemplo, alguns poetas-tradutores — mas de atribuir 

uma importância decisiva ao texto de partida, construindo, 
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mais do que uma teoria, um método conforme ao tipo de 

texto.

São particularmente interessantes duas sugestões 

presentes nesse ensaio e directamente relacionadas com a 

tradução da prosa de Almada Negreiros. A primeira ecoa as 

afirmações feitas por William Empson no livro Seven Types 
of Ambiguity: 

até a mais simples forma de ambiguidade, o simples 

trocadilho, pode ser visto como um exemplo de 

concisão e clareza, já que diz duas coisas numa 

só (barrento 2002, 93). 

A segunda afirmação, que julgo ainda mais própria no 

presente contexto, é a seguinte: 

no texto literário a traduzir, a linguagem é como um 

grande campo arquelógico em que tudo ainda está por 

fazer. no meio desse amontoado de fragmentos e ruínas, 

em vários estratos que correspondem a uma ordem e se 

inserem num sistema que o tradutor terá de reconstituir ou 

fazer transparecer, a situação deste leitor é bem diferente 

da do jogo da leitura: ele encontra‑se sempre, ou numa 

bifurcação, oscilando entre os apelos da dupla valência, da 

clivagem súbita do sentido, ou na angústia da encruzilhada, 

perante a pluri‑valência, a explosão ou disseminação 

de sentidos. e tem de decidir‑se, não pode ficar‑se pelo 

devaneio (barrento 2002, 95).

Ora, no caso da prosa de Almada, para “se decidir”, 

o tradutor, terá que se confrontar mesmo com essa 

pluri‑valência do texto. é o caso da ânfora quebrada e 

dos cacos tal como enunciado por benjamin: trata-se de 

juntar os cacos, para tornar a ânfora “simultaneamente 

superfície fragmentada e receptáculo”, não para dissimular 

os fragmentos, mas para reconstituir uma superfície que 

será forçosamente esburacada. 

Vou propor alguns exemplos, a começar pelo título do 

romance Nome de Guerra. A expressão “nome de guerra”, 

que em português tem essencialmente o significado de 

nome “pelo qual uma pessoa se torna mais conhecida 

numa certa esfera de actividade”, vai gerar em italiano, 

digamos, um equívoco que, segundo julgo, não houve em 

outras traduções para línguas românicas, como é o caso 

do francês Nom de guerre e do castelhano Nombre de 
guerra, sendo justamente traduções literais do original, 

onde a significação da expressão, mesmo nos respeitivos 

meios linguísticos, é idêntica, ou quase. Se quisessemos 

aplicar a ideia de benjamin, pela qual a presença do 

outro tem que ser mais forte e gerar uma estranheza 

maior, o título seria traduzido para o italiano “nome di 

guerra”. Contudo, neste caso, o italiano não permite 

uma justaposição tão imediata sem desnortear o leitor. 

A tradução literal “nome di guerra” — e, além do mais, 

no título — corre o risco de transmitir um cenário militar 

que de forma nenhuma é sugerido pelo título original 

do romance de Almada. 
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Na actualidade, seria razoável dizer, por exemplo, que 

Garibaldi, pela sua coragem, tinha recebido o “nome di 

guerra” Cleòmbroto, em homenagem a um imperador de 

Esparta: mas a mesma expressão não seria tão natural se 

referida a uma “judite que não se chama assim”. Teremos 

que recorrer, portanto, a Nome di battaglia, título que, 

apesar de menos incisivo (pela falta da palavra “guerra”), 

todavia seria mais transparente em termos de significado. 

O “nome di battaglia” italiano, tal como o “nome de guerra” 

português, sugere um destino social e heróico, como é 

evidente, enquanto “nome di guerra”, na língua italiana atual, 

seria imediatamente associado a um contexto bélico, e não 

a uma personagem que, embora “heróica” do ponto de vista 

literário, nada tem a ver com a guerra propriamente dita. 

Eis o primeiro grande caco para reconfigurar o vaso: um 

título que obriga logo a resolver a pluri‑valência do original. 

através da escolha de uma tradução que, apesar de mais 

lateral do que literal, como Nome di battaglia, poderá ser 

mais fiel à função que aquele título tem no texto de partida, 

tendo também em conta a preeminência que, neste caso, a 

reflexão sobre o “nome” e a relação com o objecto têm na 

hermenêutica do romance. 

Tomarei outro exemplo para levantar mais umas questões 

que me parecem importantes, visando transformar a 

pluri‑valência do texto original na ambiguidade que 

queremos “equilibrada” do texto traduzido. Um caso 

significativo, neste sentido, parece-me o de “desgraçador”, 

palavra-chave e título do quinto capítulo de Nome de Guerra. 

“Desgraçador” pode ser considerado como um substantivo 

denominal com prefixo negativo (des- + graça + or), com o 

significado de “responsável pela falta de graça ou pela perda 

da graça, da elegância”, tal como substantivo denominal 

construído a partir de “desgraça”.

O cenário deste episódio — que parece funcionar, 

dentro do fluxo do texto, como um intervalo sagrado ou 

uma reflexão estética — é a cidade do Porto, aspecto não 

segundário se considerarmos que a acção do romance 

se desenvolve totalmente em Lisboa, representada como 

lugar de vício. A intenção de Almada, ao colocar este breve 

episódio desligado da narração e da acção propriamente 

ditas, parece ser a de pintar uma imagem, como se disse, 

sagrada (a elegância das mulheres no cais), a colocar dentro 

de uma parábola pictórica. Não, portanto, o relato fiel de 

um verdadeiro testemunho, mas uma “impressão violenta 

de cor”, usando as palavras do próprio autor. Ora, a partir 

deste amontoado de casas de várias cores, de “arcos 

em vez de portas” e de lojas “negras”, o pintor-narrador 

aproxima-se cada vez mais do pormenor, até contornar as 

mulheres que descarregam alguma coisa (“apetecia-me 

que fossem laranjas”, diz ele) do barco para o cais, com 

gestos “exactos e cheios de graça”. A graça surge como 

centro do quadro, como ponto de equilíbrio de todo o 

cenário: a graça das mulheres na prancha e no cais, e 

o equilíbrio (embora precário) do conjunto. “Desgraçador” 

é quem quebra a graça daquele todo, e é a palavra que 

o narrador, “nunca mais esquece”. Aliás, esta “metanarrativa” 

antecipa simbolicamente as successivas vivências de 

Antunes, pois a passiva “recusa” de judite nua (capítulo xi) 

revelar-se-á “falta de graça” e começo da “desgraça” 

do protagonista. 

Se os tradutores espanhois puderam utilizar 

“desgraciador”, já é diferente o caso do francês, onde 
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foi preciso recorrer à perífrase “faiseur de malheur”, 

perdendo necessariamente muita da imediatez da 

palavra “desgraçador”. Para a tradução italiana optaria 

entre dois neologismos: “sgraziatore” ou “disgraziatore”. 

No primeiro caso mantem-se mais forte o sentido 

de “quebrador de graça” (valorizando o adejctivo 

“sgraziato”, referido directa e unicamente à falta de 

graça), enquanto no segundo conserva-se também 

a faceta de desgraça, desastre. 

O recurso a esta linguagem que é espontânea só no 

resultado mas não no processo de construção do texto, é 

um problema que reaparece constantemente em cada obra 

de Almada. O tradutor, para “se decidir”, tem que jogar com 

as palavras, substituir, espalhar e voltar a reuní-las e fixá-las 

numa posição, como se fosse guiado pelas palavras de 

A Invenção do Dia Claro: 

agarrei uma mancheia de palavras e espalhei‑as em cima 

da mesa. Ficaram nesta posição.  

(a invenção do dia Claro, 2005, 22)

Penso, por exemplo, nas notas de Italo Calvino à sua 

tradução de Les Fleurs Bleues, de raymond queneau, onde 

observava que “nada necessita tanto de cuidado e atenção 

quanto traduzir um efeito de espontaneidade” (Calvino 1965, 

266): palavras que se poderiam aplicar sem dificuldades à 

tradução da prosa de Almada Negreiros. Contudo, tirando 

um certo tipo de ironia para com algumas personagens, a 

linguagem de Almada distancia-se bastante da oralidade 

original e dos trocadilhos de queneau. O que mais parece 

aproximá-los é mesmo a vontade de montar e desmontar a 

linguagem até evidenciar a crise do signo, tal como se expõe 

n’A Invenção Dia Claro: 

Quando eu nasci, as frases que hão‑de salvar a humanidade 

já estavam todas escritas, só faltava uma coisa: salvar a 

humanidade (ibid., 13).

Irei mostrar outro exemplo, desta vez relacionado com 

a utilização que Almada faz dos recursos típicos da fábula. 

Trata-se da frase que acompanha a narração de O Kágado: 

“Havia um homem que era muito senhor da sua vontade”. O 

imperfeito funciona aqui como na mais clássica fórmula inicial 

das fábulas, mantendo as suas características, tal como foram 

evidenciadas por Umberto Eco: ser durativo (sem nos colocar, 

portanto, num ponto preciso do passado) e iterativo (dar-nos 

a impressão que a mesma acção se pode repetir milhares de 

vezes), embora aqui o aspecto iterativo do verbo tenha um 

peso maior, por causa da preeminência rítmica que toda a 

frase tem no conjunto do conto. O problema, neste caso, está 

mais relacionado com o uso repetido da expressão “muito 

senhor da sua vontade”. “Senhor” é utilizado aqui no sentido 

de “dono”, “proprietário”, acepção que para um leitor italiano 

provavelmente não seria automático encontrar na palavra 

“signore”. Terei, portanto, que utilizar “padrone”. Posso traduzir 

“C’era un uomo che era molto padrone della propria volontà”. 

Ou então: “C’era un uomo che era molto padrone di se stesso”. 

Esta segunda frase parece-me mais natural, mesmo pela sua 

utilização na oralidade, mas tem o grande defeito de excluir 

o substantivo “vontade” que julgo muito importante manter: 

“C’era un uomo che era molto padrone della propria volontà” 

parece-me portanto a tradução mais razoável. 
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Este tipo de obstáculo lexical é muito próximo de outro 

que se encontra no subtítulo de A Engomadeira: “Novela 

vulgar lisboeta”. Aqui o problema é duplo, porque temos 

“novela” e temos “vulgar”. A palavra italiana “novella” 

remete ao termo na sua acepção original de “breve narração 

que acompanha essencialmente uma só personagem, 

através de uma história simples, exemplar e concluída”, 

enquanto o português “novela” corresponde mais ao 

italiano “racconto” ou até “romanzo”, na acepção actual. 

Se traduzir “novella volgare” correria, ao menos, dois 

riscos: por um lado não transmitir plenamente a referência 

ao género literário da novela, por outro o risco de não 

fornecer a faceta popular, sendo que em italiano, na 

actualidade, o adjectivo “volgare” não seria entendido na 

acepção de frequente, comum, ou popular, mas só como 

ordinário, no seu uso pejorativo. Em França, berço da novela 

moderna, a tradutora de A Engomadeira escolheu “Nouvelle 

ordinaire lisboète”. Em italiano terei que escolher “racconto 

popolare” ou “storia popolare”, onde o adjectivo “popolare”, 

transmite a antiga significação da palavra “vulgar”: isto é, 

do vulgo, do povo: “Storia popolare lisbonese” seria um 

subtítulo bastante fiel ao seu significado original.

Em muitos dos casos que acabei de expor, a 

línguagem de Almada Negreiros remete para um regresso 

à etimologia, aproveitando da pluri‑valência que algumas 

palavras ou expressões têm na oralidade do português, 

como se ele quisesse pôr em prática o seu próprio 

postulado: 

nós somos do século d’inventar outra vez as palavras que 

já foram inventadas. (ibid., 20) 

Aliás, diga-se de passagem, este recurso ao antigo, ao 

clássico, ao primordial, parece-me uma das caractéristicas 

mais interessantes das figuras literárias que consideramos 

mais marcadamente “de ruptura”. Olham constantemente 

para o antigo, da língua e das formas: isto acontece já na 

Geração de 70, continua com o grupo de Orpheu e, mais 

tarde, na literatura da revista Árvore, nos surrealistas e até 

nalgumas prosas de Luíz Pacheco. 

Por fim, há os trocadilhos, especialmente nos manifestos 

e em K4 o Quadrado Azul, entre os quais escolherei um 

exemplo simbólico, tirado do Manifesto Anti‑Dantas. 

Trata-se da expressão “merdariana aldantascufurado”. 

Aqui temos duas palavras construídas pela desconstrução 

e recomposição genial feita pelo autor através do 

substantivo “merda”, do nome “Mariana” e dos apelidos 

“Dantas” e “Alcoforado”. Este é, aliás, um dos momentos 

máximos da irreverência de Almada para com o autor da 

Soror Mariana. O apelido “Alcoforado”, na recomposição, 

ganha evidentemente outra valência, mesmo sem grandes 

alterações morfológicas: “Aldantascufurado” ecoa o 

apelido da freira (Alcoforado), mas ao mesmo tempo 

sugere “Dantas-cu-furado”, que, naturalmente, está ligado 

a “merdariana”. A tradução não poderá ter uma idêntica 

assonância, pois “cu” em italiano é “culo”, mas consegue 

veicular a irreverente ironia do ataque original. Ficaria 

portanto: “merdariana aldantasculoforato”.

Em conclusão, a pluri‑valência linguística destes textos 

faz com que o tradutor tenha que atravessar, mais do que 

sobrevoar, o “grande campo arquelógico” da linguagem de 

Almada, visando uma traductibilidade ideal dentro de uma 

traduzibilidade possível. 
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3. “As linhas com que deus faz uma flor”: A poética da 
amizade e a tradução da poesia de Almada negreiros3

Transcriar um texto é aprofundá‑lo e,  

depois, esquecê‑lo para reencontrá‑lo  

à superfície da pele, reescrito numa  

tatuagem. 

antónio barahona

A tradução de poesia poderia ser definida como uma 

“devagarosa alegria”, expressão que o poeta António 

barahona me sugeriu ao falarmos de uma antologia da 

sua obra poética, que estou a preparar. Essa demora 

feliz, será também um gesto de recusa da aceleração do 

contemporâneo, marcando assim um discurso feito a dois 

(ou a “muitos”) sob o signo da amizade que a informa. 

Chamar-lhe-emos de poética da amizade. qualquer 

tradução, pelo menos ao nível em que estamos a falar, é 

antes de mais nada uma poética, e uma poética partilhada. 

Mais ainda o será no caso de autores, como Almada 

Negreiros, que partilharam e nos ofereceram uma tão 

profunda atenção em relação a uma poética destinada 

a envolver todos os gestos que a representam, desde a 

escrita às artes, passando pela tradução propriamente 

dita. Se retomarmos a ideia benjaminiana de pura língua, 

juntando-lhe várias consequências que ela acarretou, 

veremos como em última análise traduzir é escrever, 
ou antes, escrever é traduzir. Para benjamin a tradução 

(cf. benjamin 1962) pode ser entre as coisas o gesto 

libertador que uma língua estranha, ou quando menos 

outra, opera no nosso próprio idiolecto. Operação que em 

definitiva nos obriga à vertigem de uma viagem mais além, 

àquela pura língua, ou vazio da origem, que cada escrita 

presupõe. A tradução é parte de uma poética. Nessa linha 

de investigação, teremos ainda a complexa libertação do 

normativo, dada pelo uso da língua do outro, de que trata 

Derrida (cf. Derrida 2001), a metempsicose ou a alquimia 

da tradução sugerida (na senda de Valéry ou de Luiza Neto 

jorge) por joão barrento (cf. barrento 2002b), ou ainda 

a visão metafísica que, via Lukács (Teoria do Romance) e 

benjamin (A Tarefa do Traductor), Haroldo de Campos nos 

oferece do gesto tradutório (cf. Campos 2013), chegando a 

esta luminosa conclusão:

a filosofia, enquanto “problema do lugar trascendental”, 

nasce de uma fratura e aponta para uma “pátria arquétipa”, 

nostálgica da reconciliação na totalidade e homogeneidade 

do ser. […] a essa tarefa de resgate cometida à filosofia, 

no lukács de 1916, corresponde a tarefa libertadora 

da tradução como forma, no benjamin de 1921. tanto 

o tradutor como o filósofo se tornam prescindíveis no 

momento messiânico da trasparência redentora, da 

plenitude da presença. (Campos 2013, 48)

Acrescentaríamos sem dúvida ao filósofo e ao traductor, 

o poeta, e o poeta que cada traductor e cada filósofo são. 

é importante salientar que este horizonte metafísico remete 

para uma visão profética, evidente em todos os autores 

citados, e — será necessário dizê-lo? — tão presente quer 

no seio do modernismo português (até nos casos menos 

suspeitos) quer em tudo o que lhe seguiria (e naquele 

surrealismo sui generis que em Portugal muito deve ao 
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Almada). Trata-se não apenas de um discurso fascinante, 

mas do cerne da questão, pois caso contrário poderíamos 

cair numa teorização pragmática que evita o coração das 

istâncias dos nossos. E a prática de uma tradução “média” 

não carece, creio, de teorias. Desenhar o horizonte em que 

se quis escrever a obra que queremos traduzir corresponde 

à adesão a uma poética, e este olhar retrospectivo é sempre 

um olhar futurista4. 

Um dos aspectos mais interessantes da poesia de 

Almada Negreiros, como o foi para Fernando Pessoa se 

bem que numa direcção distinta, é a alofonia, ou ainda 

aloglotia ou aloglosia (muitas são as oscilações desta 

terminologia que se sobrepõe a um conceito da linguística): 

em suma, a escrita numa língua outra, a inserção naquele 

monolinguísmo do outro de que fala Derrida (Derrida 

2001), numa palavra: a escrita na língua do outro (mais 

concretamente, para Almada, o francês e o castelhano). 

Se quisermos, até a heteronímia pessoana (que inclui 

a prática da tradução) não é outra coisa. Esta prática 

reflecte uma vontade de estranheza que evidentemente é 

constituitiva da linguagem almadiana até em português. 

é importante colocar esta questão desde o início, para ver 

como aquela dicotomia entre o princípio da afinidade e o 

princípio da estranheza, que deveria informar as estratégias 

do traductor, pode respeitar a poética do autor. Trata-se 

de uma amizade hostil, se quisermos, de hostilidade 

e hospitalidade ao mesmo tempo, como poderíamos 

sugerir ainda com ricoeur (ricoeur 2005) ou acolhendo a 

etimologia destes termos, estudada por Derrida: o hostis 

é sempre o estrangeiro, aquele que se acolhe na nossa 

casa, o aquele que se combate (o hóspede ou o inimigo). 

E talvez a tradução se pode construir justamente entre esta 

vontade de acolhimento (com o risco da incorporação) 

e a recusa, numa contínua tensão entre pólos. De resto, 

e fechamos aqui o excursus teórico, existe outro elemento 

indirectamente evocado e tão presente no nosso: a 

nostalgia da origem, e a busca “futurista” de uma pátria 

sem tempo, que passa pela libertação da norma e pela 

estranheza de uma linguagem agora sim cada vez mais 

nossa e do outro de nós, pois finalmente desvinculada 

do institucional. Essa nostalgia implica a valorização do 

inaudito, do nunca ouvido, do in-actual (note-se que assim 

nos colocamos novamente num plano metafísico). Até o 

antigo poderá actuar na linguagem do nosso, mas nela 

actuará sobretudo como inédito (de tão longínquo), infantil 

(infância da língua), e finalmente através da homenagem à 

poesia popular, junto com outros recursos de pura invenção 

(jogos de palavras e neologismos). Algo tão evidente 

em A Invenção do Dia Claro e que atravessa toda a obra 

almadiana, neste sentido precursora legítima do surrealismo 

(sobretudo de Mário Cesariny), em plena coerência: não 

nos esqueçamos o fundo gnóstico de Almada, e que se 

trata, no fundo, da sua própria resposta àquela saudade 

da origem de que falámos logo no início. Saudade e 

respostas que Almada partilha com a sua geração, ou 

até, para além de todas as diferenças, com a geração que 

com essa se entrecruzou: a dos saudosistas. Em Itália um 

autor tão fora do tempo e do lugar (não obstante toda a 

tentativa de classificação como um simbolista sui generis) 
como Giovanni Pascoli — ao longo de toda a sua poesia de 

registos tão vários, e no seu livrinho teórico Il Fanciullino 

[O Menininho] — será um dos maiores intérpretes desta 
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saudade tão futurista (a volta completa de uma revolução), 

e mereceu, neste sentido, um profundo estudo de 

Giorgio Agamben (Cf. Agamben 1996), em que o filósofo 

mostra quão convergentes possam ser istâncias poéticas 

aparentemente distantes. Nós chegamos, muito em teoria, 

a essa pura língua (adamítica), pela língua A (que pode não 

ser ou mesmo não é a língua originária), e dela (pura língua) 

nos movemos para uma nova forma — provisória — que por 

sua vez ainda busca a utopia da pura língua na utopia das 

suas formas. Isto é: abandonar o corpo (a prisão do corpo) 

para reconquistar outro corpo (outra prisão?), como diria 

Derrida, em evidente metempsicose. 

Todos estes elementos permitem uma poética comparada, 

e antes de traduzir os poemas de um autor, é fundamental 

tentar traduzir primeiro a sua poética (operação tão virtual 

como virtuosa, mas sempre necessária). O princípio da 

estranheza remete para uma estética que certamente é a da 

vanguarda, ligando-a também, como vimos, a outras opções 

possíveis. A libertação da língua A (da língua aparentemente 

nossa mas em boa verdade instituída por uma autoridade e 

no sentido do exercício de um poder), operada pela língua 

b (do outro que somos), produz-se em Almada tanto na 

alofonia (que é a sua forma de tradução, e em que o autor 

escapa com maior agilidade à fixidade da gramática) quanto, 

em geral, na sua obra, que através desta torsão também é 

submetida a um gesto libertador que a manipula. Abre o 

caminho em direcção à pura língua de benjamin. Colocando 

um problema para o traductor, que se resolve, na minha 

opinião, logo pela positiva, mas que não é coisa banal. Como 

reproduzir esta estranheza, como fugir do “gramaticalmente” 

correcto? Claramente imitando-lhe o gesto, cientes de 

que o leitor, de qualquer maneira, sabe que está a ler uma 

tradução (ou re-criação), e considerando a hipótese de 

inscrever um eventual paratexto (e mesmo as anotações) 

no interior do texto (nosso e alheio) traduzido, isto para além 

da efectiva colocação na página. Não obstante teremos de 

aceitar que o plurilingüismo de origem perde-se, e é patente 

apenas no texto original que lhe pomos ao lado. Aqui a 

tradução (que não a re-criação) reconhece um dos seus 

limites: uma parcial mas constante dependência do texto 

traduzido, que faz parte dela e condiciona a sua leitura. Mas 

esta emergência teórica que nos ampara mais do ponto de 

vista de uma poética geral da tradução, nem sempre ajuda 

na luta contra limites que são muitas vezes intrasponíveis: 

quase sempre quanto mais simples é o problema, mais 

intransponível será. Incluir a falha na obra será a única via, 

assim como é a única maneira de perpetuar o gesto de 

amizade que temos para com os autores (vivos ou mortos) 

com que privamos. A tradução cria a sua própria linguagem 

e essa é reconhecida como tal pelo leitor, no interior de 

qualquer sistema literário. Sendo, como quer Franco Fortini 

(cf. Fortini 2011) sempre uma língua do futuro, ou do desejo 

(optativa), a linguagem da tradução pode ser a linguagem 

do futuro de um passado, permitindo-nos de entrelaçar 

vários fluxos de amizade, e, no caso de Almada, de lhe fazer 

travar amizades virtuais que podem ser tanto históricamente 

coerentes, quanto improváveis e inactuais, mas neste 

sentido, talvez mais coerentes ainda. Assim permitirá ao 

traductor de constituir um repertório almadiano italiano, 

que no meu caso beberá sobretudo a um Aldo Palazzeschi, 

futurista integral como o Almada, em alguns casos, mas 

vindo de um clima crepuscular-simbolista, e contando ainda 



RHA 02 49 HosPEDANDo AlMADADOSSIER 

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

com uma eficaz vertente lúdica que remete a toda uma 

tradição popular; a um Alberto Savinio, com quem Almada 

partilha a ligação entre palavra e imagem, uma escrita quase 

surrealista ante litteram e o gosto pela palavra nova até 

quando velha, gosto próprio do olhar infantil que vê tudo 

sempre pela primeira vez; mas ainda a um Corrado Govoni, 

que junta uma veia “rústica” e popular à poesia gráfica e 

futurista: desses autores tentar-se-á recolher um repertório 

métrico, prosódico, lexical e sintáctico, que acompanhará de 

perto a minha tradução e que desencadeara uma amizade 

impossível e póstuma, “desde a origem”, na qual, em 

surdina, tentarei entrar com as minhas palavras. A poética 

comparada oferecerá as bases, ou melhor, permitirá 

encontrar as linhas que colocaremos no papel. Não teremos 

desenhado uma flor, talvez, mas as linhas da flor, lá estarão:

a FOnte há tanto tempo la FOnte da tanto tempo

 que nos juntamos,  noi ci troviamo,

 todas as noites,  tutte le notti,

 pra conversar!...  per conversare!...

O luar tudo passou Chiar di luna tutto è passato

 e há pra passar  e passerà

 outra vez tudo  ancora tutto

 sem respirar.  senza fiatare.

a FOnte tudo o que passa la FOnte Quello che passa

 tem seu instante,  ha il suo istante,

 só neste instante,  e in quell’istante

 é que passou.  esso si è dato.

O luar Ficam saudades Chiar di luna la nostalgia

 dentro do peito  rimane in petto

 mas o instante,  ma quell’istante

 esse passou.  È ormai passato. 

a FOnte tudo o que passa la FOnte Quello che passa

 tem seu instante,  ha il suo istante:

 e as saudades  la nostalgia

 é o que fica  quel che rimane

 do que passou.  di quel passato. 

 […]  […] 

[almada negreiros, 

as trÊs COnVersas da FOnte COm O luar] [tr. m. masini]
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josé de Almada Negreiros, 
Paris, [1919]



resumo

josé de Almada Negreiros viveu em Madrid (1927 -1932) um 
período fundamental na sua formação enquanto escritor e 
artista. Sendo um modernista total, um “dos de Orpheu”, o tempo 
que passa na capital espanhola é definido pelo surgimento da 
conhecida Geração de 27, criada em boa medida ao abrigo da 
revista La Gaceta Literaria, que tanto fez pelo autor durante a sua 
estadia madrilena. Naqueles anos, o convívio estabelecido com 
escritores, artistas e arquitetos será fundamental na “educação 
sentimental” de Almada que, no entanto, encontrará o seu par 
artístico mais estável em ramón Gómez de la Serna, como é 
sabido, um autor alheio a movimentos, escolas e gerações. 
Entre esses anos fundamentais e a recente publicação (pela 
primeira vez) em Espanha de vários dos títulos mais importantes 
de Almada Negreiros, não é difícil encontrar longas décadas 
de silêncio. No entanto, nem todos os nomes vinculados nos 
primeiros anos vinte ao Ultraísmo espanhol (o parente mais direto 
do primeiro Modernismo português), como Adriano del Valle ou 
Guillermo de Torre, esqueceram a importância de Almada no 
contexto do Modernismo português e ibérico.

PAlAvrAs chAve
ALMADA NEGrEIrOS | MADrID | GErAçãO DE 27 | LA GACETA LITERARIA 
| MODErNISMOS POrTUGUêS E IbérICO

ABsTrAcT

josé de Almada Negreiros lived in Spain (1927 -1932) a pivotal 
period in his activities as a writer and an artist. As a full 
modernist, one “of Orpheu’s”, the time he spends in the Spanish 
capital is defined by the emergence of the renowned Generation 
of 27, created mainly under the magazine La Gaceta Literaria, 
which strongly influenced the author during his stay in Madrid. In 
those years, the companionship with writers, artists and architects 
will be fundamental in Almada’s “sentimental education”, having 
in ramón Gómez de la Serna, a writer who is known to be 
unconcerned with movements, schools and generations, his most 
stable artistic partner. between these crucial years and the recent 
and first publication in Spain of several of the most important 
titles by Almada Negreiros, it is not hard to find long decades of 
silence. However, not all names linked in the early twenties to the 
Spanish Ultraism — the closest relative of the first Portuguese 
modernism, such as Adriano del Valle or Guillermo de Torre, 
overlooked the importance of Almada to the Portuguese and 
Iberian Modernism.
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de todos os autores que foram protagonistas das 

relações literárias e artísticas entre Portugal e Espanha 

no tempo do modernismo e da vanguarda (e, até, do mais 

amplo leque temporal em que se manifesta de forma mais 

nítida o estabelecimento da modernidade, entre a chegada 

do Simbolismo a Portugal, em 1890, e a ruptura que implica 

a eclosão da guerra civil espanhola, em 1936), josé de 

Almada Negreiros é, sem dúvida, o actor mais activo e 

prolixo no que diz respeito ao conhecimento directo do país 

vizinho. Outros autores, como Teixeira de Pascoaes, Eugénio 

de Castro ou Miguel de Unamuno, tinham protagonizado 

e continuavam a protagonizar o intercâmbio de ideias e 

propostas estéticas no âmbito ibérico quando Almada 

iniciou a sua actividade pública, a partir de 1911. Outros, 

estes já da sua geração, como ramón Gómez de la Serna, 

estabeleciam os vínculos de sincronia necessários para 

quem queria dialogar com os escritores do outro lado da 

fronteira peninsular. Alguns, como Unamuno ou Pessoa, 

escreveram numerosas páginas dedicadas ao país vizinho 

ou aos ideais ibéricos. ramón chegou a compor, como 

bem sabemos, algumas das suas obras narrativas na casa 

que fez construir no Estoril, com destaque para La Quinta 
de Palmyra, de 1923. Mas nenhum deles, no entanto, nem 

sequer Gómez de la Serna, que viveu longas temporadas em 

Portugal, chegou a experienciar o outro país ibérico e a sua 

cultura tão profundamente como josé de Almada Negreiros, 

o qual, como sabemos, esteve em Madrid durante cinco 

anos (1927-1932), nos quais encontrou não só uma cultura, 

a espanhola, em que se sentiu acolhido, mas também o 

seu próprio caminho como artista plural, na compreensão 

do lugar de destaque que conceitos como os de indivíduo, 

colectividade, pátria ou civilização teriam na sua obra.

Os anos que Almada passou em Madrid foram, de 

facto, cruciais para o desenvolvimento de uma cultura 

espanhola que vivia momentos de efervescência. Chegou 

à capital espanhola em Março de 1927, uns meses antes da 

homenagem a Góngora no Ateneu de Sevilha que serviu de 

base ao surgimento da célebre Geração de 27, e regressou 

a Lisboa em Abril de 1932, quando a II república espanhola 

cumpria o seu primeiro aniversário, estando o escritor 

Manuel Azaña na presidência do Governo. Era um tempo, 

designado por josé Carlos Mainer como “a idade de prata” 

da cultura espanhola, em que a literatura e as artes plásticas 

espanholas, nas suas diferentes linguagens, atingiam um 

lugar de privilégio na cena cultural europeia, graças ao 

convívio das diferentes gerações de criadores em activo: 

no caso das letras, o que mais nos interessa, conviviam nas 

montras das livrarias as narrativas dos membros da Geração 

de 98 — com Unamuno, Pio baroja ou Azorín à cabeça — 

com os livros de poemas de autores como Antonio Machado 

ou juan ramon jiménez, ou ainda com os seguidores do 

modernismo poético rubeniano, com os poetas ultraístas ou 

com os fiéis do vanguardismo de ramon Gómez de la Serna, 

a par da recente aparição dos poetas da Geração de 27, com 

Federico García Lorca, Pedro Salinas ou jorge Guillén, para 

citar apenas alguns nomes significativos. Se acrescentarmos 

a este conjunto as propostas ensaísticas de josé Ortega y 

Gasset ou as pictóricas de Salvador Dali, Pablo Picasso ou 

juan Gris, para além das cinematográficas de Luis buñuel, e 

situarmos muitos deles num convívio activo que teve como 

centro de operações a residência de Estudantes de Madrid, 
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não é difícil imaginar o momento histórico tão especial 

que a cultura espanhola experimentava nesses cinco anos, 

entre 1927 e 1932, em que a sociedade espanhola (e Almada 

participando nela) passava da monarquia de Alfonso XIII à 

república de Niceto Alcalá-zamora e de Manuel Azaña.

Almada teve, portanto, a oportunidade de conhecer 

melhor do que nenhum outro dos seus colegas de geração, 

quer em Portugal, quer em Espanha, o pulsar da cultura 

do outro país ibérico, do espaço tantas vezes mágico, 

para oriente ou para ocidente, onde principiava esse mito 

chamado “o estrangeiro”. Sabemos bem, como deixa 

entrever o próprio Almada na conferência Modernismo, de 

1926, e apesar de fazer apenas um ano mais tarde, indo para 

Madrid, exactamente o oposto do que defendera naquelas 

páginas (“Nós ficamos! Nós ficamos aqui para tentar destruir 

o Impossível em Portugal!”), que a partida para Madrid é em 

grande medida uma viagem de iniciação à sua arte, para 

encontrar-se a si mesmo na sua expressão estética, o que é 

o mesmo que dizer, se considerarmos também a estadia em 

Paris entre janeiro de 1919 e Abril de 1920, que se tratava 

de uma viagem para tentar encontrar, fora de Portugal, o 

caminho para construir um meio culto em Portugal capaz 

de gerar e gerir o destino de uma eventual colectividade (ou 

civilização) portuguesa do século xx. Nesse sentido, Almada 

deixava Portugal para encontrar um lugar (digamos “uma 

Europa”) e um tempo (o século xx), com a certeza de que a 

arte era a única via possível para criar uma civilização.

Sabemos que uma das maiores preocupações de Almada 

foi criar em Portugal um meio da Arte e da Cultura. E, para 

isso, a sua estadia em Espanha foi fundamental. No entanto, 

antes de se estabelecer em Madrid, na já mencionada 

conferência Modernismo, Almada oferecia o seu diagnóstico 

sobre a realidade do meio cultural nos dois países, assim 

como sobre a hipotética colaboração entre artistas dos 

dois lados da fronteira (recordemos que, nos anos vinte, 

as relações entre escritores espanhóis e portugueses 

experimentavam um momento de alguma intensidade). 

Interpelado por um enigmático “jovem autor espanhol”, 

responde Almada:

Creio não haver relação alguma entre artistas avançados 

portugueses e espanhóis.

(...) a arte em espanha não é a mesma coisa do que se 

passa em portugal. se eu fosse espanhol encontraria em 

espanha tudo em ordem para cumprir os meus deveres 

de artista. O sr. é que talvez o não saiba apreciar tão 

bem como nós. em portugal o caso é outro. não há nada. 

É necessário inventar o próprio meio da arte. (almada 

negreiros 2006: 143‑144)

quando Almada torna pública esta opinião, em 1926, tinha 

já uma interessante bagagem de conhecimentos e contactos 

em relação à cultura espanhola e aos seus protagonistas. Em 

1922, a revista Contemporânea de josé Pacheko ter-lhe-á 

dado a oportunidade de entrar em contacto com a obra 

de escritores como Gómez de la Serna, Adriano del Valle, 

rogelio buendía ou Corpus barga, de pintores como Daniel 

Vázquez Díaz (que esteve em Lisboa em 1922) e da escultora 

Eva Aggerholm, ou do músico Tomás Terán, que passaria 

temporadas em Lisboa entre 1923 e 1925. Em 1923, estaria 

também em Lisboa o escritor Tomás borrás (autor de Noche 
de Alfama, de 1926), acompanhado da sua mulher, a cantora 
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La Goya, e Almada teria a oportunidade de viajar até Madrid 

e de visitar a tertúlia de ramón no café Pombo, como 

confirma a sua fotografia no livro de Gómez de la Serna 

La sagrada cripta de Pombo, de 1924. Nesse mesmo ano, o 

poeta e teórico do Ultraísmo espanhol, Guillermo de Torre, 

visitou Lisboa, onde conheceria Pacheko através de Vázquez 

Díaz, e os poetas andaluzes Adriano del Valle e Isaac del 

Vando-Villar (director da revista Grecia, primeiro órgão do 

Ultraísmo) sonhavam com a publicação de uma edição do 

livro de poemas La sombrilla japonesa, de Vando-Villar, 

com ilustrações de Almada (Sáez Delgado 2011: 131 e ss.), 

que nunca chegaria a efectivar-se. Em 1925, por fim, já mais 

próximos da data da conferência Modernismo, esteve em 

Lisboa uma das grandes musas almadianas: a “Argentinita”, 

amiga também de Federico García Lorca, que haveria de 

retratar em diversas ocasiões. Não era, portanto, um Almada 

desconhecido aquele que chegou a Madrid, como também 

não era a cultura espanhola uma desconhecida para ele.

Por isso mesmo, e com mais razão, torna-se fundamental 

tomar em consideração o facto de o sentimento revelado 

por Almada na citada conferência, em relação ao meio culto 

espanhol e às suas diferenças na relação com o português, 

parecer não só não ser fruto da ignorância, como, também, 

fazer parte, em certo sentido, de um certo sentimento 

compartilhado com um ou outro membro do grupo de 

Orpheu, afinal a verdadeira “pátria” do artista.

O próprio Fernando Pessoa, num texto de cerca de 1914, 

escrevera, com muito menos conhecimentos sobre Espanha 

e sobre a sua cultura do que o Almada de 1926, acerca 

das diferenças culturais entre ambos os países, e sobre a 

presença ou ausência de um meio culto em cada um deles:

diferença entre o género de cultura que há hoje 

em espanha e portugal. em espanha há um intenso 

desenvolvimento da cultura secundária, da cultura cujo 

máximo representante é um homem de muito talento; em 

portugal, essa cultura não existe. há porém a superior 

cultura individual que produz os homens de génio. e, 

assim, não há em espanha hoje uma figura de real destaque 

genial: o mais que há é figuras de grande talento — um 

diego ruiz, um eugénio d´Ors, um miguel de unamuno, um 

azorín. em portugal há figuras que começam na centelha 

genial e acabam no génio absoluto. há individualidades 

vincadas. há mais: há um fundo carácter europeu no fundo. 

(...) em espanha há um meio culto a mover, a influenciar, 

mas não há o homem que o mova. em portugal há uns 

poucos homens capazes (pelo seu valor intelectual) de 

mover o meio; falta, porém, o meio culto que movam. 

(pessoa 2012: 111)

Parece evidente que para ambos os autores de Orpheu, 

apesar da década transcorrida entre um e outro texto, a 

ideia da criação de um “meio culto” em Portugal se torna 

essencial. Nesse sentido, podemos afirmar com Manuel 

Ferreira Patrício que “Almada quer um país, um Portugal, de 

autores” (Patrício 1998: 71) ou, pelo menos, de indivíduos 

sensíveis à arte e à cultura, enquanto criadoras de civilização. 

Os dois, Pessoa e Almada, são conscientes, e não apenas 

no âmbito de uma atitude de época, de representarem uma 

elite, e da necessidade de pensar uma cultura individual, 

portuguesa e europeia que se afirmasse no mundo. 

Essa visão, próxima em certo modo do “nacionalismo 

cosmopolita” de Pessoa, agudizada pela certeza que tinha 
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de ser forçado a abandonar Portugal, conduziria Almada 

Negreiros até Madrid, em Março de 1927.

Apesar de, infelizmente, ainda não existir nenhum 

estudo académico de fôlego dedicado exclusivamente à 

presença de Almada em Espanha e à sua marca na cultura 

espanhola daquela época, hoje temos um conhecimento 

bastante aproximado de muitas das relações surgidas 

nesse âmbito (com destaque para as suas colaborações 

com ramón Gómez de la Serna e em La Gaceta Literaria), 

graças aos trabalhos de Ernesto de Sousa (1983), 

Margarida Acciaiuoli (1983), Carlos Areán (1984), Pablo 

del barco (1989), Manuel Correia Fernandes (1998), 

yara Frateschi Vieira (1998), juan Manuel bonet (2004), 

Fernando Cabral Martins (2004), Luís Manuel Gaspar 

(2004), Carlos García (2004), Sara Afonso Ferreira (2010) 

ou Vasco rosa (2013), entre outros. Através destes autores 

temos tido conhecimento das numerosas colaborações 

de Almada em jornais e revistas literárias de Madrid, do 

generoso acolhimento que Gómez de la Serna e Giménez 

Caballero (o director de La Gaceta Literaria) lhe deram, 

assim como das exposições surgidas ao abrigo da 

revista. Conhecemos a sua chegada ao café de Pombo, 

o contacto mantido com Federico García Lorca (referido 

na obra Gigantismo), as decorações de salas de cinema 

e teatros madrilenos, o seu activo papel no teatro da 

capital espanhola e os intensos contactos com o grupo 

de arquitectos reunidos na tertúlia do café da Granja El 

Henar, com destaque para García Mercadal. Sabemos 

que foi um autor admirado por numerosos escritores e 

intelectuais espanhóis e que o sentimento foi mútuo em 

repetidas ocasiões, levando mesmo Almada a afirmar que 

“Considero a Espanha o país mais leal de todos para que 

nós entendamos a humanidade e a civilização” (Cf. Novais 

Teixeira 1929: 42), na linha de pensamento anteriormente 

referida. E sabemos, até, que entre os textos que Almada 

Negreiros escreveu em Espanha constam alguns em 

castelhano: El uno. Tragedia documental de la collectividad 
y el individuo ou o poema El cazador.

Almada Negreiros, podemos afirmá-lo sem quaisquer 

dúvidas, conheceu ou manteve contacto com muitos dos 

nomes mais importantes da cultura espanhola do seu 

tempo, como Federico García Lorca, ramon Gómez de la 

Serna ou josé Ortega y Gasset, e colaborou com os mais 

importantes jornais (como El Sol ou ABC) e revistas da 

modernidade espanhola (La gaceta literaria ou Revista 
de Occidente, por exemplo). Ele não será mais um dos 

“afrancesados” vanguardistas periféricos, e não poderá mais 

ser considerado pelos seus companheiros como um dos “de 

Paris” (Acciiaiuoli, 1983: s/p.), porque para ele, sem dúvida, é 

a experiência madrilena que marca um ponto transcendental 

na sua obra, e será a espanhola a experiência cosmopolita 

(de “nacionalismo cosmopolita”, poderíamos dizer) mais 

importante da sua vida.

Chegados a este ponto, devidamente sublinhado o 

notável papel desempenhado por Almada no sistema 

cultural madrileno, poderemos agora perguntar-nos sem 

rodeios: Como é possível que uma figura da sua dimensão, 

sem dúvida o “estrangeiro” menos estrangeiro na Madrid 

do seu tempo, tenha tido uma recepção tão vagarosa e 

complicada no âmbito da cultura espanhola posterior à sua 

estadia madrilena? Como é possível, por exemplo, que em 

Espanha tenha sido dedicada até à data uma única tese 
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de doutoramento1 ao estudo exclusivo da obra de Almada 

Negreiros do ponto de vista da sua dimensão literária 

(Martínez Pereiro, 1990) e nenhuma do ponto de vista do seu 

perfil de artista plástico?

As possíveis respostas são diversas, mas todas elas 

passariam, inevitavelmente, pelo mesmo ponto, quase de 

partida: a guerra civil espanhola, que representou um corte 

brutal e radical no percurso da modernidade literária e 

artística em Espanha, levando muitos dos seus máximos 

representantes, como é sabido, a viver em situações de 

exílio que nem sempre têm sido bem tratadas ou resolvidas 

do ponto de vista da cultura nacional. quando Almada 

abandonou Madrid e regressou a Portugal, a cultura 

espanhola entrava numa fase de profunda politização, como 

um reflexo possível da complicada situação social que se 

vivia, e que tinha como expoente a instabilidade política 

reinante e o surgimento de numerosos conflitos sociais, que 

serviriam de pretexto para o levantamento militar do general 

Franco, em 1936, e para a eclosão da guerra civil.

Assim, e apesar das evidências, é certo que a história 

das relações espanholas de Almada Negreiros, após o 

regresso a Lisboa, continua a ser um campo praticamente 

inexplorado. Sabemos que em 1938 é convidado por 

Eugénio d´Ors para fazer parte do Pavilhão Espanhol na 

bienal de Veneza (numa ousadia muito típica da retórica 

argumentativa dos intelectuais próximos à ditadura 

franquista, na mesma linha que levou ao corte de relações 

entre La gaceta Literária de Giménez Caballero e a revista 

presença), convite que Almada, naturalmente, recusou, e 

também sabemos que o mesmo escritor catalão se referirá 

ao nosso autor na sua obra Novísimo glosario, de 1946. 

Esse ano é, curiosamente, objecto de um interessante 

episódio, ainda por desvendar na sua totalidade, 

relacionado com um encontro em Lisboa de Almada com 

o poeta espanhol Adriano del Valle, amigo de Eugénio 

d´Ors, correspondente de Fernando Pessoa entre 1923 e 

1924 e, na década dos anos quarenta, um dos rostos da 

política cultural do período franquista e um dos poetas 

mais populares do regime.

1946 foi um ano em que Adriano del Valle visitou várias 

vezes Lisboa para realizar actividades de política cultural 

e de divulgação da literatura espanhola. Na sequência 

dessas viagens, o poeta espanhol encontrou-se com 

Almada, e trocaram vários livros. No dia 3 de Maio, 

Almada ofereceu a Adriano um exemplar de A Invenção 
do Dia Claro (1921), com a seguinte (e bem explícita) 

dedicatória:

a / adriano del Valle / el / primero / que ha dicho (1912) 

/ sobre / mi / primero / texto / que / se / intitulaba / “el 

eco” / en / “frisos” (orpheu n.o 1) / y / cuya / frase / fue / 

justamente: “tiene atisbos de genio” / y / por / esto / antes 

de todo / yo / soy / el / más / reconocido / de / los amigos 

/ de / adriano del Valle.

Curiosamente, Adriano já devia ter esse livro, uma vez que, 

segundo consta de carta enviada por ele a Fernando Pessoa, 

em 20 de Abril de 1924, era essa a única obra de Almada 

que conhecia, solicitando informação sobre a existência de 

mais títulos. Seja como for, o que nos interessa destacar é 

o papel que aqui parece desempenhar Adriano del Valle, 

o único escritor espanhol que tratou com uma mínima 
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profundidade Fernando Pessoa, como primeiro defensor 

e divulgador da obra de Almada Negreiros em Espanha. 

Para isso, porém, e à luz da referida dedicatória, devemos 

considerar alguns condicionantes externos que julgamos 

pertinentes. Entre eles, destaca-se o facto de Adriano del 

Valle ser, como já dissemos, um dos homens fortes da 

política cultural franquista, assim como as numerosas visitas 

de carácter oficial (e oficialista) que o poeta fez a Portugal 

naquela altura, sempre, em suas frequentes manifestações 

públicas, com o tom “triunfal” próprio da retórica falangista. 

Esta situação vê-se reforçada com o facto de Adriano 

conceder, especialmente entre 1946 e 1952, várias entrevistas 

a jornais portugueses (cf. Sáez Delgado, 2011) em que refere 

frequentemente o nome de Pessoa (que conheceu em 1923) 

como um dos seus amigos portugueses, aproveitando o 

prestígio que o autor de Mensagem começava a ter no 

meio literário português para, paulatinamente, mostrar 

em diferentes entrevistas uma cada vez mais “heróica” e 

“profunda” relação com Pessoa, situação que, em verdade, 

não produziu mais do que vários encontros pessoais, um 

par de traduções em Espanha (as primeiras, é verdade, de 

Pessoa no país de Cervantes) e duas dezenas de cartas 

trocadas entre ambos os escritores.

Com efeito, poderíamos pensar que talvez esta certa 

euforia do Adriano del Valle de 1946 em relação a Almada 

Negreiros tivesse sido manifestada no encontro em que o 

autor português assinou a dedicatória citada, uma vez que 

é difícil acreditar que o tivesse sido em 1912, ano em que 

o espanhol teria destacado, segundo a mesma citação, o 

valor dos Frisos, publicados no n.o 1 de Orpheu, em 1915. 

Tudo indica que essa data é improvável, pois, de não ser 

assim, a opinião de Adriano seria até anterior ao texto que 

Fernando Pessoa (1913) dedicou às ilustrações de Almada, 

cuja primeira aparição pública data de 1911. Em 1912, aliás, 

Almada contava com dezanove anos e Adriano del Valle com 

dezassete, sendo esse o ano em que o jovem autor espanhol 

publicou o seu primeiro poema. Parece difícil, portanto, 

pensar que a data proposta seja verdadeira, tendo em conta, 

além disso, que não conhecemos esse hipotético texto em 

que Adriano escrevera que Almada detinha “atisbos de 

genio”.

O que sem dúvida é verdade é que, nesse mesmo dia, 

Almada dedicou também a Adriano um exemplar de Pierrot 
e Arlequim (1924), com as seguintes palavras: “A Adriano del 

Valle este ensaio de un pintor passionado por el teatro”2, e 

que exactamente um mês mais tarde, a 3 de junho, seria o 

escritor espanhol a dedicar um exemplar do seu livro Arpa 
piel (1942), de novo em Lisboa, a Almada: “Para el gran pintor 

/ ibérico / Almada Negreiros; / cuyo valor universal / profeticé 

/ en el año 1912. / Dedico, / fervorosamente / con toda mi 

admiración”. Não deixa de resultar curiosa a insistência, um 

mês depois, na referência ao mesmo ano como data em que 

Adriano teria dedicado umas palavras ao valor de Almada, 

apesar de não conhecermos nenhum dado que nos permita 

pensar que tal correspondesse à realidade e não fosse antes 

apenas fruto do triunfalismo de um Adriano del Valle que, por 

aqueles dias, desfrutava de um protagonismo na literatura 

espanhola (e no meio literário português, graças ao seu 

enquadramento político) que não combinava, contudo, com o 

verdadeiro valor da sua obra poética.

As estadias de Adriano del Valle em Lisboa foram nessa 

época frequentes, como fica demonstrado pelo facto de 
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(no dia 19 de Maio de 1946, quando o espanhol dirigia a 

revista de cinema Primer Plano) aparecer no Diário de Lisboa 

a entrevista intitulada “O cinema luso-espanhol e as suas 

possibilidades segundo a opinião do director de Primer 

Plano”, e também pela intervenção de Adriano no programa 

de rádio “Domingo sonoro”, da Emissora Nacional, a 26 de 

Maio. Cinco meses mais tarde, no dia 25 de Outubro, de novo 

em Lisboa, concede uma entrevista (“Três poetas num recital 

literário. Adriano del Valle fala-nos da poesia portuguesa 

e espanhola”) ao Diário Popular, em que reafirma de novo 

a sua amizade com Pessoa, e um dia mais tarde participa 

numa leitura poética no Museu “das janelas verdes”, em 

conjunto com os poetas Gerardo Diego e josé García Nieto, 

no âmbito de uma Exposição do Livro Espanhol organizada 

por Adriano.

No entanto, nas entrevistas referidas, quando questionado 

acerca dos autores portugueses vinculados ao primeiro 

modernismo que preferia, não deixa de chamar a atenção 

o facto de aparecerem com frequência os nomes de 

Pessoa, Sá-Carneiro, botto e mais alguns, mas só uma 

referência ao nome do autor de A Invenção do Dia Claro, 

que Adriano lera já em 1923. Eis outro dado a acrescentar 

a este enigma, no qual, mais uma vez, nos parece que a 

memória de Adriano poderia ter “falhado” ao insistir na 

data de 1912, como também falhou, nas entrevistas citadas, 

em dados tão importantes como a sua autoproclamação 

de “fundador da escola ultraísta” (na entrevista de 1952) 

ou, até, na gloriosa referência que faz, em entrevista ao 

Diário da Manhã de 9 de julho de 1947 (“Adriano del 

Valle, poeta da moderna Espanha, fala-nos de Portugal e 

recorda Fernando Pessoa”), ao facto de alguns dos grandes 

autores da literatura espanhola das primeiras décadas do 

século xx, como Unamuno ou juan ramon jiménez, serem 

entusiastas do movimento ultraísta (nada mais longe, como 

sabemos, da realidade, especialmente no que a Unamuno 

diz respeito, o qual nunca se interessou pelo modernismo e 

pela vanguarda), “o movimento literário mais importante de 

Espanha no actual século”, em palavras de Adriano.

Seja como for, é um facto demonstrado, e merecedor 

de uma atenção mais profunda, que Almada Negreiros e 

Adriano del Valle se conheceram antes dos anos madrilenos 

do pintor, como fica, aliás, evidente em outra entrevista 

realizada ao poeta espanhol, desta vez a 14 de Setembro de 

1952, por Eduardo Freitas da Costa para o Diário da Manhã, 

na qual Adriano refere, quando questionado sobre os seus 

contactos portugueses, que “A Contemporânea, de resto, 

havia publicado alguns dos meus poemas; em Espanha tinha 

eu conhecido josé de Almada Negreiros”. é provável que 

este conhecimento se tivesse realizado à volta da tertúlia de 

Pombo aquando da primeira viagem de Almada a Madrid, 

uma vez que não temos nenhum dado que nos permita 

afirmar com rigor que teria existido um encontro anterior 

dos dois autores em terras de Espanha. Aliás, também não 

parece existir uma relação importante entre eles no início da 

década de vinte, pois Adriano del Valle publica, três meses 

depois do seu regresso a Espanha após os dias passados 

em Lisboa em junho de 1923, uma série de traduções de 

textos de autores que tinha conhecido na altura (ou eles, 

ou os seus textos), no jornal La Provincia de Huelva, entre 

os quais constam os nomes de Fernando Pessoa, Mário de 

Sá-Carneiro, António botto, judith Teixeira ou até mesmo de 

Camilo Pessanha, e não o de Almada Negreiros. No entanto, 

a 20 de Abril de 1924, como já dissemos, Adriano escreve a 

Pessoa e afirma que tem A Invenção do Dia Claro, e em 17 de 

Outubro desse mesmo ano, Isaac del Vando-Villar escreve 

a Adriano del Valle para afirmar a sua concordância com 
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a ideia deste último de preparar uma edição (que nunca 

chegou a ser publicada) do seu livro La sombrilla japonesa 

com ilustrações de Almada. Mais: em 1926, Adriano escreve 

um artigo dedicado a António botto na revista andaluza 

Oromana n.o 26/27, em que refere o nome de Almada 

como “el gran dibujante portugués”. Os dados conhecidos 

até à data parecem indicar definitivamente que o primeiro 

contacto entre ambos os autores teria ocorrido na primeira 

viagem de Almada a Madrid, apesar de permanecer por 

desvendar o enigma daquele duvidoso ano de 1912, o qual 

aguarda por uma investigação mais aprofundada.

No meio de tudo isto, e de modo alheio a este episódio 

protagonizado por Adriano del Valle, as décadas de 

quarenta e cinquenta, muito especialmente, em pleno 

período de pós-guerra, serviram para que a literatura e as 

artes plásticas experimentassem em Espanha uma certa 

esquizofrenia cultural patente entre os exilados republicanos 

e os autores que ainda resistiam em solo pátrio ou que 

participavam activamente até das estéticas próprias do 

realismo social ou do neo-popularismo poético dos jogos 

florais. Nesse contexto, é difícil encontrar outros vestígios 

de Almada Negreiros, cujo nome aparece pela primeira vez 

na Enciclopédia Espasa-Calpe, o templo da cultura canónica 

espanhola, no suplemento de 1957-1958, quando o lusitanista 

ángel Crespo refere o seu nome entre os membros de 

Orpheu e situa a sua figura, a par da de Amadeo de Souza 

Cardoso, entre as mais importantes da primeira geração 

moderna da pintura lusitana. Em 1970, a mesma enciclopédia 

publicaria uma nota necrológica dedicada ao nosso autor, 

da autoria do escritor catalão e estudioso do iberismo Félix 

Cucurull, que refere a sua estadia espanhola entre 1927 e 

1932, e o destaca como “uno de los que más ha contribuido 

a introducir en Portugal los logros principales del arte 

contemporáneo” (p. 97).

No entanto, os anos anteriores à morte do artista não 

devem ter sido impermeáveis a contactos, como demonstra 

o exemplar de Homenajes, dedicado por jorge Guillén, 

recentemente encontrado pela equipa da Universidade 

Nova de Lisboa que realiza o inventariado e catalogação do 

espólio almadiano (“A josé Almada Negreiros / recordando 

las horas / gratísimas de que gocé en su casa. / Su amigo 

y admirador, / jorge Guillén / Lisboa, 24 agosto 1962”), 

testemunha de um episódio e de uma importante relação 

ainda não devidamente esclarecida. Guillermo de Torre, no 

entanto, apenas refere timidamente o nome de Almada na 

sua monumental Historia de las literaturas de vanguardia 
(1965), entre os autores de Orpheu, sem conceder mais 

importância ao nosso autor, apesar de conhecer as suas 

colaborações madrilenas e de ter conversado sobre o 

pintor em correspondência com ramon Gómez de la 

Serna, entre 1928 e 1929, quando Torre residia em buenos 

Aires e colaborava em La Nación, e o autor das greguerías 

recomendava vivamente as ilustrações de Almada para a 

publicação argentina (cf. Carlos García 2004).

Poderíamos afirmar, apesar de tudo, que a maturidade 

da recepção de Almada Negreiros em Espanha, se é que 

podemos falar nestes termos, não chegaria senão em 1983, 

ano em que a Fundação juan March de Madrid dedicou 

ao artista uma importante exposição. No entanto, apenas 

em 1994 o seu trabalho como escritor, e não apenas como 

ilustrador ou pintor, foi igualmente reconhecido em Espanha, 

quando a mítica revista Poesía, dirigida por Gonzalo 

Armero, lhe dedicou um número monográfico, o 41, em 

que diversos textos são apresentados em edição bilingue, 

acompanhados de numerosas ilustrações e de um amplo 



RHA 02 61 A RECEPção DE AlMADA NEGREiRos EM EsPANHADOSSIER 

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

aparato documental e fotográfico. Um ano mais tarde, em 

1995, a editora Hiperión de Madrid publicaria, em tradução 

de Alberto Virellas Gómez, La escena del odio, e só em 

2008, na editora El Olivo Azul, apareceria Nombre de guerra, 

pela primeira vez em castelhano, traduzido por Sónia Ayerra 

Vacas. 

Um destino talvez não demasiado justo, apesar de tudo, 

especialmente do ponto de vista literário, para o autor 

português que mais e melhor conheceu e participou da vida 

cultural espanhola na primeira metade do século xx, e que 

continua à espera dum estudo sistemático sobre os anos que 

passou em Madrid e sobre as suas extraordinárias relações 

com os criadores espanhóis do seu tempo, nas diferentes 

linguagens artísticas em que trabalhou. Oxalá recordar mais 

uma vez o seu nome, agora que se cumprem 120 anos do 

seu nascimento, e a importância que Espanha e a cultura 

espanhola tiveram na sua formação como artista, possa 

servir para que, da próxima vez que falemos no binómio 

Almada/Espanha, existam muitos menos pontos obscuros ou 

enigmáticos na sua “biografia espanhola”.
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resumo

Estando ainda em grande medida por fazer uma história consistente 

do Modernismo português, é urgente repensar o papel de cada 

um dos protagonistas desse movimento incerto e tantas vezes 

errático, tornando possível desenhar um novo mapa, onde se reveja 

a importância de figuras longamente deixadas na sombra, e se 

clarifiquem os limites de outras excessivamente destacadas pelas 

visões que longamente dominaram a historiografia da arte portuguesa. 

Não para fazer um juízo definitivo, em si mesmo impossível, mas para 

tentar repôr um sentido crítico onde este antes provavelmente faltou.

No caso presente, se é verdade que Almada foi, em certa medida e 

sem quaisquer dúvidas, um dos grandes poetas deste período, mesmo 

se não chegou às alturas do génio de Pessoa ou de Sá-Carneiro, cuja 

obra literária — feita de contos, novelas, poemas, textos de reflexão e 

dessa ainda hoje admirável romance a que chamou Nome de Guerra, 

de grande invenção formal — ficou ofuscada pela sua concomitante 

produção plástica, a verdade é que esta, isto é e quase em geral 

a sua obra como artista, foi menor, muito mais ilustrativa do que 

autenticamente plástica. O ensaio que se traz à discussão procura 

problematizar o lugar de Almada no Modernismo em Portugal e, ao 

mesmo tempo, levantar uma hipótese crítica que evidencia o modo 

como a sua percepção teve consequências tanto positivas como 

negativas no desenrolar dessa mesma história.
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As a consistant history of Portuguese Modernism is, in great part, still 

to be done, it is urgent to reconsider the role of each protagonist in 

that uncertain, sometimes erratic, movement, so that a new map can be 

designed, where the importance of figures long left in darkness would 

be reevaluated, and the limits of others excessively emphasized by long 

time dominant viewpoints in Portuguese Art history would be clarified. 

A definite judgement is not the, in itself, impossible objective, but rather 

an attempt to reestablish a critical sense where it was probably missing.

In the present case, if Almada was, in fact, to a certain extent and 

without any doubt, one of the great poets of the time, even if he did 

not reach the heights of the genius of Pessoa or Sá-Carneiro, whose 

literary work — short stories, novellas, poems, essays, and that novel of 

great formal innovation, admirable even nowadays, that he titled Nome 

de Guerra — was overshadowed by its concomitant plastic production, 

the truth is that his plastic production, as well as most of his work as 

an artist, was minor, much more ilustrative than authentically plastic. 

The essay here presented attempts to analyse the place occupied by 

Almada in Portuguese Modernism and, at the same time, to establish a 

critical hypothesis that highlights the way the perception of that place 

had consequences, positive as well as negative, in the unfolding of that 

same history.
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Que Almada Negreiros não é génio 

manifesta‑se em não se manifestar.

Fernando pessoa, 1912

E excedia‑se em poses  

espontaneamente excêntricas a  

traranscrever‑me os  

deslocamentos abstractos do  

dinamismo interior de uma alma  

que se exprime subordinadamente  

pelo vestir e conter‑se.”

K4 — O QuadradO aZul

Ao longo de toda a sua longa vida e carreira, josé de 

Almada Negreiros permaneceu, e essa glória, porque rara 

em Portugal, lhe ficará para sempre devida, vinculado a 

um sentido de experimentação (ou de experimentalismo 

estético) e de curiosidade que o seu talento multímodo e 

bem assim o seu testemunhado temperamento inquieto 

pediam. Isso foi então, com certeza, e considerado no plano 

humano e num recorte psico-sociológico, o que o levou a 

multiplicar-se por actividades dispersas, dispersando-se 

ele mesmo tantas vezes nelas, e apesar de uma linha 

de coerência ligar todas essas actividades a um mesmo 

princípio filosófico que importará estudar. Panfletos, 

conferências, novelas, romance, peças de teatro e poesia, 

de par com uma abundante produção como cartazista, 

ilustrador, caricaturista, pintor e, sobretudo, desenhador, 

constituem esse corpus imenso de obra que deixou, e que 

hoje ainda está por levantar na sua totalidade, profusamente 

realizada e que ao longo de muitas décadas jamais de 

facto abandonou, ao mesmo tempo como protagonista 

e como testemunha de um tempo que a história tornou 

paradoxalmente mítico, e de que permaneceu como o último 

sobrevivente, tornado assim herói.

Será talvez por ter compreendido esta dispersão que 

tanto se justifica o sintético comentário que Eduardo 

Vianna, companheiro de geração, fez a propósito das 

suas obras lietrárias em 17 ao considerá-las, com rigorosa 

capacidade de diagnóstico crítico, como “demasiadamente 

complicadas e literárias”. Esta, a mais certeira crítica 

e a mais justa das que lhe fizeram, embora feita à obra 

literária em que tinha reservas, aplica-se à plástica. 

Porque se é verdade que Almada foi, em certa medida 

e sem quaisquer dúvidas, um dos grandes poetas deste 

período — mesmo se não chegou às alturas do génio de 

Pessoa ou de Sá Carneiro — cuja obra literária feita de 

contos, novelas, poemas, textos de reflexão e dessa ainda 

hoje admirável novela a que chamou “Nome de Guerra”, 

de grande invenção formal, ficou ofuscada pela sua 

concomitante produção plástica, a verdade é que esta, isto 

é e quase em geral a sua obra como artista, foi menor, muito 

mais ilustrativa do que autenticamente plástica. 

Poderia dizer-se, sem excesso crítico nem muito menos 

vontade de abrir polémicas que a ninguém interessam, 

que Almada foi, sobretudo, um ilustrador de si mesmo. 

Desenhador virtuoso e pintor de pequena invenção (em 

ambos os casos com algumas excepções honrosas a que 

adiante voltarei) ele parece ter na verdade transferido muito 

do que foram os impulsos e os movimentos internos do 

seu riquíssimo mundo literário, transbordante de intuições 

capazes de ir desde as imagens mais ingénuas a atmosferas 
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romanescas e a imagens poéticas de uma densidade 

surpreendente, para uma dimensão visual. é assim que as 

suas figuras acabam quase sempre por ser referenciadas 

por uma ideia literária que as precede (e que pode ser uma 

ideia do desenho, da figura, da ideologia ou simplesmente 

do tema) e que desse modo as justifica e, apesar do 

virtuosismo do desenho elegante e ritmado, as sustenta a 

partir de fora de si mesmas, um pouco como acontece com 

os desenhos de jean Cocteau, que a muitos níveis lhe pode 

ser comparado. 

Almada teve, em todo o caso, um incomum mérito que 

deveremos ainda assim, e para além de todos os demais a 

que já aludimos, realçar: o de ter sido até quase ao fim um 

incansável animador e agitador da vida cultural portuguesa, 

que era pobre como se sabe, e em que se destacou ao longo 

de dezenas de anos numa actividade febril que, mais tarde, 

josé Augusto França estudou e defendeu à outrance, na 

obra de análise biográfica e histórica que significativamente 

intitulou O Português sem Mestre. 

Guiado por uma consciência ideológica nacionalista, que 

radicava na sua assumida inclinação monárquica reiterada 

ao longo das décadas de 10-20, soube manter sempre o 

que, à falta de melhor termo, designaremos como uma 

espécie de intuição mítica de um destino português, 

que imaginou e repetidamente ficcionou numa narrativa 

coerente, e que de certo modo foi temperada através 

da longa amizade que o ligou a Fernando Pessoa, que 

decerto muito o influenciou com as suas teorias em torno 

do quinto Império. é isso o que se revê ainda hoje naquele 

breve texto poético escrito fora, Histoire du Portugal par 
Coeur, misto de carta de amor e de exorcismo, em que a 

sua própria naivetée se cruza com a da Pátria imaginada 

para se fundirem numa identificação. Assim se fez e ficou 

português e, na sua expectativa. indissociavelmente ligado 

à sua História, porque sabendo entretecer a sua própria 

biografia de uma aura mítica que se confundiria, no seu 

desejo, com essa outra história mítica de Portugal que a 

sua obra não se cansou de glosar durante várias décadas 

através de diversos meios de expressão. 

A obra plástica de Almada, irregular de facto — até 

porque pautada por enorme dose desse incansável sentido 

experimentalista que deu o melhor e o pior — foi dominada 

por uma assimilação de um sentido clássico das formas, 

aprendido em parte com o Picasso dos anos 30, do período 

dito do regresso à ordem, seu longínquo mestre, que se 

patenteou sobretudo naquilo que, acima de tudo, foi: um 

notável desenhador.

Mas foi sobretudo um notável desenhador, de gosto 

informado e de preciosos refinamentos estilísticos — 

como tão bem se pôde confirmar na grande retrospectiva 

organizada pelo Centro de Arte Moderna da Fundação 

Gulbenkian —, na medida em que toda a sua obra de artista 

foi a de alguém em que o desenho sustentou quase sempre 

a pintura, pré-existindo-lhe ou então estruturando-a em toda 

a linha, numa sustentação virtuosa que jamais a deixou voar 

em céu próprio e abandonado desse factor equilibrante.

Fez ainda, e como sabemos, carreira brilhante em Madrid, 

onde foi recebido no grupo dos Modernistas madrilenos 

que se reunia em torno da figura vigilantemente paternal de 

Gomez de la Cerna, e onde recebeu inúmeras encomendas 

como ilustrador e decorador antes de regressar a Portugal, 

onde definitivamente se fixou, apesar da fatalidade com que 
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insistia, nos seus versos, de que “não há portugueses / há 

Portugal”. 

Os limites visíveis que haveriam de tolher Almada, que 

então apenas começava, sobretudo no que se refere à sua 

extensa obra plástica futura, que aliás se tornou longamente 

considerada como de referência em Portugal por ser escassa 

a crítica se não quase inexistente, assinalou-os logo muito 

cedo Fernando Pessoa, comentando criticamente o problema 

e a questão central que subjaz à sátira e a sua pregnância 

estética num texto inteligentíssimo que publicou n’A Águia. 

Corria o ano de 1912, e nesse precioso texto, que em certa 

medida lembra pela sua profundidade as reflexões estéticas 

de baudelaire nos seus textos sobre arte podemos, apesar 

da distância temporal desse século inteiro que dele hoje nos 

separa, ir encontrar a chave crítica que nos permitirá entender, 

com toda a exactidão, esses limites e que, como tal, muito 

bem enquadram o problema que percorreu quase toda a sua 

produção como artista. Aí escrevia o poeta e pensador:

“acontece porém que toda a arte é criação; ora, sendo 

toda a arte criação, e sendo toda a criação, por natureza, 

afirmação, resulta que a arte satírica, que é negativa, 

encerra em sua essência o paradoxo de que é grande na 

proporção em que sai para fora de ser satírica. (...)

É então possível, em qualquer dos três géneros (génio, 

talento e mera habilidade segundo a tipologia de pessoa), 

avaliar o génio, o talento ou a mera habilidade de um 

artista, conforme o nível do seu mérito. 

porque o génio é aquele que, quer faça sátira pelo ódio, 

quer pelo desprezo, quer pelo interesse fútil, nos dá o 

além‑odioso, o além‑ridículo, o além‑fútil. O talento, em 

qualquer dos três géneros, será aquele que cegantemente, 

multiformalmente, nos der o fútil como fútil, o ridículo como 

ridículo, o odioso como odioso. O meramente inteligente 

ou brilhante será aquele que, não sem individualidade, mas 

sem vincada forma pessoal e acentuado polimorfismo, nos 

der o que ao seu género convenha. (...)

Que almada Negreiros não é génio manifesta‑se em não se 

manifestar.”

O equívoco portanto dessa sobreconsideração de 

Almada como artista, à revelia do incisivo diagnóstico 

crítico de Pessoa que citei, exactíssimo, todavia não foi 

excessivo se tantos outros com menor tamanho serviram 

a cimentar internamente e a fechá-la nesses estreitos 

muros a má fortuna crítica do Modernismo incipiente que 

tivemos, com as consequências éticas e estéticas que de aí 

decorreram. é certo que Pessoa logo em 16 corrigiria esta 

austeridade, escrevendo a Cortes rodrigues que Almada 

“está actualmente homem de génio em absoluto” e bem 

assim editando a Invenção do Dia Claro, na Olisipo, enquanto 

álvaro de Campos lhe dedica a Passagem das Horas, obra 

sensacionista máxima.

Mas o equívoco existiu porque crítica faltou capaz de 

entender a tempo o que faia a diferença, e a que houve se 

acomodou à narrativa hisórico-sociológica que fechou cada 

vez mais o pensar da arte portuguesa.

refiro-me àquele mesmo sub‑modernismo que ignorou 

o expressionismo veemente de júlio, algum de Mário Eloy 

e sobretudo o de Alvarez, para citar os três casos maiores 

dessa época, e em vez destes e do que traziam como 

possibilidade de continuar o trabalho estético em absoluto 
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pioneiro de Amadeo preferiu o virtuosismo de Almada 

e de outros, como o doce mas inconsequente Stuart de 

Carvalhais, o brihante Emmerico Nunes, o incerto Cristiano 

Cruz ou até o mundanismo oco de António Soares e já 

que Eduardo Vianna, compreendendo e adaptando-se 

rapidamente ao meio e querendo assegurar carreira 

tranquila, levou a sua sensualidade de pintor para soluções 

académicas que não prejudicariam a encomenda, como 

outros depois fizeram. Não por acaso um respeitável 

historiador de arte, rui Mário Gonçalves, podia escrever dele, 

convictamente, que: 

“pertencendo a esta geração, o artista total, que foi 

almada negreiros, constituiu a espinha dorsal do 

modernismo português, desde o seu início. Foi em almada 

que confluiram e se tornaram perenes as características dos 

pioneiros, tanto no domínio da literatura como no das artes 

do desenho, da dança e do teatro.” (almada negreiros, 

Caminho, 2006)

Mas à distância, e se quisermos centrar-nos num exemplo 

concreto, para o perceber mais precisamente numa breve 

análise crítica, teremos que começar por compreender que 

esse problema da identidade, que já atrás procurei levantar, 

na propositada confusão que elaborou entre a sua própria 

biografia e a história mítica que foi compondo para o País, 

foi a questão central de toda a sua obra poética e plástica. 

Poderíamos assim afirmar, de um modo breve, que Almada 

foi sempre auto-retrato.

De si e como sugeri já, de Portugal, nas sucessivas 

modalidades que ele e o País foram tomando, numa 

inesperada identidade de propósitos e acerto de tempos 

mítico-históricos, depois daqueles anos de raiva da sua 

precoce, corajosa e febril afirmação futurista, em que não 

havia espaço para a máscara identitária, e antes que se 

abandonasse ao que nele era a inclinação mais natural 

de talento, vontade e temperamento, que deu aquele 

subtil classicismo que, por via da caução do Picasso em 

crise entre duas fases, podia coabitar com um desejo 

doméstico de modernidade, que cultivou e geriu com 

sabedoria e piscadeladolho ao tempo que lhe coube, de ser 

portuguesmente moderno e mítica referência num País que 

as não tinha. O que foi, afinal, feliz escolha, pacificados que 

estavam já, por cá, os estertores de revolta modernizante 

radical, e o que lhe garantiu o prestígio de um futuro 

cómodo de herói modernista incontestado. que tenha 

realizado um sem-número de auto-retratos não poderá 

pois surpreender ninguém, porque a si se representando 

era ao seu Portugal par coeur que também representava, 

ora arlequim ora marinheiro, entre a saudade de um mar 

cujas graças se tinham já perdido e uma alusão mestiça que 

poderia ter sido destino nosso, verdadeiro e ecuménico.

De todos esses que deixou, e foram muitos, 

obsessivamente realizados ao logo da vida — o que também 

há-de reforçar a hipótese da questão identitária que para 

trás coloquei, aqueles que mais impressionam são dois que 

em parte são o mesmo, na linha pelo menos, mas que são 

também fundamentalmente diversos, em meios e propósitos, 

como se nascessem de duas linhas divergentes. Porque 

na verdade correspondem a dois programas plásticos e 

estéticos entre os quais hesitou, longamente, sendo um o 

que ficou por realizar, e que a ter realizado lhe teria dado 



RHA 02 68 AlMADA E o MoDERNisMo — uM DuPlo DEsENCoNtRo CoM A HistÓRiADOSSIER 

–
–
–
–
–
–
–
–

outra significação como artista, e o outro aquele que melhor 

lhe resume o projecto, a intenção, a conveniência e o feitio, 

ou tudo junto, e aquilo em que acabou por resultar a sua 

prática de homem e de artista.

Sendo os dois linha, os dois são também fronteira, 

demarcação nítida do território que traçou para nele 

inscrever e geografar a sua identidade, mas também para 

ser capaz de limitar o excesso que nele transbordara nos 

anos próximos de Orpheu e da Contemporânea e que, 

mortos Pessoa, Amadeo e Santa rita, já cá não poderia 

solitariamente caber sem exigir a deliberada opção por se 

malentender com o País que finalmente queria o seu, feito 

à medida, aceitando-lhe as consequências, como de resto 

o fez.

Num destes desenhos a linha é física, inesperadamente 

escultórica, e foi esta, sem continuidade de exploração, 

obra maior entre as que fez: é um arame que ciranda, que 

circunvoluta e que circula, como o arame de um equilibrista 

que caminhasse sobre o vazio de si a si, arriscando sobre 

o fio da navalha, mas sem rede. Esse arame é também 

fio condutor de uma energia que se expande nos olhos 

muito abertos, de criança surpreendida ou de insecto raro, 

e na cabeça torna-se bobina que concentra a dimensão 

electro-magnética do seu pensar e sentir entre os pólos dos 

olhos.

No outro, em que o desenho é quase o mesmo, diagrama, 

apontamento ou vontade de rosto, também só a linha o 

configura, mas já com alusões neo-picassianas que, na sua 

obra, foram e como também já vimos, registo recorrente. 

Neste, o que mais deve interessar são as letras. Não tanto 

o que dizem, que se reporta às preocupações de carácter 

hermético que o perseguiram toda a vida como uma espécie 

de explicação insensata e na verdade indecifrável para o que 

a não tinha, mas as letras por si mesmas, enquanto sinais 

gráficos e sugestão (ou memória) de haver também sido 

escritor e poeta com obra às vezes fulgurante.

Porque desenho e escrita parecem aqui chegar de um 

idêntico lugar, de uma mesma necessidade de apreender 

e de aprender a descrever o mundo, sentindo-o quase 

empiricamente como aqueles pensadores medievais 

como um livro onde se decifra um sentido e se regista 

o segredo, com a surpresa do auto-didacta, em qual 

iluminura ingénua.

Em certa medida o primeiro destes desenhos é, apesar 

das semelhanças que os aproximam, contraditório do outro. 

Porque se aquele é avanço, objecto, ida para além dos 

limites da superfície, experimentação pura, aproximação 

intuitiva ao readymade que decerto não conhecia, o 

segundo é já regresso, pacificação, desenho apenas, mesmo 

se a muitos títulos notável, ou seja elaboração gráfica e 

exercício virtuoso de quem do desenho possuía o dom e o 

segredo. Entre os dois, porém, vai a exacta distância dessa 

divergência que marca o seu percurso inicial e o percurso 

posterior, entre a redução do rosto a um registo de pura 

intensidade, um rosto sem ontologia digamos, e a procura 

obsessiva de uma identidade, mesmo que algo caricatural. 

E assim, o que no primeiro era traço de inesperada 

crueldade, no segundo será conquista de pacifada mestria. 

Entre um e o outro vai o que diferencia uma cintilação do 

que poderia ter sido e aquilo que realmente foi: Almada, 

por ele mesmo. Se nesse registo encontramos, no essencial, 

o desenho mais ou menos entendível dos limites que 

impediram que Almada pudesse ter sido um verdadeiro 

Modernista, isto é, um criador à escala de Amadeo ou de 

Pessoa, para só dar exemplos substantivos que não deixam 

dúvida, há todavia um momento em que o lugar de Almda 
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poderia ter sido outro, e desta vez desde fora, que o do 

ilustrador. Tanto quanto é possível fazer afirmações deste 

tipo, que abrem o caminho do que comecei por designar 

como a ficção crítica, será possível ainda assim levantar a 

hipótese de que Almada, num certo momento da sua vida 

e carreira, poderia ter sido transposto de outro modo e 

com um outro sentido para a vida artística portuguesa e 

concomitantemente para a sua História. que o não tenha 

sido, por razões mais sociológicas e de cultura do que 

em absoluto estéticas, mostrará a que ponto foi equívoco 

o Modernismo português ao persistir nos seus erros, 

elaborando sempre sobre incertos exemplos o que deveria 

ter sido a imagem mais exacta e ousada das suas práticas. 

Arrisquemos pois dar este passo.

Esse Almada — o dos grandes frescos das Gares Marítimas 

— poderia ter sido o farol estético dos jovens neo-realistas, 

que em vez dele se reivindicaram de Abel Salazar, 

médico progressista do Porto e pintor menoríssimo, e já o 

movimento neo-realista em Portugal teria sido de outra 

consequência. Evidentemente que considerações deste tipo 

são sempre relativas, porque não se pode refazer a história. 

Mas é interessante, assim mesmo, abordar esse aspecto.

Porque por aí, por essa vontade de elevar o povo cru a 

personagem, passou a pintura desta fase verdadeiramente 

singular do pintor lisboeta, que erigiu varinas e marinheiros a 

herdeiros da saga dos navegadores, com um possante pincel 

modernizante, em que deixou talvez o melhor da sua obra 

desde a época conturbada do seu vago Futurismo, que se 

encerrara nos elegantes painéis realizados em Madrid. 

Deles escreveu já rui Mário Gonçalves, que volto a citar:

Já afirmei que se compreende melhor a vida e a obra de 

almada negreiros, quando se considera simultaneamente 

a multiplicidade dos diversos meios de expressão a que 

se dedicou. mas algumas obras constituem por si mesmas 

grandes sínteses, como acontece com os murais da gare 

marítima de alcântara, realizados entre 1943 e 1945, e, mais 

ainda, com os murais da gare marítima da rocha do Conde 

de Óbidos, realizados entre 1946 e 1949. para o espectador, 

a importância das grandes obras reside no facto de 

melhor poderem responder à globalidade das ansiedades 

e interrogações. porque cada um de nós transporta 

interrogações e ansiedades, vontade de ver claro, e procura 

na obra de arte um modo de estruturação tão plena quanto 

possível. uma grande obra de arte, não é aberta porque se 

presta a muitas interpretações, a muitas saídas; mas, sim, 

porque oferece muitas entradas, e porque cada uma destas 

conduz o visitante leal à mesma iluminação. porque, nela, 

tudo se chama. 

(...) pensando nas gares marítimas da rocha do Conde de 

Óbidos, almada veio a declarar, numa entrevista ao diário 

de Lisboa, em 1953:

— “Creio não haver antes cumprido melhor nem feito obra 

que fosse mais minha.”

a sua melhor obra era, portanto, reconhecidamente, a mais 

dele. almada negreiros não era apenas o autor de obras 

pictóricas e literárias. ele procurava não desmerecer dessas 

obras. e, também, muitas vezes está implícito ou explícito o 

seu auto‑retrato nas obras pictóricas e literárias.” (idem)

Mesmo se, em certa medida, assim quis Almada 

corresponder actualizadamente a uma nova estética 

nacionalista que fora emergente ma Europa alguns dez 

anos antes, ele soube acolher então na sua pintura — como 

antes o fizera na literatura, ao transportar, sem truques, o 

ruído das vozes populares para uma oralidade cândida — 
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uma espécie de alma sintética do povo de Lisboa, a sua 

atmosfera iluminada, o seu festim de cores e de linhas, na 

coreografia brejeira de namoricos de Santo António em 

bairros populares. A sua graça invencível e pujante de vida, 

formigando sob o doce céu azul da cidade, pelas ruelas 

medievais de Alfama, da Madragoa ou da Mouraria. O seu 

jeito altivo e catita, embalado nos fados desde a infância. 

As cores vivas e o brilho ofuscante da prata da sardinha nos 

cabazes ou o arco-íris dos lenços luxuriantes nas cabeças 

das peixeiras de rua. Os marinheiros de passagem.

Almada reinventara, nesses notáveis frescos, por artes 

de uma compreensão estilística intuitiva da obra dos anos 

30 de Picasso, o que finalmente poderia ter sido uma rara 

via modernista portuguesa, prenhe de mitologia popular, 

musculando as personagens do povo de um heroicismo à 

beira da ternura. 

Bonecos exemplarmente mitográficos, os seus, portadores 

legítimos de um sentido da representação em que o povo, 

retratado, se revia e podia alegremente identificar. Almada 

conhecia deveras esse povo, que elegera longamente como 

herói colectivo de uma fábula que quase alucinava no seu 

desenho elegante e bailarino.

Mas Almada tinha sido apoiante mais ou menos discreto 

do regime. Era amigo de António Ferro, tinha obras de 

decoração por toda a parte, dos vitrais de igrejas aos paineis 

de edifícios públicos. Valera-se muito de encomendas várias 

que jamais recusara e era talvez demasiado mítico no seu 

lugar, agora solitário, de último grande herói modernista. 

Por outro lado, todos se lembravam ainda nesses anos 

das inclinações direitistas da sua juventude. Para o ideário 

comunista ortodoxo de muitos intelectuais da época, todo 

o grupo do Orpheu fora afinal portador de uma mensagem 

reaccionária. 

Almada, portanto, não servia — comprometido como lhes 

parecia, ao menos ideologicamente, e apesar da admiração 

que grangeava entre os mais novos — para estandarte 

paternal de uma geração que se queria em ruptura crítica 

e moral com o regime. Não o tendo sido, mas em vez dele 

Abel Salazar, já aquele movimento artístico (que foi ainda 

assim influente mesmo se na razão inversa da proporção dos 

seus resultados estéticos) se condenava, antecipadamente, 

a um fracasso de que só restam como excepção digna de 

registo umas quantas obras, apenas devidas, em qualidade 

de pintura, ao talento dos seus autores mais arrojados. De 

júlio Pomar, sobretudo, e pouco mais.

Parece assim ter duplamente falhado Almada nos seus 

(des)encontros com a História. Aquela História que se teria 

desejado como estímulo dialéctico e conceptual de um 

Modernismo que afinal não houve, porque também ele, 

embora anunciado radicalmente por Amadeo e Pessoa, et 
pour cause, falharia depois por cá o seu acerto histórico.

n. B.
Quero agradecer ao meu amigo Fernando Cabral martins não apenas 

o convite para elaborar esta conferência, como as indicações preciosas 

que me deu durante a elaboração do texto, que permitiram corrigir 

alguns dos dados nele utilizados
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resumo

Almada sustenta uma concepção lata do desenho e, mormente, 
reconhece a importância (insuspeitada) do desenho na vida de 
todos os homens. Na arte, o desenho deve ser entendido como 
meio para alcançar uma única finalidade, o homem. 
Muitas são as linhas nos textos de Almada: as desencontradas 
linhas de um desenho infantil; as linhas seguidas pelo Criador; 
as linhas do desenho ou da escrita, entre si permutando-se; a 
linha de perfil de cada indivíduo; a linha definidora do carácter 
individual; as linhas de movimento de uma multidão; as linhas 
(implícitas ou explícitas) convocadas por Almada numa 
performance-conferência (ou melhor: meta-conferência) por meio 
da qual desencadeia um processo de transformação de um dado 
espaço em lugar. O exemplo mais paradigmático: a linha sonhada 
através de uma performance brilhante e insólita. 

PAlAvrAs-chAve
DESENHO | LINHA | PErFOrMANCE

ABsTrAcT

Almada-Negreiros upholds a broad interpretation of drawing and 
above all he recognizes the unsuspected significance of drawing 
in the life of every man. The drawing should be understood as a 
means to achieve only one purpose in an individual’s life or in art, 
the man. 
There are many lines in the Almada-Negreiros’s texts: the 
mismatched lines of a child’s drawing; the lines followed by the 
Creator; the lines of drawing or writing, the role of each one 
exchanged with the other; the profile line of each individual; the 
lines of motion of a crowd; the (implicit or explicit) lines called 
by Almada in his performance-lecture (or better: meta-lecture) 
through which he triggers a process of transformation of a given 
space in a place. The most paradigmatic example: the dreamed 
line through a brilliant and unusual performance.

keywords
???

cArlos AuGusTo riBeiro 
dA conceição
IELT — Instituto de Estudos de Literatura 
Tradicional 
FCSH — Universidade Nova de Lisboa 
bartleby.said@gmail.com

almada 
pOr uma linha

ver vídeo

mailto:bartleby.said@gmail.com
http://revistaharte.fcsh.unl.pt/rhaw2/rhaw2_print/CarlosRibeiro.pdf
https://youtu.be/TDT2dd3Bk6s


RHA 02 73 AlMADA PoR uMA liNHADOSSIER 

–
–
–
–
–
–

1  Na peça Protagonistas (Madrid, 1930), o 
protagonista sublinha a necessidade de o 
progresso técnico e material dos tempos 
modernos (nomeadamente, a possibilidade 
de organização de fluxos de indivíduos e 
sua concentração em grandes cidades) 
ter de estar ao serviço da civilização: «En 
la civilización todo es medio. Todo: la 
religión, la ética, la familia, la ciencia, el arte, 
todo son medios. La única finalidad es el 
Hombre.» (Almada-Negreiros 1993, 183) Ora, 
o advento da idade da multidão anuncia-se 
como um tempo catastrófico: uma grande 
inundação varre e extingue o homem, o 
único protagonista da civilização. Em prol 
da unidade da humanidade (indivíduo único, 
colectivo, geral e anónimo) haveria que 
encarar a unidade de todos (personalidade 
colectiva) e a unidade de cada um 
(personalidade individual) enquanto pares 
indissociáveis e mutuamente dependentes. 
Violar o princípio de reciprocidade entre as 
duas personalidades, conferindo a primazia 
a uma sobre a outra, significaria interditar 
a direcção única: a realização da unidade 
universal. Nem a colectividade pode ser 
instrumento do indivíduo, nem o indivíduo 
pode ser instrumento da colectividade. Só 
com cada vocação a humanidade pode 
ser unidade: colaboração de vocações 
(Almada-Negreiros 1993, 140). Dito de outro 
modo: «Unidade igual a humanidade mais 
cada vocação.» (140) Ser uma coisa só, única, 
ser um par ou agir como um par é a direcção 
única (1+1=1). Precisamente o oposto de 
cada qual fincado na sua solidão ser mais um 
elemento de um aglomerado de indivíduos 
e não de pessoas, meramente um número. 
A multidão exemplifica o estado de divisão e 
diminuição da humanidade. 

Almada sustenta uma concepção lata do desenho e, 

mormente, reconhece a importância (insuspeitada) do 

desenho na vida de todos os homens. O mérito do desenho 

não se resume a ser o caminho de todas as artes. Na arte, 

o desenho deve ser entendido como meio para alcançar 

uma única finalidade, o homem. A humanidade é a condição 

indispensável para tudo o que existe no mundo e para que 

exista a arte.

Elemento crucial do desenho, a linha permite no seu 

desdobrar a separação e a divisão; mas também, possibilita 

a zona de junção ou de encaixe de duas metades, duas 

metades inseparáveis de uma coisa inteira. Por meio de uma 

linha (traço contínuo visível ou imaginário) se aponta, ainda, 

o sentido e a direcção. 

Os textos de Almada transbordam de referências a linhas. 

Almada considera o desenho como um aliado da perfeição 

sempre momentânea do entendimento, por providenciar a 

fixação da atenção. Adverte-nos, ainda: não se pode reduzir 

o desenho a um mero conjunto de linhas e traços que se 

assemelha a um modelo exterior. Sempre que se estiver 

diante de uma manifestação de «clareza do entendimento» 

(Almada-Negreiros 2006, 154), na qual se inclui uma boa 

descrição literária, podemos estar certos de que ela cumpre 

a função do desenho. 

Embora fora dos seus lugares, as linhas traçadas no papel 

pela criança — e com as quais ela declara à pessoa (que 

a aprecia e louva) ter desenhado uma flor — são as linhas 

semeadas por Aquele que sabe os lugares das linhas. é 

concebível que, a certa altura, devido ao entusiasmo e à 

tentativa de prolongar e reviver os momentos de alegria 

durante e após a execução do desenho, juntamente com 

a influência do ambiente, surja a consciência (segunda 

etapa do desenho) ao lado do instinto (primeira etapa do 

desenho), corrigindo-o e harmonizando-o. Eventualmente, 

a partir daí até ao futuro, dando-se inteiro ao seu dom, passa 

a saber desembaraçar e discriminar as linhas certas para 

cada coisa naquilo que desenha ou diz e escreve. Se o artista 

em formação for fiel ao próprio entendimento, perseverando 

firme em si mesmo — e, por essa via, interrogando o que 

lhe ensinaram ou inculcaram, as regras instituídas, os 

programas e as modas disponíveis em redor, — dizíamos, se 

ele se mantiver obstinadamente apoiado na sua autoridade 

pessoal, poderá vir a alcançar a libertação de si próprio. Indo 

adiante pelo caminho do desenho e insistindo na clareza 

e dignidade do caminho aberto pela autoridade pessoal 

(vocação), poderá chegar à pintura e à personalidade, 

respectivamente. O domínio do ofício, trazido com o tempo, 

não deve contribuir para que o pintor se distraia, ou perca 

de vista, a linha de orientação mais difícil: o apuramento 

de si próprio, fazendo de si próprio mais um raro caso de 

«obra-prima da criação» (Almada-Negreiros 2006, 224) ou o 

«modelo de mais uma estátua humana» (Almada-Negreiros 

1987, 9). Seja qual for a manifestação de arte eleita em 

cada etapa para apresentar a obra, o imperativo moral 

é estar consigo próprio. Ser sempre e a cada instante 

sincero, mesmo que perigosamente sincero para si e para 

a sociedade. Dirigindo a pontaria ao que ainda não se vê: 

chegar a si próprio. Singularizar-se. O homem1 é a finalidade 

desta aventura solitária. A finalidade (o ponto de fuga) é ser 
ele o próprio. Nesta aventura, o homem não pode deixar-se 

perder ou enredar nas linhas dos outros que passam entre 

nós, por cada um de nós. Em momento algum, deverá 
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ceder a própria ingenuidade (razão da resistência moral) a 

troco de honra, mérito ou valor no mundo. Até porque ser 

profundamente ele próprio é a via por onde humanamente o 

autor se pode acercar de todos (sociedade e humanidade) e 

onde, em qualquer instante e para sempre, cada um se pode 

achar interpelado e compreendido. é só dessa forma que a 

humanidade é continuada.

Socorrer-me-ei de uma metáfora: o chão de terra batida 

de um campo de ténis. Após um jogo de ténis restam linhas 

soltas e dispersas, traços curtos, largos ou estreitos, mais 

leves ou mais salientadas. Essas marcas constituem uma 

espécie de assinatura dos esforços e tentativas, ataques e 

respostas de cada jogador. Mas, sobretudo, são o produto 

de uma dinâmica de jogo estabelecida por e entre os 

dois jogadores, exemplificando uma temporária unidade 

comum. Assim, no lugar em que ocorre o jogo, cada linha 

é feita por cada jogador, entre cada um e o seu adversário. 

Tal como o percurso do rio (outra analogia) se grava na 

paisagem e é determinado por diversos obstáculos com 

que se confronta no seu curso até ao mar. A vida de uma 

pessoa, desde o nascimento até ao dia em que se lhe acabe 

o tempo (o fio da vida), pode ser vista como uma soma de 

caminhos trilhados num jogo simultâneo e recíproco (feito 

de simpatia ou repulsa) entre mim e um outro (independente 

e diverso). E, no chão se poderia inscrever a soma total dos 

seus movimentos no meio do mundo. Se quisermos, a linha 

que é, a cada momento, a síntese do jogo ou esclarecimento 

entre indivíduos, entre cada indivíduo e a sociedade, entre a 

multiplicidade de personagens sob a pele de uma pessoa só.

Mediante um processo de emancipação pessoal 

e auto-educação, o indivíduo deve chegar (decidida e 

pacientemente) ao segredo de si mesmo. Pouco importa 

que seja dura a espera de si próprio. Fazendo-se Prometeu 

de si próprio, o artista (enquanto indivíduo único que 

perdura na idade das multidões) deve empenhar-se em 

definir o contorno da sua individualidade (personalidade). 

O carácter individual manifesta-se em síntese harmónica 

entre o Pierrot e o Arlequim, personagens constitutivos 

da nossa interioridade ou dualidades do drama íntimo de 

cada pessoa (Almada-Negreiros 2006, 125). Para isso há 

que ser dono absoluto de si mesmo — com a determinação 

e a resistência moral análogas à do homem «senhor da 

sua vontade» (Almada-Negreiros 2002, 115) que abre, 

entre um ponto da superfície da Terra e um outro nos seus 

antípodas, um longo buraco sem fundo (túnel) em busca 

de um Kágado. Longo é o caminho do indivíduo que está 

longe de si mesmo pois que (se nele houver o desejo de 

se encontrar) terá de efectuar a sua volta completa ao 

mundo até ao ponto de partida. No fim da viagem pelo 

universo, de regresso ao próprio peito, terá de concluir pela 

identidade das coisas. As coisas encontradas dentro de si 

são idênticas às coisas (fora de si) em que se procurara 

(Almada-Negreiros 2006, 80). Há que ser determinado 

como o caçador que vai à caça de si, não amedrontado 

com o facto de não existir caminhos previamente dados 

(Almada-Negreiros 2002, 168). Ou, talvez, fazendo-se 

pequeno e, o mais importante de tudo, mantendo-se 

leal a uma linha de sentido oposta à do movimento em 

massa da multidão (Almada-Negreiros 2006, 75), resistir 

à ameaça de ser arrastado pela onda. Desejar (e) estar 

inteiro e incondicionalmente na demanda da liberdade 

própria. 
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Embora sem um sentido homogéneo exclusivo, o 

movimento da multidão na peça de acto único, Aqui 
Cáucaso, é constituído por uma diversidade de movimentos 

executados por indivíduos isolados uns dos outros, 

cruzando-se nos vários sentidos segundo o sentido próprio 

de cada um, mas sem ocorrência de colisões. Se acaso 

fixássemos as linhas de cada pessoa, uma a uma, juntas 

formariam uma espécie de meada ou trama de linhas 

com a qual se constitui o verdadeiro «unânime colectivo» 

(Almada-Negreiros 1993, 264). 

Curiosamente, segundo josé-Augusto França, Vitorino 

Nemésio terá chegado a comparar, as linearidades do 

estilo literário de Nome de Guerra (Almada) com o estilo 

gráfico do seu autor. jorge de Sena denuncia em texto 

transcrito da conferência realizada na Sociedade Nacional 

de belas-Artes, a «aparente linguagem correntia da frase» 

(Almada-Negreiros 1990, 15) da poesia de Almada-Negreiros, 

a iludir a extrema sofisticação da sua simplicidade. Ainda 

a propósito de Nome de Guerra, josé-Augusto França no 

seu Almada, O Português Sem Mestre detecta um pendor 

de anatomista em Almada-escritor quando este executa o 

retrato de judite, fazendo sobressair do exame fisionómico 

de qualidades e falhas de judite uma «clareza gráfica sem 

piedade» (89). O narrador de Nome de Guerra denuncia os 

sinais de estropiamento do corpo de judite, «obra-prima 

da natureza» (Almada-Negreiros 1987, 116) e a ausência 

de desenho na sua vida. A vida de judite não chega a ser 

uma linha cheia, nem uma linha pontuada. é muito pior: 

«uma imensidade de pontos feitos ao calhar por uma louca 

com o lápis perpendicular ao papel.» (Almada-Negreiros 

1987, 141) Apenas, um desenho abortado no seu começo. 

Por seu turno, a vida de Antunes não é mais do que uma 

linha perdida nos «vários caprichos das veias do mármore» 

(Almada-Negreiros 1987, 159). Na melhor das hipóteses: uma 

linha pontuada ou em tracejado. Só depois de lido o seu 

destino escrito no firmamento, depois de ter compreendido 

com o seu corpo inteiro, com a sua vontade, a inefável 

linguagem das estrelas, Antunes pode projectar-se numa 

linha cheia. 

De igual modo, o perfil de cada um (Nome de Guerra, 

por exemplo) é inimitável porque, ao longo dos séculos, 

uma linha única foi incessantemente seguida. Embora 

possa eventualmente fazer lembrar a de um outro, essa 

linha não é transmissível. Nem é expressável por palavras 

o perfil desenhado de uma pessoa, conforme o romancista 

de Nome de Guerra que se diz também desenhador 

(Almada-Negreiros 1987, 10).

Em muitas passagens dos seus textos, Almada-Negreiros 

parece não partilhar a contemporânea distinção rígida entre 

desenho e escrita, entre a habilidade de um desenhador e a 

de um escriba; e, por conseguinte, entre o gesto manual e 

o traço inscrito. Durante a palestra Cuidado com a Pintura!, 
Almada-Negreiros identifica a escrita do que se lhe afigurava 

como sendo um monólogo do pintor com o traçado de 

uma certa quantidade de linhas conforme a uma duração 

acordada (Almada-Negreiros 2006, 233). Necessariamente, 

as linhas ditadas pelo seu caso pessoal e não as escassas 

linhas prescritas por qualquer norma de interrogatório por 

intermédio das quais se realiza no indivíduo o esvaziamento 

da pessoa (veja-se a peça S.O.S.). 
Despojado de nostalgias e liberto, o artista (ou autor) 

moderno enquanto guia e intérprete da humanidade tem 
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2  Na formulação almedina, «a extensão 
LT da linha do tempo» (Almada-Negreiros 
2006, 251), ocorre a incorporação de uma 
noção da geometria descritiva, a linha de 
terra (convencionalmente designada por LT), 
à linha interminável do tempo. O método 
de dupla projecção ortogonal ou método 
mongeano (numa referência ao seu criador: 
o matemático francês Gaspar Monge) utiliza 
dois planos ortogonais entre si, o plano 
horizontal de projecção (PHP) e o plano 
vertical de projecção (PVP), cuja intersecção 
resulta na linha de terra (LT) e mediante 
os quais o espaço (extensão geométrica) é 
dividido em quatro regiões distintas.

a tarefa de estar virado para diante de si mesmo. O artista 

liberto, o indivíduo profundamente humano, preocupa-se 

em libertar o mundo das suas próprias entranhas atávicas 

em prol da claridade e da luz. A humanidade é a condição 

indispensável de tudo no mundo e da Arte. Para o poeta, 

a realidade ultrapassa a concepção comum da mesma 

(efectivamente, mera aparência) enquanto localizada em 

determinado segmento da linha do tempo, pois que ele 

considera toda a extensão da linha do tempo2. Afirmar a 

pertença à humanidade é muito mais do que pertencer ao 

século em que se vive. Transcendendo lugar e tempo, o que 

é próprio da Arte é o ir adiante do que acontecerá.

No seguimento de um anúncio e antecipado adiamento 

de uma conferência, Conferência N.O 1, depois de elaboradas 

sucessivas versões mas repudiadas, no dia da conferência, 

ao conferencista resta-lhe apresentar-se diante da sua 

audiência e testemunhar, de viva voz, as palavras escritas 

mais essenciais do texto original perdido. Na reconstituição 

da conferência perdida, por entre reiteradas promessas de 

ser iniciada, realça a importância de se aprender a estar 

vivo: entenda-se, um estar vivo que carece sempre de 

uma efectiva aprendizagem mútua entre vivos, em redor 

e antes de nós (Almada-Negreiros 2006, 44). Exortando 

e interpelando a audiência, Almada articula, ao vivo, a 

memória do original perdido com a referência a uma linha de 

cor, escrita na palma da sua mão esquerda, por intermédio 

da qual está inscrita a confluência de todos os tempos 

(passado, presente e futuro). Numa outra conferência, A 
Invenção do Dia Claro, Almada faz notar que nunca se 

está fisicamente algures (conferencista e audiência, no 

interior de uma sala, por sua vez, localizável por certas 

coordenadas espaciais) e, ainda, recorda a exigência de se 

falar com alicerce (Almada-Negreiros 2006, 58). A dimensão 

performativa de uma e outra conferência é realçada por 

meio da actualização e celebração da memória de um 

itinerário íntimo e do sentido do sinal distintivo na mão do 

oficiante. Almada explicita, dessa maneira, o processo de 

transformação de um dado espaço em lugar de claridade 

por intermédio da evocação e inscrição de um sistema de 

orientação unânime (fundamento de que todos se tornam 

guardiões).

Conforme o relato de rui Mário Gonçalves, 

Almada-Negreiros terá sonhado com a realização de uma 

performance fulgurante. Atiraria um giz ao chão e saltaria, 

de imediato, sobre o giz em movimento. Este sonho 

consistia em dar em espectáculo a produção do traço de 

uma insólita «máquina de desenhar» (Guimarães 2004, 12) 

formada por um corpo enérgico acoplado a um minúsculo 

móbil riscador. Elucidativa analogia para uma desejada 

sintonia entre a velocidade física e a velocidade mental: 

um corpo que age e pensa veloz mas que, por dominar a 

velocidade sem precipitação, se mantém presente em si 

próprio. Situação bem distinta das seguintes: a de um corpo 

catapultado (homem-bala), disparado por um canhão, ou a 

de um automobilista (que se mantém ausente do seu corpo 

desde o momento em que delega a faculdade de velocidade 

inteiramente numa máquina). Perfazendo a síntese: o 

movente torna-se uno com (indistinto de) o movido. Tal 

como a mão que impulsiona a caneta é inseparável do traço 

da caneta (bergson 1941, 254), assim, nesta performance 

imaginada pelo autor, o corpo do desenhador se tornaria 

inseparável do traço do giz. Esta máquina de desenhar 
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3  Ernesto de Sousa numa entrevista sobre a 
sua obra ‘mixed-media’, “Almada, Um Nome 
de Gerra”, 1970:  
http://www.youtube.com/
watch?v=NXgEgrbFEXo

realiza, em certa medida, o arrastamento do performer atrás 

do seu próprio cérebro, os múltiplos cérebros emancipados 

do seu corpo (Almada-Negreiros 2002, 72). A linha torna-se 

em modo de ser.

Decorridos riscos, perigos e obstáculos, um itinerário 

a si próprio feito de crescimento, desenvolvimento e 

auto-renovação, entretecido com os outros, alcança uma 

linha finalmente sua. O melhorar-se em autor realiza-se por 

meio da ressurreição como continuação de quem está antes 

de nós e sem os quais não podemos continuar. resolve-se, 

por isso, em «presença viva do actor no ressuscitado» 

(Almada-Negreiros 1993, 14). Mais do que atitude teatral, 

acrobática e espectacular, esta performance é, afinal, a 

síntese de todos os movimentos depois de todas as linhas 

feitas, a depuração e o retrato depois de todas as jogadas 

e idades, de todas as hibernações e metamorfoses de 

desenhador, de todas as ascensões (em Nome da Guerra 
ou em Aqui Cáucaso) e descidas (ao fundo do poço em 

Kágado). Esta performance é a tradução possível numa linha 

com que se assina como autor, Almada. Almada com um ‘d’ 

de haste longa, como um ponteiro de bússola, perpendicular 

à linha horizontal em que é escrito o seu nome próprio. 

A tradução numa linha decisiva e contínua, simultaneamente 

geométrica e concreta, que marca, sobre o campo de 

acção e do tempo, o símbolo de todos os princípios, o traço 

inicial por onde começam todas as infinitas direcções e 

possibilidades, o símbolo das ligações com a humanidade 

(a unanimidade da humanidade), reunindo (numa «unidade 

indivisível») o actual e o mais remoto. O símbolo (sinal) que 

liga a parte fixa à parte que viaja. O «demónio da Arte» 

(Almada Negreiros 1993, 13) baralhará a ordem dos factores, 

‘antes’ e ‘depois’, ‘antigo’ e ‘novo’. Uma única ideia: «Uma 

obra deve ser apenas começada»3. 

BiBlioGrAfiA

ALMADA-NEGrEIrOS, josé de, 2006. Manifestos e Conferências. Lisboa: 
Assírio & Alvim. 

ALMADA-NEGrEIrOS, josé de, 2002. Ficções. Lisboa: Assírio & Alvim.
ALMADA-NEGrEIrOS, josé de, 1993. Obras Completas, Vol. VII, Teatro. Lisboa: 

Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
ALMADA-NEGrEIrOS, josé de, 1987. Nome de Guerra. Lisboa: Círculo de 

Leitores.
bErGSON, Henri, 2001. A Evolução Criadora. Lisboa: Edições 70.
FrANçA, josé-Augusto, 1974. Almada, O Português Sem Mestre. Lisboa: 

Estúdios Cor. 
GUIMArãES, Ana Paula, 2004. As Estrelas Acessíveis — José de Almada 

Negreiros: o Corpo em Palestra. Lisboa: Apenas Livros.

http://www.youtube.com/watch?v=NXgEgRbFEXo
http://www.youtube.com/watch?v=NXgEgRbFEXo
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resumo

Neste ensaio, «É uma tradução de mim — De autorretratos 
figurados e de ‘outrorretratos’ letrados», partindo da ideia de 
que todo autorretrato é um ‘outrorretrato’, trata-se de analisar 
criticamente o obstinado rigor plástico-escritural da dupla 
obediência criativa com que, em harmónica amálgama e em 
dilatada trajetória, o poliapto criador Almada Negreiros constrói, 
como affaire verbale et visuelle, não poucos dos numerosos 
autorretratos do seu continuado, mas variado e versátil, ‘eu’.
Neste sentido, além de dissertarmos sobre a questão do seu 
cultivo, obsessivo e sinuoso, da representação ‘auto-bio-gráfica’ 
e da pensée subjetiva com transitivas palavras e imagens, 
procuramos ler — isto é, distantes de qualquer imaculada 
conceção, decifrar, decodificar e/ou interpretar —, entre outros, 
dois dos seus autorretratos mais emblemáticos e paradigmáticos: 
o desenhado (e escrito) «Almada — Autorretrato (893-43)» 
(1948) e o escrito (e desenhado) «De 1 a 65 » (1958).
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ALMADA | AUTOrrETrATO | HIbrIDISMO | rEPrESENTAçãO | ESCrITA

ABsTrAcT

In this essay, «A translation of myself — Of figured self-portraits 
and lettered ‘other-portraits’», based on the idea that all 
self-portrait is an ‘other-portrait’, we will critically analyze the 
tenacious accuracy of double creative obedience both in plastic 
and written form with that, in harmonic amalgam and dilated 
trajectory, Almada Negreiros — a man whose artistic creations 
cover the most diversified fields — builds, as an affaire verbale 
et visuelle, not few of many self-portraits of his sustained, but 
diverse and versatile, ‘self’.
In this sense, besides debating the issue about his creational 
process, obsessive and tortuous, his ‘auto-bio-graphical’ 
representation and his subjective pensée with transitive words 
and images, we will seek to read — far from any immaculate 
conception, decipher, decode and/or analyze —, among others, 
two of his most representative and paradigmatic self-portraits: 
the drawn (and written) «Almada — Autorretrato (893-43)» 
(1948) and the written (and drawn) «De 1 a 65 » (1958).
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Comme pour le rêve, il faut parler la langue 

du rêveur pour en comprendre les images

(pascal Quignard)

En la “Segunda manhã” del largo y extraordinario poema «As 

quatro manhãs» —que, fechado en “1915-1935”, se cierra con 

la sentencia “eu hoje vou exactamente em mim” (Almada 

2001, 152), último y rotundo verso de la “quarta manhã”—, 

es donde Almada enuncia el verso “é uma tradução de mim” 

que, como metafórico título, preside esta intervención:

Como se eu estivesse no cinema

e visse do meu lugar

ser eu‑próprio o personagem

do enredo que está no programa

[...]

assim ao menos eu sei perfeitamente

que aquele que eu sou no filme,

aquele que eu estou no espelho,

aquele que eu oiço no disco,

aquele que eu falo na rádio,

é uma tradução de mim

com jeitos de agora,

onde cada qual tem a idade de todos!

oh todos!

todos ainda não é ninguém!

hoje todos não é nada!

amanhã talvez.

[...]

e eu assisto‑me a mim‑próprio

representando o que não sou

(almada 2001, 145‑147).

De hecho, refiriéndose a los personajes desdoblados de sí 

mismo que enajenado observa, los cuatro primeros versos de 

la parte final de «quando eu cheguei» —versión no fechada 

(salvo la tercera parte que es seguida de la indicación 1916), 

pero seguramente previa del poema «As quatro manhãs»—, 

son reproducidos en un conocido autorretrato de 1926: “Nem 

optimista / nem pessimista. / Não há mal-entendidos / Entre 

a vida e Eu.” (Almada 2001, 225).

Estos dos poemas, en los que, en una serie de comienzos, 

la voz poética almadiana dibuja elipses y enuncia, más que 

rupturas, continuidades, son una muestra, de entre otras 

muchas posibles que aquí podríamos aducir, de la notoria 

permeabilidad, el facilitado entrecruzamiento y/o la evidente 

transitividad entre los que hemos decidido denominar 

‘autorretratos figurados’ y los ‘otrorretratos letrados’ de los 

que pretendemos disertar a continuación.

Es por esto que, partiendo de la idea de que todo 

autorretrato es un ‘otrorretrato’ (o, si así lo preferimos, un 

‘alterorretrato’) —en legítimo paralelo a la afirmación del 

escritor surafricano j. M.  Coetzee, en 2002, de que “toda 

autobiografía es una otrabiografía”—, en esta digresión, se 

trata de, entre otros diversos que cabría convocar, analizar 

críticamente un aspecto derivado del obstinado rigor 

plástico-escritural y de la doble obediencia creativa del 

artista y escritor Almada Negreiros. Obstinación y duplicidad 

con las que, en harmónica amalgama y en dilatada 

trayectoria, este poliapto y multiforme creador construye, 

como affaire verbale et visuelle, no pocos de los numerosos 

autorretratos de su continuado, pero variado y versátil, ‘yo’.

En este sentido, además de disertar sobre la cuestión 

de su cultivo, obsesivo y oscilante, de la representación 

‘auto-bio-gráfica’ y de la pensée subjetiva con transitivas 

palabras e imágenes —parámetro imprescindible para 

abordar casi cualquier obra almadiana—, también 

procuraremos leer básicamente dos de sus autorretratos 

más emblemáticos y paradigmáticos: el dibujado (y escrito) 
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1  Conocido y reconocido el primero con 
citas, basta con recordar su presencia y 
capacidad representativa en la imagen 
corporativa de este coloquio, que también 
quiere conmemorar los ciento veinte años 
del nacimiento del autor de Nome de guerra, 
y menos conocido el segundo de carácter 
poético-geométrico, por el obvio motivo de 
haber sido escasamente difundido.

2  Debe contemplarse también que, en el 
contexto transitivo en el que nos moveremos 
en esta digresión, no deberíamos olvidar, 
a pesar de todo, el conocido caráter 
‘convector’ del dibujo, al permitir el fluído 
entrecruzamiento de ideas, palabras e 
imágenes.

3  Mutabilidad claramente justificada por la 
constatación de que, como ha dicho Alberto 
Manguel (2012), “nuestra identidad se sitúa 
invariablemente entre lo que ya no somos 
y lo que podríamos un día devenir. Porque, 
sabiendo que con tres décadas de vida el ser 
humano no posee ya ninguno de los átomos 
que lo constituían al nacimiento, ¿sobre que 
podemos basar la noción de identidad en un 
universo en perpetuo cambio, sinó es en la 
memoria?”.

«Almada — Autorretrato (893-43)» (1948) y el escrito (y 

dibujado) «De 1 a 65» (1958) —o, para ser más precisos, los 

intentaremos descifrar, descodificar e/o interpretar, distantes 

de cualquier ‘inmaculada concepción’ —por deformar ad 
hoc la ‘inmaculada percepción’ que para el antropólogo 

norteamericano Marshall Shalins es inexistente en ámbito 

artístico.

Más de siete lustros de convivencia y acompañamiento 

—primero como lector y observador/espectador, después 

como entomólogo academicista y, finalmente, de nuevo 

como apreciador y ‘leedor’ de los varios que he sido— 

ratifican, por un lado, mi visión del carácter paradigmático 

de los autorretratos aquí abordados1, entre otras creaciones 

no solo plásticas sino también literarias, en la coherencia 

sinuosa del, en ocasiones, contradictorio percurso literario 

y/o artístico de Almada; así como me confirman, por otro 

lado, en la fácil constatación de la invulgar atracción que, 

en mi modesto parecer, siguen produciendo estas dos 

imágenes, emblemáticas de dos momentos de modernidad 

tout court —además de por ser sumarias muestras, 

elaboradas in propria persona, del extraordinario y no 

datado diagnóstico epocal que filosóficamente suponen, 

también y especialmente, por la exigencia creativa y el 

exacto rigor del dibujo y de los referentes evocados o de la 

poesía a los que, de manera respectiva, obedecen2.

Es la amalgama de este demorado y dilatado trayecto 

y de nuestra práctica de la lectura, conceptualizada en las 

filosofías de la subjetivización foucaultiana y del devenir 

deleuziano, la que permite que, en verdad, no nos sorprenda 

en exceso que, al final, Almada no sea prisionero de 

ningún orden social ni diktat moral. Esa doble perspectiva 

conceptual es también la que promueve que no nos resulte 

extraño, en su cultivo del modo autorretratístico y del 

registro de la autobiografía, su profundización en la historia 

subterránea de su individualidad como sujeto, difuminando 

el gesto biográfico y ocultando las falsas connivencias con el 

interlocutor —esto es, con el lector y/o con el espectador—, 

en una forma de escritura autobiográfica que pone entre 

parénteis lo histórico y lo social, con una elocución llena de 

reminiscencias.

y, en primer lugar, no nos sorprende ni extraña porque 

para Mestre Almada, como para Stendhal, la autobiografía, 

más que exposición, es búsqueda y autoindagación: no es 

“un lieu où le moi s’étale”, sinó “un lieu où le moi se cherche”. 

Así puede sintezar poéticamente, en una reescrita del «Entre 

mim mesmo e mim / não sei que se alevantou» del vilancete 
palaciano de bernardim ribeiro, por ejemplo, un “toco-me e 

não me atinjo” e “estou sempre às portas de mim” (Almada 

2001, 219) —versos de la composición «A minha sombra 

segue-me», versión de «A sombra sou eu»—, o un “não sei 

o que se passa em mim” (Almada 2001, 134) —verso del 

poema «Se chove»—, o, asumiendo la poesía como forma de 

autoconocimiento, un “não me compreendo / e respiro-me 

/ e vejo-me textual” (Almada 2011, 190) —versos del texto 

poético «Esta grandeza de não a ter»—, o...

y, en segundo lugar, tampoco nos extraña ni sorprende 

porque, contra la doxa de la fidelidad, descontada la 

permanente autopercepción y identidad narcisística 

almadiana —recuérdese, por solo citar un ejemplo, su 

espectacular e paradigmática autocaracterización como 

“Narciso de Egipto”—, la oscilante mutabilidad de su 

memoria y pensamiento autobiográficos3 es una amenaza. 
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4  En ese momento decisivo del rappel‑
à‑l’ordre de la posguerra que, en Italia, 
se etiqueta como Valori Plastici. Para un 
desarrollo muy inteligente, y más detallado 
y contextualizado, de lo a que seguir, en 
este pequeño desvío complementario, pero 
lateral, necesariamente tenemos que resumir 
y mencionar en modo abreviado, en relación 
a los espacios y las obras de arte italianos de 
valori plastici, remitimos a la obra referencial 
Classsicismo pittorico de Maurizio Fagiolo 
dell’Arco (2006).

5  Especialmente , en lo referente a su espírito 
constructivo — en sintonía con lo que había 
dicho el profeta de la vanguardia, Guillaume 
Apollinaire, en una carta de 1916: “je ne me 
suis jamais presenté comme destructeur, mais 
comme bâtisseur” —, conciliador — porque, 
como afirma roger Scruton, en el mundo 
moderno la verdadera obligación del artista 
no consiste en repudiar sinó en reconciliar 
— y de búsqueda de la simplicidad en modo 
cubista — asumiendo, con Michaux que “le 
cubisme, en peinture et sculpture, naît du 
même besoin actuel d’universalité et de 
simplicité que l’Espéranto”.

y resulta amenazante porque, a pesar de ese su rotundo e 

iluminado modo aforístico, inequívocamente afirmativo —y, 

explicítese también, no pocas veces paradójico e irritante, 

por su extremada asertividad—, diríamos que, à rebours de 

todas las apariencias y con Cioran, a las certezas de un San 

Pablo, parece preferir las dudas de un Pirrón, la subyacente 

incertidumbre del escrutinio de la ambiguedad y del acto de 

cuestionar y cuestionarse.

Si me permiten un pequeno paréntesis analógico, 

convocaría aquí a De Chirico, quien, sirviéndose del lirismo 
dell’inmobilità, se autorretrata en el período clasicista4 unas 

treinta veces, por narcisismo (porque se ama, por egotismo), 

pero también porque busca conocerse y (auto)identificarse 

—de manera esquizoide?!— a través del ‘analisi’: como 

Almada, más verdad que la verdad (entre el rigor formal y 

el rigor mortis), Narciso busca su propio doble en el espejo, 

pero se encuentra siempre con altro, con outro o consigo 

en el otro, como sucede en el poema «La lettre», escrito 

por Almada en francés en 1920, en el que el espejo como 

coprotagonista, como doble de la visión, es la multiplicación 

del ojo y, en fin, donde el tríptico espejo-juego-foto puede 

convertirse, en un sentido restrito, en una sutil nivelación de 

lo doble:

debout sur la table

J’ai ta photo,

et sur ta photo

J’ai mis un miroir

Où je te ressemble

Énormément…

il y a des moments

Où je ne saurai point

si ta photo est la glace

Ou s’ils ont changé de place

le miroir et ta photo…

(almada 2001, 85).

Comprendo que, para el lector, pueda resultar excesiva 

esta analogía, sin embargo debo confesar que siempre he 

creído que —además de con la cultura omnibus, esto es, 

esotérica, exotérica y extravagante, de Cendrars (recuérdese 

el interés compartido por raimon Llull)— sería interesante 

y rentable establecer un paralelo, cuando llega el momento 

posbélico de los rappels‑à‑l’ordre, entre el caso almadiano 

y algunos de los artistas italianos del ritorno al mestiere, 

del metafórico clasicismo, del oficio y orden. Permítanme, 

en lógica consecuencia, justificarlo, pour aller vite, con una 

caótica e incompleta (mucho) enumeración de paralelismos. 

recordando el retorno clasicista solo de las pinturas 

presentadas en el ‘Salão do Secretariado da Propaganda 

Nacional’ en 1942 — el estatizante cromatismo picassiano 

de Maternidade (1935), el fascinante Homenagem a Luca 
Signorelli (1942), y el sereno Retrato Clássico de Arlequim—, 

en paralelo al también ‘retornante’ Almada5, parecería ya 

más normal recordar a un ritornante Giorgio de Chirico que, 

en la retrospectiva milanesa de 1921, aparece como autor 

del Autoritratto con fondo verde y que, evocando Signorelli 

y Mantegna en Il saluto agli argonauti partenti, afirma: 

Pictor classicus sum —y a quien, dígase también, Mario 

broglio, editor y promotor de la arte nuova, propuso escribir 
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6  En realidad, ya en otro sentido, no 
creemos que sea tampoco una desmedida 
extrapolación, la postura de un Massimo 
bontempelli que, huyendo de la idea equívoca 
de ritorno, compañero de camino de los 
pintores, ha definido este clasicismo, entre 
y/o contra lo ultrarracional supersólido 
cubista y lo ultralógico superfluído 
futurista, como — muy amplia, por exceso y 
generalidad — categoría espiritual: “In realtà 
classica è ogni opera d’arte che riesca a uscire 
dal propio e da ogni tempo”.

sobre el renacentista umbro Luca Signorelli, maestro de la 

perspectiva6.

Incluso siendo conscientes de que Almada, sustituye 

la innutritio, el proceso de digestión paciente y de 

reapropiación demorada que describen y prescriben los 

teóricos del clasicismo, por una desnutritio activa, entendida 

como tabula rasa y elogio de la ingenuidade, cabría 

establecer un nuevo paralelo en diferencia, lanzando la vista 

atrás a la Maternità de 1916 o a la Nature morte (Maternité) 
de 1927-28 de Gino Severini; así como recordando las agudas 

reflexiones de este, en torno a 1930, sobre el problema de 

un acercamiento entre la búsqueda individual del artista y 

una probable ‘direzione unitaria’; o teniendo presente que 

Severini subtitula su ensayo sobre el paso del cubismo al 

clasicismo “estetica del compasso e del numero”, remitiendo 

a Pitagoras y Platón e invocando una relación con la 

ciencia, dado que la matemática visiva y la geometría —y la 

commedia dell’arte, el circo, el arlecchino, la pulcinela (cfr. 

la comédie de l’art)— son para él signo particular del arte 

italiano (pero no solamente, deberíamos añadir para mayor 

precisión).

En fin, dejando de lado estas elucubraciones y volviendo 

al tema que preferentemente nos ocupa, el autor de K4 
— O Quadrado Azul practicó el autorretrato ‘plástico’ 

de manera insistente y repetida —siempre, con mayor 

o menor evidencia, en paralelo a un notorio y pertinaz 

cultivo de la ‘auto-bio-grafía literal’. En su sugerente tesis 

de doctorado en estética de 1997, Fundamentos Filosóficos 
da Estética em Almada Negreiros, ya Fátima Lambert 

procedió a un cómputo (muy incompleto) de 34 obras 

plásticas (en sentido restricto) que, con el límite temporal 

inicial de 1912 y final de 1950, contemplaba autocaricaturas, 

autorretratos, autorreminiscencias y la presencia del autor 

en retratos dobles, en familia y en grupo. No hay duda de 

que, considerando toda la vida artística y sólo la actividad 

plástica almadiana, pero en un sentido más lato (que no 

menos riguroso), se elevaría de una manera relevante, o 

incluso casi se duplicaría hoy, este levantamiento de los 

resultados de la práctica autorrepresentativa de quien, en 

diferentes momentos, fue considerado “menino entre os 

doutores” y llegó a considerarse “menino com olhos de 

gigante”.

Porque, de hecho, son también muchos los autorretratos, 

abstracta y sintéticamente lineales o más desarrollados 

en parámetros naturalistas, que se (des)velan, de manera 

inopinada o evidente, en muchas de sus obras (incluso en 

las más ‘alimenticias’ como ilustrador). Por sólo mencionar 

dos conocidos ejemplos, de dos momentos diversos (quizás 

divergentes) del percurso almadiano, podríamos recordar, 

primero, que, en el período ‘futurista’, pour —como decía 

Maurice blanchot— parler à la légère, la “lógica de confronto” 

que lo preside fué asumida plásticamente, por Almada, ya 

en 1915 —como indica André Silveira (2010, 23-24)—, en el 

cartel Boxe de la ‘Exposição dos Humoristas e Modernistas’, 

cuando se autorretrata como desafiante boxeur. En segundo 

lugar, podríamos recordar asimismo cuando, tres décadas 

después, ya a las puertas de la abstracción y simplificación 

expresivas de obediencia geométrica y logo-numerológica, 

en 1945, se vuelve a autorretratar, al lado de una esquelética 

muerte, como diablo en el velamen de la primera escena 
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7  Para un análisis demorado de la 
omnipresencia de la plasticidad y de sus 
consecuencias, de su contextualización 
plástica y de la apertura de la escritura y 
del discurso literario almadianos a otras 
expresividades y lenguajes artísticos, 
disculpen que remitamos a la monografía, de 
nuestra autoría, A Pintura nas Palavras (1996). 
Puede también consultarse el artículo «Da 
Visão como Obsessão Totalizadora» (2001), 
que reproduce, de manera parcial, el texto 
de la conferencia así titulada, proferida por el 
autor de estas páginas, el 12 de Mayo de 1995, 
en el real Gabinete Português de Leitura de 
rio de janeiro, dentro del curso «Orpheu 
e Presença», perteneciente al ciclo «Do 
ultimatum ao advento do Neo-realismo: Um 
per-curso entre a messe e a ceifa».

8  Además de los significados con que Almada 
pretende cargar el adjetivo, también en el 
sentido en el que supone una síntesis de la 
destrucción y de la construcción que opera 
como principio estructurador de la narrativa. 
Tal vez, sería más exacto denominar esta 
paradójica síntesis en los lúcidos términos 
de un “destruir” entendido como “realizar-
se outro objecto ou noutro”, sirviéndonos 
de la fórmula expresiva con la cual el 
surrealista António Maria Lisboa (1977, 215) 
quiso resolver tal antonimia, de una manera 
antidialéctica, en su postulada “união dos 
contrários”, en el «Livro XII» —titulado “Certos 
outros sinais”—, constituído por un collage 
cersarinyano de fragmentos de cartas suyas.

del tríptico de la Nau Catrineta de los murales de la ‘Gare 

Marítima de Alcântara’, como, con perspicacia, ha sugerido 

el crítico rui-Mário Gonçalves (2005, 22) —por cierto y 

si me permiten la osadía, murales excelentes (y mucho), 

pero minusvalorados en su innecesaria comparación con 

los posteriores (otros —no lo deberíamos olvidar— en 

concepción y objetivos) de la rocha do Conde de óbidos.

Item más. El yo de Almada multiplica su omnipresencia, 

autografiando, por autorretrato y/o por autobiografía, su 

verdadera efigie exterior o su veraz caracterología interior, 

pues como aclaró Carlos Severi, en Le principe de la chimère, 

una imagen, una representación quimérica, sea realista o 

abstracta, es siempre una “représentation de relations”. ya 

no sólo con palmaria evidencia —y debo recordar cuán difícil 

es hacer ver lo evidente— en su peculiar y extraordinaria 

escritura ‘poética’, mas también —suponiendo que una tal 

distinción pueda ser operativa para su obra— en el acontecer 

ficcional de su discusividad narrativa, en la aparente asepsia 

de su ejercicio ensayístico y en el referido absolutismo, 

abstractizante y lacónico, de sus textos teórico-interventivos.

Se podrían alegar innúmeras y obvias ejemplificaciones 

de lo ahora afirmado, pero nos limitaremos a poner 

solamente otro ejemplo intempestivo como muestra 

extrema, recordando una primera comunicación a la que 

ahora remitimos, que habíamos titulado «De pomenores 

e de pigmentos letrados» (Martínez Pereiro, 2014) y que, 

finalmente, fué publicada en la revista lisboeta Colóquio/
Letras. En ella, con intención reivindicativa, intentamos 

analizar críticamente tanto el caráter paradigmático y 

proyectivo de A Engomadeira (Novela Vulgar Lisboeta), 
en la coherencia sinuosa del, en ocasiones, contradictorio 

percurso literario y/o artístico de Almada Negreiros, como 

la pertinaz y duplicada exigencia plástico-escritural que, 

equilibradamente, edifica esta inigualable novela, que, con 

certeza, es un buen ejemplo de l’alittérature contemporaine, 

que Claude Mauriac, en 1956, ya conceptualizaba y 

delimitaba, de manera perspicaz, en un lúcido ensayo así 

titulado.

En este sentido, además de disertar sobre la cuestión 

de pormenor de los referentes pictóricos de esta narrativa 

peculiarmente “interseccionista”, en el contexto de la 

paradójica destrucción constructiva que la estructura, 

ponderamos la representación de relaciones de um simple 

—pero relevante— affaire visuelle: el del canibalismo y la 

extensión de tematizaciones y referentes plasticizantes en 

la textualidad ficcional de un Mestre Almada, que, con una 

diferente dosificación, ya profeta del pasado, continuará 

a practicar, obsesiva e sinuosamente, en su diversiforme, 

productiva y dilatada trayectoria creativa.

Es en ese contexto plasticizante y de omnipotencia de 

una visualidad no menos omnipresente7, en el que podemos 

referir la “metalsintética”8 novela vulgar lisboeta, escrita 

y reescrita entre 1915 y 1916, como un ejemplo (otro) de 

la omnipresencia del ‘yo’. Esa presencia, reapropiadora, 

se produce por medio de la incorporación referencial de 

su ‘pintura en las palabras’: en primer lugar, por medio 

del “Cristo verde” e “inteiro”, pero “sem cabeça”, como 

el intrusivo narrador significativamente nos dice, o ‘sem 

feições’, como realmente es el publicado por Almada como 

capa de A Ideia Nacional de 20 de Abril de 1916, com 

la leyenda “Semana Sancta”; en segundo lugar, por las 

prolongaciones plásticas de la protagonista en dos versiones 
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al óleo de 1933 y en un dibujo no Sempre Fixe de 11 de junio 

de 1935.

Todos estos referentes plásticos permiten reconstruír la 

autorrepresentatividad y el autobiografismo inherentes, así 

como los vectores ideológicos que orientan la intervención 

del narrador interventivo, indudablemente (re)presentación 

de un Almada —o, más bien, de un Almada doublé en 

narrador, trasunto o esquiva transubstanciación de sí 

mismo— que constata la “estagnação” de una sociedade 

que no daba el paso ‘civilizador’ de la vida a la Vida por él 

preconizada para superar la desnutrición emocional de la 

“engomadeira”, en un proceso —también traspasado por un 

cierto bergsonianismo— de “civilização” nietzschianamente 

dionisíaca, por medio de la ‘adquisición’ irracionalista de 

una moralidad antiburguesa, una indiferente entrega a los 

estupefacientes y unas relaciones sexuales notablemente 

disolutas.

De todos modos, bien es cierto que, en los intersticios de 

su expresión poética, y aún más en su poesía considerada 

tout court como tal, es en donde especialmente se revelan 

los fragmentos de una autobiografía que, intelectualmente, 

no ha cesado de reinventarse y travestirse, en la que 

la cronología de las etapas del itinerario, en no pocas 

ocasiones, está enmascarada por los avatares y la fortuna de 

la escritura y/o de la edición. De un modo complementario, 

no es menos constatable el peligro derivado de lo que 

los últimos y excelentes editores de su poesía en 2001 

han llamado “o aspecto private joke de vários poemas” —

disculpen, en este sentido, un recuerdo personal que nos 

lleva a la década de los 90 y a las deliciosas e intrigantes 

cartas que nos llegaban con las consultas de una Maria 

josé Almada Negreiros plenamente conocedora de tales 

armadilhas y enigmas particulares.

Para hacerme entender mejor, permítanme que convoque 

unos versos del ejemplar poema «Os ingleses fumam 

cachimbo», escrito em Paris em 1919, por un Almada 

Negreiros que, en verso de «Panorama», a “deixar o sonho 

sonhar” (Almada 2001, 170), ya ha pasado de la provocación 

para la vocación, evocándose lúdicamente e inscribiéndose, 

tautologica y narcisísticamente, a sí mismo por medio del 

“cachimbo”, el “retrato de um egípcio”, los “olhos muito 

grandes”, el color “verde” y el “diabo”:

Já vi um cachimbo parecido comigo,

Quis comprá‑lo,

não me venderam,

disseram que era o retrato de um egípcio!

tinha os olhos muito grandes

e era forrado de verde!

toda a gente se fartava de rir

Com o diabo do cachimbo

parecido comigo!

há sempre muita gente

diante da montra

Onde está o cachimbo

(almada 2001, 63)

En fin, es por y a pesar de estos motivos que, con todas 

las reservas, para expresar la figura del hombre y del artista 

Almada por detrás de sus representaciones poemáticas, 

podríamos servirnos de la exactitud poética de la voz 

alegorizante de «O caçador» “que deseja encontrar-se 
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consigo-próprio”, cuando afirma: “e cada um de nós vai-vem 

autêntico entre o abstracto e o concreto” (Almada 2001, 122 

y 119) —palabras, por cierto, silenciadas por el “cazador [que] 

antes del fusil se acordó de que era poeta”, en el “espacio en 

blanco para el descriptivo de aquella mañana de agosto de 

mil nuevecientos y vinte y ocho [sic]” (Almada 2001, 215 y 

213), de «El cazador», más concentrada, menos sentenciosa 

y no menos significativamente exacta versión del anterior 

poema en portugués, a veces en un peculiar castellano 

‘aproximativo’.

En la diversiforme coherencia zigzagueante de Almada 

Negreiros, entre la ruptura y el orden creativos, este 

obsesivo ejercicio continuado de autorrepresentación, 

directa o ambivalente, quizás se explique porque el 

autorretrato constituye un lugar y se sitúa en un ámbito 

donde lo experimental y lo clásico se concilian de una 

manera más fácil. Sobre todo cuando este ejercicio 

autorreferencial es definido a partir de elementos simbólicos 

que sirven para delimitar tanto al personaje como a la 

persona, superponiendo o sustituyendo la instrospección, 

característica del retrato psicológico, por la interpretación 

simbólica a través de diversos rasgos estilizados.

Por otro lado (que no por otra parte), debemos tener 

también presente que, como escritura de sí y del yo en 

que se erige, la manera autobiográfica almadiana ya 

no es biográfica sino más bien psicográfica: es la de la 

autobiografía profunda o, mejor, la de una proteiforme 

autografía, porque tiende a poner entre paréntesis la 

narración de la vida, a abstraer los sucesos que lo han 

marcado, a rechazar las anécdotas y porque, con Henri 

Meschonnic, conforme el tiempo avanza, más comparte 

la idea de que “la vraie biographie, l’écriture de la vie, est 

l’activité poétique” (1982: 87).

En fin, centrándonos ya brevemente en los dos autorretratos, 

digamos que ambos integran una cita de palabras de braque 

(la constatación de que “A arte é feita para perturbar, a 

ciência assegura”, en el primer caso, y la iconoclasta mot 
d’ordre “n’adhérez jamais”, en el segundo), además de que 

coinciden tanto en el uso de la memoria autobiográfica, 

deformada y transfigurada con rastros de múltiples 

impregnaciones, como en el referente biográfico que emana 

de los números —simbólicos, comme il faut!— de las fechas 

que, desde los títulos y de diferente modo, los sitúan en el 

tiempo biográfico-vital de quien es figurado y/o letrado: 

«Almada — Autorretrato (893-43)» en los 50 y «De 1 a 65» 

en los 65 años de vida del metamórfico creador.

Con el primer autorretrato, podemos decir que pasamos 

de la ‘pintura en las palabras’ de, por ejemplo, la antes 

referida novela A Engomadeira, para, more geométrico, ‘las 

palabras en el dibujo’. Desvío procedimental y matérico que 

se produce, especialmente, a partir del año 1943, en el que, 

por una parte, antes del estudio del canon, Mestre Almada 

comienza a desarrollar sus impresionantes pinturas murales 

de la década de 40, y en el que, por otra parte, ya camino de 

constituirse en una especie de omnisapiente panepistemom, 

también comienza a elaborar, de manera obsesiva, sus 

esotéricas reflexiones geométrico-numerológicas para el 

ensayo especulativo Ver —como es sabido, solo publicadas 
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póstumamente em 1982, como un conjunto inacabado, y 

resumidas, casi testamentariamente, en el panel Começar 
(1968-1969)9. 

Tal vez la mejor representación de ese cambio —en cierta 

medida, espiraladamente retroactivo, dígase también— sea 

este dibujo en grafito sobre papel «Almada — Autorretrato 

(893-43)»10, auténtico y extraordinario ‘outrorretrato’ con 

citas —que, en cierta medida, substituyen la representación 

plástica de la reflexión y de la meditación especulativa11—, 

por detrás del rostro geométrico-caricaturesco evocado en 

abstracta síntesis de largos trazos.

Fechado en 1948 y reproduzido por primera vez en ese 

mismo año en la publicación independiente de «Mito — 

Alegoria — Símbolo: Monólogo Autodidacta na Oficina 

de Pintura», texto introductorio a la ya referida obra 

proyectada y reproyectada una y otra vez, probablemente 

parte de retratos fotográficos de composición y 

mirada frontal, bastante anteriores en el tiempo12, 

sobreponiendo a la frontalidad de la que parte un perfil 

de tenor levemente cubista, estilizado o transcreado en la 

pluralidad del negro.

Además de su incidencia caracterizadora, a través de 

muy pocos trazos que lindan con lo caricatural —pero 

no en el sentido deformante habitual, sinó más bien en 

el satírico-etimológico de caricare— y su traslación de 

los efectos de su luz lateral, a diferencia de los contornos 

del dibujo prefotográfico, o mejor afotográfico, los 

almadianos no están carentes —por referir el ya mencionado 

rappel‑à‑l’ordre y el ritorno al mestiere de los clasicistas 

italianos— de aquel sapore di verità que, en general y 

como decía Andrea de Chirico, transmutado ya en 1914 en 

el ‘músico metafísico’, pintor y escritor Alberto Savinio, la 

pintura ha tomado de la fotografía.

9  reflexiones adelantadas en su plasmación 
abstracta en las telas geométrico-
numerológicas expuestas en 1957, en el ‘I 
Salão da Fundação Calouste Gulbenkian’, e, 
híbridamente, con figuras, esquemas y citas, 
en el tapiz «O Número», realizado en 1958 
para el Tribunal de Contas lisboeta. 
Por otro lado, no podemos —ni, en realidad, 
queremos— evitar una ocasional coincidencia, 
en su carácter final y extremadamente 
radical, pero también un elucidativo paralelo 
paranomástico, que, a partir de la palabra 
francesa que corresponde al Começar 
almadiano, nos sugiere el título de la última 
obra en prosa de una cierta extensión de 
Samuel beckett, Commencer —publicada en 
1961 (y, en su versión inglesa en 1964 como 
How It Is), pero ya finalizada en agosto de 
1960— con Comment c’est: ‘¿cómo es?’ 
—‘como é que é?’.

10  Ahora bien, reconocer este carácter 
representativo de la guinada geométrico-
numérica almadiana, sin embargo, no significa 
necesariamente que este ‘dibujo letrado’ deba 
ser considerado, con un cierto reduccionismo, 
como una mera realización de estricto 
geometrismo, generada a partir de ese 
proceso de mudanza en ciernes.

11 Meditación especulativa que, rozando una 
irresoluble contradicción —que no podemos 
dejar de considerar de difícil resolución o 
síntesis, a pesar de la argamasa simbólico-
numerológica de la ‘divina proporción’—, 
consigue donner à voir el paradójico 
carácter singularmente plural —por su 
acumulación de concepciónes, tiempos, 
contextos y contornos, conceptualmente 
diversos y temporalmente distantes— 
de la autodefinición intelectual que las 
citas y referencias suponen. Heteróclito 
conglomerado, pues, que es fácil de percibir 
con la simple enumeración de los autores 
referidos: Delacroix —y, a través de sus 
palabras, Homero y los ‘antiguos’—, braque, 
Picasso, Arquitas de Tarento —más presente 
por extenso—, Aristóteles y, encadenados, 
Platão citado por Vitrubio y este último 
también citado por Luca Pacioli di borgo y 
por Francisco de Holanda.

12 El lector puede ver, por ejemplo, la 
fotografía, suavemente geometrizada y 
coloreada, en las capas y, el original en blanco 
y negro, en la página de rostro de la edición 
de sus Poemas de 2001, que aquí utilizamos.
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realismo caricatural, pues, que no se pretende una 

afirmación, que es un oxímoro, una contra dicción en sus 

terminos, una cosa y la contraria de sí misma —definición 

autodefinitoria esquizoide que permanece duplicada, 

prefiriendo lo espacial (al sugerente modo de “le espace 

du dedans” michauxiano) del autorretrato a lo temporal de 

la autobiografía, por su actitud refractaria a respecto de la 

consideración comunal de esta última. Preferencia que, por 

otro lado, ayuda a edificar, al mismo tiempo, un símil, un 

paralelo de uno de aquellos “personnages conceptuels” de 

los que Gilles Deleuze hablaba, refiriéndose a los retratos 

setecentistas de Demócrito.

Traduciendo un modernísimo pensamiento antiguo, 

in estatu nasciendi, que se refuerza con el contenido de 

las citas que tamizan el dibujo, auténticas inscripciones 

de la identidad biográfico-intelectual —en una obra que, 

en muchas ocasiones, busca negar sus filiaciones y sus 

parentescos, que se reitera temática y retóricamente 

y que tiende a la introversión y a la involución13 —, su 

composición (des)vela en filigrana la estructura geométrica 

y la proporción áurea, neutralizando, entre lo racional y lo 

instintivo, la esquizoide seguridad del rimbaudiano “je est un 

autre”:

Aprovechando la orientación contraria al tradicional y 

gastado periodismo del “realizou-se ontem”, entre 1956 y 

1963, bien es cierto que ya disminuída desde el año 1957, el 

segundo y dúplice retrato del poema y del dibujo almadiano, 

«De 1 a 65», fue publicado, 3 de enero de 1959, en el 

renovador —a pesar de dirigido por el salazarista Amândio 

Cesar— suplemento literario «Diálogo», del lisboeta Diário 
Ilustrado —ficcionalizado hiperbólicamente en su tentativa 

renovadora por Urbano Tavares rodrigues en su novela Os 
insubmissos— y republicado, el 10 de febrero de 1966, en 

ABC — Diário de Angola de Luanda.

La parte gráfica de esta realización compósita y 

diversiforme supone un autorretrato de forma antiacadémica 

y contenido nada aggiornato: hay un máximo de 

simplificación en relación a la apurada presencia de lo 

esencial identificativo, básicamente, ojos y nariz que, en 

el modo curvilíneo de su trazo continuado, consiguen 

evocar el ausente contorno del rostro —como otros 

dibujos geométricos, por ejemplo, ya con solo sus grandes 

y expresivos ojos, que preceden y siguen a este14 —, 

incorporando la vaga alusión geométrica a las ‘asas’ (en un 

ambiguo rostro, o mefistofélico o algo demoníaco) referidas 

en el texto escrito.

Por otro lado, la ‘parte letrada’ se conforma en un poema 

igualmente sintético —en tamaño— y metafórico —en 

13 La obra de otro autor-fénix, que josé-
Augusto França tan extraordinariamente 
caracterizó, ya en 1974, como “o português 
sem mestre” (y, añadiríamos nosotros, 
sin memoria), y que también podría 
haber sido llamado el “météore sans 
origine”, sirviéndonos de la expresión que 
Maurice blanchot empleó para referirse 
a Lautréamont. La obra, en fin, de quien, 
deseando descontaminarse de lo libresco, 
busca una originalidad sin origen y sin 
modelo y, como Michaux en sus Émergences, 
résurgences, podría afirmar: “je ne veux 
apprendre que de moi”. 
Por cierto, aquel Michaux que, como o 
‘profeta’ Almada —“Invente-se a machina 
de reproduzir o cérebro! Industrialize-se o 
génio!” (K4 — O quadrado azul)—, vaticina, 
en su excelentísimo Portrait d’homme, una 
más matizada máquina para interpretar 
el pensamiento sin palabras: “Un jour on 
inventera un appareil. Il n’y aura qu’á se 
mettre dedans. Il dira ce qui se passe en vous. 
Il fera connaître les vrais originaux, ceux qui 
ont de l’imagination”.

14 Con mirada retrospectiva, en la 
‘esquemática’ y ‘radiográfica’ visualidad que 
genera, vemos como sumamente rentable 
y preciso este recurso almadiano a una 
esencialidad despojada, que, cuando es 
convocada, facilita el aumento del efecto 
significativo, imagético y sígnico, del dibujo, 
frente al “inquinamento immaginifico” o 
la “ipertrofia segnica”, de los que, en la 
actualidad, tanto nos alerta y tanto denuesta 
el venerable y agudo pensador Gillo Dorfles 
(2008: 20).
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expresión (obvio, si lo comparamos con el paralelo resumen 

del decorrer vital previo que pueda suponer el ya referido y 

largo poema «As quatro manhãs»)— de los trece lustros del 

devenir biográfico, de los condicionantes y su superación, 

con un claro mensaje de autonomización, independencia, 

autoconocimiento, ascensionalidad y esencialidad —Evviva 
l’essenziale!:

de 1 a 65

«N’adhérez jamais»

georges braque

nasci d’asas

com asas

cortaram‑me as guias

de pé no chão

vieram os filhos

cortaram‑me os pés

cresceram as asas

sei só voar

sem pé em terra

sem pé no mar

tenho pé no ar

filho d’asas

sabe voar

(almada 2001, 189).

De todos modos, con quien mejor conceptualizó los 

miroirs d’encre, Michel beaujour, se sabe (o se debería saber) 

que el autorretrato hecho —como este también lo es— de 

palabras (y nó solo) es una “mimésis sans illusion”, “une 

tentative incertaine de retour”, por lo que la función del 

escritor consistirá en “forger sans magie un simulacre textuel 

du lieu-miroir perdu” (1980, 341).

Para finalizar, ratificando su vigencia como descriptio 

que hace ver lo que está ausente, como “um modo singular 

[o da magia do retrato] de urdir um tempo para além do 

tempo” —josé Gil dixit del arte de retratístico (2005, 20)— 

constatemos, por lo tanto, que el ‘autorretrato figural’ y el 

‘o(u)trorretrato letrado’ —que, de manera sucinta, acabamos 

de comentar—, asumen un artesanato sumamente iconófilo 

de lo pictural y minimalista y diverso en lo escritural, ante un 

público ávido de manierismo y reconocimiento, distante del 

citacionismo decadente e intelectualístico.

En fin, con esta heteróclica y (muy) parcial exposición, 

a pesar de tratar quizás solo sobre “desinteresantes” 

cuestiones de pormenor, esperamos haber contribuído en 

algo para diversificar la efigie estereotipada de un Mestre 

Almada15, víctima de la distorsión de las vogas limitadoras 

y edulcorantes que ha sufrido, asociándolo en exclusiva a 

la provocación modernista o a la obsesión numerológica 

—que, recordémoslo, también acompañó, sin mayor daño 

para sus escritas, a un Dante, un joyce o un beckett—, y, por 

incomprensión, dejando el resto en la semisombra. y esto 

ha sucedido también porque se ha olvidado que la función 

15 A pesar de que, por muy raras, abstractas 
y esotéricas que sean algunas de sus obras —
de hecho, el iceberg podría ser una adecuada 
metáfora para referirse a su producción 
multiforme, tanto por lo que oculta como por 
su deriva—, sus no raros textos-conferencias 
—que, con insatisfacción, nos hemos visto 
obligados a marginar en esta disertación— 
destacan tanto por la particular eficacia 
de su explicarse, como por el poder de 
canalizar su interpretación. En realidad, 
Almada se explica demasiado y con tanta 
fuerza que, desgraciadamente, ha llamado 
más la atención de los comentadores que 
glosan estérilmente y menos la de aquellos 
ensayistas e intérpretes más sagazmente 
‘profundizadores’.
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intransigente e iluminada del polemista y/o del predicador, 

el culto a sí mismo o su actitud refractaria a cualquier 

exhibicionismo genuflexo, es lo que ha podido abrir camino 

a la función anárquica del magnífico creador transgresivo 

que, con su dandysmo existencial, su odio a la mediocridad 

y su sabia estética de la diferencia16, sin duda, Mestre 

Almada fue.
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resumo

Existe uma continuidade no pensamento de Almada Negreiros 
e josé-Augusto França que marca as noções que possuímos 
acerca da arte moderna em Portugal. refiro-me, em concreto, a 
um pensamento sobre as artes que Almada definiu nas décadas 
de 1920 e 1930 e cujas linhas gerais perpassam pela legibilidade 
historiográfica que lentamente, a partir de finais década de 1950, 
França começa a tecer em torno do modernismo. A partir dos 
diferentes estatutos autorais de cada um (Almada artista, poeta, 
performer, ensaísta «e tudo»; França historiador da arte, crítico 
e cronista) procura-se compreender os resultados da passagem 
de uma teoria estética a uma história da arte, e de uma visão 
particular sobre a situação artística nacional e internacional para 
o delinear de uma compreensão geral dessa mesma situação.
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ALMADA NEGrEIrOS | jOSé-AUGUSTO FrANçA | MODErNISMO | TEOrIA 
ESTéTICA | HISTOrIOGrAFIA

ABsTrAcT

There is a continuity in the artistic thoughts of Almada Negreiros 
and josé-Augusto França that influence the notions still held 
today about Portuguese modernist art. I am referring to the 
aesthetic reflections that Almada defined in the 1920s and 1930s, 
and the way some of his ideas penetrated the historiographical 
readings that slowly, from the 1950s, França starts to devise 
around modernism. regarding the different authorial statutes 
of each (Almada the artist, poet, performer, essayist «and 
everything»; França the art historian, critic and columnist), this 
paper aims to understand the results of the passage from an 
aesthetic theory to an art history, from a particular vision on 
the national and international artistic situation to the general 
understanding of this same situation. 
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1  A presente comunicação baseia-se 
em alguns dos argumentos por mim 
desenvolvidos em Escritos de Artista em 
Portugal: História de um Esquecimento, Tese 
de Doutoramento em História da Arte – 
Teoria da Arte, Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 
2013.

2  Por exemplo, a ligação do surrealismo ao 
grupo do Orpheu vinha já, pelo menos, de 
1952, como já foi antes notado (Crua 2011, 
36). Mas atente-se, também, que esse mesmo 
arco genealógico, de ênfase moderna, já havia 
sido efectuado antes pelos presencistas, a 
partir de 1927, e pelos artistas do Salão dos 
Independentes, em 1930, na resenha histórica 
presente no catálogo da exposição.

esclarecer a relação entre a teoria estética de  Almada 

Negreiros e o pensamento historiográfico de 

josé-Augusto França exige o enunciar de algumas noções 

prévias. No caso de Almada, o que me interessa na sua 

imensa produção estética e plástica é o conjunto de textos 

(por entre conferências, artigos e ensaios) produzidos 

entre meados da década de 1920 e meados dos anos 1930 

e coincidentes com a implantação do regime totalitário 

do Estado Novo. Defendo o teor estético destes textos 

seguindo as ideias de Osvaldo Silvestre acerca da definição 

de um «estética idealista» em curso no pensamento de 

Almada, tendente a «naturalizar o social» e a entrelaçar-se 

organicamente com uma ideia de Estado enquadrável num 

espaço conceptual pré-moderno (Silvestre 1998, 407-411), 

localizado pelo artista, em Portugal, na dinastia de Avis, tal 

como enunciado na conferência «Modernismo», de 1926. 

Deste modo, e muito mais do que insistir em extrapolações 

textuais e visuais devedoras das tradições da ekphrasis 

ou da ut pictura poesis, interessa-me antes entender que, 

ao contrário do proposto por Eduardo Lourenço, Almada 

foi também ensaísta, precisamente porque os seus textos 

revelam «alguém preocupado, objectivamente, com 

problemas ou questões suscitadas pela dificuldade ou 

perplexidade com que a experiência própria, dos outros ou 

do mundo é vivida ou ressentida» (Lourenço 1992, 13). 

Do lado de josé-Augusto França, interessa-me algumas 

ideias que desenvolve em A Arte em Portugal no Século XX 
(1974), em particular aquelas que definem um nexo causal 

entre a geração modernista do Orpheu, as experiências 

surrealistas do pós-II Guerra Mundial e a abstracção (ou 

«não-figuração») que, a partir de meados da década 

de 1950, começa a ocupar parte significativa do espaço 

público dedicado às artes visuais. Articulo estas ideias com 

Situação da Pintura Ocidental (1959) e com o modo como 

as formulações estéticas aí presentes determinam (dado 

que orientam os processos de escolha) os enunciados 

históricos de A Arte em Portugal no Século XX. é de notar 

que, entre uma e outra obra, decorre um período longo 

em que o historiador consolida o seu pensamento sobre as 

artes através do recurso a diversas matrizes teóricas, desde 

a sempre referenciável sociologia da arte (a partir do início 

da década de 1960), a contributos relevantes oriundos do 

existencialismo negativista do pós-guerra, da psicologia 

da forma (que está na base da ideia do «espaço ambíguo» 

que atribui à pintura de Vieira da Silva, por exemplo) e da 

psicanálise freudiana — todas estas influências detectáveis, 

em graus variáveis, em Situação da Pintura Ocidental. 
Para além deste corpo diverso de influxos teóricos que 

atravessam o trabalho de França, gostaria de sugerir um 

outro, que tem a sua origem nas perspectivas estéticas 

desenvolvidas por Almada Negreiros — uma influência 

que se tem mantido na sombra talvez devido aos (apesar 

de tudo) diferentes objectos sobre os quais incidem as 

respectivas obras: Almada ocupado com as determinantes 

estéticas das manifestações artísticas no momento em 

que decorrem; França interessado em conferir legibilidade 

histórica a uma «vida artística» que já aconteceu. Como é 

que esta influência se processa? 

No decurso da década de 1950 estão definidos 

os parâmetros que servirão de esteio à escolha dos 

acontecimentos nodais da arte portuguesa por parte de 

França2. é sabida a sua relação com o Grupo Surrealista 
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3  Ano em que a Fundação Calouste 
Gulbenkian inicia um programa regular 
de concessão de bolsas de estudo no 
estrangeiro, através do (entretanto extinto) 
Serviço de belas Artes.

4  França retoma em 1974 ideias previamente 
definidas em 1958 (num artigo publicado 
no Diário Popular de 20 de Março) em que 
mencionava a impossibilidade de os artistas 
portugueses «trabalhar[em] em condições de 
continuidade e de boa informação» (França 
1960, 31-25).

de Lisboa, com o qual expõe em 1949 e ao qual irá, 

gradualmente, agregar uma condição pivotal entre dois 

momentos da arte portuguesa. Em 1974, França pode 

já escrever que o surrealismo tornou-se «elemento de 

informação da história da arte portuguesa» pelo seu 

carácter de vanguarda e por ter estabelecido um nexo 

relacional entre um passado (o futurismo português, mítico 

e inacabado, dos anos 1910) e um futuro (a abstracção 

em contexto de novos fluxos migratórios de bolseiros a 

partir de 19573). São estes argumentos transformados em 

factos históricos que compõem uma situação artística 

que, a partir de finais da década de 1950, introduz uma 

«dimensão semântica» de base «dialogal» para a arte 

produzida entre nós na sua relação com os exemplos 

captados no estrangeiro (leia-se: Paris), promovendo uma 

inédita «temporalidade» (uma pertença à própria época) 

para o contexto artístico português que supera enfim a sua 

tradicional ausência de «“durée” estética» (França 1974, 516, 

526-527)4. 

Talvez por causa desta relação finalista que liga (no 

caso português) o surrealismo à abstracção, os esforços 

teorizadores de França pouco se detiveram sobre o primeiro 

e, pelo contrário inflectiram para a segunda. Com efeito, 

Situação da Pintura Ocidental dedica-se à prospecção das 

condições civilizacionais e estéticas para a emergência da 

abstracção. Aí define uma produção e vivência da arte nos 

anos de 1950 sob o signo da crise, apoiada por expressões 

como «mitologismo», «invenção», «espaço ambíguo», 

ou «desacordo». Com estes termos, França descreve a 

falência do carácter representativo da arte, no qual esta 

detinha «um papel social como detector mitológico» 

(França 1959, 31), quer dizer, transmissor por excelência de 

um conjunto de normas morais, geradoras de um «acordo 

social» aos quais um colectivo (social, cultural, religioso...) 

se «subordina[va]». A perda da função «mitologista» da 

arte prossegue, entre meados do século xix e as primeiras 

décadas do século xx, com o abandono das relações de 

semelhança entre as imagens e o mundo, e desemboca, em 

plena digestão traumática do «terror» da II Guerra Mundial, 

na incapacidade do homem em encontrar uma imagem de 

si no espaço projectivo da arte. A crise mitológica é em si 

a origem da miríade de pequenos «mitos de desacordo» 

(os “ismos” da arte moderna) que, longe de gerarem 

consenso, configuram uma «arte de protesto» e baseiam-se 

na «revolta» (França 1959, 29). é ainda essa crise que, pela 

desintegração da relação sujeito-objecto, favorece uma arte 

em que a «invenção» substituiu a representação (França 

1959, 33, 37). Segundo França, nos tempos de «crise» que 

se vivem, o único «mitologismo» possível é, em rigor, um 

«ultra-mitologismo», dado que auto-referencial, onde a 

imagem centrada em si mesma, carente de conexão com 

o mundo, se desfaz num «espaço ambíguo» onde já não 

existe a relação figura-fundo (ou sujeito-objecto) e pode, 

por isso, desenvolver-se numa liberdade imaginante e 

plena — desenvolvida na variantes “abstracção geométrica” 

e “não-figuração” (ou informalismo gestual), registos de 

um contexto artístico onde a figura deixou de ser possível 

na medida em que deixou de ser imagem de e passou a 

ser, unicamente e apenas, pintura, quer dizer, um universo 

autónomo e paralelo ao mundo propriamente dito, e sem 

comunicação com este. 
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Os textos de Almada que pretendo agora referir são, 

sobretudo, «Modernismo» (1926), Direcção Única (1932), 

«Arte e Artistas» (1933), «Mensagem Estética. Os Artistas 

raridade de Excepção e Outras Palavras Alto e bom Som» 

(1935), a revista Sudoeste (1935) e «Os Fundadores da 

Idade-Nova» (1936). Em comum têm a circunstância de 

se situarem no período de emergência e consolidação 

dos regimes totalitários europeus (e do Estado Novo), e 

têm a particularidade de prospectarem as condições de 

vanguarda (isto é, a capacidade socialmente actuante) da 

arte a partir da convicção da sua relevância civilizacional. 

Nos seus traços gerais, as concepções de Almada sobre este 

problema começam por atestar a arte moderna (à excepção 

do cubismo e do futurismo, entendidos como vanguarda) 

como um «estilo do século» passageiro e diverso do carácter 

intemporal e humanista da Arte, e tornam explícita uma crise 

de valores, de que os modernismos são sintoma, resultante 

da falência de um «pensamento comum» que dê conta das 

exigências humanas de actualidade cultural e civilizacional 

(Negreiros 1972c, 60-61).

O papel e a função do indivíduo no interior de um 

colectivo criador está na base da sua célebre fórmula 

1 + 1 = 1, na qual indivíduo + colectividade = unidade, 

expressão de um «modelo exemplar da formação e 

funcionamento da colectividade» (Negreiros 1972a, 98), em 

que a arte, a técnica, a sociedade e a política funcionam 

como um todo orgânico. E, mesmo que caiba ao indivíduo 

a autoconsciência das suas acções na construção dessa 

unidade, a «colectividade» é o «modelo invariável para os 

[...] actos individuais» (Negreiros 1972a, 95) e representa 

um desígnio maior, abstracto e institucionalmente definido. 

A arte surge como elemento agregador entre o indivíduo 

e o colectivo, adquirindo uma dimensão nacionalista, dado 

que ela «[tem] uma política, uma pátria e [...] o seu sentido 

universal exist[e] intimamente ligado a cada país da terra» 

(Negreiros 1972c, 64).

As primeiras dúvidas de Almada quanto ao papel central 

da arte na construção da orgânica indivíduo-colectivo 

acontecem por volta de 1933 (Negreiros 1972) e coincidem 

com a consolidação plena do regime e com o voto de 

confiança que, de certo modo, confere ao Estado enquanto 

garantia de uma restauração da ligação entre os indivíduos 

e um sentimento do colectivo. A atribuição dos Prémios 

do Secretariado de Propaganda Nacional em 1935 marca, 

no entanto, uma divisão de águas. Fernando Pessoa, por 

exemplo, numa carta que não chega a enviar, verifica já uma 

subordinação do «espírito» à «política» (Cunha 1987, 126) 

a propósito do discurso oficial proferido na cerimónia de 

entrega dos Prémios. Por sua vez, Almada Negreiros, falando 

publicamente, afirma a desadaptação congénita dos artistas 

ao serviço das regulações de uma dada colectividade 

(Negreiros 1972b, 199) — mas com isto acaba por ajudar 

o Estado a instrumentalizar os artistas na elaboração 

de uma identidade imagética colectiva, promotora da 

identificação dos indivíduos com a nação (corporizada na 

sua entidade governativa), ao mesmo tempo que prolonga 

uma perspectiva oitocentista de vanguarda (e do “génio 

maldito”) que é ineficaz perante o processo de obliteração 

dos caracteres individuais em curso na era dos totalitarismos 

e da estetização da política. 

Ainda assim, Almada intui o que está em causa e Sudoeste 

(1935) é o seu resultado. é aqui que mais claramente se 
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5  As referências à cultura clássica, e 
especificamente grega, nos textos de 
Almada remontam, pelo menos, a 1921, 
ano da escrita de A invenção do dia claro 
(Negreiros 1971, 139-180) e, neste ponto, o 
seu pensamento partilha a retórica europeia 
que, entre-guerras, procurou reconstruir 
as práticas artísticas a partir de formas de 
representação mais convencionais, revertidas 
inclusivamente para movimentos anteriores 
à guerra, como o cubismo, no qual foram 
detectados fundamentos gregos de ordem 
e de regulação matemática, como acontece 
em várias das investigações, acompanhadas 
de imagens legendadas, desenvolvidas por 
Charles-édouard jeanneret (Le Corbusier) 
e Amédée Ozenfant na revista criada por 
ambos, L’Esprit Nouveau (1920-1925), ao 
longo de diversos dos seus números (Fer et al 
1994, 17, 25).

6  Trata-se das quarto pinturas Porta da 
harmonia, O ponto de Bauhütte, Quadrante I e 
Relação 9/10, todas pertencentes à colecção 
do Centro de Arte Moderna josé de Azeredo 
Perdigão da Fundação Calouste Gulbenkian.

enunciam os problemas de uma arte sitiada pela política, 

esta ocupando o lugar da arte enquanto foco de emergência 

quer dos acontecimentos quer dos seus modos de 

visibilidade e anulando a desejável conjugação de arte e 

ciência que, na tekné grega, era o meio de «não separar o 

conhecimento do sentimento humanos» (Negreiros 1971a, 

45-46). é deste modo que por Sudoeste se desenrola 

toda uma arqueologia conceptual e espiritual tendente a 

restaurar essa relação sentimento/conhecimento, forma de 

restabelecer o âmbito civilizacional e cultural que marca 

a unicidade de um povo, o que passa por recuperar para 

Portugal os seus traços genéticos de origem (a cultura 

clássica europeia) e a sua independência telúrica (forma 

de dizer “identidade nacional[ista]”). é esta espécie de 

classicismo fundacional que serve uma identificação de 

Portugal a partir da sua geografia civilizacional, definida pelo 

território nacional, a Península Ibérica, a cultura ocidental de 

raiz greco-latina, a Europa e o Universo (Negreiros 1971b, 31), 

criando uma poderosa contra-imagem da identidade colonial 

e ultramarina que, nesses mesmos anos, era construída pelo 

Estado.

Almada está já ciente, apesar de o considerar necessário 

na hora presente, do risco de «aluvião místico do colectivo» 

(Negreiros 1971a, 51) implícito na instrumentalização 

ideológica posta em curso pelos regimes totalitários e 

nacionalistas. A sua contraproposta é, então, a recuperação 

de “mitos” (re)fundadores assentes na investigação das 

bases culturais ancestrais europeias e na actualização do seu 

traço mais perene (ou clássico), a vontade de conhecimento 

(Negreiros 1971c, 61), agora vertida localmente para uma 

articulação entre o popular e o erudito numa naturalização 

de uma cultura identitária simultaneamente inconsciente 

e auto-consciente (ou seja, ingénua). Tal passava por 

compreender o significado intrínseco de classicismo, cujo 

processo de conhecimento buscava, na essência, a forma, 

ou seja, a criação de uma legibilidade a partir do «informe» 

(Negreiros 1971c, 70) e do indiscernível5.

O modo como, a partir daqui, Almada enceta uma 

separação entre o perene e o transitório, entre o espírito 

e a realidade ou, nas suas palavras, entre o «humano» e o 

«social» (Negreiros 1971a, 48-49), demonstra bem a sua 

gradual evasão do terreno das coisas concretas perante 

a força avassaladora do contexto (os totalitarismos e a 

escalada da guerra) em direcção a uma esfera espiritual de 

tal modo emancipada da realidade que desta não retém 

senão as suas manifestações mais abstractas e intemporais. 

A partir da década de 1940, o artista empenha-se no estudo 

(há muito iniciado) do políptico de São Vicente, baseado na 

geometria pitagórica e consequente na sua obra plástica 

posterior, desenhando por aqui um destino mítico para 

a actividade artística que passa por estabelecer um arco 

entre o passado e o futuro que deixa em branco o momento 

presente. 

São estas as bases da abstracção geométrica e 

especulativa patente na série de quatro pinturas que 

Almada realiza em 19576 e, mais tarde, no mural Começar, 
que o artista efectua para o átrio da Fundação Calouste 

Gulbenkian, em 1968-1969. Para josé-Augusto França, 

estes trabalhos refundam os sentidos da arte realizada 

em Portugal, dado que consolidam o modernismo 

português a partir de uma dinâmica endógena e não 

de uma mera influência externa. Nas suas palavras, 



RHA 02 97 PARA uMA iDEiA Do MoDERNisMo EM PoRtuGAlDOSSIER 

–
–
–
–
–
–
–

Almada «inseriu miticamente o seu país numa corrente 

de conhecimento» (França 1983, 272, 164), ou seja, para 

o historiador as investigações do artista prepararam e 

justificaram um conhecimento de tipo português que 

participa, particularizando-o à especificidade nacional, 

do saber canónico ocidental (europeu) — uma ideia 

que segue, de resto, as próprias convicções de Almada 

acerca dos pressupostos das suas obras do período final 

de carreira.

Compreende-se agora melhor as condições através 

das quais a teoria estética de Almada contribuiu para 

configurar a visão histórica que França elaborou sobre 

a arte novecentista em Portugal. Há vários pontos comuns 

no pensamento de ambos. Por exemplo, a convicção 

acerca do desfasamento temporal em que Portugal vive, 

que Almada justifica pela ausência de uma ideia colectiva 

de nação e França fundamenta pelo conservadorismo 

e ignorância das instâncias oficiais de divulgação e 

promoção das artes. Ou, onde Almada refere a arte 

moderna como «estilo do século», França classifica-a 

como um conjunto de «mitos de desacordo» baseados 

na «revolta», verificando-se um semelhante entendimento 

negativo do modernismo (distanciado da “verdadeira” 

arte), não obstante ambos os autores o validarem como 

inevitável e consequente com os momentos sociopolíticos 

que se vivem. Daqui resulta, também, uma análoga 

consideração acerca da relação umbilical da arte com o 

seu contexto de origem, que nos dois casos passa pela 

verificação da degradação generalizada das suas condições 

ideais de formulação, nas palavras de Almada devido à 

falência das motivações humanas e sociais que presidem 

à relação entre o indivíduo e o colectivo, no entender de 

França pela desintegração existencial da relação sujeito-

objecto que dissociou o mundo reconhecível das imagens 

nele geradas. Para ambos os autores, são estas condições 

que impõem a necessidade de se forjarem novos mitos 

para o século xx, e as vias para a sua concretização são 

parecidas: para Almada, ela passa pela abstracção enquanto 

súmula formal e mítica dos conhecimentos adquiridos desde 

a antiguidade; para França, a mesma abstracção é vista 

como um «ultra-mitologismo» cuja auto-referencialidade 

imaginante trabalha para ultrapassar a falência do regime 

representativo das imagens. Essa abstracção reveste-se 

de pressupostos identitários e autóctones (baseados nas 

manifestações nacionais da cultura material visual, no caso 

de Almada, ou numa necessidade sociocultural emancipada 

de estrangeirismos, no caso de França) que se constituem 

ao arrepio das mais genéricas noções acerca do estilo 
internacional que caracteriza a arte moderna no seu todo, 

ao mesmo tempo que situam esses pressupostos num plano 

conceptual que reforça a pertença da cultura portuguesa ao 

seu âmbito europeu de origem. 

Há, assim, um pensar sobre as questões artísticas na sua 

relação com a sociedade e a vida que é comum a ambos 

os autores, com pressupostos e pontos de chegada afins 

e, o que é mais significativo, como tempos e aplicações 

distintos. Almada desenvolve estas ideias naquilo que 

se pode considerar uma fuga à realidade devedora 

dos acontecimentos sociopolíticos do entre-guerras. 

França segue um esquema conceptual semelhante 

para fundamentar, depois da guerra, a necessidade da 

abstracção. Trata-se de um conjunto de noções que, na sua 
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mistura de ensaiar novos cânones mitológicos para a arte 

com princípios vanguardistas oriundos do início do século, 

acaba por demonstrar toda a sua inactualidade perante a 

premência da realidade que, a partir de finais dos anos 1940, 

resulta das novas percepções suscitadas pelo mundo em 

transformação no pós-guerra e que se propõe, no campo 

das artes visuais, reconfigurar essa mesma realidade a partir 

dos seus dados sensíveis. 
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josé de Almada Negreiros 
com um amigo, Madrid, [1927]



resumo

Almada liga-se à expressão dramática, no sentido mais abrangente do 
termo, não como complemento da sua obra plástica, mas com uma técnica 
e uma criatividade direta, e com, em todas as suas peças, um rigor cénico 
— que, em boa verdade, assiste também a toda a sua criação artística: 
pois não são poderosamente dinâmicos, vivos, os quadros, os desenhos, 
as ilustrações, os frescos — e estes, interpretando personagens históricas, 
reais ou mitológicas, mas sempre com um sentido direto de representação?
Daí que o dramaturgo Almada Negreiros tenha escrito pelo menos 18 
textos dramáticos, dos quais se conhecem 14 no todo ou em parte, mas 
sempre significativos e coerentes. E desse conjunto, que não quero aqui 
priorizar, destaca-se a coerência de uma escrita sempre ajustada ao 
espetáculo subjacente, sempre moderna, então como hoje, e sobretudo 
cenicamente eficaz no sentido que confere significado específico à arte do 
teatro — a saber, a dimensão literária e a dimensão espetacular.
A partir daqui, mais duas referências devem ser feitas: cobrindo exatos 53 
anos de produção, as peças são sempre modernas no sentido mais nobre e 
mais abrangente. As primeiras, aliás, antecipam-se a certas correntes que 
alguns anos depois seriam consideradas, na literatura dramática europeia, 
como vanguardistas e definidoras do que se chamou, aliás mal, antiteatro 
ou teatro do absurdo. Antes de beckett, antes de Ionesco, já Almada 
escrevia teatro: nessa área, foi o primeiro, o percursor indiscutível dos 
nossos modernistas.
E mais: correndo e criando, de forma bem coerente, uma obra inovadora, 
que vai de cenas retintamente “lisboetas” aos mitos da cultura e da 
literatura europeia, sem nunca contrariar a linha temática e estilística e a 
simbiose de linguagem e conteúdos coerentes.

PAlAvrAs chAve
ALMADA NEGrEIrOS | EXPrESSãO DrAMáTICA | DrAMATUrGO 
| TEATrO MODErNISTA 

ABsTrAcT

Almada’s connection to the theatrical expression is, in the most embracing 
use of the term, not as a complement to his painting, but as full expression 
of artistic technique and creativity with a rigorous use of space and of 
the stage, similar to the use that one can find in all his artistic works. For 
who could dispute the power and the dynamics of his paintings, drawings, 
illustrations and frescos, representing historical figures, imaginary or real, 
but always with a perfect sense of acting?
Almada the Playwriter, wrote at least 18 plays, of which we know 14, 
some complete and others just parts. but even those of which only parts 
have survived show a solid storyline and internal coherence. Avoiding 
any attempt of ranking the plays, one notes a permanent concern with 
the scenic display, always modern and always so effective on stage, 
demonstrating a clear understanding of two dimensions of the theatre: the 
written word and the performance.
Two further references must be made: over a period of 53 years of 
playwriting, the plays are always modern, in the most compassing 
understanding of the term. And his first plays predate what was to become 
known in the European dramaturgy as the new, seminal and, I may add 
incorrectly, anti-theatre or the theatre of the absurd. before beckett or 
Ionesco, Almada Negreiros was a playwriter of modernity.
Furthermore, Almada presents us in a coherent way, a new theatre, 
covering with equal beauty and sense of spectacular, the most parochial 
scene of his native Lisbon and European cultural and literary myths without 
ever losing the symbiosis between word, meaning and style.

keywords
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Almada Negreiros liga-se á expressão dramática, 

no sentido mais abrangente do termo, não como 

complemento da sua obra plástica, mas com uma técnica 

e uma criatividade direta, e com, em todas as suas peças, 

um rigor cénico que, em boa verdade, assiste também a 

toda a sua criação artística: pois não são poderosamente 

dinâmicos, vivos, os quadros, os desenhos, as ilustrações, 

os frescos — e estes, interpretando personagens históricas, 

reais ou mitológicas, mas sempre com um sentido direto de 

representação?

O dramaturgo Almada Negreiros escreveu pelo menos 

17 textos dramáticos, dos quais se conhecem 13 no todo 

ou em parte, sempre significativos e coerentes. E nesse 

conjunto, destaca-se a coerência de uma escrita sempre 

ajustada ao espetáculo subjacente, sempre moderna, então 

como hoje, e sobretudo cenicamente eficaz no sentido em 

que confere significado específico á arte do teatro — a saber, 

a dimensão literária e a dimensão espetacular.

Aqui, só iremos proceder a uma análise, necessariamente 

breve e incompleta, a algumas das peças e a algumas das 

referências estéticas e — diga-se assim mesmo — filosóficas 

de Almada sobre a criação dramática e sobre o espetáculo. 

referências breves e por natureza e definição, limitadas.

As peças, cobrindo exatos 53 anos de produção, são 

sempre modernas no sentido mais nobre e mais abrangente. 

As primeiras, aliás, antecipam-se a certas correntes que 

alguns anos depois seriam consideradas, na literatura 

dramática europeia, como vanguardistas e definidoras do 

que se chamou, aliás mal, antiteatro ou teatro do absurdo. 

Antes de beckett, antes de Ionesco, já Almada escrevia 

teatro: nessa área, foi o primeiro, o percursor indiscutível dos 

nossos modernistas.

E mais: correndo e criando, de forma bem coerente, uma 

obra inovadora, que vai de cenas retintamente “lisboetas” 

aos mitos da cultura e da literatura europeia, sem nunca 

contrariar a linha temática e estilística e a simbiose de 

linguagem e conteúdos coerentes.

A dramaturgia de Almada Negreiros é vasta, e 

assinalam-se alguns textos que se perderam: “O Moinho” 

e “23, 2.o Andar” ambas de 1912 — restam algumas falas da 

segunda — “Pensão de Família”, “A Civilizada”, “Os Outros” 

(1923). Temos também cenas de “S.O.S.” (1928-1929). 

Na íntegra temos “Antes de Começar” (1919), “Pierrot e 

Arlequim” (1924), “Portugal” (1924), “Deseja-se Mulher” 

(1928), “Protagonistas” (1930) escrita em castelhano, 

“O Publico em Cena” (1931), de que durante anos só se 

conheceu uma versão inglesa de David Lay, a brevíssima 

cena de “Aquela Noite” e “O Mito de Psique”, ambas de 1949, 

e, passados que foram exatos 34 anos, “Galileu, Leonardo e 

Eu “e “Aqui Cáucaso” ambas de 1965.

Também importa referir que Almada é um teorizador do 

fenómeno e do espetáculo: a sua vastíssima e variadíssima 

obra geral demonstra-o bem: e nesse sentido, alternaremos 

aqui as referências e a análise das peças com alguns dos 

numerosos textos doutrinários e analíticos de Almada 

Negreiros sobre a criação estética, sobretudo mas não 

exclusivamente quando versa o universo da criação teatral 

e do espetáculo. 
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“deseja-se mulher” e “s.o.s.”: A unidade do individuo e da 
coletividade
E vejamos em primeiro lugar uma análise social e até de 

certo modo política, através de uma das peças basilares 

de Almada Negreiros e dos extratos de outra que a 

complementaria. Peças que retomam um certo ambiente 

histórico e social, no plano e na cronologia da época em que 

foram escritas. São elas “Deseja-se Mulher” peça referencial 

do teatro de Almada, e “S.O.S”, peça complementar da 

anterior mas de que sobrou apenas o 2.o ato, publicado em 

1935, no numero 2 da revista Sudoeste. 

Segundo o próprio Almada, ambas as peças integrariam 

um mesmo texto, ou pelo menos ambas decorrem de um 

mesmo projeto teatral. Almada nos diz, na “Noticia sobre 

um Ato de Teatro que a seguir se Publica”, o qual antecede, 

precisamente, a publicação do 2.o ato do “S.O.S”.

Faça-se uma longa transcrição, pois é muito mais 

interessante ler (ouvir) Almada:

“no ano de 1927, em madrid, comecei a trabalhar uma 

peça de teatro e na qual a palavra “unidade” fosse o 

grande motivo (…) Como porém não era um ensaio o que 

me propunha especular com essa palavra que reunisse a 

todos em legitima humanidade, mas sim um espetáculo de 

teatro onde comunicasse imediatamente com os públicos, 

depressa a palavra “unidade” foi completada pelas de 

“tragédia da unidade”. (…) mas na minha mesa de trabalho 

surgia uma novidade: era materialmente impossível, dentro 

da aceitação que o público ainda tem do teatro, conduzir o 

assunto reunindo‑o numa única obra”.

E daí, diz no mesmo texto Almada, a criação de duas 

peças: “a primeira dessas duas obras recebeu o título de 

Deseja-se Mulher e a segunda é o S.O. S.”

De facto, analisadas no seu necessário conjunto, 

percebemos o que as une e o que as complementa — e não, 

note-se bem o que eventualmente as “separaria”, porque 

ambas constituem a “Tragédia da Unidade”. Tragédia no 

sentido clássico de destino, pois o amor e os encontros e 

desencontros de Ele e Ela, na primeira, não são diferentes, 

na essência, dos encontros e desencontros do Protagonista e 

da Sua Noiva na segunda. 

E mais: os sucessivos ambientes do “Deseja-se Mulher”, 

a começar na “boîte -de- nuit” e a terminar no “mar de 

ondas rudimentar” onde a sereia discute com o marinheiro 

— na sua simbologia próxima e percursora de certo teatro 

do absurdo, conciliam-se bem com a “pequeníssima sala de 

espera” e com o “gabinete da direção” do “grande jornal 

O Estado, Diário nacional” do segundo ato (repita-se, único 

que chegou até nós) do “S.O.S.” 

Ambas as peças conciliam uma minuciosíssima e de início 

aparentemente realista descrição das cenas, com um ritmo 

de falas e ações que contraria e desmente esse realismo 

aparente. Por que estamos perante uma extraordinária 

antevisão, em muitas cenas e situações, do que viria depois, 

com por exemplo beckett ou Ionesco… o que mostra a 

indiscutível modernidade do teatro de Almada. 

E as duas peças são uma expressão teatral “única”, mesmo 

considerando que “Deseja-se Mulher” retrata o amor-

individuo, e “S.O.S.” retrata o amor-coletividade. Porque, tal 

como diz o Protagonista do “S.O. S.” — “a humanidade não 

pode continuar assim com os seus pedaços para cada lado” 
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pois “temos de colaborar todos em edificar a obra única por 

cima de todas as cabeças da terra!”

Almada diz que “no teatro todos são um”. E o lema 

-grafismo do “Deseja-se Mulher” não é precisamente “1+1=1”?

E acrescente-se ainda que este grafismo e este temário 

surgem também na peça “espanhola” de Almada, 

“Protagonista” escrita em castelhano. Lá está o “1+1=1”, 

em dois atos breves que põe em cena, literalmente “El 

Protagonista, Su novia, La girl n.o6, Los dos amigos del 

protagonista, El ángel de la guarda del protagonista, El 

disco de Gramófano”… E veja-se este estrato de uma fala de 

“El Protagonista”, que “Abre un linoleum negro donde esta 

escrito 1+1=1: — En esta época los numeros y donde todo se 

cuente por millones el problema sigue siendo la unidade”… 

e prossegue num longo monólogo. 

 Acrescente-se que em Madrid, entre 1927 e 1932, Almada 

expôs, escreveu, trabalhou na decoração do Teatro Munoz 

Seca e dos Cinemas São Carlos e barceló, e manteve um 

relacionamento muito constante com o grupo intelectual 

e artístico de ramon Gomez de la Cerna e da chamada 

Tertulia do Café Pombo. E haveria de dedicar um texto “à 

memória do muito querido companheiro Federico Garcia 

Lorca, por excelência a vocação de teatro em nossos dias”

os desenhos de “deseja-se mulher” e de “s.o.s.”
“Deseja-se Mulher” foi encenado pela primeira vez em 1963 

por Fernando Amado, numa iniciativa do Centro Nacional 

de Cultura.

Mas em 1959 “Deseja-se Mulher” tinha sido publicado, 

numa edição ilustrada com oito esboços de cena do próprio 

Almada, que enriqueceu a edição com a capa, num grafismo 

do lema “1+1=1” a vermelho e branco sobre fundo negro. 

A inconfundível assinatura do autor, com o prolongamento 

da letra d de Almada, valoriza a gravura da capa. 

 E este conjunto será retomado nas edições das Obras 

Completas, agora com os esboços de duas cenas do “S.O.S:” 

— e sendo de lembrar ainda que Almada pintou e desenhou 

numerosos personagens da sua obra — Arlequins, Pierrots 

e outros, muitas vezes relacionando-os diretamente com as 

peças alusivas. 

Aqui recordaremos as ilustrações para o “Deseja-se 

Mulher” e para o “S.O.S.”, em função das respetivas notas 

de cena. São desenhos singelos, indicativos, mas sempre 

justificados pelo texto respetivo. 

Assim, o primeiro quadro do primeiro ato de “Deseja-

se Mulher” passa-se “numa boite de nuit. Pequenas mesas 

redondas com os baldes do gelo”. E lá estão, no esboço de 

cenário, sete mesas, duas delas parcialmente encobertas por 

um biombo. No segundo quadro temos “uma casita isolada 

no campo. Mesa e duas cadeiras diante da casa. árvore 

ao lado. Vampa acaba de escrever na parede em grandes 

números 1+1=1” E vê-se uma árvore e uma mesa e duas 

cadeiras desenhadas. O terceiro quadro é mais complexo: as 

“quatro paredes mestras de uma casa ao centro da cena. O 

seu material batido pelo tempo. Nasceu uma árvore no meio 

da edificação. A árvore é exuberantemente frondosa” — e 

realmente o desenho tem 4 ramos principais e 25 tufos de 

folhas numa dezena de ramificações. 

O segundo ato — quarto quadro é mais simples; “Uma sala 

com a metade para o fundo elevada em estrado. Cadeiras 

no primeiro plano de costas para o publico”, seis ao todo. 

O quinto quadro passa-se no “hall de modesta pensão. 
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Uma escada sobe para outro andar” — e há uma minuciosa 

descrição de mobiliário devidamente ilustrada — malas 

cadeiras e mesa.

O terceiro ato abre com um singelo sexto quadro: “um 

poste de iluminação com os três olhos: amarelo, vermelho 

e verde”, por esta ordem… “o sétimo quadro reproduz” a 

mesma cena do terceiro quadro sem a árvore”. 

E na cena final, “aparece navegando um barco que para 

no meio do mar. O barco chama-se á proa 1+1=1. Traz um 

marinheiro” minuciosamente descrito…

Os dois esboços de cenário do que resta do “S.O.S.” são 

mais complexos. No primeiro, temos “uma pequeníssima sala 

de espera num grande jornal. Para dar melhor impressão da 

sua pequenez, o cenário ocupará apenas um lado do palco” 

O jornal chama-se “O Estado — Diário Nacional”, segundo 

se lê na parede. A sala tem mesa e 10 cadeiras alinhadas nas 

paredes. E numa porta lê-se, á transparência, (ao contrário) 

ALAS ED ArEPSE” …! 

E mais minuciosa ainda é a descrição do outro quadro: 

“sala de Direção de um grande jornal. O gabinete do Diretor. 

A parede do fundo decorada com o mapa de uma nação 

imaginária com as suas províncias e fronteiras entre os 

quatro pontos cardeais”. O mapa tem uma bandeira ao 

centro, mesa do diretor, mesa da dactilógrafa com máquina 

de escrever, e na porta, á transparência lê-se OãçCErID”…

“Portugal” — uma aproximação ao realismo 
Será este o texto mais “político” do teatro de Almada? Pelo 

menos, aquele que mais diretamente mergulha no contexto 

histórico e político (1924) em que se situa a ação, mas que 

envolve uma meditação intemporal sobre Portugal e os 

portugueses que é interessante referir, até porque menos 

habitual na obra de Almada.

Porque se trata de um conflito de ordem pública, de 

carateres e opções políticas indefinidas, mas que se 

repercute diretamente no contexto familiar. O primeiro 

e o segundo ato definem o conflito direto, tanto no plano 

pessoal como no plano político. josé, oficial do Exercito, 

é o único filho que resta de uma família em que o pai e 

o outro filho morreram no contexto de revoluções algo 

indefinidas; não há opções políticas diretas na ação. Maria, 

noiva de josé, teme o destino idêntico para o noivo: mas 

a Mãe de josé, pelo contrário, incita-o a envolver-se nos 

combates urbanos em curso. 

No segundo ato, estalou a revolução combatida por josé. 

refugiados em casa de Maria invadida por revolucionários 

civis que querem prender josé, são todos salvos pelo 

vizinho, nada menos que o Adido Militar inglês. E logo aí, 

nota-se uma situação algo insólita no diálogo, em parte 

escrito em inglês.

Mas essa “internacionalização” prossegue no terceiro 

ato, agora passado no “terraço de uma pensão numa 

praia estrangeira”. E curiosamente, a cena abre com um 

longo diálogo entre “uma senhora e uma rapariga”, escrito 

em francês. A rapariga francesa está apaixonada por um 

português. Será o josé? 

Em qualquer caso, este chega, acompanhado 

pela Noiva: e é á noiva que a rapariga francesa se 

dirige, perguntando-lhe como se diz “je vous aime” 

em português… A Noiva esclarece-a (“amo-te”) mas 

acrescenta que “en portugais on ne peut dire je t’aime 

que une fois dans la vie”. 
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E a ação desenvolve-se num contexto de equívocos. 

josé fala num livro intitulado “O Exilio”, que está a escrever. 

A noiva queixa-se de que “durante o livro todo, a noiva não 

existe!... Só aparece o noivo a falar na Pátria”: e não lhes 

compete salvar a Pátria.

Ouve-se um fandango, nada menos, e surge “um rapaz 

moreno, belo, tipo masculino de meridional”, português, que 

imediatamente é ameaçado por josé: e só não se agridem 

porque “atravessa a cena uma senhora de braço dado a um 

capitão do Exército Francês”. 

Tudo isto porque josé viveu em Portugal um conflito 

mal esclarecido. E a notícia da amnistia que permitirá 

a josé e á Noiva o regresso a Portugal os concilia. 

O conflito da Noiva com a mãe do Noivo provocou, da 

parte de josé, a mentira e “uma traição de morte”: “A Noiva 

— Tu não queres nada (…) eu bem sabia que os mortos 

haviam de matar-te”.

E há uma reflexão sobre os portugueses que não deixa 

de ser inesperada. “Tu és bem português: sabes defender a 

Pátria, Honra mas não sabes servir uma e outra.”…

A Noiva, diz a didascália final, “sai decididamente. josé, 

imóvel, segue-a apenas com os olhos. é uma linda manhã 

cheia de sol. E de repente o pano desce apressadamente 

como se estivesse atrasado!”

Esta é a única peça de Almada, ou pelo menos aquela 

em que a estrutura, na sua unidade, mais se sujeita a 

um estilo próximo do realismo. O que não prejudica 

a modernidade e qualidade da escrita e a solidez da 

estrutura dramática. reflete ainda o ambiente sociopolítico 

da época. E o recurso a personagens militares também 

não é habitual.

As peças breves 
referem-se aqui diversas peças em um ato. 

Inicia-se com o que resta de “23,2.o Andar”, cena que 

abre com um dialogo realista e rasteiro entre Camélia e a 

Sr.a Carlota sobre o mistério que rodeia Mário, um hóspede, 

“rapaz novo (que) deve fazer seis meses por estes dias que 

ele veio cá para casa” . Afinal, há um certo relacionamento 

entre a Carlota e o Mário, mas a peça interrompe-se 

com monólogo desmesurado, onde este revela a dúvida 

existencial que o domina: 

“mário (…) não sou de maneira nenhuma um rebelde, 

das necessidades comuns, mas, por ter sido iniciado na 

instrução ou cultura, que a eles lhes serve, tenho por isso 

mesmo também a necessário clarividência para prever as 

lagrimas no fim da vida ao fazer em mim as contas das suas 

necessidades comuns com o estropiamento pessoal que 

elas me tenham feito (…)”… 

O que contrasta com o realismo do diálogo inicial entre 

a Camélia e a Senhora Carlota: e não imaginamos onde 

esta cena interrompida a conduziria.

“Antes de Começar” assume um registo algo “ingénuo” no 

ajustamento ao diálogo dos bonecos. O boneco e a boneca 

nasceram juntos e dialogam numa perspetiva que os conduz, 

da busca do mundo exterior ao encontro do seu próprio 

mundo interior. O que ressalta é uma luta pela comunicação 

e pela identificação, que parte da subjetividade para a 

humanidade, simbolizada em cada um dos interlocutores. 

E também da sua própria subjetividade: “o que uma pessoa 

é por fora, é igual por dentro”. O boneco sabe que a menina 
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que criou a boneca é igual á boneca: temos aqui de outra 

forma, uma premunição do 1 + 1 = 1.

“Pierrot e Arlequim — ensaios de diálogo seguidos de 

comentários” surge como exemplificação de uma longa 

análise da essência do teatro. Mas a própria cena define, 

para cada personagem, um perfil e uma caracterização que, 

por contraste, comporta uma reflexão dialética acerca da 

própria humanidade:

“pierrot — eu necessito da minha tristeza pra saber onde 

estou, e se ando triste porque a não tenho, contudo sou 

feliz porque a encontrei e só a ela quero./ arlequim — pois 

a alegria, cá para mim, é andar a procura‑la! e nada de 

tristezas que fazem a gente velha! a chorar ou a rir o tempo 

passa da mesma maneira; portanto mais vale a rir”.

Mas a peça, na sua singeleza, serve de ponto de partida 

para uma análise profunda da essência do teatro, Diz 

Almada: “Pierrot é a tragédia do Homem e do seu Desejo e 

Arlequim é exatamente essa mesma tragédia”. E mais: “No 

teatro todos são um(…) toda a arte que passa do particular 

para o geral faz imediatamente teatro (…) desde o principio 

do mundo até hoje não houve mais de duas pessoas: uma 

chama-se a humanidade e a outra o individuo (…) Pierrot é a 

tragédia do Homem e o seu desejo, e Arlequim é exatamente 

essa mesma tragédia”… 

“O Público em Cena” será uma das menos conhecidas e 

estudadas peças de Almada Negreiros, escrita em Madrid 

em 1931 e durante anos dada como perdida, exceto numa 

versão publicada na revista inglesa “Adam” numa inesperada 

tradução em inglês de Charles David Ley e ao que parece 

publicada por engano: o que se propunha era a publicação 

de uma peça do próprio Ley… 

Em qualquer caso, o que temos diante de nós é um 

curioso ato de certa ressonância pirandelliana, através dos 

diálogos da Mulher e de um grupo de Atores com o próprio 

Público. é uma cena de teatro no teatro: “Ao subir o pano, 

estão dispersos pelo palco vários homens e mulheres. 

Todos falam desordenadamente (…) os que repararam que 

o pano vai subir procuram os bastidores para fugirem da 

cena, ou vão para determinado local, como se lho tivesses 

previamente indicado. Uma mulher distingue-se de todos 

pela impetuosidade com que procura disfarçar aquela 

inesperada subida do pano, diz a nota de cena.

E a peça inicia-se com um longo monólogo da Mulher, a 

qual explica ao Público que “não é novidade para ninguém 

que o teatro está em decadência. O público abandona 

cada vez mais o teatro e prefere os outros espetáculos”. 

Mas é interpelada pelo próprio Público que entra em cena 

e dialoga com A Mulher, com a Diretora, com os Atores 

e Atrizes, numa longa conversa de reciproca justificação, 

numa séria reflexão sobre o teatro, a sua essência e a 

sua crises. 

é que “hoje o Público subirá aqui á cena e vós, senhores 

autores dramáticos, ocupareis aí os vários lugares do 

público”, pois o teatro é “a arte de pôr a todos em 

comunicação nos mesmos entendimentos”. 

E mais; trata-se de umas curiosa definição da prioridade 

do texto, a partir do qual se desenvolverá o espetáculo. é o 

Público quem o diz: “Sem autores, não há arte. Com bons 

edifícios, boas companhias teatrais, mas sem autores não 

há Arte, só são possíveis exibições “. Mas atenção: o Público 

reconhece e afirma que está” nas mãos dos autores, (…) eles 

é que sabem dizer o que eu quero”. 

E curiosamente o Público fala também das conotações 

financeiras da Arte em geral: “o filão de oiro da Arte, da Arte 
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que vale oiro, e que todo o oiro do mundo não será bastante 

para a servir, está em cima da mesa de trabalho de cada 

autor” pois “a imaginação dos autores é o único segredo do 

mundo que faz nascer, correr e sem perigo de secar a fonte 

de oiro!”

é pois uma curiosa reflexão acerca dos problemas 

do teatro e, mais do que isso, da arte em geral, na sua 

componente de relacionamento com o público.

O brevíssimo ata de “Aquela Noite”, “escrito de uma 

penada das dez e meia da manhã às três e meia da tarde de 

29 de maio de 1949”, diz o autor, é muito mais uma novela 

do que uma peça, pois a descrição das cenas em muito 

excede o diálogo.

Um homem (Ele) dança, a mulher (Ela) observa-o. “Ele 

— A glória do meu renome, a satisfação da minha obra, a 

liberdade da imaginação tiveram uma única inspiração, foste 

tu, mulher, a minha mulher”, Lembra a “musa inspiradora” 

de “Deseja-se Mulher”. Mas sai um tiro, o homem morre — 

e a peça termina com um diálogo da Mulher com a Petiza, 

que antes chamara pelo pai e que descreve á mãe um sonho 

correspondente, num plano irreal, á cena — e fica a dúvida 

entre a realidade ou o carater puramente onírico e irreal da 

cena. Até porque “as personagens deixam de representar e, 

portanto, de se moverem bastante antes de descer o pano”… 

No mesmo ano, Almada escreve “O Mito de Psique”, 

releitura — espetáculo do mito clássico em quatro quadros 

— Afrodite, Eros, Hércate e um anunciado Psique, que se 

perdeu. O texto valoriza o diálogo, não obstante certo 

peso literário adequado ao tema e à evocação clássica, o 

que comprova a cultura estética e literária do autor…E são 

recorrentes longos poemas de evocação classizante.

Mas por vezes, o diálogo aproxima-se de certo teatro 

do absurdo, o que dá a esta peça breve um caracter 

conciliatório de estilos e épocas extremamente interessante, 

pelo contraste.

Por exemplo: “Ela — Penso em ti Hécate/ e nos teus 

devotos/ a quem o tempo lhes parou as idades/ e multiplica 

a cada um por si mesmo/ sem estar no humano/ sem estar 

no divino/sem lugar na vida/ sem lugar na morte/ sem outra 

oração/ que o seu próprio espetáculo/ de incapaz de amor/ 

a pedir compaixão/ a quem só há-de fugir-lhes./ 3.a Irmã — 

Eu já sonhei assim, e também quando estou sozinha./ 1.a Irmã 

— deixa-te agora de tonteiras, sim?”

E continua o diálogo no mesmo teor até final — um 

longo monólogo proferido por “Ela” e um poema proferido 

pela “Voz Dele” — e “ouve-se, um coro aflitivo de gritos” a 

encerrar!

E seguem a mesma estrutura alternante, digamos assim, 

as duas ultimas peças de Almada Negreiros, ambas como 

vimos depois de um silencio dramatúrgico de 16 anos — mas 

dramatúrgico, pois, para além da restante e pujante obra, 

Almada acompanhou, comentou e tantas vezes marcou e 

orientou a vida teatral e designadamente a produção das 

suas peças. 

E precisamente, num texto breve que antecede “Galileu, 

Leonardo e Eu”, Almada remete para Picasso, para o 

renascimento e para a sua própria obra a reflexão teatral 

que envolve esta peça breve: “Agora, aos 72 anos de idade, 

apresento em teatro exemplos da demoradíssima arte por 

espontâneo. Pintei antes a fresco as duas gares marítimas de 

Lisboa (250m2 cada uma) que estudei cada uma dois anos 

e meio e executei cada uma em setenta dias acompanhado 

apenas pelo mesmo operário chegador das tintas”.

Ora, o que a peça nos oferece é um longo diálogo entre a 

Mulher e o Homem, num cenário e num ambiente dominado 

por “Uma ogiva. Um pequeno vitral quadrado fortemente 
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colorido de assunto friamente geométrico: circulo inscrito 

em quadrado. Uma pesada esfera (que) oscila em pêndulo 

de um lado para o outro da cena passando em silêncio 

conforme a sua amplitude incomparavelmente maior do que 

a abertura da cena”. E ouve-se “o carrilhão da catedral muito 

perto”.

E a peça breve prolonga-se num diálogo que mistura certa 

dimensão transcendental, de certo modo religiosa, logo 

simbolizada no pêndulo porque o pêndulo se move: “Mulher 

— Oh é terrível/ se é verdade porque o não calaste?/ Não era 

o bastante sabê-lo para ti?/ Porque o disseste?/ Porque mo 

disseste se nada sei senão por ti?/ Porque puseste em mim 

esta perturbação entre nós ambos e entre nós e o mundo?/ 

Chamas verdade a isto que põe o mundo contra nós?/ Não 

é verdade também o mundo?/ São os dirigentes do mundo 

que estão contra nós. Contra a tua verdade!/ Será verdade 

coisa assim perturbar a paz?” 

E o diálogo prossegue um teor de cada vez mais exigência 

de conteúdos filosóficos e míticos: “Homem — As mitologias 

apagam-se mas acendem o seu singular. E este refaz-se 

constantemente onde não são possíveis empirismos nem 

conclusões.”Mas eis que surge um bispo que vem desculpar-

se por ter desprezado um livro, precisamente intitulado 

“Prometeu”, escrito e oferecido pelo Homem: “bispo — (…) 

recebi-o e de mau modo atirei-o para cima de uma mesa”. 

O bispo “ajoelha-se de mãos postas” e pede perdão a Deus 

por ter “escandalizado alguém” E a peça termina: Homem- 

Ouviste?/ Mulher -Ouvi: Prometeu”.

 “Aqui Cáucaso” retoma o mito de Prometeu alternando 

extensos monólogos de reflexão filosófica com intervenções 

dialogadas dos “jovens — 1.o jovem — o que lê, 1.a jovem — 

a que quer saber; 2.o jovem — O que comunica, 2.a jovem 

— A que mal sabe que conhece” — e o “Pastorinho — O que 

guarda” e cujo pai “também se chama Prometeu”. 

Mas a grande mensagem da peça é transmitida, em falas 

longas e de grande reflexão filosófica pela “Personagem” 

que surge no final para a conclusão: “Acabaram-se os 

plurais religiões mitologias políticas artes ciências idades e 

ficou livre o Singular e eterno Presente perpétuo e imortal 

o sagrado o homem, um a um, pessoa a pessoa”. E a peça 

termina com uma nota de cena que é, ela própria, uma 

densa reflexão filosófica, mas, ao mesmo tempo, um enorme 

potencial de espetáculo: 

“De há muito que já não se via a personagem com tantos 

que entraram e saíram com a mesma cadência e cada um 

em seu sentido sem se entrechocarem. De há muito também 

que o pano começou a descer irresistivelmente devagar. E 

desce. Ao subir de novo, prossegue a cadência ainda com 

mais gente. Apesar da multidão em movimento é evidente 

não dirigir-se em massa em nenhum sentido determinado”. 

Almada e a “facilidade” do Teatro. uma reflexão filosófica
O teatro de Almada Negreiros percorre, no seu conjunto, 

uma escala de acessibilidade imediata, perante o 

espetador, que nos leva do quotidiano epocal das primeiras 

peças, marcadas muitas vezes por um teor pró-realista, 

à destemporização digamos assim, de outros textos 

posteriores: neste aspeto, acabamos de ver, precisamente, 

a profunda reflexão filosófica do “Galileu. Leonardo e Eu” 

que parte da reflexão sobre Picasso e o renascimento, e 

“Aqui Caucaso” : ambas contêm sínteses do pensamento de 

Almada no plano estético e existencial. 

é significativo que Almada, num texto que denominou, 

precisamente, “O Meu Teatro” dedicado “a Fernando Amado 

que pôs em cena duas peças minhas : sinto -me pago em 
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artista e em amigo”, inclui, em nota preambular, uma reflexão 

estética e existencial sobre precisamente a arte do teatro 

— o dele, Almada, mas, mais ainda, o da criação literária-

espetacular que o teatro significa e representa. 

Afirma o princípio: “Teatro é o escaparate de todas as 

artes.” O que logo identifica a dimensão de espetáculo da 

criação teatral. E isto porque, lê-se no final do mesmo texto,” 

a não-ação em teatro parece contradição. Não ação é o que 

distingue teatro dos espetáculos cinema e televisão”.

No mesmo texto, Almada esclarece: “perguntaram-

me se teatro não era a mais facil das artes. respondi: não 

há artes mais fáceis, qualquer delas é facilidade. Teatro é 

facilidade, ali, à vista de todos”. E mais ainda: “Arte é tornar 

facil o difícil. O difícil é o espontâneo. Este vem no fim. Pois 

quando foi primeiro não estava lá o próprio”. E isto porque 

“a amplitude do significado de Teatro é tal que não suporta 

categorias. Apenas esta: o Teatro de Fulano. Nenhuma outra 

arte tem grafologia tão rigorosa. é impressão digital do 

autor. Cadastral”…!

Mas retome-se a evocação do pensamento e da análise 

estética de Almada no que respeita ao teatro. Em “O Pintor 

no Teatro” diz-nos o seguinte:

«O pintor vai ao teatro, a obra é de ibsen, gosta da obra, 

dizem‑lhe os entendidos que é teatro de tese, o pintor fica 

perplexo. O pintor vai ao teatro, a obra é de pirandello, 

dizem‑lhe os entendidos que é teatro de ideias, e o pintor 

fica perplexo. O pintor, é como Federico garcia lorca, não 

pode ouvir falar de teatros (plural) de teses e de ideias, 

nem de política em arte, nem sequer de arte social; vai ao 

teatro, a obra é de Federico garcia lorca, gosta da obra, 

dizem‑lhe os entendidos que é teatro social, e o pintor e 

o autor ficam ainda mais perplexos que dantes. até que 

numa noite o pintor já não pode mais e teve de dizer a 

entendidos:  

excelentíssimos senhores, eu não quero saber 

absolutamente nada de teatro, sou pintor, gosto de ir ao 

teatro como toda a gente, que se preza, gosta de saber 

como está a “sua” dela opinião e eu também me prezo, 

também gosto de saber como vai a pessoa da minha 

opinião. em madrid o pintor luigi bragaglia disse‑me 

isto: o teatro é como toda a arte: há‑de pôr‑se‑lhe tudo 

precisamente para o que não fica lá.  

“O que não fica lá” é a opinião do espetador. mas ai do 

autor que não tenha prevista na sua obra a opinião de 

qualquer espetador». 

Ora, permita-se uma “retificação” : o pintor Almada 

Negreiros queria saber de teatro e sabia muitíssimo de 

teatro — ou de outra forma não seria, ele também, o grande 

dramaturgo Almada Negreiros que aqui tanto temos 

evocado. basta ler as peças, basta ver os cenários e figurinos 

— mas há que ler ainda as inúmeras intervenções de Almada 

na teorização e na compreensão da arte do teatro…



josé de Almada Negreiros 
no Hotel Vitória, Lisboa, [1934]



resumo

ruy Coelho (1889-1986) é um dos mais esquecidos compositores 
do século XX, sendo quando muito lembrado acriticamente 
como “compositor do regime” durante o Estado Novo. Muito 
antes, porém, o enfant terrible apresentava a “ultra-moderna” 
Symphonia Camoneana e o histórico bailado A princeza dos 
sapatos de ferro, sendo então presença assídua nas inúmeras 
manifestações da jovem geração de artistas portugueses 
e reivindicando — com Almada — as pioneiras autoria e 
concretização de vários bailados antes mesmo da chegada 
dos ballets russes a Portugal… Ambos colaborariam noutros 
projectos, por entre agravos e desagravos, mas o pouco que 
se sabe sobre esta relação parece ter caído no domínio do 
mito obscuro. Pretende-se assim actualizar e clarificar este 
conhecimento, reconstituindo o percurso mútuo dos dois amigos 
e reflectindo sobre a sua relevância e as suas consequências no 
ideário e no imaginário das suas vidas artísticas, com especial 
ênfase no que ao período coincidente com a I república diz 
respeito. 
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bAILADO; BALLETS RuSSES; MODErNISMO; FUTUrISMO; ORPHEu

ABsTrAcT

ruy Coelho (1889-1986) is seldom remembered — and when he 
is, somewhat uncritically associated with Salazar’s dictatorship 
as “the state composer”. However, this enfant terrible once 
introduced the “ultra-modern” Symphonia Camoneana and the 
historic ballet A princeza dos sapatos de ferro [The princess 
with the iron shoes] as an active voice of a young generation 
of Portuguese artists. He had then claimed — alongside Almada 
— the original authorship and production of various ballets 
before the ballets russes had even arrived in Portugal... They 
collaborated on other projects through disagreements and 
reconciliations, yet what little is known about them appears to 
have fallen into the realm of myth. The aim of this paper is to 
update and clarify this narrative, retracing the mutual route of the 
two friends and reflecting on the importance and consequences 
of their relationship — as well as on the ideas and artistic scope 
of their lives, with particular emphasis on the period of the 1st 
republic.
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1  Transcrição livre a partir de registo 
radiofónico (rTP 1986).

2  MACEDO 1942, 88

3  VIEIrA NEry e FErrEIrA DE CASTrO 
1991, 155

4  idem, 169

«[...] — Como é que explica essa indiferença aos seus trabalhos? 

— Eis o mistério. Esse é o maior mistério de todos os mistérios.  

Eu compreendo como é que a natureza fez frutos de todas 

as qualidades, com sabor diferente... Compreendo!... A gente 

come uma maçã e é uma maçã. uvas são uvas. Morangos são 

morangos.  

Melão é melão. Melancia é melancia. Esse mistério eu 

compreendo, o mistério da natureza. 

Agora o mistério por que não se toca a minha música... esse 

mistério...  

Aí é que é o x do problema... Não percebo. [...]»

ruy Coelho em entrevista, aos 96 anos1

«[...] um caso notável seria injusto esquecer: a petulância 

valorosa de ruy Coelho, músico de temperamento 

revolucionário e educado nos princípios mais avançados da 

sua arte, chegado de Berlim e de Paris, com a pasta cheia 

de partituras nervosas e com um enorme sonho de vitória. 

A Camoneana, atacada nas virtudes mais nobres que possuía, 

fôra o hino guerreiro e encorajante da linda aventura da geração 

a que pertencia o compositor. [...]» 

diogo de macedo, “subsídios para a história da arte moderna em 

portugal ii”2

i — da “inexistência” de ruy coelho

quando, na sua História da Música Portuguesa, joão de 

Freitas branco nos apresenta ruy Coelho, alude evasiva 

e sumariamente a um “portuguesismo de outra época” e a 

uma tentativa de superação de influências estrangeiras “de 

forma a produzir música iniludivelmente portuguesa e de sua 

marca”. Como não pudesse atribuir as mesmas ambições a 

grande parte dos seus contemporâneos, pouco ficamos a 

saber a respeito da sua obra, até porque o autor termina o 

apontamento com uma inconsequente redundância: «[...] Por 

certo conseguiu, a seu modo, definir uma individualidade, 

porquanto a sua música não pode confundir-se com 

qualquer outra [...]» (FrEITAS brANCO 1959, 196-197). 

justiça lhe seja feita: em 1984, ainda a propósito de ruy 

Coelho, admite que «[...] quanto mais controverso é um 

artista português, mais precisamos de lhe conhecer as obras. 

é preciso não nos contentarmos com saber o que dizem dele 

[...]» (FrEITAS brANCO 1984). 

Avançando no tempo até à História da Música de rui Vieira 

Nery e Paulo Ferreira de Castro, percorremos o capítulo 

“Fim-de-século e Modernismo” e encontramos apenas uma 

breve referência — não a propósito de modernismo, mas de 

como foi ao género lírico que ruy Coelho dedicou boa parte 

da sua produção3. Noutro capítulo, muito de passagem, 

é anotada a sua colaboração com os bailados Verde Gaio 

— e são lembradas a ópera D. João IV e a oratória Fátima, 

atribuindo-se-lhe, neste contexto, o estatuto de “compositor 

semi-oficial” do Estado Novo4.

Anos depois, Alexandre Delgado publica um livro 

dedicado à sinfonia em Portugal. Abordam-se (naturalmente) 
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5  Cf. DENIz SILVA 2005.

6  Cf. DENIz SILVA 2010, 301-305

7  MEDINA 2000

8  Cf. bOrbA e LOPES-GrAçA 1958, 541-543

9  Cf. bETTENCOUrT MENDES et al. 2007, 15-16

as de joão Domingos bomtempo, Vianna da Motta, Luiz de 

Freitas branco e joly braga Santos . Segundo o autor, 

«[...] [de] fora ficaram, nomeadamente, as sinfonias 

Camonianas de rui Coelho […], compositor que 

desperdiçou o seu talento em obras heteróclitas e 

deficientes, artisticamente instáveis (a 1ª sinfonia 

Camoniana, com coros, data de 1914; rui Coelho 

escreveu também uma sinfonia em mi maior e uma Petite 

Symphonie) [...]» (delgadO 2001, 10). 

Todavia… heteróclito à luz de que gramática? Deficiente ou 

instável à luz de que doutrina? E que obras exactamente? Trata-se 

pois de um mistério insondável — tanto maior quanto o facto 

de nem a referida Symphonia Camoneana datar de 1914, nem 

Coelho ter uma Petite Symphonie (antes duas), nem se entender a 

referência a uma “Sinfonia em Mi maior” quando outras ficaram por 

mencionar.

Seis anos depois, Manuel Pedro Ferreira refere-se a 

uma «[...] linguagem sonora [...] largamente alheia às 

novas tendências artísticas [...]» (FErrEIrA 2007, 28). 

Mas, de novo, a que obras de ruy Coelho, específica e 

concretamente, diz respeito esta asserção? Nada se explica. 

Será preciso esperar até 2005 para que surja uma tese5 

que, em parte, procura abordar alguns aspectos da obra de 

ruy Coelho, e já na segunda década do século XXI surge 

uma nota biográfica um pouco mais detalhada6. Ainda 

assim, os contributos revelam-se profícuos em equívocos e 

na perpetuação de imprecisões e erros há muito repetidos 

e nunca verificados — desde a sua data de nascimento até 

aos títulos e datações das obras do seu catálogo — e em 

omissões de factos notáveis, contra o aprofundamento de 

aspectos talvez prescindíveis num texto de semelhante 

dimensão — será razoável, por mero exemplo, propor a 

aproximação de ruy Coelho aos “camisas azuis” de rolão 

Preto (proposição indocumentada, posto que a fonte a que 

o autor alude7, qual prosa semi-romanceada, também nada 

esclarece de facto), ao passo que se omite a estreia (notável 

para a história da ópera portuguesa) de uma sua partitura 

no Théâtre des Champs-Elysées, em Paris, sobre libreto de 

Charles Oulmont?

Em suma, ruy Coelho praticamente não existe nas 

narrativas musicográficas e musicológicas em torno da 

música portuguesa no século XX. Por outro lado, parece 

haver unanimidade em atribuir a Luiz de Freitas branco 

os louros exclusivos da “introdução do modernismo em 

Portugal”, ideia avançada por Fernando Lopes-Graça8 e 

desde então acriticamente repetida até aos dias de hoje. 

Alguns autores chegam até, insolitamente, a comparar a 

errância estilística de Freitas branco ao génio heteronímico 

pessoano9. O paradoxo revela-se especialmente irónico se 

tivermos em conta que Freitas branco — ao contrário de ruy 

Coelho — não logrou contactar nem mostrou simpatia pelos 

artistas próximos de Orpheu.

A que se deve este absoluto emudecimento? Os factores 

serão vários e quiçá merecedores de estudo avançado para 

sociológos e outros investigadores. Contra tal inexistência 

de dados e informações, considerou-se imperioso retraçar 

os percursos biográfico e artístico do compositor a partir do 

maior número possível de fontes primárias. A relação entre 

ruy Coelho e a geração d’Orpheu — donde os seus primeiros 

anos de carreira e o estudo do contributo da sua obra para 
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10  Sobre a Camoneana, a relação de Coelho 
com Theophilo braga e a influência de Mahler e 
Schönberg, ler “A Symphonia Camoneana de ruy 
Coelho – um centenário despercebido” (AyrES 
d’AbrEU, Edward Luiz. 2013. in Glosas, n.o 9. 
Lisboa: MPMP).

11  Itálicos fiéis à fonte.

12  Cf. o manuscrito n.o 120 do catálogo de leilão de 
josé F. Vicente, a 10 de Dezembro de 2012.

a “introdução do modernismo” em Portugal — tornou-se 

objecto do mestrado actualmente em desenvolvimento pelo 

autor destas linhas, beneficiando a presente investigação 

da recente doação do espólio do compositor à biblioteca 

Nacional de Portugal, cujo inventário tem também realizado.

Expostas as dificuldades com que depara quem pretende 

estudar com acuidade a obra do malogrado compositor, 

perguntar-se-á o leitor pelo porquê da leitura desta 

comunicação num colóquio dedicado a Almada Negreiros. 

Ora, das relações que ruy Coelho logrou desenvolver 

com a nova geração de artistas e intelectuais portugueses 

seus contemporâneos, a que apesar de tudo vem sendo 

pontualmente lembrada é, precisamente, a que alimenta com 

Almada Negreiros. 

Sendo ingénuo esperar das fontes bibliográficas 

disponíveis uma leitura conclusiva acerca desta relação 

— as informações (percursos, datas, títulos...) revelam-se 

irremediavelmente inexactas e contraditórias —, procura-se 

contribuir com o presente texto, e dentro do que foi até 

ao momento possível aferir, para um mais esclarecido 

ponto-de-situação sobre os encontros e desencontros entre 

os dois artistas.

ii — do primeiro contacto aos célebres bailados
ruy Coelho estudou em berlim durante um período de 

cerca de quatro anos, entre 1909 e 1913. Em data(s) ainda 

não confirmada(s) passa por Paris, onde contacta com Paul 

Vidal e conhece, dentre outras personalidades, Santa-rita 

Pintor e Manuel jardim. Na Alemanha estuda com Max bruch 

e Engelbert Humperdinck. regressa a Portugal e apresenta 

uma aventurosa Symphonia Camoneana, obra programática 

elaborada em estreita colaboração com Theophilo braga, e 

devedora do imaginário e do aparato orquestral mahlerianos 

e das experiências atonais de Schönberg, de quem chega 

a ser aluno10. Em apresentação única e irrepetível, a 

Camoneana terá reunido cerca de cinco centenas de músicos 

amadores ou profissionais. À pompa e circunstância, 

frustradas por um ataque bombista em Lisboa, seguiu-se 

uma polémica relativa à dívida contraída com a realização 

do evento. Coelho é caricaturado e satirizado na imprensa. 

Um crítico chega a confessar ser difícil fazer uma apreciação 

«pelo simples facto [de] que nada comprehendemos d’ella», 

e acrescenta: «é de tal forma confusa e original que leva 

a palma a tudo [o] que até hoje se tem escrito no genero 

ultra‑moderno»11 (L. C. 1913). A prestação dos músicos terá 

também frustrado ruy Coelho, como se infere da dificuldade 

da partitura e do que o compositor virá a escrever a respeito 

de Pedro blanch, o maestro que a dirigiu: 

«[…] a sobreposição de dois accordes diferentes torturava 

aquele «Kapelmeister». e uma phrase paráda e longa, quasi 

lhe congestionava o cerebro. […] [Os] musicos hespanhoes 

não dispensam o «colorau» e as «malaguenhas»! […] no dia 

do ensaio geral já era um cadáver quem dirigia a execução 

da minha symphonia. […]» (COelhO 1915, 8)

Deteriorou-se a relação com o maestro, mas um grupo 

de amigos tenta juntá-los de novo para a concretização de 

um Hymno aos Soldados de Portugal. Dentre os subscritores 

do manifesto12 a favor da execução desta obra estavam 

Pessoa, Mário de Sá-Carneiro, António Ferro, Pacheko, 

jorge barradas e Almada Negreiros. Apesar de não datado, 
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ArMErO 1994, 17)

é de supor que, dada a memória da “divergência, havida 

entre o Snr. Pedro blanch e o Snr. ruy Coelho”, fosse pouco 

posterior à Camoneana. E por outras razões que importa 

lembrar: 1913 é o ano em que Almada expõe, no II Salão 

dos Humoristas, caricaturas de ruy Coelho e de Fernando 

Pessoa; é o ano em que se encontram várias referências 

ao primeiro no diário do segundo — que se confessava 

«muito entusiasmado por o ouvir descrever a sua obra, 

agora patriótica» (PESSOA 1913, 21 de Março) —; e é o ano 

em que Mário de Sá-Carneiro e Pacheko (dentre outros) 

assinam uma subscrição para pagar as despesas contraídas 

com Serão da Infanta de ruy Coelho, tida como a primeira 

ópera a ser estreada em língua portuguesa no São Carlos13. 

Eram todos eles, portanto, muito próximos: 1913 foi um ano 

determinante e, corroborando as memórias de Macedo, em 

epígrafe, a Camoneana pode bem ter sido sentida como 

a primeira grande manifestação — o iniciático, auspicioso 

e primeiro grande rasgo artístico do génio modernista da 

geração d’Orpheu. 

O duplo fracasso de bilheteira (a Symphonia Camoneana 

e Serão da Infanta), no espaço de poucos meses, explicará 

o súbito contraste do panfletário 1913 com os anos que se 

seguiram, aparentemente parcos em iniciativas e nulos em 

concretizações, na produção de ruy Coelho. Deste período 

algo pantanoso, no que concerne às fontes documentais de 

que dispomos, datará a ambição, de Almada e de Coelho, 

de criar o bailado português — sonho que culmina na noite 

histórica de que adiante se falará, em 1918.

Entretanto, ambos colaboram, em 1916, para A Ideia 
Nacional — revista semanal de ideário monárquico à qual 

estavam também ligados joão do Amaral, Victor Falcão e 

josé Pacheko — todos eles, bem como Almada e Coelho, 

fazendo parte do “Grupo do Tavares”, que incluia ainda 

Santa-rita Pintor e Eduardo Vianna, entre outros, e onde, 

segundo ruy, nasceram “todas as iniciativas da arte Moderna 

Portugueza”, Orpheu inclusive (COELHO 1922?). é também 

a partir do café-restaurante Tavares que, em carta a Sonia 

Delaunay, datada de 23 de Abril de 1916, Almada pergunta: 

«[...] et nos ballets? est‑ce que vous les avez oubliés?14 

[...] moi, je les chante tous les soirs en désirs électriques 

d’exhibition. Je sens dans vos tableaux les beaux gestes de 

mes ballets simultanistes […]» (Ferreira 1972, 108).

Todavia, o mais citado e conhecido documento que nos dá conta 

da colaboração entre ambos os artistas data de 1917. Trata-se de 

um manifesto (anexo a Portugal Futurista), celebrando a chegada 

dos ballets russes, assinado por Almada Negreiros (“poeta 

futurista”), ruy Coelho (“musico”) e josé Pacheko (“architecto”). 

Ao fim, uma nota acrescenta: 

«a expressão de arte bailadO não é inteiramente ignorada 

em portugal e nao o é porque nós somos autores de 

bailadOs alguns dos quaes já realizados. 

O nosso primeiro bailadO foi representado em 6 de abril de 1915 em 

lisboa, no palacio da rosa, dos srs. marquezes de Castello‑melhor e 

interpretado por gentis damas da aristocracia de portugal. O nosso 

sucesso ficou garantido na sensação que ainda hoje presiste [sic]. 

immediatamente fômos convidados por mme de mello‑breyner para a 

composição de um outro bailado. Criámos então a lenda d’igneZ cuja 

leitura teve logar no palacio anadia no inverno de 1916, preparando‑se a sua 

execução para o proximo inverno.» (almada negreirOs et al. 1917, 2). 
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15  WHITE 1979, 39

16  “édition russe de Musique, berlin – Moscou 
– St. Pétersbourg”. Disponível em‑linha através 
da Harvard University Library (cf. http://pds.lib.
harvard.edu/pds/view/7013672; último acesso em 
Fevereiro de 2014).

Segue-se uma enumeração das realizações aqui 

reivindicadas pelos três artistas (Almada, para além de 

“poeta”, indicado também como “pintor”), dubiamente 

declarados autores das “partituras, libretos, décors, 

costumes, cartazes e coreografia” dos bailados em que nos 

deteremos agora com o detalhe possível.

iia — a princeza dos sapatos de ferro
Segundo o referido anexo, o bailado data de “berlim, 1912”. 

Na partitura autógrafa, a datação original indica apenas 

“berlim, 20 de janeiro ás 8 da noite”, tendo o ano (“em 

1911”) sido posteriormente acrescentado pelo autor. é mais 

verosímil que tenha sido de facto concluída em 1912, dados 

os muitos pontos de contacto entre a partitura do novel 

compositor e Pétrouchka de Stravinsky, obra composta 

precisamente no Inverno de 1910-1911 e estreada em 

Paris em junho de 1911. Terá ruy Coelho assistido a uma 

representação deste bailado em Paris? Alternativamente, 

sabe-se que Stravinsky passa por berlim em Novembro de 

1912, para se juntar a Diaghilev na preparação da temporada 

dos ballets russes na krolloper, em cuja primeira noite 

se fez Cléopâtre e Pétrouchka. Stravinsky encontra-se 

com Schönberg várias vezes; aparentemente, Schönberg 

terá assistido a uma das representações de Pétrouchka, 

e Stravinsky à quarta apresentação de Pierrot Lunaire15. 

Também em 1912 foi a partitura de Pétrouchka publicada em 

berlim16. Não é pois impossível que ruy Coelho, então aluno 

de Schönberg, tenha por esta via contactado com a obra. 

De uma forma ou de outra, A princeza dos sapatos de ferro 

é seguramente uma das “partituras nervosas” (lembrando a 

descrição de Diogo de Macedo) que traz na sua bagagem ao 

regressar a Lisboa, em 1913. 

A partitura permaneceria inédita e esquecida por alguns 

anos, por razões que facilmente se induzem: inviabilidade 

orçamental e falta de recursos humanos. é natural que 

tenha dado notícia da sua existência aos seus pares Almada 

Negreiros e josé Pacheko, e poder-se-ia até supor que foi 

Coelho quem primeiro suscitou em Almada o entusiasmo 

pela dança. Parece no entanto haver um equívoco em 

relação à sua primeira apresentação, entretanto perpetuado 

em bibliografia posterior. Como os autores se referem à 

estreia do seu “primeiro” bailado em 1915, no Palácio da 

rosa, muitos autores supuseram ser este bailado aquele 

que (efectivamente) aparece em primeiro lugar na lista: 

A princeza dos sapatos de ferro... Dificilmente seria: vejamos, 

dentre outras razões, o facto de apenas exigir dois bailarinos, 

enquanto que os autores lembram a participação de “gentis 

damas da Aristocracia de Portugal”; e de exigir um efectivo 

sinfónico que não poderia caber no Palácio e não passaria 

despercebido pela imprensa da época — e que seria além 

disso dificilmente reduzível a um grupo de câmara sem 

prejuízo da sua qualidade poética e musical, dadas as 

caracteríticas tímbricas e múltiplos efeitos de textura da 

narrativa orquestral. 

Apesar de relativamente curto, o bailado surpreende 

pela sua actualidade e refinamento. A referida influência 

de Pétrouchka (que em nada retira ímpar originalidade no 

resultado global da partitura) é nítida na orquestração, 

nos recursos harmónicos e, sobretudo, naqueles vários 

momentos em que um bloco de material gestual e textural se 

repete por vários compassos, qual máquina incessante, sem 

http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/7013672
http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/7013672
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17  Uma outra fonte aponta a data de 1913 como 
origem do projecto O sonho das rosas [sic] (cf. 
SASPOrTES 1991, 42).

18  Cf. Illustração Portugueza, 3 de Abril de 1916.

que disso se releve melodia ou se distinga encadeamento 

tonal (no sentido tradicional dos termos) — efeito a que é 

irresistível associar o imaginário futurista, sobretudo por 

servir este obsessivo recurso para ilustrar, qual metáfora, 

a anciã (o diabo mascarado) e sua implacável e frenética 

dança (posta a maldição dos sapatos de ferro), contra o 

lirismo meigo e sonhador que ilustra os passos da delicada 

princesa (a amaldiçoada, por se ter recusado a ver os seus 

cabelos penteados pela velha desconhecida).

A (provável) estreia dos cerca de doze minutos 

d’A Princeza dos sapatos de ferro deu-se conjuntamente com 

o Bailado do encantamento (não referido no manifesto de 

1917), no São Carlos, a 10 de Abril de 1918, num espectáculo 

promovido por D. Helena da Silveira de Vasconcellos e 

Souza (Castello Melhor), tornado “Festa de Caridade a favor 

da Associação das Madrinhas de Guerra”. N’A Princeza..., 
Almada participou como bailarino e como responsável pela 

mise‑en‑scène, coreografia e figurinos; o cenário deveu-se a 

josé Pacheko. 

iib — O sonho da rosa
Segundo o manifesto, O sonho da Rosa data de 1915, Lisboa. 

Parece mais verosímil que tenha sido este (e não A princeza 
dos sapatos de ferro) o primeiro bailado a ser estreado, até 

pela coincidência do título com o presumível local de estreia, 

o Palácio da rosa (a 6 de Abril desse ano?17)...

Apesar de não ter sido até agora encontrada qualquer 

partitura, existe no espólio do compositor um cartaz 

referente a um bailado intitulado O Sonho da Princêsa na 
Rosa, com uma longa lista de participantes (certamente 

as referidas “gentis damas”) e um efectivo perfeitamente 

imaginável em contexto camerístico: piano, harpa, dois 

violinos, duas flautas — a segunda, (também?) flautim 

— e violoncelo. Sob o título, “mvsica de ruy Coelho” 

e “mise-en-scène de Almada Negreiros”. E uma data 

contraditória face ao exposto, mas a mais convincente: 7 de 

Março de 1916. 

O feito foi lembrado em reportagem fotográfica 

como uma “festa elegante”18. Nela, o curtíssimo texto 

lembra apenas a “deliciosa musica”, para o espectáculo 

expressamente composta, e o trabalho de “esmeradissimo 

gosto” por parte de Almada Negreiros, que o “ensaiou”. 

Acha-se nesta reportagem a única fotografia de que há 

memória com a presença, no mesmo espaço, de Almada e 

ruy Coelho (cujo nome é omisso no texto e na legenda).

iic — historia da carochinha
Segundo o manifesto, bailado infantil criado em Lisboa, 

em 1916. Não foi encontrada partitura autógrafa. No 

espólio do compositor acha-se um exemplar da partitura 

impressa, numa versão para piano solo (com adição de 

texto em algumas melodias, para que se cantem). Editada 

pela Sassetti & C.ª, com capa ilustrada por autor anónimo, 

apresenta o subtítulo “Pequeno bailado para creanças” e a 

dedicatória “Escripto expressamente para a Tatão de Mello 

breyner”. Tatão era muito próxima de Almada Negreiros; 

terá este bailado contado, efectivamente, com a sua 

colaboração? A partitura nada esclarece, muito menos um 

programa de sala igualmente encontrado no mesmo espólio, 

o qual dá conta da apresentação do bailado numa “Matinée 

Infantil” organizada por Alexandre rey Colaço no “Salão 

do Palacete de M. & M.me Salvador Levy”, a 18 de junho 
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fiG. 1  Uma página d’A Princeza dos sapatos 
de ferro. Cópia não autógrafa. biblioteca 
Nacional de Portugal.
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19  “Hymno ao Amor”; “Duas danças” (“Dança 
sagrada” – “Dança profana”); “rosas”; “Luar”; 
“Idylio”; “Cortejo funebre”

20  Cf. AVELAr 1917.

21  Cf. COELHO 1912.

22  O Diário Nacional, 14 de Abril de 1918

de 1916. A jovem Tatão interpretava, por entre outros doze 

bailarinos, o papel de joão ratão.

iid — lenda d’ignez
Segundo o manifesto, data de 1916, Lisboa, e terá havido 

uma leitura da obra no Palácio Anadia, anunciando-se a 

estreia para o ano seguinte. Não foi encontrada qualquer 

partitura no espólio de ruy Coelho. Todavia, o programa de 

sala da estreia da II Symphonia Camoneana (em Abril de 1917, 

no São Carlos), incluia precisamente a também estreia de 

uma Lenda de Inês — não em “prólogo e três atos” mas em 

seis andamentos19, elogiosamente recebida pela crítica como 

“pantomima”20, sem que se acuse colaboração de Almada.

Se for Lenda d’Ignez a mesma Lenda de Inês que se 

estreou em Abril, e se Portugal Futurista (onde a primeira 

se anuncia “em preparação”) data de Novembro, é de supor 

que ruy Coelho se tenha antecipado à finalização de todo 

o trabalho extra-musical e admitido o projecto em contexto 

puramente sinfónico — ou porque considerou válida esta 

leitura, ou porque pretendeu tão-só experimentar uma 

leitura com orquestra. Aparentemente, Lenda de Inês não 

foi repetida; a partitura pode ter sido inutilizada e parte dela 

reaproveitada em outros contextos (alguns destes títulos 

remetem para outras obras — ou outros andamentos de 

obras — posteriores).

iie — bailado da feira, Joujous… e outros bailados
Segundo o manifesto, o Bailado da feira estruturava-se 

em “prólogo e três atos” e achava-se igualmente “em 

preparação”. Era um projecto que ruy Coelho trazia já 

de berlim21 e que acabou por ser posto de parte. No 

espólio do compositor encontramos um Bailado da feira, 

mas seguramente de data muito posterior (anos 30?), e 

aparentemente concretizado sem a colaboração de Almada 

Negreiros. Há também uma ópera homónima, em um acto, 

datada de 1957.

Sobre Joujous, bailado “de bonecos”, “em preparação”, 

não foi encontrada referência ou partitura no espólio 

do compositor. Trata-se possivelmente de um projecto 

abandonado.

Do período coincidente com a I república sabe-se 

da existência de outros bailados que não os listados 

no manifesto. Almada apresentaria Jardim de Pierrette, 

aparentemente sem qualquer colaboração de ruy Coelho, 

e o contrário verificou-se com A Bella e a Fera (em quatro 

actos, composto no Luzo, em Agosto de 1918, sobre texto de 

joanna Folque, para vozes femininas, harpa, piano, violino 

e violoncelo), e A pobresinha no jardim (bailado infantil, não 

datado, para coro infantil a duas vozes, quinteto de cordas 

e piano). Para prolongar a confusão de títulos, há referência 

na imprensa22 à interpretação, a 14 e a 16 de Abril de 1918, no 

Teatro Nacional, d’O sonho da pobresinha, sobre enredo de 

D. Maria de Lancastre Van-zeller. 

Alguns destes bailados menores (isto é, de reduzidas 

dimensões, tanto no que concerne à estrutura musical 

como à quantidade de músicos necessários para a sua 

interpretação), como Historia da carochinha e, muito 

provavelmente, O sonho da Rosa, revelam uma curiosa 

(e nunca estudada) dimensão pedagógica nos objectivos 

artísticos dos seus criadores — no caso de ruy Coelho 

herdeira do pensamento de émile jaques-Dalcroze, como 

o próprio explica:
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23  Manteve-se ortografia e sublinhados; adaptou-
se alguma pontuação.

«[…] a arte das creanças é muito mais exigente e dificil do 

que a arte das pessôas grandes. […] esta arte, pequenina 

nas dimensões, pequenina na Fórma geral, é grande na 

expressão e na intenção […] [e] ocupa hoje um papel 

primordial não só na educação esthetica das creanças como 

tambem na sua propria educação moral e perfeição phisica. 

Jacques dalcroze fundou na suissa, justamente, um grande 

e luxuoso instituto repleto de vastissimas salas e luxuosos 

jardins, onde estão internadas centenas de creanças de 

diversas idades que ali fazem a sua cultura physica por 

esta forma. Os seus passos os seus gestos, as mais variadas 

poses plasticas são marcadas e sugeridas pela musica, na 

choreografia.  

[…] entre nós, toda a arte que vulgarmente se destina 

ás creanças é cheia de erros, sem qualquer methodo 

educativo, sem gosto, e até mesmo sem intenção moral. 

[…] em lisbôa, onde a pedagogia deveria sêr mais 

civilisada, tenho visto as coisas mais horrorosas. […] Ora, 

foi verificando a pobreza da arte infantil portugueza, que 

há poucos annos decidi crear entre nós o bailado infantil. 

[…]»23 (COelhO 19??)

Todavia, o mais relevante de todos os não listados no 

manifesto será certamente o Bailado do encantamento, 

estreado juntamente com A princeza dos sapatos de ferro. 

é uma obra de maiores dimensões, em dois actos, num 

total de dezoito andamentos, escrita a partir de um poema 

de Martinho Nobre de Mello e executada com cenários e 

figurinos de raul Lino e mise‑en‑scène e coreografia de 

Almada Negreiros, no primeiro acto, e de Louis Symonoff 

e David bromberg no segundo. 

A partitura, a merecer estudo mais aprofundado, 

foi localizada num maço de autógrafos incompletos e 

desorganizados, encontrando-se truncada e inutilizada; 

alguns andamentos foram incorporados em outras obras 

posteriores, e o “rondó” do segundo acto, feito Rondel 
Alentejano, ganhou vida própria como obra autónoma, a que 

é irresistível comparar o poema homónimo de Almada, «o 

texto mais antigo que se conhece do poeta», «de inocente 

ritmo de dança […] numa alegria popular tradicional a que o 

artista seria sempre sensível» (FrANçA 1997, 19).

iii — Agravos e desagravos... e um reencontro anódino?
O mais lembrado sinal de desentendimento entre ruy 

Coelho e os seus colegas surge também em Portugal 
Futurista, em 1917: 

«[...] [Coelho] não é [...] um musico futurista [...], apesar 

das suas pretenções especialmente manifestadas nas praias 

e casinos por onde tóca e onde a nossa acção futurista 

ainda não estabeleceu as razões fundamentaes do seu 

programa d’arte.  

Que isto sirva a todos aquelles, falsos artistas, que n’este 

mesmo sentido de exploração conseguem apenas tornar 

cinzenta a nossa acção constructiva [...]». (almada 

negreirOs? 1917, 42)

é de supor que o aviso se referisse às composições que 

ruy Coelho apresentava por necessidade de substistência, 

enquanto pianista, nas tais praias e casinos. Deste repertório 

constariam provavelmente alguns fados, suítes de danças 

portuguesas — qual estilização de folclore nacional — e 
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24  Cf. COELHO 1915, 22-23.

25  «[...] Houve, é certo, uma tentativa de 
Pratela [sic] […]. Como quer que seja, trata-se 
de uma fantasia decadentista de avant‑guerre, 
incompativel com a epoca de forte realidade e 
de acção vertiginosa, em que entramos depois 
do armisticio, e que é necessario que a Musica 
exprima sintéticamente, de modo a integrar-se no 
conjunto de sentimentos, de ideias, interesses e 
impulsos que orientam a vida contemporanea [...]» 
(Diário de Notícias, 16 de Março de 1922)

26  Diário de Lisboa, 27 de Maio de 1925

27  Cf. PESSOA 1913, 3 de Abril de 1913; a partitura 
dessa obra permanece, no entanto, não localizada, 
e nenhuma outra referência de encontrou a 
respeito dela.

28  Sá-CArNEIrO 1914 (ed. Teresa Sobral Cunha, 
2004), 234

29  PIrES 1993, 49

30  O Jornal,14 de junho de 1922

31  [título indecifrável], 1 de julho de 1922

outras peças de carácter ligeiro, suas ou de outros autores. 

Curiosamente, não chegou a haver qualquer fundamentação 

teórica para a música dita futurista em Portugal — e mesmo 

internacionalmente poucos compositores propuseram obras 

com esta ambição —. Para além da necessidade de uma 

música funcional para as praias e casinos, ruy Coelho — 

que via a adesão de Portugal ao movimento futurista como 

inevitável, em 191524, e que em 1922 acreditava não existir 

futurismo na música25 — ter-se-á rapidamente apercebido 

dos inultrapassáveis contransgimentos financeiros e técnicos 

que uma música de vanguarda acarreta. A sua II Symphonia 
Camoneana é disto exemplar, pelo seu recuo conservador 

face à primeira, no que diz respeito a algumas das mais 

ousadas características da partitura anterior. referia-se o 

“Comité Futurista” (Almada Negreiros) a estas deambulações 

estéticas e a um certo “modernismo temperado”, feito 

charneira de compromisso entre uma radicalização utópica 

dos meios e um serôdio e decadente romantismo? 

A verdade é que, à parte o aviso expurgatório, nenhum 

discurso crítico é textualmente concretizado nos testemunhos 

de Almada Negreiros e dos seus pares. E, todavia, não seria 

assim tão surpreendente fazê-lo: veja-se, por exemplo, o 

contraste estilístico entre a actualidade da partitura d’A 
princeza dos sapatos de ferro e o menos ousado Bailado do 
encantamento. Mas a noite em que ambos os bailados se 

estreiam será, afinal, para Almada, “a mais entusiástica da 

[sua] vida”26 — e isto sem que tenha sobrevivido o menor 

apontamento ou comentário, em fonte alguma, sobre a 

diferença de recursos técnicos entre ambas as obras.

Há outros avanços e recuos por esclarecer. Ainda em 

1913, ruy Coelho “põe em música” o poema ó Nau... de 

Fernando Pessoa, mas fica horrorizado com Pauís27. Não 

isso obsta a que, em 1914, tenha a ambição de fazer uma 

sessão de música moderna sobre paùlismo e, depois, 

sobre interseccionismo28. Não colabora directamente com 

Orpheu — nem há em Orpheu lugar para a música —, mas 

mantém-se próximo dos seus colegas quando júlio Dantas 

mimoseia os criadores do segundo número da revista com 

o título de “paranóicos”, assinando com Almada e Pacheko 

uma convocação para um «Grande Congresso de Artistas e 

Escritores da Nova Geração para protestar contra a modorra 

a que os velhos a obrigam», realizado na cervejaria jansen29. 

Nos anos seguintes outras manifestações se seguem, 

em proximidade com os artistas da sua geração, sem disso 

haver consequências musicais relevantes. Em 1922, parte 

pela segunda vez para terras tupiniquins, três anos depois 

da sua primeira viagem transatlântica. Não será certamente 

coincidência o facto de esta visita coincidir com a de António 

Ferro, mas os contornos exactos deste acaso estão ainda 

por esclarecer. Anuncia-se a execução do bailado Sapatos de 
Ferro [sic]30; aparentemente, a ambição é gorada, mas ruy 

Coelho apresentará outras peças e chegará inclusivamente a 

conhecer Villa-Lobos e a dirigir uma sua obra. Especialmente 

curiosa é, todavia, a pergunta de um jornalista sobre se seria 

possível ouvi-lo falar sobre a “moderna arte portugueza”, e 

curiosa a curta resposta: “Nem para outra coisa vim eu ao 

brasil”31. De facto, ruy Coelho apresentará, a 28 de Agosto, 

um “Concerto Extraordinario da Sociedade de Cultura 

Musical”, organizado por alguns artistas e intelectuais 

brasileiros, em cujo programa se incluiu a estreia da sua 

segunda Sonata “para piano e violino”, datada de 1916 e até 

àquele momento por estrear, muito provavelmente dado o 



RHA 02 122 DANçAs E CoNtRADANçAs: AlMADA NEGREiRos E RuY CoElHoDOSSIER 

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

32  Esta mesma sonata, juntamente com a primeira, 
viria a constituir a parte musical da conferência 
A Idade do Jazz‑Band de António Ferro.

33  Mantida a ortografia e o rasurado do original; 
por clareza de leitura, aspas foram substituídas por 
itálicos quando assinalavam a títulos.

34  “A homenagem da Sociedade de Cultura 
Musical a ruy Coelho – Uma conferencia desse 
apreciado musico portuguez “, A Noite, a 4 de 
Agosto de 1922.

35  O exemplar pertence actualmente aos herdeiros 
do compositor.

arrojo do seu discurso musical num meio avesso a grandes 

ousadias e dado o virtuosismo técnico a que obriga os seus 

intérpretes32. Facto ainda mais relevante, o concerto foi 

precedido de uma sua comunicação, intitulada “O verdadeiro 

sentido da Arte Moderna em Portugal”, de que sobreviveu 

o manuscrito autógrafo no espólio do compositor. Trata-se 

de uma sequência de memórias em torno dos artistas com 

quem conviveu ou convivia no já referido “Grupo do Tavares” 

— não faltam as divertidas blagues de Santa-rita Pintor 

—, havendo também registo de algumas considerações 

críticas em relação à não-portugalidade da música de outros 

compositores ou à missão artística e espiritual que deveria 

caber aos novos artistas. Sobre Almada Negreiros — eis o 

que mais nos interessa neste momento — disse ruy Coelho:

«[...] O almada negreiros é o pensadôr e executôr em 

continuas “recherches”, no desenho e na literatura. na 

literatura[,] desde a mima Fataxa ao mendes[,] Quadrado 

azul[,] invenção do dia Claro[,] o almada é sempre o mais 

diferente e mais complexo, paralelamente á sua serie de 

desenhos, desde o retrato pessoal do diario de Lisbôa 

do Jayme de Cortezão e do presidente, aos seus ultimos 

desenhos da Contemporanea — d. affonso Henriues[,] 

Cintra[,] etc. É o mais forte e verdadeiro espirito moderno 

da arte, em portugal, sempre avançando e salvando[,] 

perante tudo e todos, a sua notavel individualidade rara.

Ultimamente com a Invenção do Dia Claro Almada 

descobrio a mais formosa theoria da sua arte. Achou ele 

que a verdadeira felicidade espiritual está na conquista do 

“Dia Claro”; isto é, do dia simples e luminoso, tal como é 

para as creancinhas com as suas verdades decididas, sem 

as convenções e todos os enganos de que é feita a vida das 

pessôas grandes, artificiosas de tudo.

E aqui, na Invenção do Dia Claro, se encontra a Arte de 

Almada e [Eduardo] Vianna, fugindo de tudo que não seja 

tranquilamente natural, no sentido que esta palavra tem por 

oposição ao arranjo artificial dos que não podendo “crear”, 

fabricam arte, como quem fabrica [brinquedos?] palhaços.

Invenção do Dia Claro é uma synthese peninsular do 

Portuguezismo que nós conquistamos para a nossa arte 

actual, que desejamos reflorir e fecundar no mais intimo amôr 

racico da Patria a que pertencemos. [...]»33 (COELHO, 1922?)

O testemunho foi bem recebido pela crítica, que definiu 

a conferência como uma “rapida e scintillante synthese 

[…] [que] teve o condão de mostrar uma geração bizarra e 

original” e ilustrou “as variadas direcções do modernismo 

portuguez”34. E Almada ocupava, no discurso do compositor, 

o lugar mais dianteiro de toda a geração. 

Três anos depois, Almada Negreiros oferecia um exemplar 

de Pierrot e Arlequim com esclarecedora dedicatória, 

datada de Fevereiro de 1925: « para o ruy Coelho [/] — ao 

camarada — [/] — ao amigo — [/] o [/] seu maior admirador 

[/] almada »35. 

Ironicamente, poucas semanas depois, Almada é preso, a 

seu pedido, “por não querer bailar no Teatro de S. Carlos”: 

«[...] Quando o maestro ruy Coelho me participou o desejo 

de incluir este bailado […] recordei‑lhe as varias exigencias 

de montagem e, sobretudo, da iluminação dos scenarios 

[…]. estive ao lado de ruy Coelho até ao dia em que tive a 

certeza de que o maestro […] estava afinal iludido acerca 
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da extensão e do valor dessa responsabilidade [...] não 

posso compreender que […] esqueça o respeito que deve 

á sua propria arte, e apareça em suma com um «passador» 

de cosinha, cheio de buraquinhos por onde «passa» tudo e 

onde não se aproveita nada! refiro‑me, é claro, não á arte 

de ruy Coelho pela qual sinto estima e admiração, mas 

unicamente á falta de conhecimento do maestro sobre a 

arte daqueles com quem tem necessidade de colaborar. 

[...]» (diário de Lisboa, 27 de abril de 1925)

Um mês depois, o tom tornava-se ainda menos 

reconciliável. Para ruy Coelho, Almada seria mero 

“intérprete” da sua obra, e não “colaborador”; Almada 

ripostou, subitamente céptico face ao talento do “camarada”:

«[...] em seguida começou o espectaculo, no genero 

daqueles organisados pelo maestro ruy Coelho e tão 

conhecidos na nossa praça por salve‑se quem puder!... 

precisamente o unico em que o seu nome foi devidamente 

festejado, não só não era organisado por ele, como ainda 

a sua arte não esteve isolada […] e brilhou justamente pela 

qualidade dos interpretes e dos colaboradores. [...]» (diário 

de Lisboa, 27 de maio de 1925).

Parece ter sido este um momento decisivo de ruptura 

entre os dois artistas. Todavia, apesar do peso do verbo, 

pouco mais de um ano depois Almada ainda incluía ruy 

Coelho em selecta enumeração:

«[...] Quer saber o mais grave: o nosso grupo inicial está 

reduzido a quatro: um escritor, Fernando pessoa, um 

músico, ruy Coelho; um pintor, eduardo Vianna e eu. 

morreram, um poeta mário de sá‑Carneiro, e dois pintores: 

guilherme de santa ritta e amadeo de souza‑Cardoso 

[...]» (almada negreirOs 1926, 133‑134).

Um ano depois, Almada partia para Espanha. quando 

regressa, em 1932, já Portugal é um outro país. Do que foi 

possível apurar até ao momento, voltam a encontrar-se num 

projecto artístico apenas em 1943: Almada será então o 

responsável pelas decorações das óperas Inez de Castro e 

Crisfal. São também de Almada as maquetas de cenário da 

reposição de Inez de Castro em 1945.

Aos noventa anos — nove sobre a morte de Almada — ruy 

Coelho faz publicar uma breve crónica em memória do seu 

colega de diatribes. é o último registo escrito de um sobre o 

outro. No texto, relembra muito superficialmente A Princeza 
dos sapatos de ferro, o Bailado do encantamento, O sonho 
da princesa na Rosa; mas a maior surpresa cabe ao elogio 

póstumo que lhe dedica:

«[...] muito se tem escrito sobre almada negreiros, pintor, 

caricaturista, desenhista, aguarelista, escritor, romancista, 

poeta, filósofo […]. mas muito pouco […] sobre almada 

negreiros, bailarino e coreógrafo […] [.] [também] se 

ignora que, além de todas aquelas suas actividades, 

houve um momento em que pensou em compôr musica 

[…]. as diversas aptidões […] e a sua enorme fantasia, 

é que lhe permitiram possuir a permanente imaginação 

[…] como coreógrafo, prolongar no palco as imagens 

musicais nos quadros e tempos dos bailados […]. possuir 

intuição musical é que o auxiliava a distinguir o colorido 
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instrumental no valor psicológico dos diversos instrumentos 

da orquestra […] [.] [na] sua coreografia distinguia sempre 

cada linha melódica, cada agrupamento da harmonia, 

nunca repetindo o que fixava para cada elemento, mas 

caminhando sempre, com lógica dos desenhos visuais, 

na multiplicação da diversidade, do desenvolvimento 

progressivo da acção […]» (COelhO 1979).

fonTes

ALMADA NEGrEIrOS?, josé de. 1917. “Attenção!”, in Portugal Futurista. 3.ª 
edição facsimilada, Lisboa: Contexto Editora, 1984.

ALMADA NEGrEIrOS, josé de, ruy Coelho e josé Pacheko. 1917. “Os bailados 
russos em Lisboa”, in Portugal Futurista. 3.ª edição facsimilada, Lisboa: 
Contexto Editora, 1984.

ALMADA NEGrEIrOS, josé de. 1926. “Modernismo”, in Manifestos e 
Conferências. Lisboa: Assírio & Alvim, 2006.

ArNErO, Gonzalo. 1994. Todo Almada. Lisboa: Contexto Editora.
AVELAr, Humberto de. 1917. “Crónica Musical”, in Atlantida, n.o 20, 15 de junho 

de 1917.
bETTENCOUrT MENDES, Nuno, Delgado, Alexandre, Telles, Ana. 2007. Luís de 

Freitas Branco. Lisboa: Caminho.
bOrbA, Tomás, Lopes-Graça, Fernando. 1958. Dicionário de Música (Ilustrado). 

Lisboa: Edições Cosmos.
COELHO, ruy. 19??. [Sem título]. Inédito [manuscrito autógrafo localizado no 

espólio de ruy Coelho, na biblioteca Nacional de Portugal].
COELHO, ruy. 1922?. O verdadeiro sentido da Arte Moderna em Portugal. 

Inédito [manuscrito autógrafo localizado no espólio de ruy Coelho, na 
biblioteca Nacional de Portugal].

COELHO, ruy. 1912. Carta a Theophilo braga, de berlim, a 27 de Novembro. 
biblioteca Pública e Arquivo regional de Ponta Delgada.

COELHO 1979. “Almada Negreiros[,] bailarino e coreógrafo” [rubrica “Histórias 
da Música”], in Diário de Notícias, 17 de Março de 1979

DENIz SILVA, Manuel. 2010. “Coelho, rui”, Enciclopédia da Música em Portugal 
no século XX, vol. A-C, dir. Salwa Castelo-branco. Lisboa: Círculo de Leitores 
/ Temas e Debates.

DENIz SILVA, Manuel. 2005. «La musique a besoin d’une dictature» : musique et 
politique dans les premières années de l’Etat nouveau portugais (1926‑1945), 

tese de doutoramento (Université de Paris 8, Département Musique, dir. 
Christian Corre).

FrANçA, josé-Augusto. 1997. “Almada Negreiros, Letras e Artes”, in Almada 
Negreiros: Obra completa (org. Alexei bueno). rio de janeiro: Nova Aguilar.

L. C. 1913. [“No dia 10 teve logar...”] in A Arte Musical (dir. Michel’angelo 
Lambertini), n.o 348, 15 de junho. Lisboa.

MACEDO, Diogo de. 1942. “Subsídios para a História da Arte Moderna em 
Portugal II”, Aventura, n.o 2, dir. ruy Cinatti. 

MEDINA, joão. 2000. Salazar, Hitler e Franco. Livros Horizonte.
FErrEIrA, Manuel Pedro (coord.). 2007. Dez compositores portugueses. 

Percursos da escrita musical no século XX. Lisboa: Dom quixote.
FErrEIrA, Paulo. 1972. Correspondance de quatre artistes portugais. Presses 

Universitaires de France, Fondation Calouste Gulbenkian.
FErrEIrA DE CASTrO, Paulo, Vieira Nery, rui. História da Música — sínteses de 

cultura portuguesa. 1991. Lisboa: Imprensa Nacional — Casa da Moeda.
FrEITAS brANCO, joão de. 1959. História da Música Portuguesa. Lisboa: 

Publicações Europa-América.
FrEITAS brANCO, joão de. 1984. O gosto pela música [guião de programa 

radiofónico], 17 de julho. Consultável em http://museu.rtp.pt (rTP — Museu 
virtual); último acesso em Fevereiro de 2014.

PESSOA, Fernando. 1913. [Diário]. Consultável em http://arquivopessoa.net 
(último acesso em Fevereiro de 2014).

PINTO rIbEIrO, António, Sasportes, josé. 1991. História da Dança — sínteses de 
cultura portuguesa. Lisboa: Imprensa Nacional — Casa da Moeda.

PIrES, Daniel (coord.). 1993. Pacheko, Almada e «Contemporânea». Lisboa: 
Centro Nacional de Cultura / bertrand Editora.

rTP. 1986. Título não identificado [programa radiofónico], 25 de Fevereiro, 
arquivo n.o AHD8305. Lisboa: rTP — Arquivo Histórico da rádio. 

Sá-CArNEIrO, Mário de. 1914. Correspondência com Pessoa. Ed. Teresa Sobral 
Cunha, São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

WHITE, Eric. 1979. Stravinsky — The Composer and hist Works. 2.ª ed. berkeley e 
Los Angeles: University of California Press.

recorTes 

[coligidos pelo compositor; espólio de ruy Coelho, sem cota, biblioteca 
Nacional de Portugal]

Diário de Lisboa, 27 de Maio de 1925
Diário de Notícias, 16 de Março de 1922. “ruy Coelho fala-nos da sua Arte 

vitoriosa”
O Jornal, rio de janeiro, 14 de junho de 1922. 
[título indecifrável], rio de janeiro, 1 de julho de 1922. 

http://arquivopessoa.net


resumo

Em 1969, enquanto preparava o que seria a sua última obra, 
o painel “Começar” que decora o átrio da Fundação Calouste 
Gulbenkian, Almada Negreiros observou que há dois tipos de 
obras: as que pretendemos como obras de todos e as que 
são encomendas para ficar na parede. Nenhum outro artista 
português do século XX teve mais encomendas que Almada. 
As suas incursões na arte pública, as suas representações de 
um certo quotidiano português, encontram-se espalhadas pela 
cidade, na forma de murais, vitrais, tapeçarias, etc. No presente 
ensaio, analiso o vocabulário visual dalguns dos exemplos mais 
significativos desta arte produzida por Almada entre 1938-1969, 
a fim de determinar quais pertencem, talvez, à categoria de 
mera “encomenda” e quais podem ser entendidas como “obra 
de todos”. O êxito destas reside, a meu ver, na sua capacidade 
de exprimir a qualidade de uma cultura “vernácula” que consiste, 
sobretudo, em comunicar uma sensação “viva” (coloquial e 
presente) da experiência.
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ALMADA NEGrEIrOS | ArTE PúbLICA | ENCOMENDA | ObrA DE TODOS

ABsTrAcT

In 1969, while completing what would be his final work, the panel 
“Começar” found at the entrance to the Fundação Calouste 
Gulbenkian, Almada Negreiros observed that there are two 
types of works: those that belong to everyone and those that 
are commissioned to hang on the wall. No other Portuguese 
artist of the 20th century received as many commissions as 
Almada. His public art projects that include representations 
of quotidian experience can be found throughout the city, in 
the form of murals, stained glass windows, tapestries, etc. In 
my essay, I analyze the visual vocabulary present in some of 
Almada’s most important public art projects executed between 
1938-1969, in an attempt to determine which of these works are 
perhaps mere “commissions” and which “belong to everyone”. In 
my opinion, the latter’s success lies in their ability to express a 
sense of vernacular culture (what social reality feels like) and to 
communicate a colloquial and vivid experience of the present.
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em Maio de 1969, um ano antes da sua morte, josé de 

Almada Negreiros foi convidado a participar na emissão 

inaugural do já lendário programa de televisão, Zip‑Zip. Na 

mesma altura, preparava o que seria a sua última obra, o 

painel “Começar”, que ocupa o átrio da Fundação Calouste 

Gulbenkian e serve hoje como símbolo do culminar de uma 

longa carreira artística marcada por inúmeras intervenções 

na área da arte pública. Segundo joaquim Vieira, autor 

da Fotobiografia de Almada, a entrevista conduzida por 

Carlos Cruz, raúl Solnado e josé Fialho de Gouveia, trouxe 

ao mestre “a fama nacional de noite para o dia” (Vieira 

2010, 195), em parte devido à “imprevisibilidade das suas 

respostas e o seu sentido de humor [que] fizeram dele um 

caso nacional instantâneo, mesmo junto de uma maioria 

de cidadãos que nunca tinham ouvido falar do seu nome” 

(Vieira 2010, 187). Sem dúvida, uma das observações 

mais inesperadas proferidas por Almada, seguir-se-ia à 

pergunta “qual [é?] a sua última obra?” Ao responder, 

Almada explicou que pensava haver dois tipos de obras: 

as que pretendemos como obras de todos e as que são 

encomendas para ficar na parede, para concluir, não sem 

muita ironia, que, dez anos após a criação da Fundação 

Gulbenkian, finalmente recebera uma encomenda por 

parte desta ilustre entidade, encomenda esta que, afinal, 

considerava uma verdadeira obra (fig. 1).

Nenhum outro artista português do século xx teve mais 

encomendas que Almada. Em 1969, ainda não era uma 

figura pública conhecida da população lisboeta, daí a nova 

admiração do público, subsequente à sua (primeira e única) 

intervenção televisiva. Contudo, estes novos admiradores já 

teriam tido amplas oportunidades para ver e admirar a obra 

almadiana, mesmo sem reconhecer, talvez, a sua visão única 

e as suas linhas de inigualável elegância. já nas décadas de 

1910 e 20, Almada aceitava encomendas de várias empresas 

comerciais lisboetas: dois anos antes do aparecimento da 

revista Orpheu, decoraria a Alfaiataria Cunha, em Lisboa, 

com quatro grandes quadros (1913). Para além de contribuir 

avidamente para o conteúdo de Contemporânea (1922-26) 

com poesia e ilustrações, Almada desenharia quatro capas 

para a revista, e as páginas incluiriam uma publicidade da 

sua autoria para a Confeitaria Suíssa (n.o 4). Na década 

seguinte, passaria a produzir cartazes publicitários para um 

dos filmes mais populares da época (A Canção de Lisboa) 

e ao convite do SPN, aceitaria encomendas para desenhar 

fiG. 1  Zip‑Zip, primeira emissão do 
programa, transmitido a 24 de Maio de 1969 
na rTP
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1  Imagens destas e de muitas outras 
encomendas aceites por Almada durante 
este período encontram-se n catálogo da 
exposição Almada, que teve lugar no Centro 
de Arte Moderna da Fundação Calouste 
Gulbenkian entre 20 de julho e 14 de Outubro 
de 1984.

2  O segundo capítulo do meu livro, Consensus 
and Debate, intitulado, “between Modernity 
and Tradition: josé de Almada Negreiros’s 
Visual Commentaries on Popular Experience”. 
desenvolve em mais pormenor muitas 
das observações sobre a Igreja e as Gares 
Marítimas que se seguem.

selos e cartazes de propaganda politica.1 Embora muitas 

destas suas primeiras encomendas fossem mais ou menos 

efémeras, conservadas apenas como imagens de arquivo 

ou catálogo, a partir de meados da mesma década, Almada 

começaria a receber convites para participar em projectos 

mais duradouros de grande dimensão. 

No presente estudo, pretendo comentar alguns destes 

projectos executados por Almada entre 1934 e 1948, 

avaliando-os conforme as suas qualidades de encomenda 

e/ou de obra. Ao explorar a tensão entre estes os termos 

referidos pelo artista, espero chegar a algumas conclusões 

mais abrangentes acerca da obra almadiana em geral, 

no sentido de que nos ajudará a identificar alguns dos 

aspectos temáticos e formais eficazes, comunicativos e 

originais que informam a sua prosa e poesia, assim como 

uma grande parte da sua produção gráfica, seja desenho ou 

pintura. Pelas suas dimensões e pela sua perdurabilidade, as 

encomendas aceites por Almada para decorar o interior e 

exterior de edifícios públicos têm, por definição, uma função 

diferente que a dos cartazes e da propaganda e, mesmo que 

nem todos estes trabalhos fossem conservados até hoje, o 

público ainda pode visitar um grande número destes lugares. 

Este é o caso, sobretudo, das várias colaborações que 

Almada teve com o arquitecto Porfírio Pardal Monteiro—ao 

longo de um período de quase 30 anos, o artista aceitaria 

o convite de decorar o interior ou exterior de sete edifícios 

públicos construídos em Lisboa por Pardal Monteiro. já, 

na primeira encomenda que aceitou, os vitrais da Igreja da 

Nossa Senhora de Fátima (1938), Almada revela um subtil 

processo de negociação entre uma visão que confirma o 

espírito “oficial” da encomenda e um olhar mais orientado 

para a inclusão de elementos inesperados que comunicam 

uma experiência criativa mais individual. Nalguns aspectos, 

denotam um certa tentativa de referir-se a um quotidiano 

que ressurgirá uns anos mais tarde, nos murais que Almada 

pintará nas Gares Marítimas de Alcântara (1945) e a rocha 

do Conde de óbidos (1948). O desejo de procurar um 

equilíbrio feliz entre a encomenda e a obra encontra o seu 

ponto mais elevado nos frescos que se encontram na Gare 

Marítima da rocha do Conde de óbidos (1948), uma obra 

sobre a qual o artista observaria: “Creio não haver antes 

cumprido melhor, nem feito obra que fosse mais minha.” 

(Almada Negreiros 1953).

Nestas encomendas, como em muitas outras, a temática 

escolhida reflecte o espaço público que o artista foi 

convidado a decorar. Como era de esperar, na igreja 

encontramos imagens religiosas; nas Gares, há três conjuntos 

de painéis que retratam cenas ribeirinhas típicas. Numa 

delas, na Gare Marítima da rocha do Conde de óbidos, 

deparamos com a já famosa “narrativa” da partida dos 

emigrantes. Portanto, é evidente que o conteúdo destes 

trabalhos era condicionado por imperativos concretos. Em 

cada caso, porém, o espectador que contempla a obra 

é convidado a adoptar uma posição activa, complexa e 

engajada perante a matéria representada.

Como já demonstrei em outra parte,2 alguns dos 

pormenores que se encontram nos dez vitrais que 

decoram as paredes laterais da Igreja de Nossa Senhora 

de Fátima revelam pequenas surpresas. Nestas janelas, as 

representações da Nossa Senhora evocam os inúmeros 

desenhos de figuras femininas com as quais Almada 

contribuiu, na década anterior, para as páginas de 



RHA 02 128 AlMADA NA CiDADE: ENCoMENDA ou obRA?DOSSIER 

–
–
–
–
–
–
–
–

publicações como Contemporânea e o Diário de Lisboa, 

com a óbvia diferença que surge da adição de elementos 

de iconografia religiosa. Contudo, a linhas com que o artista 

capta a imagem feminina, nas quais um especial relevo 

é dado às mãos grandes e capazes e aos pés descalços, 

servem para comunicar a dupla qualidade de simplicidade e 

utilidade, a denotar, daí, a humanidade da figura em questão. 

Outro elemento que lembra o trabalho gráfico e poético 

anterior encontra-se na parte mais baixa de duas janelas. Ali, 

encontramos uma flor branca, numa jarra simples e moderna 

que, numa alusão como que directa à terceira parta do 

poema em prosa “A Invenção do Dia Claro” (1921), simboliza 

o processo criativo individual.

Enquanto estes elementos reafirmam a postura moderna 

e cosmopolita que caracterizava o temperamento artístico 

almadiano da década de 1920, outros pormenores 

destas janelas revelam uma perspectiva baseada numa 

aproximação mais colectiva e culturalmente específica ao 

caso nacional português. Numa janela, sob a figura da “Stella 

Maris”, o artista inclui uma âncora, uma proa aguda, um 

remo e as redes de um pequeno barco de pesca tipicamente 

português, ligando um símbolo cristão tradicional às 

actividades marítimas do país. Sobre este barco, aparece a 

imagem de uma caravela com as velas inscritas pela Cruz 

de Cristo. Sendo bastante mais pequena que a outra, esta 

embarcação parece surgir numa espécie de sonho, dando 

a impressão de que as viagens de descobrimento, embora 

pertencendo a um passado histórico distante, ainda estão 

disponíveis num presente mitologicamente concebido. Vale 

a pena notar que o acto de ligar as viagens do passado 

com símbolos do presente (do barco de pesca) tem pouco 

ou nada a ver com o espaço sacro no qual se situam. Ao 

mesmo tempo, porém, serve como uma alusão importante 

ao contexto nacional no qual esta igreja foi erigida — como 

é sabido, pois, ao longo da década de 1930, os serviços de 

propaganda do Estado Novo punham cada vez mais ênfase 

na época dos descobrimentos.

A combinação de alguns elementos relacionados com a 

experiência anterior vanguardista do pintor e outros que 

denunciam uma apreensão da situação cultural actual, 

reproduz uma certa tensão que estava em evidência na 

escrita almadiana dos anos 1910-20. Em textos como 

“A engomadeira” ou “A cena do ódio”, por exemplo, o 

artista compreendia a experiência do moderno como 

irremediavelmente subjectiva e fragmentada, ao mesmo 

tempo que a ligava a um tempo e um espaço específicos. Na 

obra visual almadiana das décadas seguintes, encontramos 

dois atributos que caracterizavam a escrita vanguardista dos 

tempos de Orpheu: a especificidade do lugar e a importância 

subjectiva de quem está a criar a imagem representada 

(Sapega 2011, 66).

Os toques elegantes e levemente irónicos de uma visão 

pessoal juntam-se, na Igreja da Nossa Senhora de Fátima, 

aos do mito e da memória para introduzir uma certa 

distância crítica sobre o assunto abordado, tornando esta 

encomenda numa verdadeira obra. No caso desta igreja, o 

assunto tratado tinha, rigorosamente, que ser religioso; nas 

encomendas que se seguiram a esta primeira experiência 

de criar imagens em grande escala para espaços públicos, 

Almada trataria outros temas para, do mesmo modo, 

comentar a finalidade prática do edifício em questão. 

Sempre que conseguisse incorporar ou introduzir uma similar 
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distância critica no seu olhar, o artista demonstraria a sua 

capacidade admirável de entender que a experiência visual 

é geralmente uma experiência colectiva e poria as técnicas 

desta cultural visual moderna ao serviço da criação de novos 

espaços de interacção e definição sociais (Mirzoeff 1999, 4). 

Ao incorporar subtis pontos de divergência em relação aos 

códigos de representação que empregava, Almada convida 

o espectador a contemplar uma paisagem familiar de uma 

perspectiva surpreendentemente nova e inesperadamente 

crítica. 

Nesta tendência de revelar facetas e perspectivas 

inesperadas de paisagens familiares, encontramos a 

receita utilizada por Almada para criar uma obra de arte 

pública que, tendo começado, talvez, como resultado de 

uma encomenda, torna-se logo numa obra. Os melhores 

exemplos disto encontram-se, sem dúvida, nos painéis de 

frescos que decoram a Gare Marítima da rocha do Conde 

de óbidos, que representam o culminar de um processo 

iniciado uns anos antes, aquando do convite para decorar a 

sala de espera da Gare de Alcântara. Ali, Almada imaginara 

uma cena ribeirinha lisboeta de forma naturalista. No 

conjunto de painéis intitulado “quem não viu Lisboa, não 

viu coisa boa”, o artista capta algumas das actividades 

típicas do porto de Lisboa, retratando o trabalho de três 

mulheres a descarregar carvão e outras três a vender peixe. 

Como contraponto a esta actividade, a cidade ao fundo 

está totalmente vazia de actores ou movimento, salvo “um 

eléctrico que passa, como um fantasma silencioso a viver 

dentro do vazio mortal que lhe assiste” (França 1983, 370). 

Encontramo-nos perante uma cidade à espera dalguém ou 

dalgum acontecimento. Embora seja impossível determinar 

os exactos motivos por ter eliminado outras figuras da cena 

(que estavam presentes, aliás, em estudos preliminares), é 

possível que o artista quisesse fazer um comentário sobre o 

contexto histórico no qual estes painéis foram pintados, ou 

seja, não é uma coincidência, quiçá, que estes murais fossem 

completados em 1945, perto do fim da Segunda Guerra 

Mundial (Sapega 2008, 71-72). 

Os murais que decoram a Gare Marítima da rocha do 

Conde de óbidos desenvolvem a mesma temática da 

relação entre a cidade e o rio Tejo mas, nesta segunda 

evocação do viver citadino, a história narrada conta com 

uma maior variedade de personagens. Além disso, estes 

frescos contrastam com os anteriores pela sua forma 

de composição cubista. Nos dois conjuntos, intitulados 

“Litoral” e “Cais”, assistimos a um dialogo sobre o drama 

da partida (dos emigrantes que embarcam) e o vazio da 

permanência (dos burgueses a passearem num domingo à 

tarde). já qualificados por josé Augusto França como “as 

propositadas pinturas da nossa solidão” (França 1983, 381), 

raquel Henriques da Silva observa que, nestes painéis, o 

artista “ultrapassa tudo o que os jovens [neo-realistas] viriam 

a realizar, pelo impacto da dimensão e da sua implantação 

num lugar eminentemente público, sobretudo pela emoção 

trágica que as constitui, pressentindo-se uma vontade 

quase incontida de grito que, da angústia dos emigrantes, 

se estende, por contaminação, à alegria do passeio do 

domingo” (Silva 2008, 42). 

Nos murais que pintou para as duas gares marítimas, 

Almada Negreiros invoca e reorganiza algumas imagens 

tradicionais da memoria colectiva nacional e, nesta prática 

de trabalhar dentro e fora do imaginário colectivo, faz com 
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que uma encomenda se torne uma verdadeira obra. O êxito 

destes murais reside, assim, na sua capacidade de exprimir 

a qualidade de uma cultura “vernácula” que consiste, 

sobretudo, em comunicar uma sensação “viva” (coloquial e 

presente) da experiência (Sapega 2008, 47-49). Ao longo 

dos anos, veremos esta tendência repetida várias vezes em 

outros projectos de arte pública como, por exemplo, nas 

gravuras que adornam a entrada das Faculdades de Letras e 

Direito da Universidade de Lisboa. O facto de muitas destas 

imagens serem reproduzidas posteriormente, na forma de 

cartazes, cartões postais ou como capas de livro, confirma 

a capacidade comunicativa delas, mas não deve, porém, 

levar-nos a esquecer o contexto original para o qual foram 

encomendadas. 

quando Almada faleceu em 1970, a sua visão particular da 

experiência (uma visão que é, à mesma vez, subjectivamente 

individual e colectiva) encontrava-se espalhada por 

múltiplos espaços públicos da cidade capital portuguesa, 

embora muitos lisboetas não tivessem consciência da sua 

participação activa na reformulação do tecido urbano 

lisboeta a partir da década de 1930. De facto, é possível que 

os produtores de Zip‑Zip o tivessem seleccionado como o 

primeiro convidado para o programa em reconhecimento 

de sua longa carreira artística marcada por inúmeras 

intervenções públicas. Era evidente, também, que queriam 

lembrar aos telespectadores das irascibilidade artística que 

mostrara ao longo de mais de 50 anos. Assim, pelo fim da 

conversa, os apresentadores explicaram ao mestre que 

lhe tinham preparado surpresa: uma pequena exposição 

composta de reproduções da sua obra. A emissão passa 

logo para a porta do Teatro Villaret, na Avenida Fontes 

Pereira de Melo, onde encontramos uma selecção destas 

obras, algumas delas muito familiares, como, por exemplo, 

um pormenor do fresco da Gare Marítima do Conde da 

rocha de óbidos e o famoso retrato de Fernando Pessoa 

(quadro este que foi, ironicamente, atropelado por um 

autocarro) (fig. 2). Ao trazer a obra para a rua, para ser vista 

pelo público que passa, confirma-se o lugar de destaque 

ocupado por Almada nesse momento, pois muitos que 

param para ver estes quadros admitem que já não é a 

primeira vez que vêem uma obra do mestre; para outros, 

fiG. 2  Zip‑Zip, primeira emissão do 
programa, transmitido a 24 de Maio de 1969 
na rTP
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porém, estes quadros e o seu autor representam uma 

novidade total. 

Neste momento, o espectáculo desta pequena exposição 

televisiva revela-se como muito mais do que apenas uma 

oportunidade para divulgar ou promover a obra almadiana 

— a própria figura pública do homem que criou esta obra 

começa a ganhar novas dimensões no imaginário nacional. 

Encena-se aqui um complexo de jogo espelhos, no qual 

o criador vê os outros a ver, não as imagens originais 

criadas por ele, mas reproduções da sua obra. Além disto, 

a reprodução destes quadros ocorre num contexto novo e 

invulgar. De repente, o pintor e o seu trabalho são oferecidos 

ao público como algo simbólico e a própria figura de 

Almada, o homem, começa a ganhar uma capacidade de 

comunicar significados diversos e inesperados.

Mais importante ainda, se levarmos em conta a posição 

do telespectador que vê, em casa, a preto e branco, estas 

reproduções a serem vistas e comentadas pelo artista 

e pelos transeuntes que passam, o jogo de espelhos 

complica-se mais. Levando em conta a observação 

de john berger de que, uma vez que reproduzimos a 

imagem, ela fragmenta-se e multiplica-se em significados 

diversos (berger 1972, 19), podemos afirmar que estamos 

a testemunhar o primeiro passo do processo de tornar o 

mestre Almada numa espécie ícone, uma figura que tem 

valor por si e que pode significar ou representar muitas 

coisas diferentes para pessoas diferentes (Sturken & 

Cartwright 2009, 36).

fiG. 3 Painel de Leonel Moura, “Almada Negreiros/
Alma Moderna”. Câmara Municipal e Lisboa 
(http://www.cm-lisboa.pt/en/equipments/
equipment/info/almada-negreiros-alma-moderna). 
Acedido em 17 de Março de 2014.

http://www.cm-lisboa.pt/en/equipments/equipment/info/almada-negreiros-alma-moderna
http://www.cm-lisboa.pt/en/equipments/equipment/info/almada-negreiros-alma-moderna
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Depois deste momento, Almada ganha nova fama entre os 

portugueses, tornando-se uma figura representativa de um 

momento histórico (da época de Orpheu) e da uma opção 

pessoal que se traduz na procura da liberdade de expressão. 

Almada Negreiros morreria menos de um ano depois de 

ter aparecido na televisão, mas não sem ter deixado a sua 

marca na cidade, na forma das muitas encomendas que 

aceitou, fazendo delas parta da sua grande obra. Também 

terá deixado a sua marca no imaginário dos habitantes da 

cidade que ele soube retratar em toda a sua variedade e 

complexidade. No programa Zip‑Zip, a obra de Almada 

literalmente entra na “cidade” e passa a circular de uma nova 

forma no espaço público. Se esta fosse a primeira vez que 

fragmentos de imagens dele foram reproduzidas e expostas 

pela cidade, já não seria a última. 

O valor simbólico da imagem pública de josé de Almada 

Negreiros, afirmado em 1969 como artista livre perante as 

muitas exigências de uma ditadura que chegava ao seu fim, 

ajuda-nos a entender, agora, porque a sua figura continua 

a ser evocada na cidade capital em princípios do século xxi. 

Nas últimas décadas, para além de graffitis anónimos que 

aparecem de vez em quando nas paredes da cidade, vários 

artistas têm optado por referenciá-lo ou a citar a sua obra 

literária ou plástica. Um painel de azulejos concebido por 

Leonel Moura em 1993 (fig. 3) serve como espécie de cartão 

de visita da cidade, visível a quem entra pela auto-estrada 

do sul; encontramo-lo também no metro de Lisboa, nas 

recém-completadas estações do Saldanha (fig. 4) e do 

aeroporto. Mais recentemente ainda, Almda foi tema de 

uma exposição de graffiti inaugurada na Calçada da Glória 

na primavera de 2013 (fig. 5). Como testemunham estes 

fragmentos, cópias e ecos da obra almadiana, é evidente que 

a figura de josé de Almada Negreiros continua a ter uma 

força vital, simbólica e comunicativa. 

fiG. 5 Pedro batista, Exposição Almada por Se7e, (foto da autora, tirada em 
5 de Outubro de 2013)

fiG. 4 Estação de Metro do Saldanha



josé de Almada Negreiros e Sarah 
Affonso no Hotel Vitória, Lisboa, 
[1934]



resumo

A travessia dos manuscritos de Almada Negreiros descobre 
meandros de uma actividade de escrita que mantém, ao longo 
de seis décadas de trabalho, o mesmo rigor e transparência. 
boa parte da sua singularidade vem da intersecção de campos 
artísticos e críticos, pensando a poesia como uma forma de 
teatro, a geometria como uma forma de pintura ou o cinema 
como uma forma de ensaio. A evolução do seu Modernismo 
mostra uma capacidade única de cruzar a investigação racional 
com a espontaneidade. A surpresa, nele, é a descoberta do 
essencial: o corpo, a cor, o gesto, a voz.
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ABsTrAcT

The crossing of Almada Negreiros’s manuscripts reveals the 
meanderings of a writing activity that maintains the same rigour 
and transparency during six decades of work. A good part of its 
singularity originates in the intersection of artistic and critical 
fields, with the consideration of poetry as a form of theatre, 
geometry as a form of painting or cinema as a form of essay. 
The evolution of his Modernism shows a unique capacity for 
intersecting rational research with spontaneity. What is surprising 
about him is the discovery of the essential: body, colour, gesture 
and voice.
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A vanguarda é o momento central do modernismo 
português. 

os modernistas sempre recusaram o nome de passe 

por que eram conhecidos vulgarmente desde 1915: os 

futuristas. Vai durar dez anos o processo que leva à definição 

e à nomeação da sua geração, e a consagração da palavra 

Modernismo tem lugar nos anos 20, exemplificada pelas 

revistas Contemporânea e presença. Modernismo é uma 

palavra que josé régio e Almada Negreiros usaram pela 

primeira vez nessa nova acepção periodológica, mas que 

Fernando Pessoa, por exemplo, nunca usou, aparentemente, 

a não ser com acepção pejorativa. 

Ora, a análise do Modernismo mostra que é um compósito 

de Simbolismo e de Vanguarda — de uma tradição de 

formalismo combinada com um entusiasmo pelo novo — e 

que essa ambivalência lhe é constitutiva. Mas, a este respeito, 

é de notar que, do mesmo modo, a análise da geração 

seguinte, a presença de josé régio, joão Gaspar Simões, 

Adolfo Casais Monteiro, mostra que é um compósito de 

uma tradição neo-romântica psicologista e de um genuíno 

impulso de Vanguarda continuada, feita de uma ideia de arte 

figurativa e tendencialmente realista e de um gosto moderno 

pelas invenções e pelas surpresas. Isto é, tal como o 

movimento radical seu antecessor, o da geração de Orpheu, 
a geração da presença é contraditória e descontínua. Assim, 

o Modernismo é ao mesmo tempo Ângelo de Lima e raul 

Leal, Sá-Carneiro e Santa rita. E a presença é ao mesmo 

tempo Saúl Dias e António de Navarro, Miguel Torga e julio, 

joão Gaspar Simões e Adolfo Casais Monteiro. 

Estas tensões transitam para o interior da obra de 

alguns dos mais fortes poetas modernistas: Sá-Carneiro 

é, ao mesmo tempo, passadista e revolucionário, tal como 

Almada é o futurista de K4 que a seguir reinventa o Dia 
Claro da ingenuidade. Do mesmo modo, o presencista joão 

Gaspar Simões reage, em nome das regras da sinceridade, 

contra a poética do fingimento em Fernando Pessoa mas 

é um entusiástico defensor do pintor Mário Eloy. E, ainda, 

tal como no caso do desdobramento de júlio dos reis 

Pereira, poeta e pintor irmão de josé régio, em Saul Dias 

e julio, em que essa bipolaridade chega ao extremo de ter 

de encontrar nomes diferentes para os seus dois pólos, ele 

que gosta, enquanto poeta, de rimas ligeiras e musicais, 

mas cultiva, enquanto pintor, a deformação e a dissonância 

expressionistas. 

Em Fernando Pessoa, estas íntimas contradições que 

atravessam de alto a baixo todos os grandes artistas desta 

época são totalmente integradas, e ele faz nomes de 

poetas as suas tendências poéticas diferentes, e as próprias 

contradições que o dilaceram. Neste sentido, Fernando 

Pessoa — apesar da erupção de fragmentos sem fim a 

que chamamos a sua obra — consegue atingir a aurora de 

uma síntese, a possibilidade mesma de uma afirmação de 

completa soberania sobre si mesmo e a sua arte. Mas não 

deixa também de exibir a diversidade das tendências, das 

poéticas em confronto, as que têm a ver com o passado — 

de Horácio a Walt Whitman ou a Stéphane Mallarmé — e 

com o presente — do Imagismo ao Cubismo e ao Futurismo.

A poesia modernista como performance 
A dimensão performativa marca de modo claro aquilo a que 

chamamos, no sentido estrito, o Modernismo português, 

ou o momento vanguardista do Modernismo, ou o Alto 
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Modernismo — e, desde logo, dois dos seus dois géneros 

mais característicos, a carta e a conferência. A carta em 

Mário de Sá-Carneiro exibe a performance ao vivo de uma 

personagem, e a conferência de Almada Negreiros realiza 

a fusão entre a oralidade do actor e a impessoalidade do 

poeta. A carta e a conferência são também reivenções 

literárias de géneros extraliterários, e, por outro lado, modos 

de fusão do gesto artístico global com a presença física num 

espaço e num tempo concretos. 

Vários poemas de Mário de Sá-Carneiro começaram 

por ser cartas, e há até uma conferência de Almada 

Negreiros que foi publicada como poema: A Invenção 
do Dia Claro. Fica, assim, claramente exposta uma forte 

dimensão performativa da poesia modernista, que depois 

reencontramos — numa outra metamorfose — na poesia 

dramática de Fernando Pesssoa. As cartas começam por ser 

textos que são lidos enquanto gestos de comunicação, que 

são semelhantes às notas deixadas na porta, aos lembretes 

tomados em bocados de papel, aos folhetos de propaganda, 

aos manifestos distribuídos à mão. As cartas misturam-se 

com a vida, têm a ver com a vida, directamente, sem outra 

mediação do que aquela que está implicada no uso de uma 

linguagem. E a própria linguagem desempenha uma função 

sobretudo fática, prende-se com a presença pessoal, com o 

gesto próprio, com o estabelecimento e a confirmação de 

um contacto. As cartas de Sá-Carneiro, assim, e na medida 

em que se tornam literatura, sendo por demais evidentes 

as suas ligações à poesia e à poética de Orpheu, colocam 

de uma forma muito imediata o autor como actor. Melhor: 

referenciam a realidade física do autor, a biografia do autor. 

De resto, algumas das peças de bibliofilia mais estimadas 

são as cartas, precisamente por causa dessa aura autoral em 

que o autor se torna presente aos nossos olhos por virtude 

uma carga metonímica forte associada fisicamente ao 

manuscrito. Aliás, vem a ser o próprio Mário de Sá-Carneiro 

quem teoriza, por assim dizer, a performatividade essencial 

dos gestos literários e artísticos da geração de Orpheu no 

seu O Teatro‑Arte, artigo-manifesto publicado no diário 

republicano O Rebate em 1913, e em que afirma que toda e 

qualquer obra de arte tem de ser medida «em alma e corpo». 

Neste sentido, é Almada Negreiros quem leva às últimas 

consequências, mais tarde, essa teoria da performance 

vanguardista, consagrando-a no  discurso que proferiu no 

chamado Comício dos «Novos», em 1921, com a poderosa 

frase final: «O centro do Universo é no espaço preenchido 

pelo corpo de um homem!». Depois, no momento decisivo 

para a afirmação do Modernismo português que é a 

realização em Lisboa do I Salão dos Independentes, em 

1930, o mesmo Almada Negreiros publica no catálogo dessa 

exposição colectiva um pequeno texto que termina com 

outra afirmação concludente a este respeito: «Isto de ser 

moderno é como ser elegante: não é uma maneira de vestir, 

é uma maneira de ser.» Mais uma vez, o acento é colocado 

na dimensão performativa, não no estrato superficial 

ou textual. Neste mesmo sentido, muito mais tarde, na 

conferência Poesia é Criação realizada em 1962, Almada 

Negreiros explica com todo o cuidado essa noção essencial 

para o seu modo de entender — que é também o modo de 

entender da geração que foi a sua — e que formula através 

de uma distinção entre poesia e versos: «Os versos são um 

modo de perpetuação de um dos modos da criação que 

se chama Poesia». Assim a Poesia é maior que os versos, o 
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que significa que a Poesia é maior do que aquele texto que 

fica, e essa grandeza tem a ver com a participação de uma 

energia física, de um acto, de uma actividade que não pode 

ser confundida com a resultado documental ou formal. 

Voltando a Fernando Pessoa: em 1914 eclode a 

heteronímia, surgem Caeiro, Campos e reis, e é 

congeminado pelo seu criador um projecto de mistificação 

literária mediante um anúncio falso. Tratava-se de uma 

apresentação pública de Alberto Caeiro que fizesse de 

conta que um poeta chamado Alberto Caeiro existia 

verdadeiramente. Ora, esse projecto foi abandonado, 

e logo substituído por aquela que foi a extraordinária 

encenação da irrupção pública de álvaro de Campos 

nas páginas de Orpheu — com as grandes Ode Triunfal e 

Ode Marítima. Esse aparecimento de uma figura como o 

engenheiro sensacionista é, em termos de história literária, 

o equivalente ao surgimento de uma personagem com 

o grau de intensidade e de convicção de um D. quixote 

ou de um Hamlet, e a personagem álvaro de Campos 

constitui uma espécie de papel de grande protagonista 

teatral da cena criada por Fernando Pessoa. Essa aparição 

de Fernando Pessoa encarnando a personagem de álvaro 

de Campos — com toda a ressonância pública que obteve, 

pode ser considerada como típica da Vanguarda entendida 

como um desafio lançado ao poder estético, cultural e 

ideológico. é directamente performativa. Na verdade, 

a própria heteronímia, desenvolvendo-se na escrita de 

Fernando Pessoa entre 1914 e 1935, só se distingue da 

performance teatral pura e simples na medida em que o 

palco em que se desenvolve é o da vida literária ou o do 

espaço cultural, e em vez de ser feito de tábuas é feito 

de papel. Mas a figura imaginária de álvaro de Campos, 

por exemplo, a partir do momento em que toma lugar na 

esfera literária pública, envolve de imediato uma dimensão 

performativa.

Na verdade, pode dizer-se que álvaro de Campos se 

apresenta como um heterónimo-manifesto, e que em si 

contém em simultâneo as duas características, a da poesia 

como composição textual literária e a da provocação como 

acto público de agitação. Aliás, é este dínamo álvaro de 

Campos, apesar de ser ficcional, quem escreve em 1915 

uma carta para o diário A Capital, que, apesar de publicada 

apenas em parte, é suficiente para provocar uma enorme 

comoção entre os leitores, acompanhada da mais agreste 

troca de acusações.

Aliás, falando de manifestos, e da sua presença marcante 

nas actividades da Vanguarda portuguesa, segundo o 

método de guerrilha cultural que o caracteriza, é importante 

darmos conta da coincidência entre a poesia entendida a 

um primeiro grau de produção artística, e a proposta ou 

proclamação do tipo manifesto que poderá ser a sua leitura 

a um segundo grau. Isto é, perceber a coincidência entre 

poesia e aquilo a que poderíamos chamar propaganda. 

é o caso dos Pauis, poema de 1913 de Fernando Pessoa 

que começou por circular manuscrito e logo deu o nome 

— Paulismo — a uma poética nova e a um grupo de 

Vanguarda que haveria de constituir o núcleo da revista 

Orpheu; é também o caso da Chuva Oblíqua, série de 

poemas publicada no Orpheu 1 que constitui o único 

manifesto, a bem dizer, do Interseccionismo; ou, dois anos 

depois, do ultimatum de álvaro de Campos — que tem a 

forma de um manifesto embora não refira uma única vez 
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pelo seu nome próprio o movimento de que é verdadeira 

mas secretamente o manifesto — o Sensacionismo. 

Outro caso é o da Cena do Ódio, de Almada Negreiros, 

que é um longo poema de 1915 destinado ao Orpheu 3, e que 

só em 1958 vem a ser integralmente publicado. O simples 

facto de ter demorado 43 anos a poder ser lido na sua 

forma completa indica o poder provocatório que o anima. 

E que tem a ver de vários modos com mecanismos formais 

que reencontramos nos manifestos enquanto construção 

retórica, como a oralidade muito marcada, a profusão de 

apóstrofes, de injunções, e a focalização geral dos seus 

temas na apresentação de uma atitude moral, política, 

cultural, disparando contra o «desacreditado burguês 

apinocado», afinal o mesmo que todos os vanguardistas 

vituperam na sua baixeza, conformismo ou fealdade.

Esta metamorfose dos géneros literários sob o influxo da 

Vanguarda vai no mesmo sentido da importância dada ao 

aspecto performativo na concepção geral e na realização 

concreta dos gestos de arte. Trata-se, em todos os casos, 

de uma alteração no modo de funcionamento pragmático 

dos géneros, e num esbatimento dos limites do texto, que 

deixa de estar limitado ao aspecto material objectual. Ou, 

se preferirmos, aquilo a que podemos chamar literatura 

ou pintura vê-se de repente envolvido num processo mais 

complexo, que implica um conjunto de relações entre essas e 

outras artes, um modo específico da sua apresentação pública, 

e mesmo a organização de uma cadeia de acontecimentos — 

usando o teatro por modelo mas estendendo os seus limites e 

multiplicando as suas modalidades.

Por exemplo, deve ser considerado um dos gestos 

marcantes da Vanguarda portuguesa um certo pacto 

realizado por Almada Negreiros, Amadeo de Souza-Cardoso 

e Santa rita Pintor «diante da tábua quinhentista “Ecce 

Homo” do Museu de Arte Antiga», ou seja: «o pacto do 

grande-frete da Poesia: enquanto a Poesia não é. Assim 

que saímos do Museu fomos cortar os nossos cabelos e 

sobrancelhas à navalha de barba e assim passeávamos pela 

capital o remotíssimo grito do silêncio» (assim é contado 

pelo próprio Almada Negreiros no catálogo da retrospectiva 

de Amadeo de Souza-Cardoso em 1959). Do mesmo modo, 

existem textos marcantes deste momento que são quase 

inteiramente virtuais, ou só existem como referência em 

notícias e narrativas, casos do manifesto de raul Leal 

O Bando Sinistro, de cujo texto conhecemos apenas algumas 

passagens transcritas no jornal O Mundo. Do mesmo modo, 

as actividades de um certo Comité Futurista de Lisboa, de 

que apenas emergem, textualmente falando, duas fugazes 

notas de imprensa em 1917 (no Heraldo de Faro e na Ideia 
Nacional de Lisboa). E ainda as conferências que a revista 

Orpheu anuncia no seu primeiro número de Março de 1915 

e de que só se conhecem, exclusivamente, os títulos (como 

esse inesperado projecto de Mário de Sá-Carneiro intitulado 

As Esfinges e os Guindastes). Tudo se passa como se essas 

conferências anunciadas se cumprissem no simples acto do 

seu anúncio, por uma pura performatividade que pudesse 

prescindir de mais texto.

é claro que também há importantes manifestos que 

correspondem, no caso português, ao género internacional 

típico da Vanguarda. A começar no mais célebre deles, o 

Manifesto Anti‑Dantas e por extenso de Almada Negreiros, 

distribuído em 1916. Outro manifesto central é Nós, de 

António Ferro, publicado em Lisboa em 1921 e no ano 
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seguinte republicado em São Paulo na revista Klaxon, que 

é um exemplo perfeito da retórica agonística que reitera na 

distorção plástica da tipografia uma posição de combate. 

Aliás, nesse manifesto, Nós, a figura de júlio Dantas volta a 

ser visada directamente.

Um pouco mais tarde, em 1923, há uma sucessão de 

manifestos em torno de António botto e de raul Leal, 

por um lado em defesa do direito de expressão da 

homossexualidade, por outro contra o exercício agressivo 

da censura, e Fernando Pessoa está ligado a esse momento 

muito intenso de forma directa, pois é a sua editora Olisipo 

que publica quer a 2.ª edição das escandalosas Canções de 

António botto quer o não menos escandaloso panfleto de 

raul Leal Sodoma Divinizada, e é depois álvaro de Campos 

e de novo Fernando Pessoa quem distribui folhetos de 

combate contra a reacção policial ambiente. já não estamos 

em clave de disputa estética ou de ideias, mas pura e 

simplesmente a usar a arma de arremesso que é o manifesto 

público para defender, no caso de Fernando Pessoa — que 

é, de facto, um liberal no sentido próprio do termo —, a 

liberdade mais elementar do indivíduo.

Finalmente, em Coimbra, em 1925, um Manifesto que vem 

assinado por óscar, Pereira São-Pedro (Pintor), Tristão de 

Teive, e um certo Príncipe de judá — sem que nenhum dos 

grandes nomes da presença aí figure, inclui já alguns dos 

nomes que integrarão a geração dessa revista importante, 

que se começará a publicar dois anos mais tarde. E é curioso 

que este manifesto a várias mãos seja, ao mesmo tempo, 

o mais radical de todos os que se publicaram no período 

directamente iluminado pela Vanguarda em Portugal, aquele 

que vai mais longe em termos de infracção das regras da 

gramática e do senso comum — contendo, por exemplo, 

um texto inicial sem pontuação nem sintaxe, ou uma fala 

final, de longe a mais interessante, directamente herdeira 

do espírito futurista, assinada por um Príncipe de judá 

que não é outro senão António de Navarro. O que é facto 

é que tal manifesto é, afinal, o canto de cisne do registo e 

da forma do manifesto de Vanguarda. Na verdade, a partir 

desse momento, vai tornar-se dominante um outro processo 

artístico, o da presença, em tudo distinto, quer política, 

quer cultural e artisticamente, ao processo da Vanguarda. 

Com ele, o Modernismo se dissemina no que se irá chamar 

a arte moderna. Deixando a performatividade como fulcro, 

concentra-se na tentativa de uma cultura.



Almada Negreiros e Sarah 
Affonso, Lisboa, [1934]



resumo

No quadro da “difícil” recepção, pelos autores de Orpheu, do 
Cinema enquanto arte tecnológica, sabe-se que só António 
Ferro e Almada Negreiros manifestaram interesse por essa “arte 
inesperada” (jean Epstein) que acabara de surgir.
Com efeito, encontramos em Almada uma concepção de cinema 
mais como imaginação do que como linguagem ou narração: uma 
forma de “imagem em movimento” (“novidade dinâmica”) em que 
o sensacionalismo dos estímulos curto-circuitava e se sobrepunha 
à unidade (coerência)da intriga ou do sentido.
Desprendendo-se informalmente de um complexo gestacional 
em que a presença do dispositivo técnico - com a sua função 
fotográfico-documental de registo - era ainda muito marcante, o 
cinema para Almada, nos anos 30, era uma arte a vir.
Algo entre a dança (de Loïe Fuller aos ballets russes) e o 
desenho (como o testemunha o texto que escreve, em 1938, 
para a apresentação da Branca de Neve de Walt Disney), que 
tem afinidades com a ideia de cinema de jean Cocteau e que se 
prolonga, talvez, na prática do bricolage multimédia de Ernesto 
de Sousa.

PAlAvrAs-chAve
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ABsTrAcT

As with the Italian futurists, Fernando Pessoa and the 
colaborators of Orpheu didn’t react positively to the 
technological nature of cinema: António Ferro and Almada 
Negreiros (who published in the 30s two important articles 
concearning cinema: “O Cinema é uma coisa, o Teatro é outra” 
and “Desenhos animados”) were the exceptions.
Inscribing himself in a general theory of the arts that extends 
baudelaire’s Salon de 1859, Almada conceives the cinema more as 
imagination than as a narrative language: to him the cinema was 
above all concerned with the movement and the sensacionalism 
of the images (what he calls its “novidade dinâmica”) that 
“short-circuits” and imposes itself to the unity (coherence) and 
linearity (legibility) of the plot (meaning).
For him, cinema was an art yet to be , something lost and 
unsolved between dance (he wrote about the ballets russes) and 
animation (see his public presentation of Disney’s Snow White): 
a conception of cinema (or art) as bricolage that we can also find 
in jean Cocteau’s “cinématographe” and the multimedia work of 
Ernesto de Sousa (who made a film-manifest about him: Almada, 
um Nome de Guerra).

keywords
CINEMA | FUTUrISM | DANCE | ArCHITECTUrE

fernAndo Guerreiro
Universidade de Lisboa

O Cinema  
de almada

http://revistaharte.fcsh.unl.pt/rhaw2/rhaw2_print/FernandoGuerreiro.pdf


RHA 02 142 o CiNEMA DE AlMADADOSSIER 

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1  Só em António Ferro, pelos menos entre 
1917 (As Grandes Trágicas do Silêncio) e 
1931 (Hollywood — Capital das Imagens), 
encontramos o elogio do “ilusionismo” das 
“aparências” permitido pelo cinema. Para 
ele, o cinema, “álcool da nossa época” [Ferro 
1931, 190], desrealizando e desmultiplicando 
— substituindo a massa estática, mais pesada, 
dos corpos por “formas” (imagens, sons, 
roupas) mais maleáveis e reprodutíveis 
—, oferecer-nos-ia a “vida exterior” 
(dessacralizada) das coisas: “No cinema tudo 
são exteriores mesmo quando as scenas se 
passam dentro de casa”, afirma [idem (189)].

2  Aí “representando o que não sou/ um 
papel que não faço/ num enredo onde não 
existo/ senão para que não se desacerte a 
multidão,/ […]/ senão para que o público siga 
o programa/ e passe mais umas horas deste 
mundo” [Negreiros 2005, 147].

1.

no início, como em certa medida no fim com o 

mural Começar, temos um gesto, ele próprio 

verbo= acto= acontecimento, ainda antes de qualquer 

palavra: o enigmático “pacto” futurista celebrado em 1917 

por Almada, Santa-rita e Souza Cardoso “diante da tábua 

renascentista Ecce Homo do Museu de Arte Antiga” em 

Lisboa (Almada 1972, 224). 

Se não a sua “cena primitiva”, o pacto de 1917 surge-nos 

como a cena fantasma da “introjecção” violenta, pelos três 

homens, da “impossibilidade” (em Portugal) do Futurismo.

Como defendemos noutras ocasiões, parece-nos que a 

relação dos autores de Orpheu com a Modernidade passa 

pela dupla pedra de toque da sua posição face ao Futurismo 

e ao Cinema.

Dada a concepção eminentemente “literária” da(s) 

arte(s) de Pessoa — que o levava a considerar as “artes 

plásticas” como “não” ou “pseudo-artes” [Pessoa 2009, 

285] —, para ele, o cinema assemelhava-se a uma espécie 

de gruta de Platão degradada em que, em vez do “belo” 

(=coisas verdadeiras), se tinha a sua “cópia”= “tradução” 

(“Nem sequer admiramos o belo: apenas admiramos a sua 

tradução”), ou seja, “duplos”, simulacros de simulacros, 

“figuras cinematográficas de cartão”, como escreve [Pessoa 

2000, 82]1. 

De Orpheu, sabe-se, só António Ferro (logo em 1917 com a 

conferência As Grandes Trágicas do Silêncio) e Almada (dois 

artigos nos anos 30) escreveram sobre cinema.

josé Augusto França sublinha mesmo que “toda a obra 

de Almada é construída sobre [a] ideia e [a] urgência de 

Ver” (“cumpre o trajecto difícil que vai do olhar ao ver” 

[França 2003, 40]) e nesses anos, entre 1915 e 1920, em 

que sobretudo escreve, pode dizer-se, como observa 

Ellen Sapega, que, nele, a “crise de representação da 

modernidade” se traduz na projecção das “técnicas” da 

pintura (e das “artes plásticas”, em que se inclui o cinema) na 

Literatura [Sapega 2011, 58, 64].

Sintomático dessa relação de “projecção”, não directa 

mas oblíqua, da “hipótese” do cinema na “outra coisa” que 

não a “literatura” que Almada então escreve (uma “Poesia 

Terminus” de que K4 O Quadrado Azul seria o exemplo), é o 

dispositivo de cinema construído no poema “As 4 Manhãs” 

(escrito entre 1915 e 1935 e publicado, nesse ano, na revista 

Sudoeste) que, se não constitui bem uma “máquina de 

reproduzir o cérebro” [Negreiros 2002, 73], pelo menos 

procede ao “desdobramento” das imagens do sujeito e à 

criação de “duplos”, de acordo com uma lógica próxima das 

elocubrações do Pirandello de Si Gira! (1915).

Em termos muito próximos dos fragmentos do Eróstrato 
de Pessoa, o cinema é aí referido como um dispositivo de 

“desdobramento” num “outro” (“não-eu”) apercebido num 

ecrã (exterior/ interior) como personagem de filme: “Como se 

eu estivesse no cinema / e visse do meu lugar/ ser eu-próprio 

o personagem / do enredo que está no programa/ […]/ 

Mas quem escreveu esse enredo/ que eu represento no 

personagem de mim?”, pergunta [Negreiros 1971, 145]. 

De acordo com teses que retomará em “O Cinema é uma 

coisa e o Teatro é outra” (Sudoeste, 1935), esse “eu-outro” 

(mais do que “outro-eu”) é o da “multitude”2, de que o 

sujeito se procura despegar (“Como hei-de eu — o próprio/ 

livrar-me do público e da multidão” [?], interroga-se [idem 
(147)]).
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3  “Porque há-de ser esse, tão igual a mim,/ 
e não eu-próprio de quem ele se fez igual?/ 
Porque há-de ser precisamente esse eu que 
me inventaram/ e não este mesmo que eu me 
ganhei?” [Negreiros 2005, 146].

4  referência ao cinematógrafo (mas também 
a outros dispositivos de reprodução mecânica 
como o gramofone e o linótipo) em K4 
[Negreiros 2002, 72] e, em A Engomadeira, 
alusão a idas ao cinema [idem (12,40)], à 
adopção de “poses” (“numa contorsão de 
trágica cinematográfica” [ 25]) ou mesmo 
a citação do argumento de um filme entre 
o melodrama da Nordisk (talvez com Asta 
Nielsen) e o cinema das “divas” italianas da 
década de 10 [ibid.]. recorde-se que Judite/ 
Nome de Guerra (escrito em 1928, publicado 
em 1938) chegou a ser pensado para o 
cinema por Artur Semedo

5  No dizer de Fernando Cabral Martins, 
no caso de Almada, tratar-se-ia de “fazer 
da sintaxe portuguesa um material tão 
dúctil como os traços dos seus desenhos” 
[Negreiros 2002, 229], daí confrontarmo-nos 
com textos híbridos, intermediais, “objectos 
plástico-verbais” [230], pensados como 
imagens e produzidos por um “gosto plástico 
simultâneo às palavras e à ficção” [ibid.].

6  “Por imaginação sem fios, entendo a 
liberdade absoluta das imagens ou analogias, 
expressas com palavras soltas e sem fios 
condutores sintáticos e sem qualquer 
pontuação”, escreve Marinetti em “Destruição 
da Sintaxe. Imaginação sem fios. Palavras em 
Liberdade” (1913) [Ferreira 1977, 127].

7  boccioni (“A escultura futurista”, 1913): “A 
escultura deve pois fazer viver os objectos, 
tornando sensível, sistemático e plástico, o 
seu prolongamento no espaço, pois ninguém 
mais pode duvidar que um objecto acaba 
onde um outro começa e [que] não há nada 
que rodeie o nosso corpo (…) que não o corte 
e não o seccione com um arabesco de curvas 
rectas” [Ferreira 1977, 103].

8  Almada: “na Engomadeira interseccionei 
evidentes aspectos da desorganização e 
descarácter lisboetas” [Negreiros 2002, 9].

9  “uma vertigem suspensa em discos de 
velocidade aceleradamente centrípeta”, 
escreve Almada em K4 [Negreiros 2002, 63], 
o que se aproxima na noção de “Imagem-
Vortex” de Ezra Pound em 1912/3: assim, 
se “all experience rushes into [a] vortex”, 
então, “an Image is that which presents an 
intelectual and emotional complex in an 
instant of time” [Pound 2008, 98, 95].

Sendo esse “eu-outro” sempre uma “tradução” (“aquele 

que eu sou no filme/ […] / é uma tradução de mim”[idem 
(146)) ou uma “deturpação” do sujeito (“quem alterou o 

espelho?/ quem falsificou o disco?/ quem torceu o enredo?/ 

quem mentiu a minha voz?” [ibid.]), nele projectar-se-iam 

os efeitos de alienação (falsa ilusão) do cinema e das suas 

imagens como simulacros falsos das imagens verdadeiras 

do “ideal”/”sonho” (“quem filmou o meu ser enquanto 

eu sonhava/ […]/ Eu sempre sonhei com ser Eu/ mas não 

como me vejo no filme” [145]), ao ponto de, desse modo, se 

despossuir o sujeito da sua “identidade”3. 

Assim, para lá das referências avulsas ao cinema nos 

textos de 1915/19204, em Almada Negreiros processa-se 

aquilo que A. Ferro, a propósito de Sá-Carneiro, designa por 

“cinematografização” da prosa portuguesa [Ferro 1987, 352], 

algo de que encontramos marcas na referência do ”Prefácio” 

de A Engomadeira à “aceleração das imagens” (ainda que 

por vezes “atropeladas” ) e no elogio (marinetteano) da 

velocidade em K4 (“A Velocidade é o triunfo da Europa que 

elucida o mundo” [Negreiros 2002, 73])5. 

Em obras como Mima‑Fataxa, Saltimbancos 
(publicadas no Portugal Futurista) ou K4 O Quadrado 
Azul encontramos, assim, um estilo elíptico poroso 

comprimido, levantado sobre “justapostos hieróglifos 

sintáticos de expressão imediata” (Negreiros 2002, 61]) 

— algo como uma sequência de imagens (fotogramas) 

dadas “numa continuidade cinematográfica” [idem (60)] 

—, que seria insuflado internamente por efeitos TSF de 

intermitências dos signos (gráficos ou semânticos), em 

consonância afinal com a noção de “imaginação sem fios” 

de Marinetti6.

A frase, assim, para lá da referência a formas geométricas 

(círculos, quadrados) que iconizam esse traço da escrita 

(K4), caracteriza-se por um geometrismo irregular e 

anguloso (“os Ângulos agudos abrem-se passivamente 

na magreza de gastos” [Negreiros 2005, 52]) que, 

intersectando-se com os corpos e os objectos, comunica aos 

textos um efeito de volume escultórico-matérico 7.

Esse “interseccionismo (ou “compenetração de planos”)8, 

funcionando por Montagem (cubo-futurista) de diferentes 

pontos de vista e por sobreposição sintáctico-semântica 

de planos conduz (Mima‑Fataxa) à autonomização do 

significante gráfico (letras, desenhos, tipografias) e do som 

— a linha sinusoidal reversível de uma cacofonia eufórica (a 

dos “Ditongos ricos para ir ao ar” [Negreiros 2005, 54]) ou 

deflaccionária, mais própria de uma “pandeireta bamba” e 

de “lata” [idem (53)].

Daí a emergência em Almada de uma imagem‑vortex 
(Pound+boccioni)9 (“Mas tudo isto era como que uma 

espécie de tampa do quadrado azul que se abria em infinito 

de poço iluminado perpendicularmente à direcção de 

energias”, escreve [Negreiros 2002, 64]): uma imagem — 

flash energética (“esta ebulição permanente de energias 

desencontradas” [65]) cujo vitalismo sensacionalista 

quase expressionista (“todas as variações da sensação se 

juntariam numa única a divergir luminosamente” [ibid.]) se 

traduz também na “intenção de expressão metal-sintética” 

[9], de uma “sensibilidade” conduzida “plos timbres dos 

metais”[38], em que o sujeito (o “humano”), como em 

Marinetti, se “mineraliza”[ibid.].
Assim, se o texto (prosa ou poesia) de Almada segue a 

via modernista da espectacularização dinâmica (cinética 



RHA 02 144 o CiNEMA DE AlMADADOSSIER 

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

10  Se, como se diz (e escreve) em A Invenção 
do Dia Claro (1922), as palavras são “pedaços 
de coisas” (“todas as palavras juntas formam 
o universo” [Negreiros 2010, 36/37]), mais 
pragmaticamente elas são também encaradas 
como “configurações”, disposição no espaço 
(“Agarrei uma mancheia de palavras e 
espalhei-as em cima da mesa. Ficaram nesta 
posição” [38]), de acordo com a concepção 
bidimensional, pictural-modernista da 
escrita (pense-se também, por exemplo, nos. 
Caligramas de Apollinaire).

11  Para Almada, como para os futuristas, “a 
missão do cinema não é outra coisa senão a 
de preparar os indivíduos para a imaginação” 
[Negreiros 1971, 96]. Também no Manifesto 
A Cinematografia Futurista se afirma que 
“o cinematógrafo futurista agudizará, 
desenvolverá a sensibilidade, tornará veloz a 
imaginação criadora, dará à inteligência um 
prodigioso sentido de simultaneidade e de 
omnipresença” [Ferreira 1977, 167].

12  Com o “desaparecimento” do indivíduo 
na multidão (vd. “As 4 manhãs”), esbater-
se-ia também a noção de “autor”: “é este 
exactamente o momento actual da Arte: a 
ausência do autor”[Negreiros 1971, 99]. Trata-
se, contudo, de um lugar marcado (“o lugar 
do criador ficou vazio mas não ficou ausente” 
[Negreiros 2006, 280]), onde alguém (talvez 
Disney, no caso do cinema) pode sempre vir: 
”Não só lá está bem visível como também 
apesar de vazio está iniludivelmente marcado 
com o número I” [ibid.].

13  “A diferença entre a imagem parada e a 
imagem em movimento não é uma distinção, 
é apenas uma diferença: não se opõem, 
mudam-se”, escreve [Negreiros 1971, 95].

e cinematográfica) do sensacionalismo das imagens, por 

outro lado, ele tende a desliteraturar‑se e a ser cada vez mais 

pensado como dispositio (espacialidade)10 e instalação, ou 

seja, simultaneamente “volume” — uma espécie de “escultura 

[viva] de ambiente” (boccioni) e “acção”/ “performance” de 

um corpo (instrumento e desenho/figura) a produzir‑se. 
Neste sentido, como tem defendido Fernando Cabral 

Martins, o modo de discurso da Conferência (um género 

“teatral” e “arte síntese” do autor [Negreiros 2006, 380/381, 

391]), enquanto dizer em situação (“mostra o que é no acto 

de falar disso” [Martins 2000, 177]) e performativo (como 

“acto de fala” [174] e “enunciação viva” [176]), é talvez 

aquele que melhor corresponde à poética do texto futurista 

de Almada.

Um dizer=fazer poiético entendido como “retorno à 

origem”, afinal próximo do cinema pobre, elementar e 

primitivo (percorrendo o arco que vai da Lanterna Mágica a 

Georges Méliès e, deste, a Walt Disney) defendido pelo autor 

nos artigos dos anos 30. 

2.
Contudo, apesar da inclusão do Manifesto do Music‑Hall 
de Marinetti no Portugal Futurista (1917), não pensamos 

que para Almada, o cinema, como se lê no Manifesto 

A Cinematografia futurista (1916), fosse a “arte futurista” por 

excelência. 

Com efeito, integrando-se numa teoria geral da(s) arte(s) 

que vem desde baudelaire, encontramos em Almada uma 

concepção de cinema mais como imaginação — e desde 

a sua origem, já que a “invenção do cinema é o resultante 

de a fotografia não acabar de satisfazer a imaginação” 

[Negreiros 1971, 94] — do que como linguagem ou narração11: 

uma ideia de cinema como uma forma de “imagem em 

movimento” [idem (95)] (“novidade dinâmica” [94]) em 

que o sensacionalismo dos estímulos curtocircuita e se 

sobrepõe à unidade (coerência) da intriga e do sentido (“Nos 

espectáculos de cinema a imaginação dos espectadores 

atinge uma excitação que ultrapassa os enredos melhor 

fabricados que lhes ofereçam”, precisa [94]).

Num primeiro momento (o de “O Cinema é uma coisa e o 

Teatro é outra”, 1935), o cinema surge-lhe como uma “arte 

popular” e “colectiva” (de massas) que procederia a uma 

espécie de organização geral do espectador (“é a perfeita 

organização do público” [Negreiros 1971, 97]/ “das massas, 

da unidade colectiva” [101]), própria, afinal, do seu tempo: o 

da “Idade da Multidão” [ibid.]12.

Ao afirmar, logo no início do artigo: “o cinema está para 

o teatro como a fotografia para a pintura” [91] — e, para 

o autor, a imagem cinematográfica não é intrinsecamente 

distinta da fotografia13 —, Almada continua a crítica da 

Fotografia operada por baudelaire na alínea “O público 

moderno e a Fotografia” do Salon de 1859. 
Para lá do facto do cinema estar preso (pela sua condição 

de fotografia) à reprodução da natureza (“A Natureza não 

se interpreta, fotografa-se” [93]) — a sua função seria a de 

“trazer a natureza e o mundo inteiro ao espectador” [95] 

—, a grande diferença entre cinema e teatro residiria no 

facto do Cinema se configurar como uma arte do “geral” 

e do “universal” (“o cinema ficará com o que é de todos”, 

ele “generaliza e qualifica para a formação dos conjuntos 

humanos” [101]), enquanto o Teatro se apresenta como arte 

do “individual” e do “particular” (“o teatro [fica] com o que 
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14  Aspecto em relação ao qual Almada não 
pode deixar de ter “reservas” já que, para 
ele, a “Arte não tem plural” e a “poesia”, 
“universal”, supera as “artes”, “especialidades” 
(“idiomas” e não “linguagem” [Negreiros 
2006, 266]: “Diversamente de todas as outras 
especialidades do mundo social, a Arte é 
essencialmente <o todo da vida visto debaixo 
de um aspecto>” [229]. “é depois da Poesia 
que vem o jogo, as recriações da Tekné, Arte 
e Ciência”, escreve em “Arte, a Dianteira” 
[323].

15  Também para Ferro, em Hollywood 
— capital das imagens, as “actualidades 
cinematográficas” constituíam “verdadeiro 
cinema puro”: “a máquina operadora do 
repórter das <Actualidades Gráficas> deve 
ser portátil, como nenhuma, aguda e pronta 
como um lápis” [Ferro 1931, 212].

16  Para Almada, para ser “arte”, o cinema teria 
primeiro que “esgotar” o “ilusionismo” da 
sua “verdade” de fotografia: “Mas enquanto 
o cinema não atingir o seu verdadeiro 
programa inextinguível de ilusão, de 
conhecimentos, de fantasia, de veracidade 
e de realismo, enquanto a imaginação não 
estiver bem assente nos seus legítimos 
alicerces individuais, a Arte não poderá 
começar ainda a ser grande obra para todos”, 
escreve [Negreiros 1971, 97]. Aliás, já em 1938, 
demarca-se dos melhoramentos técnicos do 
cinema — som, cor, 3D — que considera ser 
“apenas elementos que chegam atrasados à 
linguagem do cinema” [Negreiros 2006, 275].

não pertence senão a cada qual”, ele “generaliza e qualifica 

para a formação de cada humano individualmente” [101], ie. 

“atinge também o particular” [98]). 

Deste ponto de vista, por “funcionar apenas no geral”[98], 

enquanto “universel reportage” (Mallarmé), ou “prosa do 

mundo”, o cinema aproxima-se do jornalismo: “O cinema 

já é hoje a melhor imprensa universal que existiu. O papel 

do cinema é o do jornal do mundo. Cinema (…), o jornal de 

todos”[ibid.].
Daí a sua concepção técnica (como ars mais do que 

“arte”) do cinema14 — encarado sobretudo como dispositivo 

(mecanismo) de fixação e reprodução das imagens —, uma 

posição que conduz ao elogio do cinema documental e 

das actualidades, como formas quase de cinema puro: “As 

actualidades, as vulgarizações científicas, o cinematógrafo 

realista da natureza, os documentários (…), e em geral o 

repertório da primeira parte dos programas por onde andam 

as verdadeiras buscas e achados de cinematografia, são 

cinema puro, cem por cem, e não têm contudo nenhum 

dever de arte”, afirma [Negreiros 2006, 274]15. 

No entanto, se “ a primeira meta da Arte é a sua própria 

autonomia” [Negreiros 1971, 108], em parte por razões 

que têm a ver com a sua condição de “indústria” — que 

“o faz [adiantar-se] a si próprio para o resultado imediato 

do espectáculo” e não tanto da “arte” [Negreiros 2006, 

275] —, o cinema, “sem existir pelos seus meios” [274] e 

“tendo evolucionado falsamente (…) dentro do que não lhe 

pertencia” [275] — ie. sem se ter autonomizado do teatro 

[275] e da fotografia (o “grande elemento do cinema” 

e “ao mesmo tempo o seu ponto fraco” [278]) —, não 

teria elaborado suficientemente a sua “especificidade”, 

pelo que não seria ainda uma “arte”: quando muito uma 

arte a vir (“o exclusivo de arte do cinema ainda está por 

encontrar”, escreve em 1938 [274]) e a vir, veremos, como 

animação. 

3. 
Dado o impasse técnico-formal a que o cinema teria 

chegado, já com o sonoro16, nos anos 30, para Almada, como 

para muitos outros seus contemporâneos, porque menos 

antropomórfica e realista, a Animação — ou seja, no plano 

das formas, algo entre o Desenho e a Dança — surgia como 

uma hipótese de saída (ou superação) da “crise”.

Com efeito, a redução técnica operada por Almada (no 

seu artigo de 1935) ao cinema, favorece uma sua concepção 

como escrita=caligrafia, desenho: “O próprio cinema 

inteiramente metido nas suas autobuscas, maravilhado com 

os próprios achados e, por isso mesmo ligando demasiado 

o significado do cinema à fotografia, estava longe, muito 

longe de supor que toda a razão de ser da arte, a sua 

independência, ainda que essa arte se chame cinema, está 

exactamente no desenho”, afirma já em 1938 [Negreiros 

2006, 275/276].

Na conferência “Desenho” (1927), Almada concebe este 

como “ideia”=”arquétipo”, uma forma universal e instante 

de pensamento (sem conceitos ou palavras: “o desenho é 

o nosso entendimento a fixar o instante” [Negreiros 2006, 

154]), próxima do Número e permeável à origem (“Nenhuma 

outra forma de pensamento chegou até nós mais próxima do 

seu aspecto primitivo do que o desenho” [151]).

Temos assim, de acordo com a sua orientação nos anos 

30/ 40 para uma ideia mais helénica e clássica do belo e da 
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17  Para lá do seu autoretrato como bailarino 
que Filomena Serra descreve no seu 
artigo “Almada Negreiros e a Dança”, o 
próprio Almada, nas cartas aos Delaunay 
de Fevereiro/ Março de 1916, ligava o 
seu metamorfismo literário de então (“je 
ferais des poèmes de force et de santé en 
revanche tumultueuse […]. Ici bas je ne suis 
que métamorphoses”) ao seu “grand désir 
de danser”[Serra 2012, 65/66]. Como refere 
ainda Filomena Serra, pela referência à dança 
passaria também a concepção (multimodal) 
de um corpo (futurista) produtor de formas 
[idem (66/67)].

18  No caso de Almada, os “ballets russes” 
são pensados no quadro de uma estética do 
Gesto (“atitude-síntese” [Negreiros 2006, 
37] e da Energia que “permite multiplicar as 
energias humanas” “e libertar” os indivíduos 
[35], fazendo deles “seres completos” 
[37] para a Europa moderna. No plano 
mais própriamente formal, Almada evoca 
dois princípios que reencontramos nos 
“cadernos” de Nijinski (escritos sobretudo 
entre 1918/9): o “sentimento” como factor 
de “esclarecimento” do método e da 
expressão (procura-se assim a “expressão 
clara” dos “aspectos gerais e sintéticos 
dos sentimentos” [36]) e a “simplicidade” 
(“melhor expressão da Arte” [moderna], 
os “ballets russes” captam/dão a “sublime 
simplicidade da Vida”[36/37].

19  Se seguirmos as coordenadas de Mima‑
Fataxa, nesses anos, a questão da dança pode 
ser compreendida num triângulo elástico 
polarizado pelos nomes de Dégas (o pólo 
“impressionista”, plástico emotivo) [Negreiros 
2005, 49], Isadora Duncan (vertente 
moderna “helénica” mais classicizante) e, 
mais ambivalentemente, Nijinski, que surje 
associado a Oscar Wilde: “Wilde, Nijinski e Eu: 
Sacrossanta melodia da Carne” [55].

20  Curiosamente é o que também defende 
A. Ferro na secção “Legendas” de Hollywood 
— capital das imagens, referindo-se ao 
duplo efeito de desconstrução das formas 
(e padrões estéticos) tradicionais e de 
desantropomorfização e libertação dos 
“moldes humanos” (para ele,“os desenhos 
animados são as marionettas do écran” [Ferro 
1931,202]). “Arte livre”, caracterizando-se 
como a dança (dos “ballets russes”) por um 
“comunismo [impessoal] das formas”[201], os 
desenhos animados, para Ferro, seriam não 
só as “verdadeiras imagens” do cinema — “as 
outras, as fotografias em movimento, são 
cópias de imagens” [202] —, como poderiam 
servir (e cita o exemplo de Max Fleischer) de 
“modelos para as outras artes” [200].

Arte, uma concepção de “desenho” como “a mãe de todas 

as artes”, incluindo o cinema [Negreiros 2006, 276].

Neste quadro, coloca-se a questão da própria 

“originalidade” (origem e ingenuidade: especificidade) do 

cinema.

Se os “novos sentidos” (e os seus “usos”) já estão dados 

no passado [Negreiros 1971, 92], e o “novo” se encontra 

compreendido no “comum” [Negreiros 2006: 197], como 

se situa então o cinema como “novidade” e como colocar 

a questão do “novo” no cinema, quando a “novidade” é “o 

próprio fundo da alma que faz sua aparição do sol” e não 

uma mera “impressão recebida do exterior” [155], como o 

tende a conceber uma história técnico-científica das suas 

inovações e progressos?

Caminhamos, deste modo, no sentido da ideia de cinema 

no Almada do fim dos anos 30, que coloca essas questões, 

à sua maneira, no texto “Desenhos Animados”, apresentação 

em 21 de Novembro de 1938, no cinema Tivoli em Lisboa, do 

filme Branca de Neve e os Sete Anões de Walt Disney.

Pela referência à Animação, sobre a base mais linear: 

essencial (não mimética, tendendo ao símbolo e à 

abstracção) do Desenho, vem-se inscrever o vitalismo 

polimorfo das formas da Dança.

No caso de Almada, podemos integrar a sua relação 

particular com a dança — sobretudo entre 1916 e 1918, 

anos em que, para lá de escrever o manifesto “Os ballets 

russes em Lisboa” (depois junto ao Portugal Futurista), 

desenvolve vários projectos (mais ou menos amadores) 

como coreógrafo e bailarino17 — no âmbito de uma estética 

do Corpo e do Gesto, trabalhados como Forma=Atitude 

(de “síntese”), na dupla referência à estilização geométrica 

do corpo inaugurada pelos Ballets Russes de Diaghilev 

e Nijinski/Massine18 e ao simbolismo e sensacionalismo 

decorativo e metamórfico da linha arabesca que se continua 

da “dança serpentina” de Loïe Fuller à Metacoreia de 

Valentine de Saint-Point (de quem o Portugal Futurista 
publica o Manifesto Futurista da Luxúria)19. 

Problemática da forma (caligrafada, desenhada) dançante 

que ocupa, labora e pulsa no âmago da Animação (no 

cinema) nos anos 20/30.

Com efeito, porque menos fotográfica e realista, a 

Animação, pela progressiva autonomização de uma 

linha (quase) pura, decorativa e serpentina, tende para a 

abstracção (mesmo quando figurativa)20 .
Para Almada Negreiros, no texto “Desenhos Animados” 

(1938), e de acordo com a apreciação da situação do 

“autor” que desenvolve por esses anos, Disney surge 

simultaneamente como “chefe“ de atelier renascentista 

[Negreiros 2006, 279] — em sintonia com o próprio 

“anonimato” da criação em cinema (como “arte colectiva”) 

—, mas também como “autor” (ou “ocasião” de o ser), até 

pela sua universalidade” (“autor é aquele que fala por todos 

com cada um” [277]) — característica, aliás, que partilha 

com Chaplin (“Charlot é, pois, o único símbolo vivo de cada 

um de nós que eu conheço”, observa num texto publicado 

no Diário de Lisboa em 1921 [Negreiros 1988, 26]).

“Autor”, ou seja, aquele que dá o “inédito” do/ no 

“comum” (“ser autor é […] trazer-nos inédito o que ainda 

pertence ao conhecimento geral” [Negreiros 2006, 197]), 

o que faz também de Disney mais um “descobridor”[idem 
(279)] do que um “criador” (“Porque não foi Walt Disney 

quem inventou os desenhos animados mas foi ele quem 
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os descobriu” [277]). Devido ao próprio carácter (quase) 

“automático” da criação (“Walt Disney não fez mais do que 

obedecer aos precedentes de arte numa arte sem nenhum 

precedente” [278]), os “desenhos animados”, conclui, como 

que se “inventaram” a si próprios (“Finalmente, faltava uma 

coisa aos desenhos animados: descobrirem-se a si mesmos. 

Foi o que fez Walt Disney” [280]).

Dada a prevalência da “fantasia” no seu trabalho, também 

aqui a tarefa que se punha a Disney era a de transformar a 
“fantasia” em Imaginação [273].

Para Almada, Branca de Neve (a Animação), enquanto 

“nascer do cinema” [273], leva a um flashback à sua origem 

(mítica) (“a saudade do cinema recordando a maneira como 

havia nascido” [278]): “então, farto de realidade [copiada: 

a via Lumière], o cinema foi buscar outra vez a sua lanterna 

mágica [a via Méliès, citado no texto]” [ibid.].
O “desenho” surge, deste modo, como libertação da 

fotografia [275(8)], correspondendo-lhe uma “realidade 

imaginada” (“a arte é sempre uma transposição da 

realidade e começa quando a realidade não é copiada mas 

imaginada” [278]), mais de acordo com o carácter simbólico 

da arte (das figuras como “máscaras” [ibid.]), acabando 

os “desenhos”por ser mais “humanos”do que os actores 

(“figuras cinematográficas de papelão”, no dizer de Pessoa 

[Heróstrato]) [ibid.]. 
O cinema de animação alcançaria assim uma “vitória” 

sobre o carácter mecânico (e moderno?) do cinema 

(fotografia) [280] impondo(-lhe) um cinema da imaginação 
(poesia?): “Fosse como fosse, a tirania da realidade foi 

mais uma vez destronada pela imaginação do Homem, 

e a máquina que em cinema era o amo, passou agora 

naturalmente para seu subalterno”. E exulta: “nasceu uma 

arte! Venceu o Homem! bravo Walt Disney, palmas para ti” 

[281].

Coloca-se aqui, contudo, outra questão. 

Com Branca de Neve de Disney saúda-se o nascer do 

cinema pela animação (“Walt Disney tinha por conseguinte 

dois problemas: pôr arte nos desenhos animados e com 

ela criar arte de cinema”[274]) ou a animação apresenta-se 

como uma via alternativa que vem substituir/ suplantar o 

cinema ( Branca de Neve como “a data mais memorável do 

cinema depois do seu nascimento”, trazendo consigo “mais 

uma linguagem”, “mais uma arte para a humanidade se 

expressar” [277(6)])?

Uma arte das imagens (do desenho das imagens?) não 

fotográfica ou mimética mas simbólica e abstracto-figurativa 

(incorporando a figuração no suporte/ meio 

material-abstracto da forma) que faz a ponte entre a “música 

cromática” dos irmãos Corradini nos anos 10 e o cinema sem 

câmera, de escrita directa da/ na imagem de um Len Lye 

(a partir dos anos 30) ou, depois, de Norman McLaren e Stan 

brackhage (dos anos 40 aos 70). 

4. 
Assim, aplicando a Almada (“consciência sintética”, como 

Disney para Eisenstein [1991, 61]) o que Ernesto de Sousa 

escreveu a propósito do seu projecto de filme-instalação 

multimédia sobre o autor (o que viria a ser Almada, um 
Nome de Guerra [1969-1983]), em Almada, mais do que 

propriamente uma “concepção” (teoria?) de cinema ter-se-ia 

algo que podemos caracterizar como uma acção cinema, 
um “cinema em acto” que se pensa antes e para lá do 
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21  Pense-se nos painéis (exteriores) temáticos 
(por géneros) que fez para o cinema San 
Carlos de Madrid (1930): o musical: jazz, 
Variedades, Dancing; o policial: Perseguição; 
o western: Vaqueiros e o romântico: o beijo.

cinema e que, tendo em conta a tendência do autor para 

uma acção estética performativa de bricolage multimédia, 

podia conduzir (em certa medida é Ernesto de Sousa que 

possegue essa possibilidade) a uma espécie de “cinema para 

lá do cinema”, um transcinema ou um “cinema em expansão” 

(expanded cinema) [Sousa 1998, 271].

O cinema, assim, em Almada Negreiros, teria antes de mais 

a ver com um princípio formal (das formas) em acto que, 

admitamo-lo, percorre toda a sua obra.

Algo já presente, como referimos, na hibridação 

transgenérica e na cinematização mutante da (sua) escrita 

dos anos 10 e 20 e que se continua na estética mais 

funcional e decorativa das “artes aplicadas” dos anos 20 e 

30 — o momento “art déco” (modernista) da tentativa (não 

só dele) da mundanização cosmopolita da vida e cultura 

portuguesas21.

Mais “sintética” parece-nos ser a relação entre 

Arquitectura e cinema bem patente nos grandes murais 

(frescos) executados por Almada, no seguimento de uma 

encomenda (oficial) do arquitecto Pardal Monteiro, nas 

Gares de Alcântara (1943/5) e da rocha do Conde d’óbidos 

(1948/9) (a que acrescentamos os pórticos das Faculdades 

de Letras e de Direito da Universidade de Lisboa [1957/ 

1961]).

No texto que escreveu em 1938 para ser lido no banquete 

de homenagem a Pardal Monteiro, no dia da inauguração da 

exposição de trabalhos seus no Instituto Superior Técnico, 

Almada declara ser aquela a “Hora da Arquitectura”: “é aos 

arquitectos a quem cabe a alta missão de colaborar com o 

Estado e de preparar o inevitável casamento da Arte com a 

Nação”, afirma [Negreiros 2006, 269].

Nos anos 30, no esforço de simbolização do seu 

pensamento estético com base numa interpretação muito 

pessoal da raíz grega dos termos que usa, Almada entrelaça 

cada vez mais as noções de Arte e de Arquitectura.

Assim, se “arquitecto” vem de archos: chefe 

(cabeça) e tekton: operário [202], Arte e Arquitectura, 

etimologicamente, aproximam-se: “Não será Arte uma 

palavra feita com a primeira sílaba de cada uma das duas 

palavras que formam a palavra architekton? Ar de archos e 

te de tekton ?” [204].

Deste modo, para lá de aspectos mais técnico-formais, 

nos murais=frescos dos anos 40, processa-se uma 

cinematização simultaneista (no tempo) — interseccionista 

(no espaço) de planos (estruturais e figurais), assim como 

a sua concatenação sintético-analítica como Montagem, 

permitindo sequencialidades de (des)continuidade narrativa 

com sobreposição (palimpséstica) de planos de conteúdo 

(crónicos ou míticos).

O tríptico da “Nau Catrineta” (Alcântara) revela bem essa 

construção cinematográfica do espaço em picado e em 

função de um ponto de vista do alto que evoca efeitos da 

aeropittura italiana dos anos 30/40 e que comunica volume 

e profundidade vertical à pintura (Ernesto de Sousa observa 

que nos frescos “a expressão satura-se de dimensão” [1998, 

94]). Nesse espaço que, por assim dizer, reduz e achata 

o real, os elementos míticos surgem em sobreposição 

nas bolsas (laterais) da composição com um estatuto de 

figuração claramente alegórico.

Nos frescos da rocha do Conde d’óbidos (tríptico do 

Embarque), no âmbito do “novo realismo” defendido por 

Léger para a pintura mural desde os anos 20, valoriza-se 
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22  Ernesto de Sousa: “O que é neste sistema 
pois a relação 9/10? é a relação de um fim 
necessário a todo o verdadeiro começar 
(…). é também o regresso do 9 ao início: 
do inacabado que tem de acabar para 
COMEçAr” [Sousa 1998, 95].

o enquadramento próximo (foto ou cinematográfico), 

procedendo-se a uma montagem no plano com um efeito, 

agora, de justaposição “platte”que elimina a profundidade 

do con-junto. 

já nos murais da Cidade Universitária de Lisboa, 

sobretudo na entrada da Faculdade de Letras, é como se 

a parede fosse trabalhada enquanto arquitectura de vidro 

(Eisenstein) — um “vitral” ou “mosaico” —, destacando-se as 

figuras, desse espaço não marcado: neutro, quase que como 

hologramas. 

5. 
Chegamos assim a uma concepção de Forma — e , 

nela, do cinema enquanto princípio de visibilização 

sincrético-dinâmico, figural mas não necessariamente 

figurativo, da imaginação — como algo (na sua 

indeterminação de meios e naturezas) entre uma concepção 

de “arte” (tekne) como fazer: bricolage (tanto pobre: 

essencial — na linha de Cocteau —, como multi/intermedial 

— Ernesto de Sousa) e o cinetismo da abstracção de 
formas simbólicas: geométricas (em 1960, Almada alude às 

“cinematografias geométricas da relação 9/10”) do painel 

Começar (Gulbenkian, 1969), extensão e acabamento das 

especulações do autor sobre a ordenação dos Painéis de S. 

Vicente de Fora, da tapeçaria O Número (Tribunal de Contas, 

1956) e das telas abstractas do fim dos anos 50.

Começar, nos termos do seu próprio autor, surgia como 

a “obra síntese de tudo o que fez na vida”, mas também, 

pelas suas dimensões, número certo: perfeito (com as 

“proporções exactamente necessárias e justas para pôr todo 

o conhecimento de que trata”, diz à rTP), uma execução 

(realização) prática, pelo seu conceber(-se) e fazer, da 

relação (harmonia) do 9/ 1022. 
Deste modo, para ir ao encontro do “cânone” (a ciência/ 

essência dos primitivos [Vaz 2013, 122]), no justo seguimento 

das pinturas abstractas dos anos 50, Almada solta-se dos 

elementos figurativos icónico-simbólicos ainda presentes 

na tapeçaria O Número ou do retrato de Pessoa com o 

Orpheu 2 [1954], e, como rute Vaz refere, “despe” a obra e 

“mostra” como seria o seu “esqueleto, essência [segredo] — 

a geometria” [idem (122)].

Mas trata-se de co ou recomeçar (“E era preciso voltar 

ao princípio. Outra vez ao princípio. O eterno retorno” [Vaz 

2013, 124]?

Como o próprio Almada afirma, voltar ao princípio é 

“trabalho dobrado”: “desfazer regras [<o circunstancial] e 

voltar às Leis [<o cânone: iniversal”]” [idem (125)].

Logo, diz-nos o “futurista” que permaneceu nele, talvez 

também revolução que, na sua etimologia pessoal, quer dizer 

“voar” [ibid.], elevarmo-nos para o Número.

Assim, comenta Ernesto de Sousa, “na verdade trata-se 

de reencontrar coordenadas redefinidoras e bem reais”, 

“para afirmar o real de novo”, “não em facticidade, isolado 

acontecer, mas em relação, em número”[Sousa 1998, 95]. 

E conclui: “relação 9/10 e começar são instrumentos 

sinónimos da mesma penetração realista” [ibid.].
E neste processo, quase sem argumentos ou figuras, está 

incluído o cinema que, ele próprio, como a pintura, pode 

agora reduzir-se à projecção de imagens (materiais ou 

imaginadas) numa parede — e, já agora, na mais expandida e 

aberta das paredes, a nossa cabeça. 
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resumo

Para Hans belting, tem sido desprezada a implicação do corpo 
humano enquanto produtor de imagens. Nesta comunicação, 
consideramos o modo como Almada Negreiros compreende essa 
relação antropológica que deriva de uma nova atitude em relação 
ao corpo, mas também da ideia da nova figura do artista de 
vanguarda e do modo como este usa a sua imagem.
Almada começou o seu percurso artístico através do desenho 
humorístico. Logo a seguir o interesse pela dança levou-o a 
dedicar-se à coreografia. Encontrou, assim, uma lógica que ia do 
movimento da mão ao movimento do corpo, descobrindo a dança 
como desenho e como uma espécie de leitura, uma “não-escrita”. 
Esta nossa convicção sai reforçada quando observamos os dois 
nus fotográficos de Almada da autoria do dramaturgo Vitoriano 
braga. São duas imagens do artista que sugerem, como veremos, 
várias interrogações. Mas do que não há dúvida é que estes 
nus representam um corpo moderno. São um testemunho do 
vanguardismo de finais dos anos 10, os anos do Futurismo português.
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ABsTrAcT

For Hans belting, the implication of the human body in the 
production of images has been neglected. In this presentation 
we will address the way how Almada Negreiros understands 
this anthropological relation that derives from a new attitude 
towards the body, but equally from the new role played by the 
avant-garde artist and the way he uses his image.
Almada started in art with humoristic drawings. Immediately after, 
his interest in dance led him to devote to choreography where he 
found continuity from hand movement to the movement of the 
body. Dance could be regarded as drawing and even as a kind 
of non-written movements and their reading. Our conviction is 
strengthened when we observe two photographic nude portraits 
of Almada by the playwright Vitoriano braga. These two images 
of the artist’s gestures suggest several interrogations. but there 
is no doubt that these nudes represent a modern body. They are 
a witness of the late Nineteen Tens, those years of Portuguese 
futurism.
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este texto pretende examinar o lugar do corpo enquanto 

suporte gerador de imagens, a partir de alguns dos 

principais registos onde Almada Negreiros inscreveu a sua 

obra. Esta questão do corpo e da imagem surgiu-nos ao 

investigarmos o tema do retrato na primeira metade do 

século XX (Serra, 2012, 63-73) e ao apercebermo-nos do 

papel determinante desempenhado pela dança na obra 

daquele criador português. A consideração deste registo 

levou-nos a explorar então esse e outros «médiums» tendo 

depois confirmado através de algumas imagens fotográficas 

de Almada a justeza desses cruzamentos. 

Parece oportuno explicar a distinção que faremos entre 

«médiums» (como plural de médium) e «media», seguindo 

a distinção do historiador da arte Hans belting na sua obra 

Pour une Anthropologie des Images (2004, Paris: Gallimard). 

Este autor, que sustentará parte da discussão teórica 

neste texto, exclui o termo «media» por ser proveniente 

da expressão inglesa «mass media» cujo sentido se reduz 

às formas e às tecnologias de comunicação modernas. 

belting retoma a designação de régis Debray, para quem 

toda a imagem que aparece num suporte material no qual 

se incarna e, eventualmente, se transmite é um «médium». 

Assim, utilizaremos também o termo «médiums», para 

designar os diversos meios utilizados ou inventados pelo 

homem para satisfazer a condição de possibilidade de 

representação em quaisquer suportes que podem ser tanto 

os inanimados, como uma pedra, uma estátua, um painel 

em madeira pintado ou uma tela, ou os «médiums» viventes, 

essencialmente o corpo humano e as suas faculdades de 

imaginação e de memória, através das quais fabricamos 

imagens mentais, por exemplo, quando falamos do tempo 

ou da morte, que constituem «imagens-metáfora» ou 

«imagens-conceito» (belting, 2004, 7).

Por outro lado, convém ainda distinguir, tal como o faz 

este autor, imagens e médiums. Os médiums são, segundo 

ele, arquivos de imagens mortas que só o nosso olhar pode 

animar. Um grande número de médiums, como se sabe, 

apareceu antes da fotografia, cada um deles tendo um 

papel limitado no tempo, tendo as imagens fotográficas 

tomado o seu lugar em todo o teatro histórico das imagens. 

A fotografia, todavia, é tal como a pintura, simultaneamente 

imagem e médium, simbolizando as imagens fotográficas a 

nossa percepção do mundo e a memória que dele temos. A 

evolução interna que a própria fotografia seguiu, depois da 

sua invenção, não se fez automaticamente. Nela podemos 

verificar o livre jogo da interacção entre imagem e médium 

enquanto invenção técnica e a imagem como sentido 

simbólico do médium (belting, 2004, 273)

Como se sabe, a invenção da fotografia no século XIX 

teve, para o bem e para o mal, um profundo impacto no 

modo como entendemos o corpo, como o repensamos e 

o «consumimos». beleza, sexualidade, pornografia ou as 

crenças acerca do que é decente ou imoral, as noções de 

raça ou de classe vêm escrutinando o corpo e o modo como 

ele é representado e apresentado. Actualmente, o corpo 

humano satura as imagens da publicidade, da moda e das 

notícias. A fotografia tornou-se uma espécie de «espelho 

das imagens do mundo» (belting, 2004, 273). Na televisão, 

nos jornais ou nas revistas somos assediados por operações 

performativas e por deformações inimagináveis que o 

manipulam e o transformam numa espécie de «campo de 

batalha» (barbara kruger) (Ewing, 1994, 18) que nos leva, 
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por vezes, a esquecer o seu «poder epifânico». (Miranda, 

2008, 13). 

O esquecimento desse «poder epifânico» do corpo poderá 

ligar-se à constatação de Hans belting quando afirma que 

«a implicação do corpo humano enquanto produtor de 

imagens» tem sido desprezada e que esta situação nos 

fez negligenciar o próprio corpo como imagem (belting, 

2004, 8-9). Segundo ele, qualquer imagem visível está 

necessariamente inscrita nesse «médium-suporte» ou 

de transmissão, que é o corpo, sendo esta ideia válida 

para as imagens mentais ou interiores que parecem 

subtrair-se a essa regra. O certo é que, se isto é assim, 

estas possibilidades múltiplas potenciam o facto de o 

nosso corpo se comportar como um médium vivo ou um 

«médium-vivente». Ora, é precisamente esta capacidade que 

acaba por ser esquecida e ignorada. Todavia, tudo aponta 

para que, talvez inspirado por uma visão nietzschiana, 

Almada tenha feito do corpo «a grande razão», expressão 

que o filósofo cita (Nietzsche, 2004, 38): 

O corpo é uma grande razão, uma multiplicidade unânime, 

um estado de guerra e paz, um rebanho e o seu pastor.

Almada e Orpheu inauguram essa «grande razão» — 

uma nova sensibilidade — a do homem moderno, cuja 

emoção necessita de drama, de deslocação, de todas as 

expressões que se julga modificarem o quotidiano da vida. 

Afigura-se-nos, então, não podermos reduzir a imagem 

ou as imagens do corpo às formas dos médiuns não vivos 

ou inanimados, ou seja a uma pintura ou a um desenho. 

Efectivamente, belting lembra que aquilo que caracteriza 
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o médium não é somente a sua forma material. Enquanto 

forma (mediação) da imagem, o que o caracteriza é 

justamente ele compreender os dois aspectos que se 

costumam separar no caso dos objectos artísticos. é que, 

segundo considera, o discurso tradicional ao separar 

«forma» e «matéria», só perpetua a antiga oposição do 

«espírito» e da «matéria», pelo que não podemos reduzir 

uma imagem à forma que um médium adopta logo que ele a 

veicula. (belting, 2004, 20). Pelo contrário, estes devem ser 

entendidos na sua dinâmica perceptiva, isto é, no contexto 

da imagem e do corpo, como um «acto de animação» da 

nossa percepção icónica. Na realidade, esta ideia de belting 

situa-se pois num original contributo a um novo discurso 

sobre os médiums que exige para a imagem uma nova 

conceptualização cujo centro se pode resumir na ideia de 

que a animação perceptiva que fazemos das imagens é um 

um permanente acto simbólico que, todavia, se apresenta 

distinto consoante se trata de culturas tradicionais ou 

das culturas técnicas contemporâneas da imagem. é que 

ao vermos as imagens incarnadas no seu médium, nós 

animamo-las, como se elas vivessem ou nos falassem 

(belting, 2004, 20-21). Assim, se poderá compreender a 

enunciação do título da minha comunicação sobre Almada 
Negreiros: a imagem do corpo e o corpo em imagens.

Esta reflexão irá começar por abordar o desenho 

humorístico ou a caricatura, onde Almada se inicia no 

retrato; faremos uma pequena incursão na poesia, na 

dança e na coreografia para terminar com um pequeno 

número de retratos de Almada da autoria do dramaturgo e 

fotógrafo-amador Vitoriano braga. Neste caso, consideramos 

Almada uma espécie de co-autor dessas imagens. 

Se aceitarmos que o desenho humorístico se tornou o 

registo que, em princípios do século XX, foi o principal 

agente da modernidade artística em Portugal, somos levados 

a concluir que talvez as alterações radicais que se iriam 

produzir na cultura do texto tenham tido por essa via uma 

antecipação na cultura da imagem. A caricatura, enquanto 

«portrait en charge», imagem que utiliza a deformação física 

do corpo como metáfora de uma ideia ou tende a criar uma 

situação crítica de costumes e comportamentos teve, aliás, 

um papel análogo ao do panfleto como canal de circulação 

rápida de ideias, por vezes, em grande escala.

Nesta medida, a caricatura teve para Almada, enquanto 

produtora de imagens do corpo no espaço social um 

lugar decisivo, não sem que esse lugar fosse transitório. 

Isso mesmo entreviu Fernando Pessoa ao fazer a crítica às 

caricaturas da sua Primeira Exposição Individual. Por esta 

época, Almada já participara no I Salão dos Humoristas 
e aprofundava a sua aprendizagem de desenhador. 

Assimilava «influências» e auto-educava-se pelo desenho. 

Publicou então as primeiras auto-caricaturas, uma delas 

foi a do convite para essa primeira exposição individual 

realizada em Março de 1913, onde o desenho destaca a 

sua imagem de sorriso malicioso, apresentando-o com 

uma cabeleira negra, risco ao meio e um olho fitando-nos 

de viés. 

Pessoa veria a exposição e logo assinalaria a genialidade e 

a «poliaptidão» de Almada. Mas a restante crítica de Pessoa 

estabelecia limites à significação da arte da caricatura. Se 

esta, como dizia, se baseava no ódio, no desprezo e no 

interesse fútil saía, como arte, desvirtuada. Na verdade, a 

caricatura provoca o riso porque transpõe os signos para 
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nos rirmos deles. Por esta razão, Pessoa afirmava que a 

caricatura quanto mais significasse menos satírica seria, pois 

perderia espontaneidade e diminuía a sua eficácia como 

significante. Esta crítica não só viria a ocasionar uma relação 

de amizade e admiração mútuas como deve ter calado 

fundo em Almada. 

é de admitir que, logo em 1913, a «poliaptidão» antevista 

por Pessoa tenha levado o artista a envolver-se na 

experimentação de outros géneros e «médiuns». Se até 

aí a caricatura e o auto-retrato lhe serviram para artifícios 

paródicos, cada vez mais a poesia, a dança e a coreografia 

se tornam registos autorais intercambiáveis numa espécie 

de «grande teatro do mundo». Esta realidade não dá lugar 

a transições de médium para médium. é o corpo que está lá 

e responde tanto ao desenho como à dança na criação de 

imagens. 

é ainda nesse ano de 1913 que Almada escreve um poema 

onde faz talvez pela primeira vez referência à dança. Rondel 
do Alentejo (Negreiros, 1971, vol. 4, 15) é também o início de 

uma nova «plasticidade visual» onde a imaginação se fazia 

entender através do pensar e sentir por imagens do corpo. 

Por exemplo nestas duas passagens:

rompem fogo

pandeiretas

morenitas,

bailam tetas

e bonitas,

ou

giram pés

giram passos

girassóis.

e os bonés,

e os braços

destes dois

giram laços

ao luar. 
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As palavras produzem imagens do corpo dançante. Em 

todo o poema se descrevem os movimentos de vai e vem 

dos corpos ou fragmentos de corpos anónimos. O corpo 

feminino que irrompe com «bailam tetas/e bonitas» ou o 

movimento dos pés, girando, fabricando passos, círculos 

como girassóis, e «os bonés» - os corpos masculinos - que 

os enlaçam rodopiando pés e braços ao luar. Imagens de 

desejo e divertimento, os corpos agitados e ritmados são 

objectos sem rosto, que o prazer da dança envolve e que 

na cadência das palavras desenham uma geometria. São 

imagens da deslocação do corpo, visuais e sonoras, que nos 

fazem considerar na continuidade do movimento da mão o 

cruzamento da escrita e da dança, produzindo imagens e 

encontrando-se na mesma lógica onde o corpo, incluído o 

do próprio artista, fabrica e dá a ver imagens-corpos. 

O jovem Almada continuaria obstinadamente a materializar 

uma vontade de desenho, cujo carácter sempre transitório 

e funcional lhe exigia uma máxima economia de meios e lhe 

dava acesso a uma liberdade de expressão incomparável. A 

mão adivinhava os gestos e multiplicava o saber, possuindo 

o mundo e modelando a linguagem vivida por todo o corpo, 

até que… a dança mimaria o desenho. Os gestos da mão 

deram o élan e articularam-lhe o pensamento, a voz e a 

acção. Do movimento da mão nascia o movimento do corpo.

Podemos entender a dança como a arte de mover o corpo 

humano segundo certas regras no espaço e no tempo. Essas 

regras tornam então o corpo perceptível graças a um ritmo e 

a uma composição coreográfica. Esta pode acompanhar-se 

por uma mímica destinada a tornar inteligível o movimento. 

Mas tudo isto não é nada que o desenho não tenha. Tal 

como a mão, que engendra o movimento do desenho, o 

corpo na sua acepção mais geral engendra a sua própria 

rítmica. Ora, compreendemos, como Almada combina forma 

e expressão através da acção do corpo. 

Mas como convocar o corpo, por exemplo, para a poesia? 

que relação podem a escrita e a poesia a ter com o corpo? 

Talvez possamos encontrar a resposta através da dança.

Giorgio Agamben, a propósito da relação entre o corpo e 

a dança lembra que Mallarmé declarou que uma bailarina 

não dança, mas escreve, pois aquela não é mais do que uma 

«escrita corporal». Por essa razão, o autor de uma dança 

é chamado de coreógrafo. Isto quer dizer que a dança 

será uma «écriture», pois quando um bailarino dança, usa 

o corpo como material e obra. Ele é, simultaneamente, 

sujeito e objecto pois não só tem um itinerário desenhado 

pelo coreógrafo, como esse itinerário é composto por 

inúmeras figuras geométricas que se materializam. Tanto 

no bailado tradicional como na dança contemporânea se 

criam imagens com o corpo. Mas se é uma escrita também 

é leitura. E, neste sentido, Agamben vai mais longe ao dar 

o exemplo do bailarino contemporâneo Hervé Diasnas 

(n.1957), fundador da companhia Association ça, em 

1982, que propõe, em certos casos, que a dança possa 

apresentar-se também como uma leitura. A sua pedagogia 

da dança propõe sensibilizar o público a descobrir os 

diferentes sistemas dramatúrgicos utilizados na realização 

de uma obra e na sua arquitectura. é o que chama de 

«dramaturgia corporal» ou «escrita coreográfica», eixo 

central de um espectáculo de dança, que se pode considerar 

a assinatura do coreógrafo. Na dança contemporânea a 

escrita coreográfica é situar o instrumento primordial que é 

o corpo num contexto dramatúrgico. O trabalho de Diasnas 
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propõe que num primeiro tempo os bailarinos apresentem 

uma curta cena sem luz e sem som, tratada sob diversos 

ângulos, perspectivas e ritmos. Esta pedagogia parece 

pressupor imaginar um corpo que desenha no espaço e no 

tempo, figuras que se transformam em linhas, em pontos, 

em superfícies de uma estrutura que afastou até ao limite da 

sombra o elemento humano. Num segundo tempo com um 

acompanhamento sonoro e luminoso fazem-se comentários 

técnicos com perguntas do público e respostas sobre o que 

sucedeu pois o texto que aquele lê é indecifrável porque 

o bailarino também lê o que nunca foi escrito. Ora o que 

esta pedagogia incita é à criação de uma «chréa-graphie» 

ou uma «não-escrita» que cria uma «grafia» que se tenta 

decifrar. No final a peça é de novo representada mas desta 

vez com um público já preparado e com uma sensibilidade 

receptiva renovada. Segundo Agamben, esta escrita que se 

inscreve no vazio e se abate sobre ela própria, transforma as 

curvas geométricas em membros e troncos, uma espécie de 

marionete que se inscreve no interior da dança, mas que o 

corpo do bailarino pode transformar em qualquer momento 

num corpo em devir (Agamben, 2004, 113-115).

Por conseguinte, se falamos em desenho ou em escrita, 

também falamos em imagem. A verdade é que o homem 

esteve habituado, durante muito tempo, a considerar as 

imagens como imóveis. A dança e o cinema, surgidos em 

inícios do século XX, sobretudo, contaminaram as outras 

artes, particularmente, na invenção do corpo moderno. 

E este último veio modificar o modo de lermos as 

imagens e também a sua natureza. O interesse pela dança 

acompanhou, também, uma referência paralela a Paris, como 

cidade em movimento, a metrópole sensual dos cabarets. 
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Ela seria um dos temas eleitos de Almada, por exemplo no 

poema Mima‑Fataxa (1916).

Porém, só na medida em que compreendemos como o 

cinema introduz o tempo na imagem podemos perceber 

a «vida das imagens», isto é, a relação entre o tempo e as 

imagens. Agamben explica-o através do mestre da dança 

italiano Domenichino da Piacenza que escreveu em meados 

do século XV um Trattato dela Arte di balare et Danzare. 
Segundo este, existem seis elementos fundamentais na arte 

da dança: «a medida, a memória, a agilidade, a maneira, 

a medida do terreno e a «fantasmata» (Agamben, 2004, 

54-55). O que é esta «fantasmata ou «fantasma»? é a 

paragem súbita entre dois movimentos, que a nosso ver 

é aquilo que Almada Negreiros definiu como sendo o 

desenho, esclarecendo que ele não é «como pode julgar-se, 

simplesmente um conjunto de linhas ou traços, um gráfico 

representando qualquer coisa existente», mas «o nosso 

entendimento a fixar o instante» (Negreiros, 1971, vol.5, 13). 

Não admira que os historiadores da dança, segundo 

Agamben, se interrogassem sobre essa «fantasmata» e 

tivessem concluído que ela deriva da teoria aristotélica da 

memória que exerceu uma considerável influência na Idade 

Média e na renascença. Aristóteles ligava intimamente o 

tempo, a memória e a imaginação, afirmando que «somente 

os seres que percepcionam o tempo se lembram, com a 

mesma faculdade com a qual notam o tempo», ou seja, 

com a imaginação. Assim, a memória parece não ser 

possível sem uma imagem, esse «phantasma», que é um 

pathos da sensação ou do pensamento. Neste sentido, 

a imagem mnemónica está sempre carregada de uma 

energia capaz de mover e de perturbar o corpo (Agamben, 

2004, 40-41). A dança seria então, para Domenichino, 

uma operação conduzida essencialmente pela memória, 

uma composição de fantasmas numa série temporal 

especialmente ordenada.

Na verdade, sabemos que para produzir o «estado da 

dança» (Valéry, 1960) é necessário criar uma sequência 

de figuras que se encadeiam umas nas outras, produzindo 

no bailarino um estado de sensações no tempo que se 

convertem em «igualdades de duração» e «intervalos de 

tempo». A «phantasmata» levanta, também, outra questão 

que é a da representação do movimento ou do corpo em 

movimento, que virá a interessar Almada Negreiros, como 

veremos. Esse potencial cinético do corpo encontra-se 

presente nos seus escritos, bem como nas imagens 

fotográficas que analisaremos em seguida, tal como nas 

suas acções performativas. O fotograma verbal e isolado 

que constitui Rondel do Alentejo alargou-se. As imagens de 

Almada circularão, como mónadas, pelos vários médiuns na 

sua obra polimórfica.

Por volta de finais de 1914 e princípios de 1915, depois do 

irromper da Guerra, com o regresso da maioria dos artistas 

portugueses residentes em Paris e com a fixação do casal 

Delaunay em Vila do Conde, parecem convergir várias 

actividades e projectos artísticos. é em Março de 1915 que sai 

a revista Orpheu. Um mês depois é representado o primeiro 

bailado de Almada, O Sonho da Rosa, no palácio dos 

Marqueses de Castelo Melhor. Em Maio escreve A Cena do 
Ódio e participa no Salão dos Humoristas e Modernistas no 

Porto. Em julho sai o no 2 de Orpheu e, em Outubro, escreve 

o Manifesto Anti‑Dantas. Durante o ano de 1916, Almada 

criaria mais quatro bailados. 
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1  Vitoriano de Sousa Feio Peixoto braga 
nasceu em Lisboa. Duarte Ivo Cruz (Vitoriano 
Braga Teatro Completo, Lisboa, IN-CM, 1999, 
9) diz-nos que ele começou por ganhar 
notoriedade com dramas que incidem sobre 
a crítica social e de costumes, como A Casaca 
Encarnada. Para este autor, a fina «análise 
psicológica e a coerência do andamento 
cénico», patentes em peças como Octávio ou 
Inimigos, explicam o facto de grande parte 
da produção teatral de Vitoriano braga ter 
sido, com êxito, levada à cena. Foi casado 
com Maria Isabel de Sousa Martins braga, 
sobrinha do Professor Sousa Martins, que 
também cultivou as letras. Vitoriano braga 
era também funcionário superior da CP, 
«comissário episódico, mas frequentemente 
interino do Teatro Nacional de D. Maria II e 
vogal, ainda mais bissexto, do respectivo 
Conselho de Leitura.

quando os Ballets Russes chegam a Lisboa no ano 

seguinte, Almada não poderia ficar indiferente àquilo 

que sabia representarem. O que escreve no manifesto 

programático Os Bailados Russos em Lisboa é uma 

teorização pedagógica da dança, mas não uma «teoria da 

dança», que acabou por ficar praticamente desconhecida 

até aos nossos dias. Na verdade, na ausência de uma cultura 

coreográfica, Almada teve a aspiração de assumir para 

a dança uma modernidade que em Portugal não existia. 

Fazer «dos portugueses europeus» - será isso o que declara 

nesse manifesto. Se, por esta razão, não é possível pensar 

numa estética ou numa teoria da dança na obra de Almada, 

é porque aquilo que estava em causa era o sentido de um 

corpo em construção e em acção que abandonava uma 

concepção de um corpo natural e íntegro, como a do corpo 

clássico. A nossa convicção sai reforçada, se observarmos o 

pequeno número de retratos fotográficos dele e de outros 

companheiros da «nova geração», da autoria de Vitoriano 

braga. Antes de analisarmos esses retratos fotográficos, 

valerá a pena destacar a figura e a biografia deste autor 

praticamente esquecido. 

Vitoriano braga (1888-1940), 1 foi uma figura sobejamente 

conhecida no seu tempo. Comissário do Teatro Nacional 

de D. Maria II, Cruz, 1999, 9), parece ter sido também, 

além de fotógrafo amador, um ginasta de mérito que 

introduziu o futebol amador em Portugal (Camões e jorge, 

in Martins, 2008, 94-96). Mário de Sá-Carneiro menciona-o 

frequentemente na sua correspondência. Os dramas 

teatrais que escreveu situam-se, segundo o historiador do 

teatro, Duarte Ivo Cruz, numa «curiosa intercepção entre a 

problemática sócio-económica, comum aos dramaturgos 

da época, e uma análise contrapontística da perspectiva 

estética e intelectual dos conflitos». E acrescenta que no seu 

teatro existe ainda «qualquer coisa de inesperado, ou mesmo 

de insólito, na actividade profissional e na criação artística». 

Vitoriano braga, era primo de Fernando Pessoa, de quem 

mereceu «um vasto e profundo estudo» e os melhores 

elogios sobre Octavio, uma peça de teatro «notável entre a 

multidão nula das peças modernas, sejam de que nação for». 

(Cruz, 1999). 

Vitoriano foi também tradutor e crítico de teatro e ainda 

um investigador e apaixonado diletante da fotografia. A ele 

se devem muitas das imagens fotográficas de Almada 

Negreiros e dos principais elementos do grupo de Orpheu, 
o que nos permite dizer que ele foi o «fotógrafo de Orpheu» 

e um dos autores das fotografias mais experimentais desse 

tempo. Sabemos que Vitoriano braga utilizava o estúdio 

fotográfico de Pedro Lima, situado nos restauradores, e 

que também partilhou do mesmo espírito experimental. 

Pedro Lima foi «porventura o mais intrigante e sugestivo 

fotógrafo profissional de então» (Sena, 1998, 225), e o autor 

da célebre «goma» que saiu na revista Portugal Futurista que 

retrata Santa-rita (1889-1918), com o seu fato aos quadrados 

ao lado do cavalete, e ainda dos retratos fotográficos de 

algumas das bailarinas dos Ballets Russes, então em Lisboa, 

em finais de 1917 ou princípios de 1918.

Além das imagens de nu, Vitoriano realizou ainda pelo 

menos mais dois retratos fotográficos de Almada. São 

também da sua autoria, entre outros, dois conhecidos 

retratos fotográficos de Fernando Pessoa; um bem 

conhecido de Guilherme de Santa-rita em que este se 

apresenta de gorro; um de josé Pacheko e outro de 
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ruy Coelho, retratos muito difundidos através da sua 

reprodução em publicações e edições feitas ao longo de 

todo o século XX.

Alguns desses retratos fotográficos vêm reforçar essa 

ideia do afastamento da concepção de corpo íntegro, 

na qual existe uma analogia entre o corpo e a imagem 

que a fotografia exacerbou desde o seu nascimento, 

fazendo crer não só na realidade do corpo, mas que o 

corpo real representa o corpo que a imagem fotográfica 

incarna. Ora, diferentemente, a nova atitude corporal de 

Almada expressa-se por vezes em poses conscientemente 

provocadoras, no sorriso insolente, no olhar directo e 

desafiante de confronto com o espectador. Mas são, 

sobretudo, duas imagens fotográficas de nu que chegaram 

até nós, que podemos relacionar com a dança ou com 

a escultura grega clássicas que nos surpreendem pela 

novidade e arrojo. 

Essas imagens também nos sugerem perguntas que 

talvez nunca tenham resposta, como o porquê da sua 

realização. Interrogações sobre o interesse e a relação de 

Almada Negreiros pela e com a fotografia? Será que essas 

imagens se destinavam a ser publicadas nalguma revista? Ou 

tratava-se simplesmente de uma experimentação do médium 
sem consequências e sem finalidade? quando foram 

realizadas e em que condições? Pelas suas características, 

tudo leva a crer que as podemos datar entre 1915 e 1917/8, 

situando-as no contexto temporal do futurismo português 

que vai do segundo número de Orpheu à Conferência no 

Teatro república e passa pelo projecto da revista Portugal 
Futurista, altura em que os Ballets Russes estiveram em 

Lisboa.

Para além das intenções do próprio artista e do 

fotógrafo, essas imagens parecem conter, além da evidente 

cumplicidade na sua co-encenação, um forte contributo 

de Almada, a tal ponto que somos tentados a afirmar que 

ele é também seu co-autor. Porém, a importância destes 

dois retratos fotográficos em que se expõe inteiramente 

nú vai além da sua raridade. Possuem tanto ou mais 

importância quanto fazem parte das poucas experiências 

fotográficas vanguardistas dessa época em Portugal. 

Destrói-se a tentativa da «bela imagem» do nú de um corpo 

idealizado, como na pintura tradicional e mesmo nos retratos 

fotográficos da época. A fotografia plagiou e assimilou 

o desenho, a pintura, a escultura e a dança. As poses e a 

escolha dos gestos foram certamente estruturadas a partir 

dessa relação. é evidente, contudo, que a energia dos gestos 

e a imagens do seu corpo transmitem uma outra concepção 

do nú ou uma nova percepção do real e da vida, cujo ritmo 

e dinamismo nos recordam as conhecidas palavras do 

Manifesto Técnico da Pintura Futurista (de boccioni, Carrà, 

russolo, balla e Severini, em 11 de Abril de 1910) contra o 

nú, que só na aparência parecem ser contraditórias com as 

imagens de Almada:

Contro il nudo in pittura, altrettanto stucchevole ed 

opprimente quanto l’adulterio nella letteratura.Voi ci 

credete pazzi. noi siamo invece i primitivi di una nuova 

sensibilità completamente trasformata.

é esta sensibilidade transformada pelas ideias futuristas 

que observamos na famosa imagem de Almada Negreiros 

em fato-macaco, publicada no anúncio da Conferência 
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Futurista no Teatro república em 1917. Esse tipo de 

fotografia emblemática, que também os futuristas italianos 

utilizaram profusamente, era uma espécie de testemunho 

da recusa do conformismo burguês e uma imagem que se 

contrapunha ao retrato fotográfico comercial. O activismo 

artístico militante destes criadores fazia com que se 

implicassem, eles próprios, como no caso de Vitoriano 

braga na investigação da técnica fotográfica e se servissem 

dos seus amigos como modelos. Publicavam depois esses 

retratos em revistas ou em panfletos e na imprensa diária da 

época, como uma forma de chegar rapidamente ao maior 

número possível de público, pois o seu objectivo era, além 

de enviar uma mensagem provocadora da personalidade do 

artista, chamar à atenção para o seu programa e ideias.

Concluindo: partindo da caricatura e passando pela 

criação de bailados e a coreografia, a poesia ou a pintura, 

tentámos mostrar como Almada prestou igual consideração 

a estes registos autorais que encarou não como artes bem 

definidas ou «belas-Artes», mas cruzou-os e explorou-os 

como campos de possibilidades, de descoberta e de 

afirmação de si, fazendo do corpo «a grande razão». é 

esta transfiguração do corpo que se pode multiplicar em 

inúmeras imagens e ser vários corpos ou, dizendo de outro 

modo, desencadeando em nós esse poder de epifania que 

nos faz reflectir se não será precisamente a obra de Almada 

a que, nesse princípio do século XX, mais anuncia a futura 

crise do corpo moderno.
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com o filho josé, Lisboa, [1935]



resumo

Análise do romance modernista de josé de Almada Negreiros, 
Nome de Guerra, partindo da perspectiva existencial de Søren 
kierkegaard, analisando os diferentes “nascimentos” de Luís 
Antunes e equiparando-os aos três estádios da existência, 
estético, ético e religioso, definidos na obra do filósofo 
dinamarquês. As formas dialécticas de desespero — o desespero 
finito e o desespero infinito —, enquanto condição do homem e 
a sua influência no pathos de Antunes na busca da autenticidade 
do eu. A imaginação e a realidade, a identidade temporal e a 
identidade eterna, o indivíduo enquanto síntese. Luís Antunes 
e os Outros, a materialização da aprendizagem nas relações 
com Maria e judite. As estrelas como símbolo do absoluto e a 
manifestação da vontade do absoluto no particular.
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ABsTrAcT

Critical analysis of josé de Almada Negreiros´s modernist 
novel, Nome de Guerra, from Søren kierkegaard´s existential 
perspective, analyzing the different Luís Antunes’ “births” and 
comparing them to the three spheres of existence, aesthetic, 
ethic and religious, defined in the Danish philosopher´s works. 
The dialectical forms of despair — finite despair and infinite 
despair —, while human condition and its influence on Antunes´ 
pathos in his chase of a true self. Imagination and reality, 
temporal identity and eternal identity, the self as a synthesis. Luís 
Antunes and the Others, the learning experiences in his relations 
with Maria and judite. The stars as a symbol of the absolute and 
the will of absolute manifested in the singular.
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como ponto de partida para esta comunicação 

pretendemos sugerir uma abordagem de leitura 

de Nome de Guerra, único romance escrito por Almada 

Negreiros, que passa por uma aproximação à filosofia 

de kierkegaard, adequando os estádios da dialéctica 

existencial do dinamarquês ao percurso de Luís Antunes, 

centrando a análise naquilo que poderíamos designar por 

demanda da unidade, efectuada pelo protagonista, que 

se concretiza num final em aberto. Vejamos: a partir do 

momento em que Antunes se reencontra consigo, ou que 

em si renasce, o futuro só a ele diz respeito, e o objectivo 

da narrativa termina. que objectivo é esse? Como tão bem 

o romance nos demonstra, é expor-nos a nós, leitores, que, 

apesar das vontades dos outros, daquilo que é externo 

ao indivíduo, a responsabilidade-existencial que nos cabe 

enquanto indivíduos é seguirmos o nosso próprio caminho, 

o nosso próprio pathos. Esse pathos é em si construído de 

possibilidades que potenciam as escolhas, e as escolhas 

formam o carácter individual da pessoa. 

No caso de Antunes, essas possibilidades-existenciais 

surgem na forma da Mulher, e representam cada uma 

delas uma situação-limite, um momento de tensão em 

que o teor da personalidade do indivíduo é colocado fora 

dele. Com isto, dá-se ainda a curiosidade de cada uma 

dessas possibilidades-existenciais, corporizadas na mulher 

— numa mulher que em cada caso é uma representação 

física e absoluta dessas possibilidades —, particularizarem 

uma vontade e uma forma de se estar na existência que 

não é a de Antunes. E, ainda, em cada um desses casos 

a mulher surgir como o reflexo dessa forma particular de 

se encarar a existência. Assim temos, numa fase inicial, 

um primeiro nascimento que representa uma idealidade 

consubstanciada na educação e numa expressão ética para 

onde essa educação se deve encaminhar — o compromisso, 

a lealdade, o casamento —, incarnada em Maria. E, numa 

segunda fase, um segundo nascimento que representa a 

realidade consubstanciada no desejo, incarnada em judite. 

Portanto, na primeira parte, há um desequilíbrio que pende 

para o lado do espírito; e na segunda, um desequilíbrio que 

pende para o lado da carne. Desta forma, o conjunto das 

duas mulheres da vida de Antunes apresentam-se como 

um único e o mesmo erro, porque não são movimentos que 

pertençam a Antunes, ou que pertençam expressamente 

à vontade de Antunes, não são movimentos autênticos, 

são antes réplicas dos movimentos dos outros. Mais: se 

Maria é toda ela uma representação da ideia, concretizada 

numa relação epistolográfica através do Outro — a mãe 

de Antunes (veja-se que aqui a ideia apresenta-se através 

das palavras de um terceiro elemento exterior ao pensador 

subjectivo) — que nunca chega a concretizar-se, isto é, Maria 

por existir apenas idealmente é incapaz de se concretizar 

em Antunes; judite, por sua vez, é capaz de representar 

o mundo e a realidade, é capaz de ser representação 

da representação, mas é incapaz de se realizar a ela 

própria. A luta, inglória, leva-a a estilhaçar a realidade e a 

estilhaçar-se nessa realidade, erguendo-se, depois, no auge 

da sua inautenticidade, sendo capaz de se reinventar em 

cada um desses estilhaços do real, desses fragmentos de 

vida, mas sendo incapaz de se recriar completa. 

é através destes dois desequilíbrios que se efectua o 

caminhar de Antunes em direcção a si mesmo. A eles está 
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–ainda associado um elemento temporal que é fundamental 

para que a síntese se possa concretizar equilibradamente. 

Maria representa um olhar para trás por parte de Antunes, 

um olhar para o passado; judite é, por sua vez, uma 

representação absoluta de um permanente presente. Cada 

uma delas é um fragmento temporal de Antunes; ou, dito de 

outra forma, Antunes representa-se de forma fragmentária em 

cada um destes momentos-existenciais diferentes. reflecte-

se ora na ideia, ora na realidade. Nunca se reflecte completo. 

Contudo, tem a vantagem de amar a verdade acima de tudo, 

e só assim, só através da sua sinceridade, poderá passar de 

uma possibilidade-existencial para outra até se encontrar a ele 

próprio. Mas estávamos a dizer que cada uma das mulheres 

representa um elemento temporal diferente: Maria, o passado, 

judite, o presente. Em ambos os casos há uma ausência 

inequívoca do futuro, e essa ausência reflecte-se num não 

saber ver ao longe, isto é, só o futuro revela uma distância que 

atravessa todos os tempos, pelo simples facto de ainda não 

ter acontecido, transportando em si tanto o passado como o 

presente. A única maneira de Antunes alcançar o futuro — ou 

seja, a única maneira de Antunes não viver exclusivamente ou 

no passado ou no presente — depende de uma relativização 

daquilo que são esses elementos temporais. Esta relativização 

compreende um duplo movimento, a recordação e a 

repetição. A recordação, neste caso, é a captura poética do 

passado, a sua adequação ao presente, e, ao ser lançada para 

a frente não é já recordação e transforma-se em repetição. 

Ao efectuar este duplo movimento, Antunes relativiza Maria, 

a ideia, e judite, o corpo. relativiza o passado e o presente. 

Deste encontro gera-se o equilíbrio, gera-se o indivíduo, 

gera-se Antunes, o futuro (o que engloba em si passado 

e presente, tornando-se, assim, eternidade — ou todos os 

tempos). 

Este é o salto final do indivíduo para si mesmo e é por isso 

que não podemos afirmar que o crescimento de Antunes se 

faz através de uma “desaprendizagem”. Pelo contrário, faz-

se através de uma adequação da aprendizagem. Ao falarmos 

em desaprender estaríamos a falar em subtracção de 

conhecimento. Ora, a fórmula que constitui o sujeito consiste 

numa soma. Mas já lá iremos. Antes, resta-nos dizer que o 

desvio que afasta Antunes de si mesmo dá-se porque, tanto 

no primeiro como no segundo nascimento, o protagonista 

vai tratar aquela porção de vida, aquele fragmento de si 

mesmo — seja ele ético-universal ou estético — como se de 

um absoluto se tratasse. Isto é, concede um relevo absoluto 

àquilo que é relativo. Ao transformar o relativo em relativo 

— o ético e o estético — e ao se procurar absolutamente 

naquilo que é Absoluto — as estrelas — Antunes dá o “salto 

de fé” necessário para recuperar aquilo que nunca perdeu. 

Dito de outro modo, Antunes passa a ser um absoluto que se 

constitui da soma de relativos, o que graficamente poderia 

ser assim representado: relativo + relativo = absoluto. Esta 

fórmula de Almada — 1 + 1 = 1 —, é uma representação do 

equilíbrio. E o equilíbrio, por sua vez, é uma representação 

do indivíduo. O indivíduo é o resultado da soma dos 

elementos que o constituem, fragmentos paradoxais que 

só na sua união se tornam absolutos. Sejam eles: temporal 

+ eterno; corpo + espírito; possibilidade + necessidade; 

idealidade + realidade — independentemente da soma 

paradoxal que se realize, representando ela o equilíbrio o 

resultado será apenas um — a soma das partes é igual à 

unidade. 
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modo, para a unidade. Uma unidade que não se constrói 

de subtracção mas de soma, da união de uma série de 

elementos paradoxais que, organizados equilibradamente, 

constituem a síntese que forma o indivíduo. Assim, está 

também pressuposta uma relativização do relativo — o 

estético e o ético — para que o absoluto, o indivíduo, se 

possa reafirmar como tal perante o Absoluto, no último 

estádio da dialéctica existencial kierkegaardiana, o estádio 

religioso. Neste estádio, o indivíduo encontra-se numa 

relação directa com Deus, numa relação potenciada pela 

aceitação do absurdo-existencial e que passa por uma 

deposição do eu perante a vontade desse mesmo absurdo. 

Só na perda absoluta de si mesmo pela absoluta cedência 

ao Absoluto é que o indivíduo se torna capaz de relativizar 

o relativo e de dar o salto definitivo para ele mesmo. Um 

salto mortal para a sua segunda natureza, onde o indivíduo 

se constitui definitivamente enquanto síntese, enquanto 

unidade, que advém da soma dos elementos paradoxais que 

o constituem, sejam eles corpo e espírito ou idealidade e 

realidade.

2)
O primeiro nascimento de Antunes é o nascimento natural, 

mas é também um vir para a existência no seio familiar, 

para os braços dos pais que serão responsáveis pela 

sua educação. Este momento, apesar de estar pouco 

desenvolvido em Nome de Guerra — quando o leitor 

conhece o protagonista ele tem já 30 anos —, vai ter especial 

importância na definição de Antunes, visto que o vincula a 

uma forma de estar na vida intimamente ligada a uma moral 

social, uma forma de ética que define uma série de padrões 

e regras (ou seja, usos e costumes) que o indivíduo deve 

obrigatoriamente respeitar. 

Um dos estádios existenciais descritos na obra de 

kierkegaard é precisamente o ético, contudo, este estádio 

kierkegaardiano, opõe-se liminarmente à moral universal 

supracitada. O ético de kierkegaard contém um carácter 

que é, em simultâneo, singular e religioso. Ainda assim, em 

Temor e Tremor (1843), pela mão de johannes de Silentio, o 

autor dinamarquês vai referir-se precisamente a esta forma 

de ético enquanto o universal, para construir, através de 

paradoxos, um tipo de para-ético, um estádio ético-religioso, 

que opõe singular a universal, isto é, que coloca o singular 

para além do universal. O universal apresenta-se então como 

um obstáculo que o pensador subjectivo deve ultrapassar 

na construção de si-mesmo: “A sociedade é uma mediania a 

transpor pessoalmente” (Negreiros 2004, 150). 

O ético enquanto universal é um conceito hegeliano: 

“O conceito da eticidade pôs-se na objectividade desta 

última, na supressão da singularidade” (Hegel 1991, 57). 

Esta eticidade pressupõe uma intuição do universal, uma 

percepção de que o todo, o conjunto, não se opõe em 

si à consciência ou à individualidade, mas que ambos, 

universal e individual, formam uma e a mesma coisa. Assim, 

o ético vai apresentar-se como “a indiferença de todas as 

virtudes” (Hegel 1991, 58), ou seja, é a expressão de uma 

vida absoluta direccionada não num sentido extrínseco 

à pátria e ao povo, mas intrínseco a estas noções. é a 

regra comum e universal, uma homogeneidade de uma 

verdade absoluta, considerando-se, antiteticamente, que a 

inverdade (ou não-verdade) se encontra na determinidade, 
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–isto é, no indivíduo. Nestes termos, no eterno do povo 

“toda a individualidade é suprimida” (Hegel 1991, 58). 

Neste movimento, a esfera ética tende para a supressão 

da diferença, potenciando a transição do subjectivo 

para o objectivo, o que implica que o ético deve intuir 

na diferença a sua vitalidade, opondo-se ao que se lhe 

contrapõe, excluindo-o através da sua negação. O ético 

absoluto pressupõe, assim sendo, a imposição do universal 

ao individual, a supressão da vontade determinada, isto é, 

subjectiva, em prol de uma expressão comum que é tida 

enquanto verdade absoluta. 

Contudo, Hegel não exclui a existência de uma eticidade 

relativa que se refere às relações entre indivíduos, não 

os excluindo enquanto todo, enquanto universal, mas 

que não se pressupõe absoluta, no sentido em que não 

organiza nem diz respeito a uma organização: “deixa 

subsistir a determinidade que neles existe, e induz à 

igualdade com a determinidade oposta” (Hegel 1991, 60), 

ainda que esta igualdade seja apenas parcial, existindo 

apenas no conceito (enquanto referência). Logo, “esta 

forma de vida ética cria, pois, o direito e é a probidade” 

(Hegel 1991, 60). A probidade é, neste sentido, a regra 

(ou as regras) pela qual se rege o universal enquanto tal, 

e existe implicitamente no pensamento, como um tipo 

de idealidade que exprime a noção do ético absoluto. 

é este tipo de eticidade que determina os limites e os 

padrões na relação com os familiares e com os outros 

concidadãos. Estas duas totalidades (família e concidadãos) 

serão os pólos que determinarão os limites da pessoa, 

do indivíduo, na sua relação ética com o(s) Outro(s), 

sendo que a probidade é o objectivo que o desenha 

no conjunto de totalidades, que definem o absoluto, 

suprimindo a vontade ou o desejo singular que é apenas 

considerado na sua concordância com as expectativas das 

totalidades. 

Antunes, no início do romance, encontra-se vinculado a 

uma ética relativa, que se torna mais evidente na supressão 

da sua individualidade, por derivar de uma totalidade, que, 

por ser menor, tende a ser mais impositiva e repressora 

no modo como vai delinear aquilo que o sujeito deve ser 

na sua relação com a sociedade. é uma totalidade que se 

encontra na esfera familiar e que se manifesta na educação 

e, deste modo, vai ser menos permeável à diferença, 

impondo a Antunes uma regra de conduta aparentemente 

irrepreensível. No entanto, quando o protagonista chega 

à cidade, a Lisboa, entra numa totalidade que é, em si, 

mais abrangente e diametralmente oposta àquela que ele 

conhece, acentuando a diferença entre o eu e o Outro, 

entre Antunes e a multidão. Além disso, a própria realidade 

em que Antunes vai ser inserido em Lisboa está dotada 

de uma especificidade que transpõe os limites da ética 

e se aproxima de uma valorização estética, pois nesta 

viagem que o transporta do campo à cidade, da família 

para a multidão, transporta-o também de uma realidade 

solar para uma realidade lunar —, para uma vida que 

se realiza de noite, em espaços lúdicos abertos “toda a 

noite e nos quais a razão mais forte é o jogo” (Negreiros 

2004, 14). Neste sentido, as diferenças existentes entre 

uma e outra totalidade vão precipitar o protagonista para 

um constante questionar de si, porque o ético expresso 

na sua educação reveste-se na razão da sua idealidade, 

isto é, aproxima-se mais da esfera ética absoluta do que 
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mais permissivo. 

Para Antunes, a chegada à cidade serve como motivo 

para fazer a distinção entre a eticidade à qual está, por 

formação, vinculado, e entre um modo lúdico, imediato — 

estético —, de se estar na vida, considerando que esta sua 

eticidade o afasta da realidade, da multidão, que personifica 

aos seus olhos o imediato. E, no entanto, esta multidão 

esteta, nocturna, de Lisboa, é também uma representação 

do universal, sendo apenas uma totalidade diferente daquela 

que o protagonista conhece. 

Daí que, quando Antunes conhece judite, quando 

Antunes a vê nua, isto o leve a distanciar-se desta eticidade 

universal que o caracteriza, sem que isso implique uma 

aproximação a si mesmo. Este movimento obriga-o, sim, 

a pesar os diferentes níveis de dever que se lhe apresentam 

e são paradoxais: Antunes tem o dever de se manter fiel à 

sua educação e tem, também, o dever de respeitar o seu 

desejo. E este seu desejo é pertencer à multidão, à realidade, 

materializada em judite. 

Apesar de, como já foi evidenciado, a infância de Antunes 

não ser uma temática muito explorada em Nome de Guerra, 

existem alguns indícios ao longo do romance sobre o peso 

que a educação tem na vida do protagonista, que devemos 

analisar. 

Logo no oitavo capítulo, depois de um episódio em que 

D. jorge dá “uma valente bofetada” (Negreiros 2004, 27) 

em judite, “como uma mola, o Antunes agarrou-se ao amigo 

para defender a dama” (Negreiros 2004, 27), numa atitude 

moralmente louvável, mas que não resulta em nada, porque 

“o companheiro tornou a sentá-lo pelos ombros como quem 

força violentamente uma mala para a fechar” (Negreiros 

2004, 27). Esta imagem representa qualitativamente 

a diferença que existe entre Antunes e D. jorge. No 

movimento efectuado por Antunes para defender judite 

está patente uma qualidade ética que advém da sua 

educação — o homem defender a mulher representa um 

acto cavalheiresco —, e falta-lhe, no entanto, uma convicção 

pessoal capaz de tornar o movimento, não só concreto, 

como eficaz. No mesmo momento em que o protagonista 

se levanta, a força de D. jorge obriga-o a sentar, deixando-o 

“parvo de todo” (Negreiros 2004, 28), não voltando a 

desafiar D. jorge, nem quando, ao longo da noite, certas 

situações como esta se repetem. Neste exemplo, o ético, 

enquanto universal, representa então uma fraqueza, porque, 

ao ser, pela educação, imposto a Antunes, carece de uma 

real convicção valorativa na sua acção ética. O sujeito age, 

não pelo dever subjectivo de agir, mas pelo dever social, 

um dever que desde criança lhe é imposto, e que por ser 

imposto lhe confere uma certa plasticidade aos gestos, uma 

determinada inautencidade: não são acções imediatas, são 

acções mecanicamente apreendidas, e, por isso, sem a força 

necessária para serem bem sucedidas. 

Isto torna-se evidente quando Antunes, no capítulo XI, tem 

a obrigação de deitar judite: “O D. jorge disse ao Antunes 

que a fosse despindo e a metesse na cama enquanto ele 

ia pagar ao motorista. O Antunes executou a tarefa de 

despir a rapariga como um obediente” (Negreiros 2004, 

33). Ao obedecer, sem questionar, a D. jorge, Antunes 

demonstra-nos a sua incapacidade em agir por si, segundo 

a sua vontade, preferindo seguir à risca o guião que outros 

lhe impõem. Este exemplo pauta o estádio educacional 
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–em que o protagonista se encontra, onde a ordem — um 

elemento externo à vontade do indivíduo — assume a forma 

de regra, impondo-se a Antunes como um dever ser, ou 

seja, como uma fórmula desapaixonada (porque a paixão 

diz apenas respeito ao próprio) de agir na realidade. Assim, 

quando Antunes termina a tarefa imposta por D. jorge, sem 

novas ordens, não dá continuidade à acção: “Mas o Antunes, 

depois do que fora incumbido, ficara rigorosamente à 

espera de novas ordens do seu amigo” (Almada 2004, 33). 

Ora, para D. jorge a acção que Antunes deveria realizar de 

seguida estava subentendida, e havia a esperança de que o 

corpo nu de judite despertasse em Antunes o desejo pela 

carne necessário a levá-lo a agir como homem, impondo-

se à mulher, conquistando-a. Sem a verbalização de novas 

ordens, Antunes continua a seguir o guião da sua educação 

e, horas mais tarde, quando D. jorge volta a abrir a porta, 

descobre que “Antunes estava como havia entrado, e tinha 

utilizado uma cadeira para não incomodar a rapariga” 

(Negreiros 2004, 33). Mais tarde, Antunes, ao reflectir 

sobre este episódio, vai precisamente opor a sua educação 

à realidade, assumindo que, na verdade, o corpo nu de 

judite tinha despertado nele o furor insaciável do desejo. 

E, no entanto, este desejo não foi forte o suficiente para o 

levar a agir no momento, no imediato: “Mas o Antunes é 

educado. Entre ele e a mulher nua a sua educação punha 

uma distância que não era destruída pelo desejo da carne.” 

(Negreiros 2004, 38) 

Neste primeiro confronto, a educação ganha claramente 

à realidade. Veja-se que neste ponto digladiam-se dois 

campos que, em princípio, se deveriam complementar 

no indivíduo: a realidade e a moral social. Mas Antunes 

é-nos apresentado como sendo diferente, e só agora, 

aos trinta anos, se apercebia “que a sua educação e a 

realidade estavam em guerra, naquele momento só que 

fosse. A realidade tinha posto uma mulher nua nos braços 

da sua educação. E quando a realidade fala com tamanha 

brutalidade é seguramente porque não pode ser ouvida 

de outra maneira” (Negreiros 2004, 38). A ausência de 

acção por parte de Antunes advém do medo que o afasta 

da realidade e aproxima-o da idealidade, colocando-o num 

limbo em que ele, enquanto indivíduo, é incapaz de se 

concretizar. E só agora se apercebia de que “perder o medo 

era ganhar o conhecimento da vida” (Negreiros 2004, 38). 

Mas que medo é este? O medo de fugir ao guião da sua 

educação. A educação representa uma fase essencial na 

formação da pessoa, e é o momento em que o pensador 

subjectivo deve aprender a conciliar os preceitos morais que 

lhe são ensinados com aquilo que o rodeia, ou seja, deve 

aprender o seu espaço entre a idealidade da sua educação 

e o sensível, ou ainda, entre as expectativas e o concreto. 

Este medo de Antunes parece advir das expectativas nele 

fundadas: Antunes tem medo de defraudar as expectativas, 

o que o conduz à inacção. A sua educação induz à 

imobilidade. 

Segundo kierkegaard, “the esthetic in a person is that 

by which he spontaneously and immediately is what he is” 

(kierkegaard 1990, 178). é nesse sentido que o desejo é a 

melhor forma de representar esteticamente o indivíduo, 

porque à partida não implica escolha. Deseja-se algo 

simplesmente porque se deseja, a escolha define-se por 

seguir ou não esse desejo. Esteticamente, o indivíduo 

segue espontaneamente o seu desejo, e a acção está 
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–assim em imediata relação com a realidade. é partindo 

deste modelo, desta inconsciência dos sentidos, que se 

afirma que as crianças são naturalmente estetas, porque 

as crianças vivem “no momento”, no imediato, dominadas 

por desejos imediatos que devem ser imediatamente 

satisfeitos. O primeiro nascimento de uma pessoa é então 

um nascimento para o sensível, para a realidade, em que 

o concreto se afirma constantemente como uma novidade 

capaz de despertar paixões que as crianças tendem a seguir 

incondicionalmente. Mas, ao mesmo tempo, o primeiro 

nascimento representa, como já foi dito, um vir para a 
existência no seio familiar e portanto para a educação. 

O crescimento da pessoa e o desenvolvimento da sua 

personalidade advêm desta relação entre idealidade e 

realidade. Em Antunes isto não é evidente, porque “[e]

le tinha deixado passar a vez de todas as idades. Não foi 

criança na idade de ser criança, não foi selvagem na idade 

de ser selvagem (…)” (Negreiros 2004, 45). 

Ao longo de toda a sua vida Antunes suprimiu o seu 

“carácter espontâneo e independente da educação” 

(Negreiros 2004, 54-55), consubstanciando o ético 

enquanto supressão da sua individualidade. Exemplo disso 

é a forma como as outras crianças viam Antunes enquanto 

criança, distanciando-o do carácter imponderado subjacente 

à juventude: “Um dia no colégio correu que um aluno tinha 

caído à cisterna e morrido afogado. Era verdade. Dizia-se 

que era o Antunes. Ninguém acreditou. A todos parecia 

um feito nítido demais para o indigitado” (Negreiros 2004, 

149). De facto, não tinha sido o Antunes. Mas o curioso é 

que, correndo esse rumor, ninguém acreditou. Os outros, 

no colégio, também crianças, ao não acreditarem que tal 

acidente pudesse ter ocorrido a Antunes, estão, de algum 

modo, a distanciar-se de aquilo que Antunes é. Ou seja: 

estão a assinalar uma diferença substancial entre eles e 

Antunes, sendo que esta diferença diz respeito à relação 

entre eles e a realidade. À afirmação de que o feito era 

demasiado nítido para que pudesse ter sido realizado pelo 

protagonista, corresponde a assunção de que é um feito 

demasiado concreto, demasiado real. Portanto, este feito 

só poderia ser realizado por quem fosse tão nítido e tão 

real quanto ele. Esta expressão da realidade é incompatível 

com a submissão de Antunes à sua educação, e portanto 

incompatível com o próprio Antunes. Daí que ninguém 

tivesse acreditado que fosse Antunes a ter morrido, pois 

o acto em si — cair numa cisterna — depreende um risco 

ou uma grande aproximação ao risco e uma certa dose 

de irreflexão, o que não é compatível com a imobilidade 

espartilhada pela educação de Antunes, que o obriga a uma 

constante atenção e reflexividade às normas. Cair numa 

cisterna é um acto acidental, que se encontra fora da norma; 

Antunes encontra-se educacionalmente dentro da norma, 

logo não poderia ter sido ele a cair na cisterna, porque a 

“sua educação foi: ver e não mexer. E o Antunes era como a 

sua educação: via, mas não mexia” (Negreiros 2004, 86).

3)
Vimos no ponto anterior o modo como a educação 

tem influenciado a forma de Antunes estar na vida, 

considerando este “estar” na sua expressão paradoxal que 

é consubstanciada na ausência; isto é, até conhecer judite, 

até a ver nua, Antunes estava dentro da existência, mas 

fora da vida, perseguindo uma idealidade determinada não 
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Antunes: “o que ele queria era ter contacto com a multidão, 

fazer parte dela, das massas ignorantes e inconscientes, 

ter a inconsciência e a ignorância dos que nada sabem 

e vivem assim mesmo” (Negreiros 2004, 46). Portanto, 

o que Antunes desejava era pertencer à multidão, fazer 

parte da realidade, estar na vida, ou, por outras palavras, 

estar no “imediato na sua imediaticidade” (kierkegaard 

2013b: 105). Ora, este estar na vida, este contacto com 

o imediato, implica, no sujeito, uma suspensão da sua 

identidade, para que se possa reinscrever numa realidade 

fora de si. é a entrada de Antunes na esfera estética da 

existência, em que “one immediately is what one is, because 

reflection never reaches so high that it reaches beyond 

this” (kierkegaard 1990, 191). Isto significa que o indivíduo 

se vai fundar numa possibilidade existencial caracterizada 

pela instabilidade, pela dissolução, pela indeterminação, 

inconstância, mutabilidade e fugacidade. Atendendo a estas 

características, é fácil compreender por que Antunes procura 

fundar-se na realidade através da relação erótica com 

judite, ou não fosse ela caracterizável pela sua instabilidade, 

inconstância, indeterminação, etc., levando o protagonista a 

confundi-la com a própria realidade.

A relação com judite marca um momento existencial 

de Antunes que se concretiza num curto espaço temporal, 

em que a incidência do imediato na sua vida se revela na 

plenitude, circunscrevendo-se aos primeiros dias da sua 

relação com judite e a um capítulo que convenientemente 

se intitula “Finalmente na sua nova vida começa a prosa” 

(Negreiros 2004, 68). Este título revela essencialmente 

duas coisas: primeiro, que se dá uma mudança substancial 

na vida de Antunes, e veja-se que neste momento ele já 

se encontra numa nova fase da sua existência, que o autor 

de Nome de Guerra intitulou de segundo nascimento, mas, 

ainda assim, dentro deste segundo nascimento, dá-se uma 

mudança que marca o início da prosa, isto é, que marca o 

início da narrativa da vida de Antunes, o que significa que, 

até aqui, ainda nada tinha acontecido que fosse relevante o 

suficiente ao ponto de poder ser narrado. A prosa começa 

portanto ao mesmo tempo que começa a sua relação com 

judite, num passo dado de forma segura para fora da sua 

educação. Nesta fase da relação, a experiência erótica vai 

ganhar, para Antunes, os contornos de uma experiência 

interior, transformando a tipologia geral do personagem 

numa tipologia individual. O acto de sedução torna-se na 

primeira afirmação de uma liberdade egótica do eros que vai 

romper com a lógica das normas morais e sociais. é então 

evidente que se trata de construir um absoluto (através da 

interiorização) do acto de sedução, desenvolvendo-se um 

erotismo espiritual. Esta força erótica é atravessada por 

emoções intensas (êxtases, angústias) capazes de elevar a 

uma segunda potência a subjectividade do pensador-tipo, 

ao ponto de se desenhar a decadência dos preceitos 

normativos da moral social, completando-se a supremacia 

do estético sobre o ético.

Nestes primeiros dias de relação está patente a 

admiração que Antunes nutre por judite, numa espécie 

de encantamento que descreve precisamente a noção 

de desejo, e a forma como o desejo se concretiza no 

seu objecto. é, no entanto, curioso que este desejo, que 

inicialmente se concentrava todo na realidade e na multidão, 

tenha levado o protagonista a afastar-se dessa realidade do 
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–dia-a-dia: “Antunes nem reparava que havia precisamente 

cinco dias que nunca mais tornara a ver a luz do sol, que 

as portas de dentro das janelas nunca mais se abriram, 

que viviam de noite e dormiam de dia” (Negreiros 2004, 

68-69). Este distanciamento da vida regular, este viver 

“ao contrário da vida” (Negreiros 2004, 69), é também 

a expressão da distância entre uma forma de existência 

estética e uma forma de existência universal. Ao viver 

exclusivamente com e para judite, Antunes afastava-se cada 

vez mais das obrigações que lhe tinham sido desde sempre 

impostas pela educação, substituindo-as pela satisfação 

imediata do prazer: “(…) continuava o bem-estar sem a 

mais pequena preocupação. Comia-se, falava-se, jogava-se 

à bisca, dormia-se e tornava-se a fazer as mesmas coisas” 

(Negreiros 2004, 70). E esta expressão do imediato, apesar 

de deixar o protagonista feliz, fá-lo gastar demasiado 

dinheiro. Este motivo leva Antunes hesitar na relação, dá-

lhe vontade de “manobrar o travão de descida” (Negreiros 

2004, 72). Além disso, o desejo ardente que de início eleva a 

relação a uma constante “lua-de-mel” (Negreiros 2004, 69) 

tende a esbater-se e o imediatismo do desejo é substituído 

pela natureza reflexiva de Antunes. Essa capacidade de 

reflectir perante a presença de judite dá-se no exacto 

momento em que Antunes observa judite nua a escutar 

à porta, mas este episódio demarca também o início do 

declínio da relação (o que não deixa de ser curioso: num 

primeiro momento é o corpo nu de judite que desperta o 

protagonista para o desejo, agora, será a imagem desse 

mesmo corpo despido que o leva a querer distanciar-se da 

prostituta). A repetição diária dos mesmos gestos que visam 

a satisfação imediata dos desejos e necessidades tendem a 

relevar o tédio enquanto uma das características do estádio 

estético, introduzindo-se por isso a novidade, aparentemente 

contraditória, do esteta reflexivo que substitui o imediatismo 

da acção por uma recordação poética dessa mesma 

acção: “quando me lembro poeticamente, já teve lugar a 

modificação do que foi vivido e, por essa via, o que foi vivido 

perdeu tudo o que é doloroso. Para conseguir recordar 

desta maneira tem de atentar-se no modo como se vive, em 

especial no modo como se goza. Goze-se logo tudo até às 

últimas, retirando continuamente o máximo que o prazer 

pode oferecer e, então, nem se será capaz de recordar, nem 

de esquecer. Não se tem designadamente de recordar mais 

nada para além de uma ultra-saciedade que só se deseja 

esquecer, mas que agora atormenta como uma recordação 

involuntária” (kierkegaard 2013b, 326).

Esta ultra-saciedade explica o modo como o desejo 

enquanto imediato é capaz de esgotar o objecto de desejo, 

transformando-o numa outra coisa, transformando-o 

numa “recordação involuntária”. Na sua relação com judite 

esta acepção estética surge no preciso momento em que 

Antunes volta a sentir-se capaz de reflectir. O ressurgir desta 

capacidade revela que judite passou de objecto de desejo 

para objecto esgotado, isto é, significa que a relação de 

Antunes e judite foi gozada até uma “ultra-saciedade que 

só se deseja esquecer”, ou, dito de outra forma, “o Antunes 

demonstrava que a judite não era a sua mulher. quando 

muito, seria uma mulher que era sua” (Negreiros 2004, 74). 

Para que Antunes se mantivesse imediatamente no imediato 

teria de experimentar uma repetição da diferença, ou seja, 

teria que começar uma outra relação, semelhante a esta 

que mantém com judite, mas com uma nova mulher. Não o 
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estética, e a intromissão da reflexão no estádio imediato 

implica também a intromissão do ético no estético. Assim, 

a partir deste momento, começa uma nova fase estética na 

relação de Antunes com judite, consubstanciada na dúvida.

A dúvida em Antunes dirige todo o seu sentido para 

judite, para uma potencial interpretação das possibilidades, 

se é que as existem, em relação ao seu futuro com judite. 

E o pensamento é constante e flutuante, e deriva numa só 

questão: ficar ou não ficar com judite? Esta é a pergunta 

que se evidencia em todo este espectáculo interior, e não 

parece, contudo, surgir uma solução viável, uma resposta 

que se lhe adeqúe. Mais ainda, Antunes não verbaliza a sua 

dúvida, não a expõe a judite — a outra parte interessada —, 

interiorizando-a, numa permanente reflexão que acaba por 

provocar, indirectamente, o seu alheamento da realidade, 

que só se manifesta através da impressão racionalizada 

de judite. A dúvida que era anteriormente dirigida para 

o espírito, para a impossibilidade de o protagonista se 

concretizar no imediato, é agora dirigida para a falácia da 

carne e da própria realidade, expondo Antunes à farsa 

da repetição, ao aprisionamento da ultra-saciedade. O 

encobrimento da dúvida vai, deste modo, antecipar o fim 

da relação, mas não antes de a dúvida atingir o seu ponto 

crítico, culminando num capítulo chamado “O protagonista 

oferece-nos o espectáculo de um homem em luta livre 

consigo mesmo” (Negreiros 2004, 83). O título do capítulo 

é sugestivo o suficiente, dando precisamente a entender 

aquilo que temos vindo até aqui a adiantar, sendo que esta 

“luta livre consigo mesmo” corresponde à expressão da 

dúvida no protagonista, uma dúvida que se dirige a judite, 

àquilo que judite representa para Antunes agora, e aquilo 

que ela poderá representar no futuro. E, na dúvida, acabam 

por se digladiar dois estádios existenciais que se apresentam 

enquanto duas possibilidades de futuro: uma exclui judite, 

a outra inclui-a na vida de Antunes. A perspectiva que 

exclui judite da vida do protagonista é claramente ética, 

apresentando-se, por isso, na forma de um dever, mas 

um dever que em vez de existir fora do indivíduo incide 

particularmente sobre ele, manifestando-se não como o 

dever universal que suprime a individualidade, mas como 

um dever do indivíduo consigo próprio, impondo-se a 

noção de identidade à noção de universalidade. Aqui, ao 

escolher abandonar judite, Antunes escolhe-se a si próprio, 

num movimento que pelo simbolismo representado pelo 

abandono — numa descida à boca do Inferno — vai-se 

apresentar como uma última descida ao abismo corporizado 

por judite, permitindo ao protagonista ressurgir livre de 

compromissos com a realidade esteta.

4)
Entramos agora no último patamar desta análise, o 

terceiro nascimento de Antunes, onde ele se concretizará 

enquanto indivíduo independente de influências externas, 

reescrevendo-se na sua individualidade numa relação 

relativa com o relativo, e procurando concretizar-se 

unitariamente enquanto absoluto em estreita relação com 

o Absoluto. Passando assim pelo estádio ético-religioso, 

isto é, construindo-se conscientemente a si mesmo, e 

preconizando, através dessa consciência de si-próprio, 

um “salto de fé” que se enraíza fundamentalmente na sua 
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–expressão de indivíduo em relação com o divino ou com o 

absoluto.

O ético subjectivo em kierkegaard, como já adiantámos, 

pressupõe um movimento consubstanciado na escolha: 

“even in matters that in and by themselves are innocent, 

what a person chooses is always important” (kierkegaard 

1990, 157). Isto significa que o ético é subjectivo na mesma 

medida em que se concretiza num pathos desenhado 

por escolhas que estão intrinsecamente vinculadas ao 

indivíduo e que simultaneamente o vinculam a ele próprio. 

A escolha implica, portanto, um exercício da vontade 

enquanto acto voluntário. Posto deste modo, a escolha 

encontra nesta janela o seu sentido ético subjectivo, isto é, 

a escolha reveste-se do sentido primordial da existência, 

que se presentifica numa escolha em que o importante 

não é a razão que leva o sujeito a ter que escolher, mas 

é simplesmente a acção de se decidir: “rather than 

designating the choice between good and evil, my Either/

Or designates the choice by which one chooses good and 

evil or rules them out. Here the question is under what 

qualifications one will view all existence and personally live. 

(…) And that is why I said that the ethical constitutes the 

choice” (kierkegaard 1990, 169). A escolha assume assim o 

papel essencial na distinção entre uma vida orientada para o 

próprio sujeito e entre uma vida constituída pela indiferença. 

O ético não é escolher o positivo em detrimento do negativo, 

porque se pressupõe que se pode “errar” na escolha, 

isto é, escolher-se o negativo pensando estar-se a optar 

pelo positivo, mas é a escolha em si mesma, determinada 

pelo indivíduo em si mesmo. é escolher-se segundo a 

sua vontade, independentemente de todas as influências 

externas: “Therefore, the point is still not that of choosing 

something; the point is not the reality of that which is 

chosen but the reality of choosing” (kierkegaard 1990, 176). 

O sentido da escolha acaba por se revestir absolutamente 

da noção de indivíduo, porque independentemente do 

“objecto” para qual a escolha se dirige, acaba-se por se 

atingir o próprio eu, isto é, na escolha escolhe-se também 

a si mesmo, emergindo daqui a personalidade individual. 

A escolha que se dirige ao exterior do indivíduo acaba por 

se dirigir também interiormente, atingindo deste modo 

a dimensão paradoxal da existência: “The choice itself is 

crucial for the content of personality: trough the choice 

the personality submerges itself in that which is being 

chosen, and when it does not choose, it withers away in 

atrophy” (kierkegaard 1990, 163). Assim a escolha não está 

implicitamente voltada para acção mas para o próprio eu, 

negando assim a transformação do vir à existência do eu 

em um outro, mas pressupondo a sua transfiguração em si 

mesmo, subjacente à noção de nascimento (essencial em 

Nome de Guerra) mas que agora é performada no próprio e 

pelo próprio indivíduo: “for in a spiritual sense that by wich a 

person gives birth is the nisus formativus [formative striving] 

of the will, and that is within a person ś own power. What are 

you afraid of, then? After all, you are not supposed to give 

birth to another human being; you are supposed to give birth 

only to yourself” (kierkegaard 1990, 206). Como é óbvio 

não se trata de se criar a si mesmo, no sentido metafísico do 

termo, mas recriar-se em si mesmo, impondo à existência 

um eu historicamente organizado, que não deixa de ter 

consciência do eterno, mas que se realiza no presente. 
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–Tendo morrido Maria e tendo chegado ao fim a sua 

relação com judite, Antunes, agora, depende da escolha, da 

hipótese de escolher. quando Maria era viva, essa escolha 

estava condicionada pela lealdade que lhe devia; quando 

estava com judite, a escolha estava condicionada pelo medo 

em abandonar a realidade. Agora, que se libertou delas, 

qual é a escolha possível? Ao excluir Maria e judite como 

hipóteses, como reais possibilidades existenciais — “tinha 

morrido a Maria, tinha acabado a judite” (Negreiros 2004, 

125) — Antunes está a negar um regresso ao seu primeiro e 

ao seu segundo nascimento, negando assim, em simultâneo, 

regressar à realidade dos seus pais e à realidade do seu tio. 

Como hipótese resta-lhe a escolha de si próprio. A escolha 

de Antunes por ele próprio vai materializar-se num sentido: 

não regressar a casa, não se aproximar daqueles que podem 

pô-lo fora de si. Por isso, vai rejeitar a chamada de judite 

e vai rejeitar as cartas que a mãe insiste em enviar. Mas a 

escolha de Antunes não se limita a dissipar de si a influência 

dos outros, e reside essencialmente em procurar-se, escolha, 

essa, que culmina num capítulo chamado “O protagonista 

aluga a sua independência” (Negreiros 2004, 137), que 

representa esse mesmo afastamento em relação aos outros. 

Para mais, o quarto que Antunes aluga — sinónimo da sua 

independência — reveste-se de um ambiente franciscano, 

o que não deixa de revelar a expressão religiosa deste 

movimento da consciência, porque o indivíduo ao ganhar 

consciência de si, ganhará também consciência do Absoluto 

que consigo se relaciona. Há, neste sentido, uma elevação 

dos sentidos e de si próprio, uma ascensão (não será por 

acaso que Antunes aluga um quarto numa água-furtada) que 

o encaminha a uma relação com as estrelas, representação 

do Absoluto. Esta expressão da consciência de si mesmo 

assenta em determinados pressupostos, sendo que um 

deles é a noção de que Antunes, neste momento, mais do 

que necessidade tem o dever — como tarefa — de se tornar 

completo, numa correlação entre corpo e espírito, finito e 

infinito: “Ethics focuses upon the individual, and ethically 

understood it is very individuaĺ s task to become a complete 

human being, just as it is the presupposition of ethics that 

everyone born in condition of being able to become that” 

(kierkegaard 2013a, 346). Neste momento, em Antunes, só, 

na água-furtada da sua independência, a recordação vai-se 

revelar essencial para o salto definitivo para si mesmo e 

para o estádio religioso da existência. Isto porque a escolha 

adquire uma expressão concreta em vez de se determinar 

como um exercício abstracto da reflexão. O ético emerge da 

escolha e desta escolha surge a decisão (ou interpretação; 

ou compreensão) do significado dos eventos exteriores ao 

pensador-subjectivo. é através deste processo que Antunes 

vai ganhar consciência dos desequilíbrios existentes nos 

seus dois primeiros nascimentos: “Houve um desequilíbrio 

para responder a outro desequilíbrio, necessário para pôr 

o fiel a zero, como um pêndulo vai obrigatoriamente de um 

a outro lado da vertical a distâncias iguais, para cumprir 

a simetria, a gravidade e a oscilação. O desequilíbrio era 

para os dois lados: a Maria e a judite eram ambas ainda 

o mesmo erro!” (Negreiros 2004, 132). Aqui subsiste o 

pensamento ético subjectivo, isto é, Antunes, recordando, 

descobrindo “o mundo através duma lente feita com os 

personagens que ele conheceu” (Negreiros 2004, 132), 

olhando para trás, transportando o passado ao presente 

e actualizando-o em si, aprendendo com ele, apercebe-se 
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–que a dispersão de si mesmo se deu para dois lados 

opostos, e que ele, o presente do protagonista, é o resultado 

dessa dispersão. Estes desequilíbrios representam os 

elementos paradoxais constituintes da síntese existencial: 

Maria, o primeiro desequilíbrio, pendia toda para o lado da 

idealidade; judite, o segundo desequilíbrio, pendia toda 

para o lado da realidade. Ambas têm o mesmo peso na vida 

do protagonista, e nesse sentido anulam-se nele, o que lhe 

permite pôr o fiel da balança a zero. São, por isso, “ambas 

ainda o mesmo erro” (Negreiros 2004, 132), e através da 

recordação, da presentificação desse erro, do conhecimento 

que esse erro trás em si, o protagonista pode, através da 

repetição, reescrever-se de forma equilibrada nesse erro, 

ou seja, reencontrar-se num equilíbrio entre idealidade e 

realidade. Nesta fase, o protagonista procura-se subjectiva e 

eticamente, e vai ser pela impossibilidade do ético enquadrar 

o seu comportamento (ou as consequências do seu 

comportamento) que Antunes se vai aproximar do Absoluto. 

Eticamente, Antunes, apesar de não ter agido 

propositadamente, é culpado pela morte de Maria, porque 

se alheou das “responsabilidades morais”, da sua vida 

anterior, em detrimento do imediato, do viver imediato que 

no próprio instante em que o vivia era anulado, esquecendo-

se assim do dever de compromisso que mantinha com a 

sua noiva. Por este motivo, Antunes não pode expressar 

o seu “dever absoluto” no universal, visto que, na lógica 

moral do universal, é responsável pela morte de Maria, ou 

pela negligência que levou à morte de Maria, negligência 

expressa no título do capítulo XXXI: “quem não responde 

às cartas que lhe mandam, ao menos leia-as” (Negreiros 

2004, 80). Até porque Antunes conhecia Maria, e sabia 

que ela lhe era leal. Daí que, até como forma de expiar 

a sua responsabilidade, o acto de Antunes não possa 

ser eticamente enquadrado, procurando-se então o 

protagonista, já não numa relação com o universal ou com 

o imediato, mas numa relação com o Absoluto, passando a 

procurar “outros amigos que não sejam pessoas” (Negreiros 

2004, 142). Só através da sua relação com as estrelas — o 

Absoluto — é que o protagonista consegue compreender 

os resultados das suas acções, e resignar-se perante eles: 

“estava escrito que a judite entrasse um dia, melhor, uma 

noite, na vida do Antunes, para que se cumprisse o sestro 

que ordenaram os astros para a Maria. Apenas isto. A judite 

nada que tinha que ver com Antunes senão cumprir-se o 

caso de Maria” (Negreiros 2004, 142-143). Ou seja, é só à 

luz de uma “suspensão teleológica do ético” (kierkegaard 

2009a, 110-141) que Antunes pode compreender o resultado 

das suas acções: foram acções determinadas pelo Absoluto 

“para que o fim de Maria se cumprisse à hora fixada 

pelos astros” (Negreiros 2004, 143). Antunes, de forma a 

compreender esta acepção, tem de abdicar de uma parte 

de si — aquela que melhor o descreve ao longo de todo 

o romance, a sua reflexão. Porque acreditar que foram 

as estrelas, o Absoluto, a exigirem o sacrifício de Maria, 

acreditar que houvesse, desde que tinha nascido, uma hora 

fixada para a morte de Maria, é suspender a lógica associada 

à reflexão, para simplesmente acreditar no absurdo, estar 

face a face com o próprio absurdo: “Then the question is 

wheter he will believe that for God everything is possible, 

that is, wheter he will have faith. but this is simply the 

formula for losing one ś mind; to have faith is precisely to 

lose one ś mind so as to win God” (kierkegaard 1989, 42). 
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–Aqui aplicado “to lose one ś mind”, perder a cabeça, não 

significa enlouquecer, significa, antes sim, suspender-se 

enquanto indivíduo concreto, suspender-se egoticamente, 

significa uma “de-posição” do ego (perda de posição do 

eu), uma suspensão da lógica concreta e sistemática, para 

que esta perda represente um ganho, “pois o movimento de 

fé tem de ser sempre realizado por força do absurdo, mas 

atente-se bem, de modo a que a finitude não se perca, antes 

seja ganha por inteiro” (kierkegaard 2009a, 92). 

Este entendimento das coisas com todo o seu ser releva 

dos astros, do Absoluto, mas existe já em Antunes e em 

qualquer pessoa e é a Verdade, isto é, é aquilo que o 

indivíduo está primitivamente definido a ser, ou ainda, é o 

“íntimo pessoal” (Negreiros 2004, 11) que “serve apenas 

o próprio” (Negreiros 2004, 11) e é “o seu único caminho” 

(Negreiros 2004, 11). Os astros oferecem a cada pessoa 

um nome, e esse nome é a sua identidade. Essa identidade 

é aquilo que cada um deve ser, a sua autenticidade, a sua 

sinceridade: esta é a vontade primordial dos astros, que se 

encontra apenas em cada um; e é por isso “uma verdadeira 

anarquia para a sociedade”, essa mediania que tem de ser 

ultrapassada, porque a sociedade tende a sobrepor-se aos 

indivíduos, criando afinal esses “nomes de guerra: esses 

casos em que a sociedade quer mais do que os astros e 

não consegue afinal senão aniquilar ambos” (Negreiros 

2004, 142). E judite, que por ter um nome suposto, é o 

mais evidente exemplo desses nomes de guerra, não é caso 

único, porque “[d]as duas uma: ou as pessoas se fazem ao 

nome que lhes puseram no baptismo, ou ele tem de seu o 

bastante para marcar a cada um” (Negreiros 2004, 9), o que 

são duas coisas diferentes. Se as pessoas se fazem ao nome 

que lhes puseram, estão a recriar-se num nome de guerra, 

como são os casos do tio de Antunes, de D. jorge ou de 

Maria, isto é, estão a adequar a sua identidade aos nomes 

que lhes puseram, em vez de adequarem esses nomes à sua 

identidade. é por isso que aos “ingénuos na terra” que só 

vêem ao perto, Antunes contrapõe a perspectiva distanciada 

das estrelas, chegando à conclusão de que os astros 

“serviram-se do homem do «é necessário quem faça as 

coisas» para intervir no cumprimento das suas ordens, mas 

(…) deram-lhe a entender que a vontade era dele mesmo, e 

forte, forte vontade, de antes quebrar que torcer” (Negreiros 

2004, 144-145). E é esta noção, este entendimento das 

coisas, que vai despertar em Antunes a resignação. 

A resignação não está, neste caso, exposta negativamente. 

O salto religioso, o salto de fé é constituído por dois 

movimentos. O primeiro movimento é aquele que se dirige 

para o infinito, e é a resignação, o “último estádio que 

antecede a fé” (kierkegaard 2009a, 103). O movimento de 

resignação infinita consiste em abdicar-se de si em favor do 

Absoluto: “Com uma infinita resignação, esgota a profunda 

melancolia da existência, sabe da felicidade da infinitude, 

conheceu a dor ao renunciar a tudo o que temos de mais 

querido neste mundo” (kierkegaard 2009a, 96), ou, posto de 

outra forma, é “abdicar de toda a temporalidade de modo a 

ganhar a eternidade” (kierkegaard 2009a, 105). Em Antunes, 

esta mesma ideia está exposta num simples pensamento: 

“A nossa obediência aos astros é a um tempo involuntária e 

heróica” (Negreiros 2004, 146). Isto é, finitamente, Antunes 

abdica de si para obedecer à vontade do infinito. Mas o 

segundo movimento, o mais difícil, consiste precisamente 

em recuperar a sua finitude por força dessa relação com o 
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para abdicar de toda a temporalidade de modo a ganhar 

a eternidade; mas eu ganho-a e não posso dela abdicar 

para toda a eternidade, o que é uma contradição. Mas é 

necessária uma coragem paradoxal e humilde para captar 

agora toda a temporalidade por força do absurdo, e essa 

coragem é a fé” (kierkegaard 2009a, 105). 

Antes, contudo, de Antunes realizar este segundo 

movimento, conclui o primeiro, o da resignação infinita, 

ganhando por isso uma nitidez que até então não 

conhecia: “O que aquele momento tinha de nítido era 

que ele [Antunes] sentia projectar-se em redor de si e 

não o exterior que vinha projectar-se dentro dele. Uma 

consciência tão dona da presença da sua vida neste mundo 

nunca ele a saboreara tão gostosamente” (Negreiros 

2004, 151). Nesta passagem, Antunes, por se fundar numa 

relação com o infinito, redefine os seus limites enquanto 

pessoa no Absoluto, tornando-se também ele absoluto: 

ou seja, é o absoluto em absoluta relação com o Absoluto, 

reconciliando-se, assim, com a existência: “Na resignação 

infinita há paz e repouso; qualquer homem que o queira, 

que não se sinta por isso aviltado, o que é ainda mais terrível 

do que ser demasiado orgulhoso, do que se desprezar a si 

próprio, pode disciplinar-se de maneira a fazer o movimento 

que na sua dor reconcilia com a sua existência” (kierkegaard 

2009a, 102). 

Depois, dá-se o segundo movimento, em que o sujeito que 

se resignou infinitamente, que tudo cedeu em detrimento 

do infinito, tudo recupera por via da crença no absurdo. 

Antunes, num primeiro momento, resigna-se infinitamente 

e, depois, realiza o caminho inverso — “Hei-de morrer sem 

saber dizer-me todo?” (Negreiros 2004, 151) — completando 

o movimento, e tornando-se assim aquilo que kierkegaard 

designa de cavaleiro de fé. 

 Contudo, a descrição que kierkegaard faz deste 

movimento não deixa de ser curiosa: “Sei executar o 

grande salto de trampolim por meio do qual consigo saltar 

sobre a infinitude, as minhas costas estão desde a infância 

contorcidas como as de um funâmbulo, torna-se fácil para 

mim — um, dois, três — andar de cabeça para baixo na 

existência, mas o salto seguinte não consigo executá-lo” 

(kierkegaard 2009a, 91). Esta descrição da primeira parte do 

movimento indica ser uma espécie de salto mortal — veja-

se, ele fica de cabeça para baixo —, e o segundo momento 

consistirá na queda, numa queda equilibrada, que é o 

movimento de fé. 

Antunes, depois de se depor perante o Absoluto, 

redescobre-se finitamente na sua sinceridade “Até hoje 

ainda nunca houve outro modo de cada um passar de uma 

idade para outra da sua vida. (…) Mas a única maneira que 

existe no mundo para revelar cada um, a si e aos outros, está 

dentro de cada um mesmo, é a sua sinceridade” (Negreiros 

2004, 150). Esta acepção é, por uma feliz coincidência, assim 

chamada no título do capítulo LXII: “O trampolim do salto 

mortal para a segunda natureza” (Negreiros 2004, 152). 

Este salto mortal adquire aqui o mesmo sentido utilizado 

anteriormente: Antunes concretiza-se na relação com o 

Absoluto num duplo movimento; primeiro um movimento 

de resignação infinita — a ascensão; depois um movimento 

de fé — a queda. Um salto de trampolim que requer uma 

crença infinita no absurdo, porque Antunes vai “saltar sobre 

a infinitude”, para depois se restituir completo na finitude, 
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recuperar-se no finito.

Agora, fundando-se no Absoluto, Antunes restitui-se a 

ele mesmo enquanto singular, isto é, este último nascimento 

não representa uma transfiguração em um Outro; Antunes 

transfigura-se em Antunes: “O cavaleiro não se contradiz, 

e existe uma contradição entre esquecer todo o conteúdo 

da vida e permanecer no entanto o mesmo. Não sente 

qualquer impulso para tornar-se outro e de modo algum 

considera tal coisa grande. Só as naturezas inferiores se 

esquecem de si próprias e se transformam em algo de 

novo. (…) As naturezas mais profundas nunca se esquecem 

de si próprias, nunca se transformam numa coisa diferente 

do que foram” (kierkegaard 2009a, 99). Assim, também 

Antunes não se vai esquecer de tudo, em vez disso, como 

também já referimos, “recordar-se-á então de tudo; mas essa 

recordação é precisamente a dor e contudo na resignação 

infinita está reconciliado com a existência” (kierkegaard 

2009a, 99-100). reconciliar-se com a existência significa 

também reconciliar-se com ele mesmo, redescobrir-se na 

síntese equilibrada entre finito e infinito, redescobrir-se como 

o “cultor da naturalidade” (Negreiros 2004, 153) que afinal 

sempre foi, mas que agora, em vez de se perder nos outros, 

vai-se concretizar nele, porque “as circunstâncias tinham 

arrebatado o Antunes do geral e haviam feito cair sobre ele 

todo o rigor de um caso pessoal” (Negreiros 2004, 153). Isto 

é, “finalmente o protagonista toma o partido das estrelas” 

(Negreiros 2004, 155), tornando-se finalmente ele próprio. 
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———. Stages on Lifé s Way. 2ª ed. 1991. Trad. Howard V. Hong e Edna H. Hong. 
Nova jérsia: Princeton University Press.

———. Papers and Journals: A Selection.1996. Trad., introdução e notas de 
Alastair Hannay. London: Penguin books. 

———. Temor e Tremor. 2009a. Trad. Elisabete M. de Sousa. Lisboa: relógio 
D á́gua Editores. 

———. A Repetição. 2009b. Trad. josé Miranda justo. Lisboa: relógio D á́gua 
Editores. 

———. Migalhas Filosóficas. 2012. Trad. josé Miranda justo. Lisboa: relógio 
D á́gua Editores.

———. Concluding unscientific Postscript to the Philosophical Crumbs. 3ª ed. 
2013a. Trad. Alastair Hannay. Nova Iorque: Cambridge University Press. 

———. Ou‑Ou, um Fragmento de Vida (Primeira Parte). 2013b. Trad. Elisabete M. 
de Sousa. Lisboa: relógio D á́gua Editores.

NEGrEIrOS, josé de Almada. Nome de Guerra, 2ª ed. 2004. Lisboa: 
Assírio&Alvim.



josé de Almada Negreiros junto 
da pintura Sargaceira (Minho), 
Lisboa, [1936]



resumo

O manifesto de 1924 de F. T. Marinetti, Le Futurisme mondial, continha 

uma lista de supostos 172 membros de um “movimento internacional 

Futurista”. Apesar de o Futurismo ter actuado sem dúvida como 

um estimulante e exortado a uma função fertilizadora nas vidas de 

muitos artistas fora de Itália, a noção de “influência” de Marinetti não é 

sustentável à luz de uma examinação crítica.

Esta comunicação apresenta uma visão alargada de como o Futurismo 

actuou num circuito mundial de vanguarda. Em vez de nos focarmos 

em casos simples, onde um artista abraçaria o programa Futurista 

como delineado nos manifestos do movimento, apresentarei exemplos 

onde o Futurismo foi absorvido através de um complexo processo de 

osmose e de adaptação criativa. Irei também analisar variados artistas 

e escritores que rejeitaram abertamente o Futurismo ou adoptaram 

uma atitude de distanciamento relativamente ao mesmo mas que 

permitiram, todavia, que aspectos significantes da estética Futurista se 

filtrassem nas suas obras.

Emerge, desse modo, uma imagem do Futurismo muito diferente 

da concepção de Marinetti de um Futurismo Mundial, revelando, ao 

mesmo tempo, como o movimento influenciou o desenvolvimento da 

vanguarda histórica e como a inspiração recebida através da estética 

Futurista pôde dar origem a uma diversificada e altamente original 

variedade de obras de arte modernistas.

PAlAvrAs chAve
MArINETTI | FUTUrISMO | CIrCUITO MUNDIAL DE VANGUArDA 
| ObrAS DE ArTE MODErNISTAS

ABsTrAcT

F.T. Marinetti’s manifesto of 1924, Le Futurisme mondial, contained a 

list of 172 supposed members of an “international Futurist movement”. 

Undoubtedly, Futurism acted as a stimulant and exerted a fertilizing 

function in the lives of many artists outside Italy. but Marinetti’s notion 

of “influence” does not hold up in the light of a critical examination.

This paper presents a broadly based picture of how Futurism operated 

in a worldwide network of the avant-garde. rather than focussing on 

straightforward cases, where an artist would embrace the Futurist 

programme as outlined in the movement’s manifestos, I shall present 

examples, where Futurism was absorbed in a complex process of 

osmosis and creative adaptation. I will also discuss several artists and 

writers, who overtly rejected Futurism or took a detached attitude 

towards it, but still allowed significant aspects of Futurist aesthetics to 

filter through into their oeuvres.

Thus, an image of Futurism emerges that is very different from 

Marinetti’s concept of a worldwide Futurism. At the same time, it 

reveals how the movement influenced the development of the historical 

avant-garde and how the inspiration received from Futurist aesthetics 

could give rise to a diverse and highly original range of modernist 

works of art.
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2  See the tables of contents, abstracts and 
indexes on the yearbook’s website http://
www.degruyter.com/view/j/futur?rskey=S06
4VT&result=5&q=futurism.

introduction

in the course of the three days of this colloquium we heard 

a great deal about Almada-Negreiros’s relationship to 

European avant-garde movements. I should like to use this 

opportunity of the last paper to suggest a more general 

perspective on the processes of reception and adaptation 

within European Modernism. I shall start my reflections with 

Futurism, which was — as the papers by rita Marnoto and 

others showed — as a particularly important reference point 

for Almada-Negreiros.

between 1909 and 1925, Futurism became a catchphrase 

for a broadly felt desire for cultural renewal in Europe. The 

stream of manifestos published by F.T. Marinetti and his 

collaborators was quickly reaching other countries, where 

the ideas professed by the Futurists were given a reception 

that was no less controversial than in Italy. Especially after 

the 1912 touring exhibition of Futurist paintings, a lively and 

productive interchange with a variety of other avant-garde 

movements took place. 

Already in 1909, Marinetti documented the critical 

response that Futurism received in other countries. In his 

magazine Poesia he printed 50 pages of newspaper reports 

and letters from writers of international standing, which in 

1910 he intended to expand into a two-volume press review. 

In the following years, he observed with great interest how 

critics and avant-garde artists absorbed the ideas emanating 

from Italy. 

After the First World War, when Futurism entered into its 

second phase and felt the competition from other Modernist 

schools, Marinetti devised a schema that presented Futurism 

as the font and mother of all avant-gardes. This diagram then 

served as the basis for his Futurisme mondial manifesto,1 in 

which he again placed Futurism at the centre of a genealogy 

of avant-garde art and listed 68 supposed members of his 

international Futurist movement. There were plans underway 

to edit a volume with Futurist manifestos from all around 

the world. And Marinetti and other Futurists repeatedly 

wrote articles and manifesto-like statements that presented 

Futurism as a major force of renewal on the international 

scene. 

The International Yearbook of Futurism Studies
In the course of the past decades, a number of Futurism 

scholars have directed their attention to this ebb and flow of 

aesthetic concepts in the European and world-wide network 

of the avant-garde, but their studies tended to be focussed 

either on individual artists, or groups of artists, or on a 

small geographic area. The 2009 centenary served as an 

occasion to establish a network of Futurism scholars with the 

intention of examining more profoundly how the movement 

impacted on the international avant-garde. An International 
Yearbook of Futurism Studies was set up to act as a medium 

of communication amongst a global community of Futurism 

experts. The periodical has an interdisciplinary orientation 

and prints 15-20 essays every year which, in a comparative 

fashion, investigate Futurism across national borders in fields 

such as literature, fine arts, music, theatre, design, etc.

The first three volumes of the yearbook were published 

in 2011-13 and a fourth is currently in print. They contain 60 

essays concerned with Futurism in 25 countries and on 3 

continents.2 The contributors to the yearbook come from 

a large variety of countries and demonstrate that Futurism 
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was never a coherent national style but an artistic impulse 

that radiated from one culture to another and, in the process, 

gave rise to extraordinarily complex and often contradictory 

forms of cross-fertilization and assimilation. 

Futurism bore close resemblance to what in chemistry 

is called “elective affinities”. Artists who came into contact 

with Futurism reacted to it in accordance with their personal 

predisposition. This produced a highly diverse and original 

range of works of art, in which Futurism often interacted 

with other influences — for example, Symbolism, Cubism, 

Expressionism, Dada, or Surrealism.

As the essays in the Futurism yearbook demonstrate, 

Marinetti’s movement could act as a stimulant and exert 

a fertilizing function in the lives of many artists. That this 

was the case also in Portugal and in the rest of the Iberian 

Peninsula became eminently clear when we examined 

reactions to Futurism in Castile, Portugal, Catalonia, Galicia 

and the basque Country. The resulting essays were published 

in the third volume of the yearbook, which was published 

earlier this year. The Portuguese section contains essays on 

Almada Negreiros, raul Leal, josé Pacheco and Santa rita 

Pintor.3 

However, it is not my intention here to offer you a paper on 

Portuguese Futurism. Some of the authors who contributed 

to the Iberian issue of the yearbook are contributing papers 

at the symposium and they would be far more competent 

than myself to discuss, for example, Almada Negreiros’ 

relations to Futurism and to other avant-garde movements 

of the time. Instead, I should like to present to you some of 

the more general aspects of Futurisme mondial, as Marinetti 

called it.

international responses to futurism in the 1910s and 20s
If one is overlooking the many articles and essays on 

Futurism published in the 1910s, one can notice two principal 

tendencies:

 > There was one camp that viewed Marinetti’s movement 

in a positive light, because it suggested novel ways of 

depicting the technical and industrial achievements of 

the modern age (machinery, factories, transportation, 

electricity, skyscrapers, etc.) as well as the new lifestyles 

shaped by an industrialized civilization.

 > There was another camp that viewed Marinetti as a 

person who was only seeking notoriety and was primarily 

interested in scandal mongering.

Now, irrespective of whether critics viewed Futurism 

positively of negatively, for a long time the movement was 

understood rather superficially. Newspapers only offered 

scattered information about Futurist activities in Italy 

and abroad. Marinetti’s method of shocking the public 

received excessive exposure and was reported on in a 

sensationalist manner that would naturally attract a reader’s 

attention. Commentators offered highly selective readings 

of Marinetti’s manifestos and picked up in a rather random 

fashion certain aspects of Futurism while ignoring others. 

Thereby, they were distorting its aesthetic agenda and 

turning the word ‘Futurism’ into a synonym for something 

absurd and bizarre yet entertaining.

In view of such a biased and tendentious representation of 

Futurism in the popular press, it is not astonishing that most 

artists and critics were unable to obtain a clear impression 



fiG. 1  F. T: Marinetti view 
of Futurism’s relation 
to the other historical 
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fiG. 2  What is this? Visitors of an exhibition trying to make sense of a 
Futurist painting. Cartoon published in the british satirical magazine 
Punch and De Hollandsche Revue in 1920. 

fiG. 3  Piedifesto presentista. Parody of a Manifesto futurista, 
in La coda del diavolo (Trieste) 7:8 (31 january 1914), p. 1.
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of what the movement was about and what it really tried to 

achieve. To many people, Futurism was just a radical form 

of modern art, an attempt to overturn established forms of 

artistic expression and an affront to conventional tastes and 

manners. — In short: Futurism came to be regarded as a 

general epithet for ‘Modernism in its most advanced form’. 

The general public, and many critics, too, were unable to 

make any clear distinctions between Futurism, Expressionism 

and Cubism. It was not unusual that works of art that were 

influenced by Futurism were referred to as ‘Cubist’. And vice 

versa, works of art that had nothing to do with Futurism 

were considered to be Futurist. The same confusion of 

terminology could be found in music: audiences and critics 

unaccustomed to hearing Modernist compositions regularly 

referred to avant-garde compositions as ‘Futurist’.

Although Marinetti tried his best to counteract this 

ignorance by publishing a string of manifestos, both in Italian 

and French, the public did not undertake much effort to read 

these leaflets but rather joked about the Futurist manifesto 

mania or ‘Manifestism’. Stripped of its theory, Futurist works 

of art were greeted by many critics as something that could 

not be taken seriously. Thus, Futurism began a ‘second life’, 

as a new construct that can only be called pseudo‑Futurism 

and certainly bore little relation to the aims and visions of the 

movement’s founder. 

Even when an artist or writer of Modernist conviction 

gained access to and engaged with the Futurist manifestos, 

and consequently developed a certain amount of sympathy 

towards Marinetti’s position, he still would have had 

problems with the group’s extravagant and clamorous 

activities that gave the movement such a bad name in the 

popular press. 

Nonetheless, in a number of cases one can discover that 

underneath an attitude of rejection or detachment significant 

aspects of Futurist art filtered through and influenced an 

artist or writer without him or her ever admitting that they 

were adopting some of the movement’s aesthetic tenets. 

However, there were also cases where artists consciously 

borrowed from Marinetti’s programmatic writings and tried 

to adapt Futurism to their country’s cultural realities. They 

developed their own notions of Futurism and borrowed from 

the Italians what fitted into their local agendas. This creative 

utilization of selective features of Marinetti’s aesthetics 

shows that they were anything but satellites of Marinetti’s 

movement. 

This became particularly obvious in the States of Central 
and eastern europe. Many of the artists there pursued a 

left-wing agenda and did not want to be identified with 

Marinetti’s ideology. They not only rejected his nationalism, 

war mongering and misogyny, but also his iconoclasm. In the 

young nations that had only recently gained independence 

and that did not possess an illustrious past that needed to be 

destroyed, Futurism’s destructive impulse could hardly find a 

following. Here, one can observe that the pars construens of 

Futurism played a much more significant rôle than the pars 
destruens.

In the iberian world, one can observe that the Futurist 

groupings developed highly specific characteristics, in 

fact, in some case so much so that they can be considered 

as having been worthy counterparts to those in Florence, 

rome or Naples. In the International Yearbook of Futurism 
Studies we have published several essays that analyse how 

the artistic communities of bilbao, Madrid and barcelona 

introduced Futurist ideas and techniques into their works, 

fused them with indigenous aesthetics and amalgamated 

them with others taken from Surrealism or Constructivism. 

In Galicia, a second generation of artists belonging to the 

rexurdimento movement combined their nationalist agenda 
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with an international Modernist outlook in the arts. reactions 

to Futurism could be highly varied, as the examples of 

Vicente risco, Alfonso Castelao and Manuel Antonio showed, 

but Futurism regularly featured as a reference point in their 

creative writings, articles and letters.

A different type of reception of Futurist aesthetics could 

be found in latin america. Many artists and writers here had 

an internationalist outlook and promoted a ‘new art’ that 

expressed the spirit of the age and the creative potential 

of the Latin American people. Therefore, they borrowed 

extensively from Futurist devices and strategies but also 

interacted with other like-minded artists around the globe. 

At the same time, they took an anti-colonialist attitude and 

rejected the import of literary fashions from Europe. As a 

consequence, they avoided labelling their works Futurist, yet, 

effectively, adopted many aspects of a Futurist aesthetic.

An interesting, and in some ways curious, phenomenon 

can be observed further north, in the USA. Futurist 

influences there were quite limited, due to Marinetti’s failure 

to secure a Futurist participation in the 1913 International 

Exhibition of Modern Art in New york, commonly known as 

the Armory Show. Consequently, when news of Futurist art 

and literature reached the USA, many intellectuals could 

not quite understand what relevance this movement could 

have for their own culture. They felt that they had little in 

common with what the photographer Paul Strand called 

“the somewhat hysterical attitude of the Futurists toward the 

machine.”4

This, indeed, may have been true in New york or Chicago, 

but the situation was quite different for the Americans 

belonging to the so-called ‘Lost Generation’, who had 

migrated to Europe in order to escape the commercialism 

of US mass culture and the lack of intellectual stimuli in 

American high culture. When they came into contact with 

Futurism, they changed their outlook on their homeland 

and developed an awareness of the aesthetic potential of 

American machine culture. Harold A. Loeb, for example, 

editor of the magazine Broom, discovered that America 

seen through European eyes was not the same America he 

had left behind on the other side of the Atlantic. In Milan, he 

interviewed Marinetti and made another discovery: 

i told him how much americans looked to europe, to 

england, russia, and France for literature, to germany for 

music, and to France and to italy for the plastic arts. in 

return, he burst into rhetoric extolling america. to his mind, 

nearly everything important in our day came out of the 

united states. he cited our skyscrapers, movies, jazz, even 

machinery and comics.5

So, ironically, American machine culture after it had 

travelled to Europe and had become adopted by Futurism 

— as in Prampolini’s cover design for broom magazine — 

was re-appropriated by US-American intellectuals and re-

interpreted in a Futurist key. 

futurism and the dialectics of inter-cultural reception 
processes
Summarizing what I have said in this brief presentation, I 

would suggest that the superficial notions of ‘influence’, 

adopted by Marinetti in his Futurisme mondial manifesto 

and still uncritically reiterated in countless Italian studies 

on Futurism, needs to be replaced with a far more complex 

conception of inter-cultural reception processes. Instead 

of operating with a linear concept of ‘influence’, Futurism 

scholars should view the phenomenon of international 

Futurism as a dialectic process that is well captured in the 

Hegelian term ‘Aufhebung’. In German, ‘Aufhebung’ entails 
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See note 1.

7  “quando avremo quarant’anni, altri uomini 
più giovani e più validi di noi, ci gettino pure 
nel cestino, come manoscritti inutili. Noi lo 
desideriamo!” “la fondazione e manifesto del 
futurismo, in: Teoria e invenzione futurista. 
A cura di Luciano de Maria. 2nd edn Milano: 
Mondadori, 1983, pp. 7-14; here: 13.

three meanings, all of which can be encountered in the 

specific reception processes we are concerned with here: to 

cancel out, to preserve and to raise to a higher level. 

Thus, the Futurist impulse coming from Marinetti and 

his Italian followers was simultaneously repealed and 

preserved in the receiving cultural environments. The 

imported conceptions were creatively transformed into a 

new aesthetic that operated on a different level and was 

recognizable as something dissimilar to Marinetti’s brand of 

Futurism, yet also intimately connected to it. 

There is no doubt that the artists who marched under 

the banners of zenitismo, creazionismo, simultaneismo, 
vorticismo, ultraismo, and so on, were quite well informed 

about Futurism and that their concepts at one point or 

another were boosted by a tributary influx of ideas coming 

from Italy. but this did not turn them into “futuristi senza 

saperlo”.6 Futurism undoubtedly acted as a stimulant and did 

exert a fertilizing influence in many countries. For countless 

artists, Futurism was an important source of inspiration in 

a transitory phase in their career. Soon afterwards, they 

left Futurism behind, lifted the inspiration received onto a 

different plane and created a synthesis in which Futurism 

was merged with the stimuli received from other sources. 

So, in many ways, these artists fulfilled what Marinetti had 

proclaimed in his Foundation Manifesto: namely, that “other, 

younger, and more courageous men” would come along, 

read his works and then throw them into the waste paper 

bin, like useless manuscripts, in order to create something 

new, something original of their own making.7 

Almada-Negreiros certainly fell into that category of 

a young and courageous artist, and he can therefore be 

considered a worthy heir of Futurism, exactly because he 

was not an epigone. Some of his works may have been 

inspired by Futurism, but they were not copies of it. They 

were original and innovative works of art of a distinctly 

Portuguese character.

fiG. 4  The single number of Futurist Aristocracy published by Nanni Leone 
Castelli in New york in April 1923.
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Com este ensaio, proponho uma leitura da conexão regular, em 
Almada Negreiros, entre uma teoria da invenção (ou da criação) 
e um discurso sobre a “humanidade” e as suas divisões, em 
particular a ideia e a realidade da “nação”. Pondo toda a ênfase 
em textos com o poder emblemático da conferência A Invenção 
do Dia Claro (1921) ou do poema Histoire du Portugal par coeur 
(1919-22), defenderei que a contínua solicitação da linguagem, 
do idioma e da escrita nos textos de Almada constitui uma linha 
de fuga crítica ao nacionalismo e outras formas de ideologia 
modernista.
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Claro (1921) and Histoire du Portugal par coeur (1919-22), I will 
sustain that the continuity of Almada’s inquiry into language and 
writing is his main critical strategy to evade nationalism and other 
forms of modernist ideology.

keywords
THEOry OF INVENTION | HUMANITy | NATION | LANGUAGE

GusTAvo ruBim
FCSH, Universidade Nova de Lisboa 
IELT, Instituto de Estudos de Literatura 
e Tradição 
rubimgreen@gmail.com

O prÓpriO humanO 
— lÍngua, naçãO 
e Outras paragens 
nO idiOma de 
almada negreirOs

ver vídeo

mailto:rubimgreen%40gmail.com?subject=
http://revistaharte.fcsh.unl.pt/rhaw2/rhaw2_print/GustavoRubim.pdf
https://youtu.be/_huhIbAx31o


RHA 02 191 o PRÓPRio HuMANo — líNGuA, NAção E outRAs PARAGENs No iDioMA DE AlMADADOSSIER 

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nós estamos precisamente naquele pedaço de terra ibérica que 

sobejou do tamanho da bandeira espanhola.

almada negreiros, “modernismo”, 1926

A Arte é tão indispensável a uma Nação  

como as suas próprias fronteiras.

almada negreiros, “duas palavras de um colaborador na homenagem 

ao arquitecto professor pardal monteiro”, 1938

uma pergunta parece obrigatória: porque falamos tão 

pouco do idioma de Almada Negreiros?

Antes de qualquer resposta, outra pergunta se interpõe 

ainda: o que é «Almada Negreiros» senão o nome de um 

idioma?

Aquém deste limite, do limite em que nos instalam estas 

perguntas, temos dito muita coisa, continuamos a dizer 

isto e aquilo, tocamos muitos temas, exploramos não tão 

poucos tópicos quanto isso, propomos uma série razoável 

de hipóteses interessantes — mas sempre, quase sempre, 

deixando intocado o idioma de Almada Negreiros ou, 

simplesmente, o idioma-Almada Negreiros. Como se os 

textos que estamos a ler ou a comentar ou a interpretar 

fossem escritos numa língua perfeitamente conhecida, aliás 

reconhecível, para não dizer tão familiar que nem sequer 

mereceria que parássemos para a mencionar, para a apreciar 

ou para a distinguir. Menos ainda para a estudar, claro. Como 

se toda a gente, desde que falando português, percebesse 

perfeitamente o que foi escrito no idioma de Almada 

Negreiros, que, a partir daí, não tem por que ser tomado 

como idioma nem teria modo de o ser. De tal maneira a 

questão da língua em Almada Negreiros é secundária em 

comentários ou interpretações, que nem enquanto questão 

ela surge — nem mesmo, dir-se-ia, quando Almada Negreiros 

escreve em francês um poema, um opúsculo bem distinto, 

também no sentido de ilustre (e ilustrado), que todavia 

pertence, dizemos ou supomos que pertence à poesia 

portuguesa ou à história da poesia portuguesa ou à história 

da poesia portuguesa moderna. Mas «pertence» como, 

em que sentido? O que significa nessa afirmação ou nessa 

pressuposição o verbo «pertencer»?
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1  Almada Negreiros, Manifestos e 
Conferências, Lisboa, Assírio & Alvim, 2006, 
p. 72. Doravante, as citações deste volume 
serão referenciadas no texto com a sigla MC, 
seguida do número de página.

Usualmente estamos longe de ver enroladas na assinatura 

de Almada Negreiros a questão da língua e a questão da 

nação. Sabendo no entanto que ambas estão lá e que é 

por estarem lá que um certo lugar, não muito cómodo 

para ninguém, a começar pelo próprio Almada Negreiros, 

um certo lugar de Almada Negreiros no que se chama 

cultura portuguesa tende a subsistir na condição de lugar 

impartilhável. Mas não é dos embaraços de um lugar cultural 

aparentemente assombrado por fantasmas nacionalistas 

que partirei para a leitura da conjunção entre nação e 

língua em Almada Negreiros. Seria um ponto de partida 

demasiado exterior e correria o risco de voltar a apagar o 

idioma. Ao contrário, quero começar por sublinhá-lo. E logo 

no enunciado que torna estranha a dificuldade da partilha 

porque, precisamente, faz do Eu (assim, maiúsculo) um lugar 

habitado por mais do que um. Não um pronome que estaria 

na vez de um único nome, mas uma forma de declinação do 

verbo. Está, como é sabido, na segunda parte da conferência 

A Invenção do Dia Claro, uma segunda parte intitulada 

«A Viagem ou o que não se pode prever». Almada escreve 

sob a palavra «EU» posta em último título de uma sequência:

Quando digo eu não me refiro apenas a mim mas a todo 

aquele que couber dentro do jeito em que está empregado 

o verbo na primeira pessoa.1

Há, portanto, no idioma de Almada Negreiros, uma 

forma de dizer ou escrever «Eu» que não implica referência 

necessária e exclusiva àquele que fala. O idioma, aqui 

marcadíssimo, dir-se-ia reinventado, não é idioleto, não é 

língua privada nem mesmo quando nele um «Eu» toma a 

palavra: o idioma abre lugar «a todo aquele que couber…

dentro…», quer dizer: abre lugar — por definição. E o que 

a definição faz é indefinir a referência por força «do jeito» 

que transforma o verbo em espaço, que o torna habitável 

libertando o pronome da necessidade da identificação. O 

idioma, aqui entendido e escrito enquanto jeito de empregar 

o verbo, é o que está em evidência: não um conceito, 

uma ideia ou uma simples categoria lógico-gramatical, 

denominemo-la pronominal ou deítica, tanto faz. Não é, eis 

o que pretendo sublinhar, uma conceção, teoria ou ideia 

do «Eu» que está aqui em causa, mas um modo de dizer, 

um jeito de empregar o verbo fora do qual o pronome 

nada significaria além do significado habitual de referir a 

pessoa que fala. Ora, é esse hábito que o idioma interrompe 

no momento em que se põe em evidência pelo gesto de 

escrever a sua própria definição ou redefinição. O idioma 

de Almada — que parece haver agora a tendência para 

requalificar como romântico ou tardo-romântico ou algo 

nesse género, provavelmente por contraste com o que 

haveria de antirromântico na escrita de Pessoa — é feito 

sobretudo desse gesto que destaca o jeito de empregar a 

língua e o destaca de tal modo que não se pode dizer que o 

gesto seja previsível. Pelo contrário, ele pertence à viagem 

da escrita e à ordem de «o que não se pode prever» nessa 

viagem: o que ela tem de não programado e, portanto, mais 

ainda, de não programável, de não pertencente a qualquer 

programa com um nome e um código constituído algures 

previamente à escrita (ainda que seja o programa vago 

de um “tardo-“ ou neorromantismo que se tornasse, por 

hipótese, sensível numa certa forma de escrever o Eu).



RHA 02 193 o PRÓPRio HuMANo — líNGuA, NAção E outRAs PARAGENs No iDioMA DE AlMADADOSSIER 

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2  Mas não posso deixar de reenviar para 
o posfácio de Fernando Cabral Martins ao 
volume Manifestos e Conferências, para um 
tratamento do problema que procura articular 
a ligação da conferência àquilo a que aí se 
chama o «processo da modernidade»: «A 
conferência é um género ligado ao processo 
da modernidade.» (MC: 384) Sublinharia, 
ainda assim, numa espécie de subconsciente 
desta frase, a conotação judicial da palavra 
«processo», implicando nos procedimentos 
em que a modernidade vanguardista decorre 
uma espécie de segunda instância onde tais 
procedimentos estariam já a ser sujeitos 
a juízo. Como se, portanto, na invenção e 
na prática da conferência, alguma coisa da 
modernidade entendida como vanguarda 
estivesse em causa, isto é, simultaneamente, 
em jogo e em discussão, relançada e tomada 
com distância, se não criticada, pelo menos 
exposta à crítica.

Ao sublinhar o idioma, sublinho portanto o que em Almada 

é já o gesto de sublinhar a língua, de a destacar, de realçar 

o dizer ou o jeito de dizer. E esse jeito inclui o emprego 

da própria palavra «jeito», com tudo o que ela tem de 

idiomático em português, de irredutível a «forma», a «modo» 

ou a «maneira», para não citar senão os sinónimos mais 

óbvios. O jeito é tudo isso (modo, forma, maneira, talvez até 

processo) mas é, a par e acima de tudo isso, ainda o peculiar 

e o inesperado duma certa arte, portanto, de uma invenção 

ou criação sem a qual em Almada Negreiros nada se escreve 

a não ser o previsível. O gesto de sublinhar a língua, o 

gesto idiomático não tem lugar próprio para aparecer, não 

está confinado a nenhum género e não está excluído de 

nenhum, é um gesto que atravessa os géneros, poder-se-

ia até dizer que é um gesto que suspende a lei dos géneros 

ou, pelo menos, que trabalha para uma certa suspensão da 

lei e do limite dos géneros. A Invenção do Dia Claro, essa 

conferência cuja lei de leitura temos a sensação de ainda 

estar por descobrir, oferece na primeira parte — «Andaimes 

e Vésperas» — uma sequência conhecidíssima dedicada 

às palavras. Sete pequenos textos, todos com a palavra 

“PALAVrAS” inserida nas maiúsculas do título. Da mesma 

maneira que não é fácil dizer que regra ou lei governa o 

género conferência, no sentido em que Almada Negreiros 

reinventou a sua prática2, também não é transparente dizer 

a que género pertencem esses sete textos, que lei eles 

têm em comum. Aparentemente, são governados por um 

tema comum (as «palavras») e dispensam qualquer outra 

lei: aquele que se chama «HISTórIA DAS PALAVrAS» 

(conservo as maiúsculas na citação para marcar a 

importância da demarcação pelo título de cada um dos sete 

textos no próprio ato da conferência, que não deixa de ser 

um ato escrito só pelo facto de a conferência ser destinada à 

voz do conferencista) é o único que conta uma história e isso 

não lhe dá (salvo pelo tamanho, que é um pouco mas apenas 

um pouco maior) qualquer destaque que o superiorize dos 

outros seis textos ou que o torne aberrante ou bizarro em 

relação a eles. Simplesmente, esta aparente lei temática 

nunca é exclusivamente temática, aliás não é sequer 

seguro que ela seja temática de todo. Trata-se, sobretudo, 

de uma operação que é comum aos sete textos e a essa 

operação poderíamos bem voltar a chamar-lhe idiomática: 

as palavras do texto, sempre breve, abrem espaço para as 

palavras em geral, para todas as palavras, e, falando assim 

necessariamente de si mesmas, generalizam aquilo que 

particularmente dizem. Como se, em cada palavra de cada 

um de todos os sete textos, fossem todas as palavras, fosse 

toda a linguagem que estivesse em jogo.

Nenhum lugar aqui para a tentação de simplificar com 

fórmulas codificadas (por certa história literária) uma 

operação que é complexa. Não se trata de insistir no 

metaliterário ou no metapoético como traço modernista ou, 

mais vagamente ainda, como traço moderno. A operação 

idiomática de Almada Negreiros, colocada na base, nos 

«Andaimes e Vésperas» da conferência, designa uma 

relação com a linguagem que está para lá de qualquer 

programa conjuntural no mesmo sentido em que é 

irredutível a qualquer género literário ou até se calhar à 

literatura enquanto tal. bastaria reler o texto «HISTórIA DAS 

PALAVrAS» para perceber que ele dialoga com Platão. Põe 

em cena uma história das palavras que é uma história da 

escrita e pressupõe uma afirmação da escrita. Essa história 
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diz que as palavras não são primeiro faladas e depois, 

subsidiariamente, escritas, mas antes primeiro escritas, ou 

melhor, que as palavras têm uma história que começou com 

um «homem sozinho» que, para marcar uma diferença entre 

pessoas e não esquecer a diferença, «fez uns sinais numa 

pedra» (MC: 60). Ora, acerca desse homem diz o narrador 

da história, a quem podemos chamar tranquilamente Almada 

Negreiros mas não sem tirar daí algumas consequências 

necessárias: «Este homem sozinho era da minha raça — era 

um Egípcio!» (ibid.).
já se vê que há aqui uma ligação entre palavras e nação, 

entre escrita e «raça». Acerca do «homem sozinho» que 

inventou a escrita, Almada diz que ele «era um Egípcio» e 

provavelmente não será no mesmo sentido em que Freud 

disse de Moisés que ele era também um Egípcio, se bem que 

a principal implicação desta afirmação seja precisamente 

a de que ele mesmo, Almada Negreiros, sendo da mesma 

«raça» que o «homem sozinho» que inventou a escrita, é 

por consequência «um Egípcio», por mais que estejamos 

habituados a identificá-lo como português — do mesmo 

modo que estamos habituados a identificar Moisés como 

um hebreu. Digamos, para simplificar, que há aqui um 

problema de identificação nacional ou de identificação 

de naturalidade, se quisermos explorar ainda mais toda 

a complicação introduzida pelo uso que Almada faz da 

palavra «raça». Mais a mais, quando esse uso inverte a 

proposição, fazendo do inventor da escrita um homem 

da «raça» de Almada Negreiros ou da «raça» do narrador 

desta «HISTórIA DAS PALAVrAS», como se para narrar 

tal história fosse necessário ser-se Egípcio, ou pertencer à 

«raça» dos Egípcios! Ou, pelo menos, como se o próprio 

ato de compromisso (narrativo) com uma «HISTórIA DAS 

PALAVrAS», que começa com a invenção dos hieróglifos, 

tornasse Egípcio aquele que o assina.

Mas não é essa a única identificação racial de Almada 

Negreiros na «HISTórIA DAS PALAVrAS». De facto, como 

permanecer Egípcio se já não se escreve tal «HISTórIA» 

recorrendo a hieróglifos? A «HISTórIA» contém então o 

episódio da passagem dos hieróglifos ao alfabeto e vou citá-

la, não só para a termos aqui presente na memória, mas 

porque há detalhes a que ela confere outra evidência: «Mais 

tarde veio outro homem sozinho que tornou estes sinais 

ainda mais fáceis. Fez vinte e dois sinais que bastavam para 

todas as combinações que há ao Sol.» (MC: 60) Sendo na 

totalidade uma história da escrita, a história das palavras 

segundo Almada é também uma história solar, uma história 

inteiramente relacionada com a relação entre a humanidade 

e a luz, ainda que a luz não tenha de ser necessariamente 

a luz externa ou a luz de que depende o visível. recorde-

se o que está escrito entre a identificação racial do Egípcio 

e o aparecimento do segundo «homem sozinho», ou seja, 

recorde-se a instituição dos hieróglifos tal como ela está 

narrada ou definida nesta história: «Os sinais que ele [o 
Egípcio] gravou na pedra para medir a luz por dentro das 

pessoas, chamaram-se hieróglifos.» (ibid.) Os hieróglifos 

são portanto uma espécie de fotómetro da interioridade 

humana, ao passo que os vinte e dois sinais (alfabéticos) 

feitos pelo segundo «homem sozinho» trazem um acréscimo 

de ganho e de economia, bastando para o registo de «todas 

as combinações que há ao Sol». Ora, esta segunda invenção 

da escrita e das palavras traz o efeito de uma segunda 

identificação coletiva, quer do «homem sozinho», quer do 
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3  Seguindo uma retórica teatral que não 
é aqui de modo nenhum decorativa ou 
arbitrária, tentei analisar pela primeira vez 
esta precedência recorrente da «cena da 
escrita» num ensaio já antigo para o qual me 
permito reenviar o leitor: «Palcos de Palavras: 
a cena da escrita na poesia de Almada 
Negreiros», in Arte de Sublinhar, Coimbra, 
Angelus Novus, 2003, p. 95-105.

4  Almada Negreiros, Poemas, Assírio & Alvim, 
2001, p. 71. Usarei, em citações seguintes 
deste volume, a sigla P entre parêntesis, 
seguida do número da página citada.

narrador da «HISTórIA»: «Este homem sozinho era da minha 

raça — era um Fenício!» (ibid.)
Ser um Fenício, como ser um Egípcio, significa pertencer 

à «raça» do narrador da «HISTórIA DAS PALAVrAS», 

que é, já se percebeu, a raça dos inventores da escrita, 

a raça dos logotetas. Essa raça não se confunde, na sua 

história emblemática que é aquela que interessa aqui 

a Almada Negreiros (para não dizer que é a única que 

lhe interessa sempre, mesmo quando se tratar, noutros 

textos, da história de Portugal ou da história da Europa), 

essa raça dos logotetas não se confunde, em momento 

nenhum, com a história de qualquer coletividade nacional 

moderna. Toda a identificação nacional, poderíamos 

mesmo dizer toda a identificação cultural ou histórico-

política em Almada Negreiros está condicionada por esta 

como que protoidentificação com a «raça» dos logotetas 

em cujo horizonte está, pelo menos potencialmente, a 

história da humanidade. A cena da invenção (ou, em 

rigor, das invenções) da escrita antecede qualquer outra 

determinação cultural e sobrepõe-se, em configurações 

diversas, a todas as formas de inscrição identitária.3 Se 

abordarmos por este ângulo um texto como a Histoire du 
Portugal par cœur, deveríamos sublinhar na sua primeira 

página, não só a discordância do país e do idioma, mas 

ainda a operação que logo aí explica (isto é, traduz, se 

bem que para a mesma língua) a expressão idiomática « 
par cœur» como se desdobrasse o princípio e o processo 

de escrita ou de inscrição que governa o livro: « par 
cœur, c’est‑à‑dire — c’est le cœur qui s’en souvient !»4 

E, no fim dessa primeira página, ainda sublinharíamos, na 

mesma linha de leitura, a reconversão da dedicatória em 

dedicatória perpétua («dédicace perpetuelle») que torna 

toda a identificação impossível através de uma fórmula que 

justamente brinca com a possibilidade de uma identificação 

sem equívoco («A Toi, pour que tu ne crois que je vais le 
dédier à une autre.»). Neste sentido como provavelmente 

em todos, a Histoire du Portugal par cœur é um livro 

bilingue: para lá das páginas em português e em francês, 

escreve-se emblematicamente segundo um duplo código 

verbal e gráfico, mas sobretudo inscreve-se de acordo com 

uma poética inseparável de cada um dos seus pequenos 

atos de invenção escrita que vão ao ponto de criar um 

«Soleil National Portugais» (P: 74), uma raça de cavalos 

meridionais que se passeiam depois de jantar «tout fiers 
d’être Portugais» (ibid.), um primeiro rei de Portugal que 

foi um gigante e que «de ce fait, il fut Roi» (P: 78), um 

Infante Dom Henrique que envia navios e navios para o mar 

para confirmar as linhas do mapa-mundo que ele próprio 

antecipadamente desenhara e que, no regresso dos navios, 

verifica o que não é possível dizer sem exclamar, sem ponto 

de exclamação, por ser da ordem do imprevisível, ou seja, 

que essas linhas «étaient exactement vraies!» (P: 80)

A exata previsão do imprevisível será talvez o episódio 

mais emblemático desta Histoire du Portugal par cœur que 

não narra senão o que o coração recorda, isto é, que não 

narra qualquer história de Portugal segundo uma ordem e 

uma série de acontecimentos que uma historiografia racional 

(isto é, não passional ou não cordial) pudesse reconhecer, ou 

que uma historiografia oficial pudesse legitimar sobretudo 

na finalidade declarada de «ser espalhada por todas as 

partes, depois de julgada por todos os Portugueses» (P: 72). 

Esta história emblemática de Portugal, filtrada pela memória 
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do coração, é na verdade uma espécie de história egípcia ou 

hieroglífica de Portugal, sempre na proximidade do gesto 

do «homem sozinho» que em 1919 a inventou e assinou, para 

depois voltar a assiná-la, em português, em Abril de 1922, 

para a publicação na revista Contemporânea.

Não esqueçamos as datas e não esqueçamos portanto 

o que significa, em 1921, na conferência A Invenção do 
Dia Claro, a ideia de inventar as palavras tal como está 

formulada no mais famoso dos sete textos que estávamos 

a comentar e que se intitula (talvez se esqueça demasiadas 

vezes o título e o que ele implica como datação e assinatura 

já não pessoal nem individual) «NóS E AS PALAVrAS». 

Esse «NóS» (que reproduzo sempre em maiúsculas porque 

nenhum título enquanto tal é aqui transformável noutra 

coisa, mesmo quando apenas citado numa parcela) traduz o 

sentido em que se pode ser ao mesmo tempo um «homem 

sozinho» e um Egípcio ou um Fenício; ou um «homem 

sozinho» e um representante da raça dos Egípcios ou dos 

Fenícios enquanto inventores das palavras (ou logotetas); 

ou ainda um «homem sozinho» e um português que escreve 

uma história de Portugal em francês porque (explica Almada 

em 1922) «foi assim que ensinei aos estrangeiros a raça 

onde nasci» (P: 72). De certo modo, é assim que se dá a ler 

a Histoire du Portugal par cœur : um texto para estrangeiros 

que, mesmo julgado pelos portugueses, continua a ser 

sempre um texto para estrangeiros. Pertencer à «raça» (com 

maiúscula, escreve Almada Negreiros e não sem correr riscos 

que é necessário não iludir) onde se nasceu é impossível 

sem desenvolver uma certa competência ou uma certa arte 

para falar a estrangeiros. Ou seja, uma certa arte de ser 

também estrangeiro, se o estrangeiro é, quase por definição, 

aquele que fala outra língua. O complexo «NóS» de Almada 

Negreiros — que, aliás, não é sempre o mesmo «Nós», não é 

sempre a mesma primeira pessoa plural e que, nesse sentido, 

é ela também plural, variável — inclui a pluralidade da 

pertença ou da participação cultural, mas inclui-a, no caso 

do texto «NóS E AS PALAVrAS», com todo o alcance do 

sentido antropológico da identificação cultural moderna, ou 

seja, com a inclusão do sentido de uma situação ou posição 
histórica que afeta a identidade afirmada. Lembremos então, 

de novo a propósito da invenção das palavras, como se a 

invenção ela mesma marcasse uma data no calendário, uma 

época na história: «Nós não somos do século d’inventar 

as palavras. As palavras já foram inventadas. Nós somos 

do século d’inventar outra vez as palavras que já foram 

inventadas.» (MC: 60)

é neste sentido que Almada Negreiros não é 

acidentalmente ou superficialmente Fenício ou Egípcio ou, 

como escreveu na assinatura inicial de A Cena do Ódio, 

«Narciso do Egipto», isto é, simultaneamente «POETA 

SENSACIONISTA E NArCISO DO EGIPTO», uma assinatura 

que deve ser reproduzida nos versaletes em que está escrita 

por baixo do nome «jOSé DE ALMADA-NEGrEIrOS» (cf. 

P: 23). A assinatura de Almada Negreiros lança-se sempre 

numa certa articulação temporal irredutível ao presente 

histórico, mas que solicita uma leitura do «século» em 

que se escreve e de tal modo que essa leitura do «século» 

arranca a assinatura a qualquer enraizamento estritamente 

individual ou pessoal. Dever-se-ia tirar, diria mesmo que 

já é tempo de se tirar todas as conclusões inevitáveis da 

frase que encontramos bem legível em certa página da 

conferência Direcção única, de 1932: «Nós não temos 
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vida própria.» (MC: 177) O próprio é uma das partes mais 

delicadas do idioma de Almada Negreiros, uma das de mais 

difícil leitura. Mas no seu jogo complexo, talvez até mal 

equilibrado, entre uma afirmação quase absoluta daquilo 

«que é principal na pintura, na arte, na ciência e em toda e 

qualquer posição social do homem: a autoridade pessoal» 

(conferência O Desenho, ver MC: 152) e a dissolução do 

pessoal na «vida total e unânime do organismo colectivo» 

(MC: 177), é preciso ler essa delicada mas intensa releitura 

da dialética romântica por excelência, tal como a vemos 

em curso em múltiplas páginas de prosa e em particular 

nas conferências de Almada Negreiros. Seguir esse curso 

equivale a reconhecer o fio de um discurso antropológico 

sem o qual a ideia de invenção, de criação ou de poesia fica 

ininteligível neste idioma, fica, por assim dizer, intraduzível. 

E equivale também, necessariamente, a reconhecer que esta 

ligação entre invenção e humanidade estava já presente e 

ativa na dialética romântica que insistia em compor pares 

problemáticos como indivíduo / sociedade, eu / outro, 

interior / exterior, arte / política, etc. Em última instância, 

a leitura do motivo antropológico inseparável da ideia de 

invenção, que é distintiva em Almada Negreiros, conduz 

ao confronto com o ponto em que qualquer definição ou 

redefinição moderna de literatura se torna impossível sem 

uma certa ideia de humanidade, quer dizer, sem um discurso 

acerca do que é próprio do humano ou do que é o próprio 
humano.5

Na conferência Modernismo, pronunciada em 30 de 

novembro de 1926 em Lisboa, lemos a formulação geral, 

só aparentemente óbvia, desta articulação crucial: «Sem 

a humanidade não existe nada neste mundo, nem a Arte.» 

(MC: 141) Seria precipitação falar aqui de humanismo, reduzir 

a um humanismo já definido e conhecido, a uma tradição 

humanista, um discurso que precisamente não reconhece 

nada como pressuposto mais amplo além da situação inédita 

que solicita para cada situação de fala a menção obrigatória 

da data e do lugar, como acontece precisamente com essa 

conferência e com as suas afirmações iniciais e em particular 

esta, que estabelece a regra de inteligibilidade de todas 

as afirmações que se lhe sucedem: «O local e a data são 

importantíssimos para as palavras que vou dizer.» (MC: 135) 

Ora, se o lugar é aquela «nesga de terra ocidental a qual é a 

única razão de não ser toda espanhola a Península Ibérica», 

a sobra estreita deixada livre pelo «tamanho da bandeira 

espanhola» (ibid.), o tempo ou a data são um pouco menos 

claros ou um pouco mais surpreendentes no entendimento 

do conferencista que se prepara para dizer aos seus ouvintes 

«a quantos estamos hoje» e prevê que «vai ser grande a 

surpresa» quando lhes disser o que lhes diz logo a seguir:

nós estamos precisamente no século xx.  

há vinte e seis anos quase feitos que nós estamos em pleno 

século xx. nós? Quem? portugal? não. portugal não. nós 

estamos com efeito no século xx apenas pelo facto de 

fazermos parte da humanidade actual, mas não pela razão 

de termos nascido em portugal. pois é precisamente o 

conflito entre a nossa terra e a época em que viemos a este 

mundo que nos leva a mencionar a data e o lugar desta 

conferência. (mC: 135)

A participação na humanidade precede a pertença 

nacional, entre «mundo» e «terra» não há necessariamente 
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coincidência histórica, o «Nós» contemporâneo pode não 

ser o mesmo que o «Nós» conterrâneo. Se houvesse, se 

pudesse haver dúvidas quanto ao implicado nesta destrinça, 

quanto ao que ela envolve de reserva crítica face ao 

discurso nacionalista nos anos 20 e 30 do século passado, a 

conferência Embaixadores Desconhecidos, proferida a 2 de 

fevereiro de 1933 em Lisboa, desfaz qualquer ilusão com este 

que é, de novo, um registo de data e de lugar: 

hoje em dia portugal sofre do pior mal que nos podia 

ter caído em cima: ignoramos o que se passa no mundo. 

[…] Fomos um dia os melhores dos europeus e hoje dos 

europeus somos os piores. estamos isolados. 

Ficámos com a tara da aventura e, como hoje todo o 

desconhecido já está conhecido, estamos enroscados no 

mais onanista dos indigenismos. (mC: 217)

A rejeição crítica do indigenismo e do isolamento nacional 

não é, convém notá-lo, o corolário de uma narrativa de 

decadência social e cultural que voltaria a centrar tudo no 

princípio de identidade étnica. é uma posição política que 

coloca acima da afirmação da nação ou da «terra» (que, 

no entanto, não são rejeitadas) a relação, em particular a 

relação de conhecimento, com «o que se passa no mundo». 

A posição política fica marcada nessa conferência pelo 

elogio ao marquês de Pombal, que «fez vir aqui os valores 

estrangeiros e mandou lá fora formarem-se os valores 

portugueses» (ibid.), mas também fica vincada no limite do 

europeísmo que o marquês de Pombal passa a representar 

por ter posto Portugal «à mesma altura dos mais altos da 

Europa» (ibid.). é, para Almada Negreiros, uma questão de 

mapa. A nação não existe senão inscrita num mapa. Era o 

que já se concluía da sua descrição em 1926 como «pedaço 

de terra ibérica que sobejou do tamanho da bandeira 

espanhola»; é agora o que fica diretamente enunciado 

na resposta aos nacionalistas que pretendem existir um 

erro na compreensão de Portugal a partir de um ponto 

de vista europeu: «Então, perguntamos em que parte do 

mundo estamos colocados? Não é por acaso na Europa? 

Não é exactamente na Europa? Façam favor de lá ir ver 
no mapa. Não é por acaso que Portugal fica na Europa.» 

(MC: 218, sublinhado meu.) A exatidão da posição europeia 

de Portugal, o traço não fortuito ou não aleatório da sua 

inscrição cartográfica (que, lida desta maneira, implica de 

resto a rasura das extensões coloniais ou, pelo menos, a sua 

interpretação como meras extensões sem interferência na 

definição da nação), legitima um ponto de vista que pensa 

o nacional a partir das fronteiras e das relações que as 

fronteiras estabelecem. Fora do mapa, Portugal é invisível e 

o nacionalismo é uma forma de cegueira política.

Mas o limite do europeísmo marca-se pela sua 

interpretação à escala humana ou, se se preferir, à escala 

antropológica: é, obviamente, o ponto da sua conversão em 

eurocentrismo. já se pressentia ou sentia de facto em várias 

passagens da conferência Direcção Única, em particular no 

elogio de Goethe e dos «dois títulos máximos de Goethe: 

Europeu e Universal» (MC: 171), aliás inseparáveis do discurso 

simultâneo sobre a genialidade de Goethe. Em rigor, 

podemos já encontrar em 1919 o eurocentrismo enunciado 

enquanto princípio cartográfico na frase da Histoire du 
Portugal par cœur que culmina o elogio das linhas traçadas 

pelo Infante Dom Henrique, um princípio que se define pelo 
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exceder do mapa mal a exatidão das fronteiras que o mapa 

institui acaba de ser reconhecida e celebrada: «Depuis ce 

jour, l’Europe commença à devenir bien plus grande que sur 

la carte.» (P: 80) Mas o ponto de declaração sem sombras 

do eurocentrismo encontra-se em 1933 no elogio dos 

embaixadores internos e externos do marquês de Pombal, 

que segundo a política de Almada «foram todos eles os 

embaixadores desconhecidos dessa unidade luminosa à qual 

nós portugueses pertencemos e fazemos parte, e que é a 

cabeça do Mundo e se chama Europa.» (MC: 218)

Na impossibilidade de reconstituir aqui todos os 

desenvolvimentos, no idioma-Almada Negreiros, desta 

retórica da cabeça e da capitalidade, que suporta um 

eurocentrismo a que já não podemos senão resistir, 

limito-me a lembrar que ela está associada a uma certa 

capitalidade da arte — portanto, da «Arte» — que integra a 

política de Almada Negreiros. O que significa que, enquanto 

emblema, um tal eurocentrismo não dispensa a paragem 

no idioma, tal como a podemos ler no final da II parte da 

conferência Arte e Artistas, de janeiro de 1933, onde Almada 

tenta fazer confluir as etimologias de arte e de arquitecto. 

O que se anuncia aí é o projeto de uma certa política da arte 

que isola sem isolar o artista da comunidade humana em que 

ele se inscreve e reinscreve continuamente. Isso não exclui 

o exercício de um certo poder e portanto de uma certa 

força, para a qual nem estaria errado o nome de tecnocracia, 

visto que se trata de exercer «o poder do engenho, a força 

do artifício». A tal tecnocracia também teremos de resistir, 

dir-se-á. Mas se Almada Negreiros nos junta e aproxima em 
colóquio é porque a essa outra política talvez não possamos 

resistir sem, do mesmo passo e pelo menos até certo 

ponto, a termos de subscrever. Sem subscrever, no mínimo, 

os riscos deste discurso, todos os riscos propriamente 
humanos que Almada Negreiros corre com este discurso 

sem dúvida destinado, ele mesmo, a resistir à anulação do 

poder da «Arte» por outros poderes. Deixo assim, no ar, os 

dois parágrafos finais de que estou a falar, protelando para 

outro colóquio o comentário desta macrocefalia artística que 

nada (nem mesmo a invocação da arquitetura) impõe que 

signifique o todo de uma Estética convertida em Estado. Mas 

será preciso reler:

architekton significa o operário‑chefe da colectividade. 

arte não pode deixar de ser a própria cabeça da 

colectividade.    

e é o que é: arte é a cabeça da colectividade. (mC: 204)
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resumo

Partindo da premissa de Antero de quental feita epígrafe n’ 
A Invenção do Dia Claro de Almada Negreiros — “descerrar o 
escuro” —, esta comunicação pensa acerca de uma dualidade 
conceptual que parece ser a base da arte poética que esta obra 
constitui. De modo a desocultar a concepção poética obscura aí 
presente, velada por uma linguagem ingénua, por hermetismo e 
por um Surrealismo antes do tempo, esta comunicação debruça-
se sobre a dualidade que existe entre claridade e sombra, 
relacionando-a com a forma labiríntica e intermitente como a 
viagem de um menino, elemento central da obra, é dada ao leitor, 
iluminada por uma linguagem simples de criança que relembra 
episódios à sua mãe, e ocultada pela falta de linearidade da 
narração e dos elementos míticos, religiosos, e simbólicos que 
nela participam. Deste modo, apresenta-se a ideia de “descerrar o 
escuro” como um programa ou contra-programa de Almada que, 
embora o anuncie no título, não nos oferece um livro claro, antes 
um livro de sombra, com inúmeros problemas hermenêuticos.
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Starting with Antero de quental’s premisse — “to unveil the dark” 
— turned into A Invenção do Dia Claro’s epigraph by Almada 
Negreiros, this paper thinks about a conceptual duality that 
seems to be the foundation of the poetic art in which this book 
consists. In order to uncover its obscure poetic conception, which 
is veiled by a naive language, by hermetism, and by an ahead of 
its time Surrealism, this paper focuses on the duality that exists 
between brightness and shadow, relating it to the labyrinthic and 
intermittent way by which a boy’s journey, this book’s central 
element, is given to the reader, being lit by a simple language 
and hidden by the narrative’s lack of linearity. Thus, this paper 
presents the “to unveil the dark” idea as an Almada program 
or anti-program that provides us with a book made of shadow, 
with numerous hermeneutical problems, despite its title about 
brightness.
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Partindo da premissa de Antero de quental feita epígrafe 

n’ A Invenção do Dia Claro de Almada Negreiros — 

“descerrar o escuro” —, esta comunicação pensa acerca 

de uma dualidade conceptual entre claridade e sombra aí 

presente.

Para o princípio da sua desocultação, penso sobre o início 

do primeiro capítulo ou acto d’ A Invenção do Dia Claro, em 

que Almada estabelece o binómio de que é constituída a 

humanidade, a fim de enunciar a génese de qualquer tipo 

de binómio. Afirmando que “ha coisas inteiras feitas de duas 

metades e aonde nao se pode cortar ao meio para separar 

essas duas metades”, como a humanidade feita de homens 

e mulheres, que deixaria de o ser se uma dessas metades 

deixasse de ser metade, o poeta cria uma ideia de equilíbrio que 

rege todas as coisas, e, assim também, a poesia. Saliente-se que 

a esta dualidade ontológica antecede uma epígrafe que anuncia 

e explica, ainda que de uma forma naturalmente hermética, esta 

ideia de tensão de contrários que equilibra.

“O pequeno é como o grande.

O que está em cima é analogo ao que está em baixo.

O interior é como o exterior das coisas.

Tudo está em tudo.” 1

hermes trismegisto

Este excerto hermético explicita a ideia de unidade 

cósmica através da sua própria fragmentação. O pequeno 

é como o grande porque, embora mais pequeno do que 

o grande, é sua metade. Assim é também a relação entre 

“o que está em baixo” e “o que está em cima”, entre o 

“interior” e o “exterior”. E entre o homem e a mulher.

Estabelecido o tom de filosofia pré-clássica do texto, 

é dado lugar à narração que continua a arte poética 

iniciada em “O Livro”. Três “oleografias”, uma “casa”, um 

“Deserto”, um “cavallo”, um “arabe”, uma “menina loira”, 

uma “palmeira”, uma “esmeralda”, um “anel”, um “menino 

verdadeiro” são os elementos que constroem uma história 

em que Almada, narrador, se implica a si e à grande ouvinte 

invisível d’ A Invenção do Dia Claro, a “Mãe”. Esta história é 

exercício de anamnese em que o autor se vai recordando 

progressivamente de episódios desconjuntos temporalmente 

onde todos estes elementos vão aparecendo, acontecendo, 

numa dinâmica de luz e sombra, que, ora os ilumina, ora 

os enubla. Esta ideia de fragmentação literária é reforçada 

quando Almada afirma que há palavras “que se vao 

embora”2 mas “voltam depois”3, “voltam sempre, e mudadas 

de cada vez”4, numa “tournee maravilhosa”. Esta dança 

das palavras que viajam é a dança do devir de Heraclito, 

segundo o qual tudo flui, tudo no universo é fragmento e 

unidade — porque sendo fragmento é parte e permite a 

totalidade, como uma metade da humanidade permite a 

outra metade, permitindo a humanidade. 

Apesar de estar tripartida, esta narrativa de viagem 

não tem princípio, não tem meio, não tem fim. Tem 

resto, tem rasto, e tem rumor. Embora seja possível 

enunciar logicamente os acontecimentos que vão sendo 

“lembrados”, o que surge como interessante é a forma 

intermitente e labiríntica como nos é dada, iluminada pela 

linguagem simples de criança que relembra episódios à 

sua mãe, e ocultada pela falta de linearidade da narração 

e dos elementos míticos, religiosos, e simbólicos que nela 

participam. Apesar de existirem vários binómios nesta obra, 
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o que está sempre presente é o de claridade e sombra. 

Embora Almada pretenda o programa ou contra-programa 

de “descerrar o escuro”, não nos oferece um livro claro, 

antes um livro de sombra, com problemas hermenêuticos, 

um livro onde a claridade é atenuada pela interposição 

de um corpo entre ela e o objecto iluminado. Este corpo 

é poético, é a “linha que passa por entre estas duas 

metades”5 da humanidade que Almada anunciara no início 

da conferência-poema, que as define como metades, não 

as separando, contendo-as. Este corpo parece ser o que 

permite a poesia.

Em “Historia das Palavras”, Almada narra outra história 

— a da escrita, que teria nascido de outro binómio. Este 

consistiria na distinção entre pessoas “maravilhadas” e 

pessoas “cançadas”. O autor salienta que no início todas 

estavam maravilhadas, mas que, entretanto, o cansaço 

afectou algumas, facto que modificou o sentimento de 

maravilha e que gerou a distinção — umas teriam “mais 

luz”, e consequentemente estariam “alegres”, outras teriam 

“menos luz”, estando “tristes”. é precisamente da curiosidade 

que esta diferença sugere que surge a necessidade de um 

“Egypcio” “não esquecer” esta diferença, de testemunhar. 

é da necessidade de testemunhar a luz e a sombra que 

surge a escrita, gravação de “signaes” “na pedra para medir 

a luz por dentro das pessôas”, sob a forma hieroglífica. 

Depois de identificado o binómio que dá a escrita à luz de 

que ela própria é feita, Almada indica o desenvolvimento das 

palavras, que têm o poder de, sendo fragmentos, poderem 

representar a totalidade do universo, “todas as combinações 

que ha ao Sol”. E continua, quando, inscrevendo-se na 

ideia romântica da escrita fragmentária, Almada assume 

ter agarrado “uma mancheia de palavras”6 espalhando-as 

arbitrariamente. 

No meio deste acaso, surge uma parábola gerando mais 

binómios e apresentando-nos a humanidade dividida em 

“duas grandes alas”, a Terra sendo o que está “em baixo e 

o Sol o que está “em cima” (como na Tábua de Esmeralda). 

resta saber o que está no meio, a “linha” que os divide, que 

os permite. Sendo a sombra ou a falta de luz o resultado do 

atropelo da luz por um dado objecto, essa “linha” terá de ser 

um obstáculo entre o Sol e a Terra, o obstáculo que produz 

a sombra. Almada chama a essa divisão, a esse ponto de 

divisão, “Uma cruz na encruzilhada” ou “o Christo de pedra”7. 

E estabelece assim um paralelismo entre “A Parabola” e o 

início do prólogo “O Livro”, desenvolvendo acerca do erro 

com que os homens procuram a salvação. Enquanto que em 

“O Livro” o autor ironiza levemente acerca das “pessoas”8 

que entram numa livraria buscando salvação e sabedoria 

em livros de filosofia que não terão tempo de ler devido à 

miséria física de que a humanidade, perecível, é feita, nesta 

parábola a violência ocupa o seu lugar.

Em “Uma cruz na encruzilhada”, o “Christo de pedra” 

arrepende-se de se ter deixado crucificar pela humanidade, 

de não lhe ter dado claridade ainda que para isso fosse 

necessário o crime, rasgando-lhe “os olhos da cara”. O que 

à primeira leitura aparenta ser uma crítica à religião cristã 

revela-se uma crítica à fé dos homens, a uma busca cega 

(sem clareza) de salvação que, ajoelhada aos pés da sua 

cruz, revela a sua hipocrisia quando não é capaz de se deixar 

crucificar para saber a verdade escrita nas “frases que hao-

de salvar a humanidade”9 e que “ja estavam todas escritas”10, 

como Almada afirma no prólogo d’ A Invenção do Dia Claro. 
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11  Gustavo rubim, “Palcos de palavras: a cena 
da escrita na poesia de Almada Negreiros”, 
Colóquio/Letras n.o 149/150, jul./1998, p. 53.

A novidade em “Parabola” é, para além da violência que 

contrasta com o tom de menino que fala com a sua “Mãe” de 

que Almada dota esta obra, a ideia de a claridade ser dada 

através dessa mesma violência. E até do crime.

Seguindo a ideia de Gustavo rubim, quando salienta uma 

“afinidade (...) de Almada com Nietzsche”11, adivinha-se a 

apropriação deste binómio claridade/sombra, fio condutor 

da ideia de fragmentariedade, a partir de O Nascimento 
da Tragédia, através das figuras de Apolo (símbolo de 

luz e música) e Dioniso (símbolo de sombra e sabedoria) 

enquanto tensão de contrários donde brota o equilíbrio que 

serve a famosa tese da metafísica do artista.

Logicamente, se um olho for rasgado, cega. Porém, 

nesta parábola, o crime dá claridade aos olhos, a claridade 

que lhes falta. Apesar do binómio e da consequente 

dicotomia claridade/sombra que constrói A Invenção 
do Dia Claro, semelhante à nietzschiana de apolíneo/

dionisíaco (sinónima de lei/crime, como representada n’ As 
Bacantes), este momento do texto de Almada sugere uma 

ideia de associação entre estas “duas metades”. Segundo 

a tese de Nietzsche, apesar da dualidade, desenvolveu-

se no século V a. C. um processo de sincretismo das 

duas divindades, à custa de uma justaposição de cultos., 

supondo-se uma regulação que Apolo fizera do culto de 

Dioniso, retirando todo o perigo de um êxtase regulado, 

exercendo o seu poder de protecção sobre uma dada 

comunidade, chegando Dio Crisóstomo a afirmar que 

“alguns dizem que Apolo, o Sol, e Dioniso são um só”. 

Da mesma forma, o “Christo de pedra”, simbolizado pelo 

Sol na tradição cristã, tradicionalmente representando 

uma ideia de ordem, aparece como um novo Apolo para 

ensinar aos homens que não sabem viver a domar a sua 

loucura, a saberem viver com o seu instinto dionisíaco, 

com a sombra.

Pedindo coragem face à loucura criativa (de que Dioniso 

é símbolo na concepção nietzschiana, a par da sabedoria), 

este “Christo” renega a sua luz e incita os homens à sombra, 

a conhecerem-se, a lerem e a agarrarem a loucura que está 

escrita nas palmas das suas mãos, e a transformarem essa 

mesma loucura “em imaginação tranquilla e creadora”, 

associando assim violência a efeito criativo. Embora esta 

confusão entre a claridade que Cristo simboliza e a claridade 

que Cristo pede seja conseguida através do crime, e, assim, 

da sombra, possa ter um intuito desafiador, crítico, recorde-

se o equilíbrio das coisas que Hermes Trismegisto sugere 

através do sincretismo existente em todos os binómios. Sob 

essa perspectiva, o “Christo de pedra”, luz, é como a sombra, 

e a sombra é como a luz. 

Para além destes exemplos de harmonização entre 

claridade e sombra, em que só a segunda possibilita a 

primeira, o autor prossegue associando fingimento a 

claridade:

“mãe! as estrellas estão a mentir. luzem quando mentem. 

mentem quando luzem. 

estão a luzir, ou mentem?

Já ia a cuspir para o ceu!”

é, assim, num firmamento nocturno, de penumbra, que 

a claridade, metaforizada nas “estrellas”, nele contrasta e 

mente, lembrando o Apolo de Nietzsche: dos sonhos, da 

ilusão, da aparência, da arte visual. Desta intermitência 
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12  josé de Almada Negreiros , op. cit., p. 25.

13  josé de Almada Negreiros , op. cit., p. 27.

14  António Cândido Franco, Poesia Oculta, 
Vega, Lisboa, 1995, p. 115.

15  António Cândido Franco, op. cit., p. 116.

luminosa de estrelas que mentem quando luzem e que luzem 

quando mentem decorre um certo despeito de Almada para 

com o Sol, que o faz querer “cuspir para o céu”, e que o 

abandona, sem sombra:

“depois o sol começou a ficar muito encarnado e cada vez 

maior por detraz das dunas, muito encarnado, e deixou‑me 

sósinho em cima do muro.”12

Abandonado à luz, conhecerá a dor de estar ao Sol, 

apenas sarada pela sombra que há num beijo materno, 

interposto entre a claridade e Almada, menino:

“lembro‑me exactamente! Quando tu me beijavas, o sol 

não doía tanto na minha pelle!”13

A partir da ideia de Apolo como símbolo de aparência 

e arte visual, atente-se no subtítulo d’ A Invenção do Dia 
Claro, e especialmente em Ensaios para a iniciação de 
portuguezes na revelação da pintura. Este parece ser 

chave da invenção. A claridade é a aparência que existe na 

pintura, e a invenção do dia claro a invenção de uma forma 

conferencial, ensaística e poética de escrever a pintura que 

afinal parece não ser suficiente para Almada Negreiros, 

concretizada na narração de uma “oleografia” em eterno 

devir. Ainda que o autor se tenha distinguido pela sua obra 

pictórica, revelou possuir sempre a necessidade da escrita, 

de testemunhar, como o “Egypcio”. E assim inventa a 

claridade, para permitir a sombra que não existe no escuro 

mas apenas com e na luz. A sombra que a pintura permite 

que os “signaes” e, assim, a escrita sejam.

Sendo metade da claridade, a evidência ontológica da 

sombra não força a sua afirmação. A sombra está latente 

na claridade, enquanto simetria e rumor. António Cândido 

Franco, a propósito de magia e poesia enquanto rumor, 

afirma que “a Magia (implica) uma língua não normativa e 

imprópria para conversar, feita de “inscrições verbais, que 

não podem ser entendidas à luz de nenhuma língua sensata, 

mas apenas de um sentido último de sugestão”14. Estas 

inscrições mágicas, como as de Hermes Trismegisto, são 

“demenciais (…), desmultiplicam a linguagem, arrancando-lhe 

o seu estatuto referencial, reiterativo e lógico”15. Para além 

da fragmentação temporal d’ A Invenção do Dia Claro 

(Almada está sempre a “lembrar-se!”, em jeito de narrativa, 

de coisas que ainda não viajou, imiscuindo-se o Futuro no 

Passado e no Presente, e destruindo assim qualquer noção 

temporal lógica), esta desmultiplicação da linguagem está 

contida numa fórmula demencial, de quem é surrealista 

antes do tempo:

“e uma das raparigas pôz‑se a cantar o succedido ás 

tangerinas a rolar pró mar:

tam 

tam‑tam (...)”.

Canção que relembra a sombra, a loucura, e o rumor 

que há na poesia de Ângelo de Lima, a canção da rapariga 

às tangerinas inviabiliza o sentido comum da linguagem. 

Este parece não ter lugar nesta invenção que se ocupa de 

harmonizar a ilusão que a pintura oferece com a sabedoria 

que os “signaes” oferecem, e que o faz à imagem das 

fórmulas demenciais que apenas os magos, os poetas, e as 
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16  josé de Almada Negreiros , op. cit., p. 28.

17  Silvina rodrigues Lopes, “Marcas do 
Desespero”, Românica 5, 1996, p. 19.

18  josé de Almada Negreiros, apud Gustavo 
rubim, op. cit., p. 55.

19  josé de Almada Negreiros , op. cit., p. 35.

20  josé de Almada Negreiros, apud Gustavo 
rubim, op. cit., p.

crianças criam e que, no mesmo sentido em que Paul Celan 

viria a pensar (“Diz verdade quem fala de sombra”), encontra 

na sombra um sinónimo para verdade:

“Quando passas a tua mão na minha cabeça é tudo tão 

verdade!”16

Parece então existir uma reactualização da palavra 

primordial enquanto sabedoria que o culto dionisíaco 

possibilita, concretizada no esforço almadino em ser 

vanguarda, e em ser uma vanguarda que quer iluminar o 

caminho dos outros, posicionando-se à frente do seu tempo. 

Agamben estabelece que “contemporâneo é o que recebe 

em pleno rosto o feixe de trevas que provém do seu tempo”. 

Ser contemporâneo não é estar na sua época como se nada 

da sua época lhe seja estranho, mas antes pertencer a uma 

época com uma certa estranheza. Do mesmo modo, Silvina 

rodrigues Lopes afirma que “no nunca pertencermos ao 

nosso tempo, radica a aliança entre a saudade e o desejo, 

que faz do presente o tempo do mistério.”17 Assim, Almada, 

balançando entre a vanguarda (o desejo) e uma tradição 

antiga (a saudade), traduz a sua própria dualidade criadora 

e a sua “não-contemporaneidade”, num Presente que não é 

um tempo, onde coisas que estavam já em potência poderão 

ser actualizadas. Esta actualização é feita poliedricamente, 

já que existe necessariamente intermitência na criação e na 

leitura.

Essa actualização toma em Almada a forma do Orfismo. 

À imagem de Delaunay, na sua busca pela fragmentação 

da forma através de planos de cor e luz, o poeta d’Orpheu 

cria uma narrativa circular onde a forma fragmentada e os 

seus contornos revelados entre a luz e a sombra afasta a 

necessidade de uma lógica narrativa espácio-temporal para 

fundamentar a palavra, sendo a própria palavra o motivo, o 

cerne, o fim. E o lugar ou não-lugar, passando a Poesia “sem 

aonde”.

“a poesia passa sem aonde”18.

Deste modo, a poesia é o beijo materno, é o corpo que 

está entre a claridade e a sombra, gerando a segunda, é 

o sincretismo entre Apolo e Dioniso, passando e exitindo 

num ponto indeterminado em que as antinomias deixam 

de o ser porque são afinal fragmentos do universo que 

permitem a totalidade do universo. é a actualização de um 

rumor primitivo poético e da sabedoria contida em escritos 

herméticos, através de uma vanguarda literária. Esta ideia de 

passagem num “aonde” onde os binómios que perpassam 

toda A Invenção do Dia Claro se unem, entre a claridade 

e a sombra, parece expressa quando Almada anuncia 

conclusivamente:

“Fiz todas as horas do sol e as da sombra. ao chegar a 

noite estive de accordo com o sol no que houve desde 

manhã até ser bastante a luz por hoje. depois veiu o 

somno. e o somno chegou a horas. antes do somno ainda 

houve uma imagem — um leão a dormir!”19

Se a palavra é “a chave de toda a imagem”20, o sono 

deste leão, esta imagem, parece ser a chave de toda a 

palavra, consubstanciando-se aqui a força do binómio 

claridade/sombra. Eduardo Lourenço explica que “O 



RHA 02 207 A soMbRA DA ClARiDADE N’ A iNvENção Do DiA ClARoDOSSIER 

–
–
–
–
–
–
–

21  Eduardo Lourenço, Tempo e Poesia, Porto, 
Inova, 1974, p. 167, apud Gustavo rubim, 
op. cit., p. 58.

22  “Aforismático, paradoxal, sentencioso, 
inventor de uma portugalidade verdadeira 
demais para ser real e caber no quadrilátero, 
pinta com a linguagem escrita uma 
alacridade, um donaire, uma agudeza oral 
dir-se-iam “vicentinas” se não viessem do 
mesmo antiquíssimo caldo de cultura popular 
para depois se projectarem património 
perpétuo. Ele, Almada (disse um dia, em 
entrevista), quis‑se ponte.” — Vítor Silva 
Tavares, “À primeira vista”, Colóquio/Letras 
n.o 149/150, Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, jul./1998, p. 13.

mundo que há é esse que o poema faz existir ou inexistir”21. 

O “leão a dormir” é mundo. A Invenção do Dia Claro 

propõe-se como a invenção de um aonde onde a estética 

da pintura (pela vanguarda) e o rumor de verdade da 

poesia (pela antiguidade e tradição) se fundem poliédrica e 

hermeticamente, numa oleografia-poesia que é símbolo do 

binómio claridade/sombra, em que há lugar para a luz que 

Cristo significa tradicionalmente e onde cabe uma “Mãe” 

sempre transformada em cada mudança que acontece na 

tela da invenção, como a própria poesia sempre em devir 

que é “mãe do próprio homem”. 

Assim, três “oleografias” são o tríptico donde emana a 

claridade pictórica que bate poliedricamente numa “casa”, 

num “Deserto”, num “cavallo”, num “arabe”, numa “menina 

loira”, numa “palmeira”, numa “esmeralda”, num “anel”, 

e num “menino verdadeiro”, criando a sombra, e, assim, 

a poesia. Cada “oleografia” é dada como uma tábua de 

esmeralda onde se inscrevem e escrevem verdades ou o 

rumor de verdades. Tendo feito “todas as horas do Sol e as 

da sombra”, Almada Negreiros “ao chegar a noite” esteve 

“de accordo com o Sol no que houve desde manhã até ser 

bastante a luz”, e, inventando a narração de uma oleografia 

tripartida, transfigurando o Orfismo pictórico em “signaes”, 

e para isso reactualizando uma tradição antiga, fez-se aquilo 

que, em entrevista, tinha dito querer-se: “ponte”22.



resumo

A par de António Ferro, Almada Negreiros foi um dos poucos 
artistas do primeiro Moder nismo português que verdadeira e 
consistentemente se interessaram por cinema, tendo produ-
zido alguns ensaios decisivos sobre a nova arte. A partir desses 
estudos e da cola bora ção efectiva do escritor com o mundo 
cinematográfico emergente, este trabalho pretende avaliar 
a significação cine má tica de algumas das obras poéticas e 
narrativas de Alma da, com base numa proble ma tização teó-
rico-crítica de incidência histórica, que consi dere a coincidência 
do nascimento do cinema en quanto nova modalidade de repre-
sentação de imagens e da Psicanálise enquanto método descri-
tivo dos processos de funcionamento das imagens mentais.
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Along with António Ferro, Almada Negreiros was one of the few 
artists of the first portuguese Modernist movement who was 
truly and deeply interested in cinema, so that he wrote some 
really important essays about it. Considering those essays, as 
well as Almada’s several collaborations with the cinematographic 
industry, this paper will evaluate the cinematic significance of 
some of his fictional and poetical works. Theoretically, it will 
be based upon a historical viewpoint that will focus on the 
coincidence between the birth of cinema as a new mode of 
representing pictures, and Psychanalysis as a new descriptive 
method concerning mental images.
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1  ressalte-se, neste contexto, a recente 
publicação do estudo de Margarida 
Acciaiuoly, António Ferro: A Vertigem da 
Palavra (Lisboa, bizâncio, 2013).

introduzir uma perpétua anamorfose na metamorfose 

cinemática

paul Virilio, esthétique de la disparition

sabemos como a relação interartística e estética dos 

protagonistas literários do pri meiro mo mento modernista 

português com o cinema foi relativamente ténue, pouco 

eviden te e quase nada amadurecida, sobretudo quando 

comparada com a que pela mesma altura pau tou o sobres-

salto dos escritores espanhóis, franceses, italianos, russos, 

anglo-ame ri canos ou brasi leiros — para mencionarmos 

apenas os casos mais próximos e mais fla gran tes — e, pouco 

depois, a obra de presencistas como josé régio, Casais 

Monteiro, Go mes Ferreira ou Edmundo de bettencourt. Se é 

certo que em Portugal o apare ci mento e a evolução da arte 

cinema tográfica pratica mente acom panharam o progresso 

dos gran des centros francês e norte-americano — desde 

a exibição, a 12 de Novembro de 1896, da película Saída 

do Pessoal Operário da Fábrica Confiança, de Aurélio da 

Paz dos reis, na primeira sessão do kinetógrafo Portu guês 

sediado no Porto —, já não é tão certo que esse pioneirismo 

tenha tido expressão pro por cional por parte dos intelectuais 

mais de cisivos do período, e menos ainda nas obras 

ensaísticas e/ou literárias que os modernistas directamente 

ligados ao Orpheu pro du ziram por esses anos tão ricos e 

tão de terminantes para a restruturação interna do sistema 

das artes. Como observei já no estu do “Transforma-se o 

espectador no próprio espectáculo: o desassossego fílmico 

de Fer nando Pessoa”, a recente divulgação dos argumentos 

para filmes de Fernando Pes soa por Patrick quillier e, 

depois, por Claúdia j. Fischer e Patricio Ferrari (2007 e 

2011), pouco altera a percep ção que possamos ter desta 

problemática no que especi fica mente diz respeito à obra 

de Pessoa, uma vez que esses textos, na sua própria inde-

finição ge no lógica (de resto imedia tamente apontada por 

Fernando Guerreiro), parecem vir ainda reforçar a conhe cida 

declaração de Pessoa a régio em carta de 1929: “Não sei o 

que penso do cinema” (cf. Frias 2014, passim). Mas, por mais 

que isso seja quase im pos sível de respeitar, não é de Pessoa, 

mas de outra Pessoa, que interessa falar aqui.

Em contexto de Orpheu, e independentemente de ser 

legítimo aplicar uma espé cie de concei to tipológico (não 

histórico-cronológico) de “cinema”, de “cine má tico” ou de 

“cine mato gráfico” a várias obras produzidas na época (ou 

até antes, como no caso em ble mático de Cesário Verde), 

é impor tante não esquecermos ou tentarmos ignorar que 

apenas duas personalidades ma ni fes taram um interesse 

sistemático e aprofun dado pela sétima arte, tendo cola bo-

rado efecti va mente no desenvolvimento da indústria em 

Portugal, e reflectido sobre as im plicações ético-esté ticas 

que ela pro vocara no sistema artístico: refiro-me, natural-

mente, a António Ferro e a Almada Negreiros, como já foi 

apon tado e extensamente analisado por Fernando Guerreiro 

no estudo obri gatório “O cinema de Orpheu” (Guerreiro 

2011). Apesar de ainda hoje Ferro ser vítima das suas opções 

ideológico-políticas e do trabalho que desenvolveu no 

âmbito do regime sala za rista — o que em grande medida 

tem prejudi cado a recepção e a percepção crítica da sua 

obra1 —, não podemos branquear o papel decisivo que 

textos como “As grandes trágicas do silêncio”, de 1917 (que 
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2  Fernando Cabral Martins chama também 
a atenção para o facto de este ser o ano em 
que Almada apresenta A Inven ção do Dia 
Claro, que inevitavelmente viria a marcar “um 
ano central na sua vida de artista” (Martins 
2014, 76).

3  Em ambos os artigos, o ar tista acusava o 
aprofun da mento da reflexão estética sobre 
o tema — que os seus contos e novelas já 
denun cia vam, em particular A Engomadeira 
—, notória em afir ma ções como “o cinema […] 
veio estabelecer a diferença entre a imagem 
em mo vi mento e a imagem parada” ou “hoje 
quem não tenha verdadeira paixão pelo cinema 
não poderá nun ca vir a ser enten dedor de 
Arte” (Negreiros 1988b, 122 e 124), para o qual 
haviam já contri buí do nos anos anteriores de 
forma de ci si va os escritores da presença.

a Cine-revista publicaria a partir do seu número 4) — onde 

o autor de Leviana já defendia que o Animatógrafo era “uma 

Arte moderna” (Ferro 1917, 9) —, Hollywood, Capital das 

Imagens, de 1931 — fruto da sua viagem à costa leste dos 

Estados Unidos —, a colectânea Teatro e Cinema, vinda a 

lume em 1950, ou as muitas colaborações do escritor para as 

publicações perió di cas mais importantes da espe cia lidade 

— com destaque para as revistas Cine (1928-1931) e Girasol 

(1930-1931), esta con tando também com a colaboração de 

Olavo d’Eça Leal, Lopes ribeiro, Gomes Fer reira, e Carlos 

queirós (sob o pseudó ni mo rui Casanova) —, a par da 

criação do Cinema Am bulante já no ano da morte de Pessoa, 

terão desempenhado na formação de um pensa mento 

estético originário sobre cinema que em Portugal teve de 

facto poucos segui do res no primeiro quartel do século XX.

 Não será certamente alheia à personalidade multímoda 

e interartística de Alma da a sen si bilidade estética que cedo 

marcou a sua relação com o cinema, sobre tudo se tomar mos 

em consi de ração o facto de a sua intervenção no mundo 

cinematográfico ter sido efec tiva, graças à concepção de 

alguns cartazes publicitários que ainda hoje são o rosto de 

filmes como A Canção de Lisboa, mas graças também à sua 

participação, em 1921, na qualidade de actor (interpretando 

a personagem do vilão D. António do Souto), na pelí cula 

O Condenado, de Mário Huguin e Stuart Carvalhais, filme 

entre tanto perdido (cf. Matos-Cruz 1999, e ramos 2011, s/p) 

sobre que o próprio Ferro escreveria ainda em Maio desse 

mesmo ano, apontando-o como “o primeiro film feito em 

Portugal a que se pode dar com justiça a classifi cação de 

film português” e aludindo suges tivamente, num registo 

muito pró ximo do que Louis Delluc e jean Epstein proporiam 

na época, com grande influência nos vanguardistas 

espanhóis, à “nova huma ni dade”: “a huma ni da de fotogénica” 

(Ferro 1921a, 5; e Ferro 1921b, 4; cf. Epstein 1924, 6-8). Na 

mesma no ta, Ferro enaltecia as qualidades do jovem actor 

Almada Negreiros nos seguintes ter mos:

José de almada negreiros faz tudo o que quer, é o grande 

saltimbanco da arte mo der na portuguesa. ele passeia 

diante duma objectiva com a mesma natura li dade com que 

passeia diante dum público, diante da brasileira, diante de 

si pró prio... […] almada não se decide por nenhuma arte, 

toda a arte, contudo, se decidiu por ele...

Ora, precisamente no mês em que Ferro dedicava estas 

linhas a Almada (não esqueçamos que, quando o Diário de 

Lisboa começou em 1921, Almada estava lá com a ilustração 

do poema de António Ferro que saiu no primeiro número), 

o próprio autor de Saltim bancos dava início à sua escrita 

especificamente consagrada ao univer so cinema tográfico, 

com a conhecida crónica dedicada a Charlie Chaplin, no 

mesmo Diário de Lisboa de 11 de Maio de 19212. Não se 

tratava propria mente de um ensaio, mas de um conjunto 

de impressões, e a verdade é que o aprofun damento por 

parte de Almada Negreiros da reflexão estética sobre o 

tema só viria a verificar-se anos mais tarde, em textos como 

“O cinema é uma coisa, o teatro é outra” (palestra original-

mente proferida na Emissora Nacional e depois divulgada 

no segundo número da revista Sudoeste, em Outubro do 

mesmo ano) ou “Encora ja mento à juventude portu guesa 

para o cinema e para o teatro”, ambos de 1935, ano da morte 

de Fernando Pessoa3. Entretanto, a parte mais significativa 

da sua obra literária tinha visto já a luz do dia, e 1935 seria 

também, no plano da produção poética do autor, um ano de 

síntese, com o acabamento e respectiva publicação, também 

na Sudoeste, do “poema filosó fico” (a classificação é de 

Osvaldo M. Silvestre) As quatro Manhãs, iniciado duas déca-

das antes, que o mesmo crítico não hesitou em considerar 
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“os Four quartets” de Almada Negreiros, em virtude não 

apenas da sua “posição cro no lógica”, mas sobretudo da 

“função de retrospecção crítica e balanço de activi dades” 

que a composição, à se me lhança da de Eliot, parecia cumprir 

(Silvestre 1998, 27 e 32). 

Na primeira destas quatro manhãs, o poeta configura 

um processo de “disso cia ção da sensi bilidade”, para nos 

mantermos em registo de tom eliotiano, ao procurar “alguém 

cuja pessoa era eu / que não me achava”, o que o coloca 

claramente na esfera do poeta reflexivo ainda segundo Eliot; 

nas palavras de Fernando Guimarães a pro pó sito de toda 

a sua poesia, “Almada recusa à arte uma dimensão que a 

torne puramente sub jectiva”, pelo que “não se furta a dar 

um esclarecimento como […]: ‘a categoria da obra mede-

se pela inexis tência pessoal do seu autor’” (Guimarães 1987, 

103). Todavia, em As quatro Manhãs, esta arte de (se) fur tar 

obedece a uma espé cie de lógica meta-onírica a partir da 

qual a auto-consciên cia desdobrada do sujeito se cons trói 

por sucessivas referências ao mecanismo de distan ciamento 

imanente que o sonho pode propi ciar no seu processo de 

“heteronímia íntima”: 

levam o sonho no ar

e o coração a contar

as idades que é preciso ter

até cada um ser

aquele que vai em si.

nascer é o feito dos outros.

O nosso é depois de nascer

até chegarmos a ser

aquele que o sonho nos faz.

Já sei de cor os caminhos

já sei o que vale a promessa

já vejo perfeito no sonho

o que me há‑de a vida imitar.

mais além

e o sonho e a vida

libertar‑se‑ão um do outro em mim!

(negreiros 1990, 181)

Parece bastante claro que estes versos não se prestam 

a qualquer tentação de leitura sur rea lista (ao contrário 

do que permitem, por exemplo, os contos k4 O quadra-

do Azul e Saltim ban cos, ou a novela A Engomadeira), 

uma vez que aquilo que neles se enuncia é da ordem, não 

do sonho, mas da interpretação do sonho, o que só vem 

confirmar a aguda reflexão de jorge de Sena segundo a 

qual a “linguagem poética de Almada Negreiros é […] uma 

linguagem que não tem solução de continuidade entre a 

linguagem expressamente do poema, a lingua gem do ensaio 

e a linguagem de ficção” (Sena 1990, 13). A segunda das 

quatro manhãs deste poema meditativo e retrospectivo — a 

que mais particularmente me interessa — vem assim ampliar 

o escopo daquela inter pretação, alargando o objecto e 

multiplicando os planos de reflexão (a citação é longa, mas 

imperativa):

eu incomodo‑me a mim‑próprio,

é pequeno o meu corpo para mim!

sou pior do que eu‑próprio

ou eu‑próprio não caibo em mim?

Como se eu estivesse no cinema

e visse do meu lugar

ser eu‑próprio o personagem

do enredo que está no programa;

como se eu estivesse diante do espelho

e no espelho a minha imagem

tivesse vida própria

que não dizia comigo

imóvel diante do espelho;

como se um disco de gramofone

ou a t.s.F.

dissesse com a minha voz

e eu ouvisse

o que nunca eu disse com a minha própria boca;

assim me encontrei a mim‑mesmo

um dia

quando eu julgava fazer parte ainda da multidão.

mas quem escreveu esse enredo
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que eu represento no personagem de mim?

(não! não é isto que eu quero perguntar)

Quem me fez o protagonista de uma vida que eu não 

sonhei?

Quem filmou o meu ser enquanto eu sonhava?

O meu sonho é bem melhor do que no programa

que hoje o destino me dá!

eu sempre sonhei com ser eu

mas não como me vejo no filme,

nem como me olho no espelho,

nem como me oiço no disco,

nem como digo na rádio!

Quem alterou o espelho?

quem falsificou o disco?

quem torceu o enredo?

quem mentiu a minha voz?

eu não aqueci quimeras

nem preguicei fantasias

nem rabisquei confusões,

nada que não fosse eu

e dignidade.

eu não viajei aventuras

senão legitimidade.

porque me trocam então por outro igual a mim

tão igual a mim que eu‑próprio já mos confundo?

porque há‑de ser esse, tão igual a mim,

e não eu‑próprio de quem ele se faz o igual?

porque há‑de ser precisamente esse eu que me inventaram

e não este mesmo que eu me ganhei?

acaso não é legítimo que eu me tivesse ganho?

Quem mais cuidaria de mim

ou melhor do que eu‑próprio?

e quem é que tem mais tempo do que aquele  

 [que necessita para si próprio?

sabeis o que seria de mim se eu‑próprio  

 [me não tivesse ganho?

— um simples,

um para quem se marca a direcção das setas,

um anjo no meio de parafusos,

mais cinquenta quilos de gente no peso da multidão!

assim ao menos eu sei perfeitamente

que aquele que eu sou no filme,

aquele que eu estou no espelho,

aquele que eu oiço no disco,

aquele que eu falo na rádio,

é uma tradução de mim

com jeitos de agora,

onde cada qual tem a idade de todos!

oh todos!

todos ainda não é ninguém!

hoje todos não é nada.

amanhã talvez.

no futuro sim.

Quando todos forem a soma dos cada uns

quando cada cada for cada qual

então sim

então bravo

então eureka

todos já serão alguém!

entretanto não é o celulóide que mente

nem o mercúrio do espelho,

nem a cópia do disco,

nem as ondas do ar,

e eu assisto‑me a mim‑próprio

representando o que não sou

um papel que não faço

num enredo onde não existo

senão para que não se desacerte a multidão,

[…] 

(negreiros 1990, 182‑187)
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4  Cf. Marcus 1998, 240 e ss. Na sua 
apresentação da secção dedicada a 
“Cinema e psicanálise” na reedição da 
revista modernista Close Up, Laura 
Marcus convoca o juízo de béla balázs 
segundo o qual “The camera close-up 
aims at the uncontrolled small areas of 
the face; thus it is able to photograph the 
subconcious” (242), para sustentar, com 
Gertrud koch, que esta reflexão inspirou 
provavelmente as especulações de Walter 
benjamin sobre a relação entre o óptico 
e o inconsciente psicanalítico. O tema e o 
problema são desenvolvidos critica mente 
por rosalind krauss no seu estudo The 
Optical Unconscious, a partir da questão: 
“Can the optical field, the world of visual 
phenomena: clouds, sea, sky, forest – have an 
unconcious?”.

Não será necessário insistirmos no óbvio: estes versos 

são de uma complexidade quase desar mante, o que exige 

uma leitura atenta e uma análise detalhada. Em pri meiro 

lugar, notemos que o enunciador prolonga o motivo da 

dissociação da sensi bili dade, pro ce dendo à separação, tal 

como preconizada por Eliot, das esferas da sensa ção e do 

enten di mento; mas, ao fazê-lo, produz uma analogia em 

três tempos, i. e., uma tri logia, fazendo equivaler “o cinema”, 

“o espelho” e “um disco de gramofone” nas fun ções de 

despersonalização e/ou identificação que cada um pode 

desempenhar. Se — em fla gran te coerência com um grande 

fascínio sempre manifestado por Almada perante valor indi-

cial da sombra, desde Frisos, e plenamente consumado no 

poema “A sombra sou eu”, onde se lê “A minha sombra sou 

eu, / ela não me segue, / eu estou na minha sombra / e 

não vou em mim” (1990, 208) — a convocação do motivo 

especular rapidamente ins cre ve o exercício me ditativo numa 

longa e conhe cida tra dição artística e literária, escópico-

de pen dente, de duplos que ora se projec tam, ora se 

irreconhecem ou estranham na sua imagem reflec tida, desde 

o matricial Narciso — antecipando em suma a leitura psica-

nalítica do motivo ex plo rado por Lacan —, já as referências 

ao “cinema” e ao “disco de gramofone” vêm situar cla ra-

mente o processo de des do bra men to do sujeito na esfera 

da arte na era da repro du tibilidade téc nica (lembremos 

aliás que os gregos distinguiriam a imagem que o reflexo 

especular apre sen ta da imagem cinema tográfica, utilizando 

os diferentes termos eidolon e eikon ou phantasma). Através 

destas duas alusões, por tan to, Almada parece dar expressão 

poemática ao juízo de Walter benjamin no seu conhecido 

ensaio, quando sublinha que

o cinema enriqueceu a nossa atenção através de métodos 

que vêm iluminar a teoria freu diana. […] ao mesmo tempo 

que as isolava, o método de Freud permitiu a análise 

de reali dades que até então se perdiam, sem que nos 

déssemos conta, no vasto fluxo das coisas percebidas. ao 

ampliar o mundo dos objectos aos quais damos atenção, 

na ordem visual e agora igualmente na ordem audi tiva, o 

cinema teve por consequência um apro fun damento similar 

da apercepção. [...] graças ao gran de plano, é o espaço que 

se amplia; graças ao ralenti, é o movimento que toma novas 

dimen sões. O papel da ampliação não é apenas tornar mais 

claro aquilo que vemos “de qualquer ma nei ra”, apenas 

de forma menos nítida, mas sim fazer aparecer estruturas 

completa mente novas da maté ria; da mesma forma, o 

ralenti não se limita a dar relevo a formas de movimento 

que já conhe cía mos, antes descobre nelas outras formas, 

perfeitamente desco nhecidas [...]. É bem claro, conse quen‑

temente, que a natureza que fala à câmara não é a mesma 

que fala aos olhos. ela é outra sobre tudo porque, ao espaço 

onde domina a consciência do homem, ela substitui um 

espaço onde reina o inconsciente. […] pela primeira vez, ela 

[a câmara] abre‑nos o acesso ao inconsciente visual, como 

a psicanálise nos abre o acesso ao inconsciente pulsional.4 

(benjamin 2003, 58‑63) 

benjamin redige estas considerações justamente em 1935, 

ano de publicação de As quatro Manhãs. Mas talvez seja 

mais enriquecedor pensarmos que, numa altura em que os 

filmes sonoros que benjamin menciona ainda lutavam para 

se impor nos meios mais resistentes, o cinema conhecera já 

uma evolução que lhe permitira criar uma tradição bífida, 
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5  Susan McCabe sublinha justamente que “Os 
poetas modernistas foram não só do ‘período 
do cinema’, como Stein propõe, mas também 
‘do’ período da psicanálise; estes domínios, 
frequentemente confi gu rados como um 
nascimento gémeo, parecem inelutavelmente 
parte da produção pela modernidade de 
for mas de corporalidade” (McCabe 2005, 
4). Cinema e psicanálise são rigorosamente 
contemporâneos: quando Freud publica 
com breuer os Estudos sobre a Histeria, em 
1895, os irmãos Lumière fazem as pri mei ras 
apresentações públicas de seu cine ma tógrafo. 
Esta coincidência histórica está na base de 
vários volumes teórico-críticos dedicados 
à aproxi mação entre os dois domínios, 
de que se poderá destacar, até pela sua 
importância histórica, o número especial da 
revista Communications de 1975, com ensaios 
decisivos de Christian Metz, jean-Louis 
baudry, julia kristeva, Féliz Guattari e roland 
barthes, entre outros, e, mais recentemente, a 
colectânea organizada por janet bergstrom, 
Endless Night: Cinema and Psychoanalysis 
Parallel Histories, de 1999.

6  Escrito e realizado por kenneth 
Macpherson, que de imediato assumiu que 
o filme era uma tentativa de fazer qualquer 
coisa que “não tinha sido feita, não tinha sido 
tocada, a não ser no filme psicanalítico de 
Pabst, Secrets of a Soul” (apud Close Up 1998, 
241).

7  Incapaz de convencer Freud a ser seu 
consultor, Hans Neumann, o produtor do 
filme, tentou ainda obter a aprovação da 
comunidade psicanalítica através de karl 
Abraham, próximo de Freud e à época 
Presidente da Associação Internacional de 
Psicanálise. A colaboração de Abraham 
parece ter comprometido a amizade dos dois 
psicanalistas, e Abraham morreria ainda antes 
da estreia do filme.

8  Cf. a reflexão de Pontalis sobre as razões 
do fracasso de filmes como os de Sartre 
ou Huston, e do cinema psica na lítico em 
geral, sustentada no argumento de que o 
inconsciente não se dá a ver e de que a 
pulsão não faz imagem (Pontalis 1984, 21).

em que as películas de inclinação mais realista e narrativa 

convi viam com as de pendor onírico e poético, e ambos 

os géneros, por sua vez, haviam dado origem a obras 

meta-fílmicas, como o incontornável Homem da Câmara 

de Filmar de Dziga Vertov, de 1929. Ora, por razões de 

coincidência crono lógica e histó ri ca que não será necessário 

reconstituir5, cedo as obras cinematográficas marca da-

mente auto -refle xivas encontra ram na Psicanálise um motivo 

estru tu rante, tal como a pró pria Psica nálise encontrara no 

cinema, sobretudo a partir das pro postas do psi quiatra 

italia no Giuseppe d’Abundo em 1911, um método clínico de 

choque e um processo tera pêu tico alucino génico (Abbundo 

2008: 289-295). Deste profícuo encontro resultaram, pelo 

menos, três longas-me tra gens dignas de destaque, pelo 

seu valor estético mas também pelo interesse contextual 

de que se revestem: Le Mystère des roches de kador, 

de 1912, realizado por Léonce Perret; Secrets of a Soul 

(título original: Geheimnisse einer Seele), realizado por 

Pabst em 1926 (ano também do trabalho documental de 

Pudovkine em colaboração com Pavlov, The Mechanics of 

the brain), exibido em Por tu gal em 1929; e borderline, de 

1930 (recuperado apenas nos anos 806), com a partici pa-

ção enquanto actriz e editora da poeta norte-americana H.D. 

qualquer um destes três filmes-ensaio nos permite regres-

sar ao essencial do poe ma-ensaio de Almada, na medida em 

que:

i) indicado habitualmente como o primeiro filme de pendor 

psi ca nalítico, Le Mystère des roches de kador parece ser 

a versão cinema tográfica dos es tudos de D’Abundo, uma 

vez que nele o próprio cinema é convo ca do como ins tru-

mento de psico terapia (o que talvez explique que Godard 

o cite visualmente logo no início das suas Histoire(s) du 

Cinéma); trata-se da segun da secção do filme, intitulada 

“O método do Professor Williams”, onde a protagonista 

Suzanne, mani festando sinais de demência depois de ter 

sido vítima de uma tentativa de assas sinato por parte do 

seu tutor, é submetida a um tratamento “de aplicação do 

cinematógrafo à psico terapia”, com base na reconstituição 

e projecção de imagens fílmicas da sua memória individual 

então blo queada pela experiência traumática, num 

processo muito afim ao que virá a estar em causa décadas 

depois no magnífico La jetée, de Chris Marker: no filme, 

o método reside justamente na res posta à pergunta do 

verso de Almada: “quem filmou o meu ser enquanto eu 

sonhava?”. Suzan ne a espectadora não é Suzanne a actriz, 

e no entanto Suzanne reconhece-se na projecção que o 

ecrã lhe transmite, a ponto de se aproximar fisicamente 

dele no final da sessão, numa tenta tiva de agarrar as 

imagens que representam o momento do (seu) trauma: 

quer dizer, ao recuperar a pregnância etimológica do 

trauma enquanto sonho e ferida, Suzanne contraria o prin-

cípio de Christian Metz segundo o qual, ao contrário do 

espelho, o ecrã de cinema não oferece uma imagem de 

cada um, pois o corpo do espectador nunca se reflecte 

nele; Almada, pelo contrá rio, apesar da convocação do 

espelho, assume justamente esta evidência cinemática 

que assenta na dificíl constatação de que o cinema opera 

sempre por sinédoque, renunciando à unifi ca ção ou à 

totalidade do sujeito; 

ii) por seu turno, a obra de Pabst avançou à revelia do 

próprio Freud que, consul tado no sentido de colaborar 

no argumento do filme, se recusou a deixar o seu nome 

aparecer na ficha técnica, por entender que o filme 

contrariava o princípio mais ele mentar do inconsciente, 

isto é, a impossibilidade de ele ser confi gu rado/re pre-

sen tado em imagens7: na extensa correspondência entre 

Abraham e Freud a este propósito, aquele vai exprimindo 

o seu enorme entusiasmo com o projecto, ao passo que 

este mantém as suas reticências, sublinhando que a sua 

principal objecção deriva do facto de não acreditar que 

seja possível uma representação plástica satis fatória 

das nossas abstracções (Close Up 1998, 241)8. Como 

ressalta Stephen Heath, lá onde a psicanálise de Freud 

“interrompe a visão de imagens, desafia a suficiência das 

representações que elas fazem, o cinema procura suster 
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9  No segundo volume da sua obra 
consagrada ao cinema, Gilles Deleuze 
enfatiza justamente a ligação que se dá 
entre psicanálise e expressionismo no filme 
de Pabst (Deleuze 1985, 76). Para uma 
importante alusão ao expressio nismo de 
Almada Negreiros, cf. Sena 1990, 20.

10  Nesta mesma época, Virginia Woolf escreve 
um conhecido ensaio sobre Cinema em que 
celebra a capacidade de o cinema apresentar 
a “arquitectura do sonho” do nosso sono. 
Como lembra Stephen Heath, na história da 
psica nálise, o ecrã forneceu uma das poucas 
elaborações analógico‑concep tuais vindas 
do cinema, a do dream screen, proposta por 
B. D. Lewin no final dos anos 40, como “the 
surface on to which a dream appears to be 
projected”, “the blank background present 
in the dream though not necessarily seen” 
(“Sleep, the mouth and the dream screen”. The 
Psychoanalytic Quarterly, 4, Nova Iorque, 1946) 
(cf. Heath 1999, 32).

11  A este propósito, Laura Marcus assinala 
que na sua Theory of Film, de 1960, kracauer 
também insiste que o cinema “torna visível o 
que está normalmente afundado na agitação 
interior” e que os grandes close ups rebentam 
a prisão da realidade convencional, “abrindo 
expansões que até então só tínhamos 
explorado em sonhos” (Marcus 1998, 243-4). 
Marcus convoca ainda o estudo de Oliver 
Sachs “Film psychology”, onde o neurologista 
sugere que o film-work funciona não apenas 
por analogia mas por contraste com o 
dream-work, pois ao passo que o sonho 
mascara vontades e desejos inconscientes 
como uma forma de eludir o censor, o 
filme revela-os. Pelo que, neste sentido, se 
poderia dizer que o filme está mais próximo 
da interpretação dos sonhos, com o seu 
potencial emancipatório, do que do próprio 
sonho (idem, ibidem). Em 1930, no decisivo 
“Sorcellerie et cinéma”, Artaud anuncia 
precisamente que “se o cinema não é feito 

a visão, entreter o espectador com imagens” (Heath 1999, 

31). Ora, o filme de Pabst explora justamente a associação 

que Almada propõe em As quatro Manhãs, e que terá 

estado na base mais elementar da consolidação das 

relações entre o cinema, a literatura e a psicanálise, com 

importante expressão histórica no Expressio nismo9: a 

associação entre os processos de composição do sonho 

e os das sequências de imagens no cinema10, de resto 

largamente explorada por Méliès, realizador que Almada 

faz questão de destacar em mais do que uma ocasião11. 

Parece ficar muito claro que Almada entende o cinema 

como passível de exercer os dois mecanismos funda-

mentais da elaboração onírica: o deslo ca mento que, nos 

termos de Lacan tomados a jakobson, estará na base de 

um processo me to nímico, e a condensação metafórica, 

que, bastante evidente nos textos em prosa, no mea-

damente nos “contras tes simul tâneos” de Saltimbancos, 

adquire aqui contornos muito decisivos no equa cio na-

mento de uma tem poralidade holocrónica (“Assim ao 

menos eu sei perfei ta mente / que aquele que eu sou no 

filme, / aquele que eu estou no espelho, / aquele que eu 

oiço no disco, / aquele que eu falo na rádio, / é uma tradu-

ção de mim / com jeitos de agora, / onde cada qual tem 

a idade de todos! / oh todos! / todos ainda não é nin-

guém! / Hoje todos não é nada. / Amanhã talvez. / No 

futuro sim.”), que só pode fazer-nos lembrar o estudo 

de Henri bergson Le Mécanisme Ciné ma to graphique de 
la Pensée [et l’Illusion Mécanistique], de 1907, ano do 
Cinema to grafo Cerebrale de Edmon do d’Amicis, dois anos 
antes de Apollinaire declarar que “o cine ma cria uma vida 
surreal” e de o brasileiro João do Rio anunciar, no seu 
volume de cró ni cas Cinemato gra pho, que “somos uma 
delirante sucessão de fitas cinema to grá ficas”12. Ora, é pre‑
cisa mente o vínculo entre os processos de deslocamento 
e de condensação que explicará que, como sublinhou 
Deleuze no volume L’Image‑Temps da sua obra dedi ca‑
da à história do cinema, o sonho não seja uma metáfora, 
mas uma série de anamor foses que traçam um grande 
circuito, i.e., uma transformação que pode prolongar‑
se até ao infinito (Deleuze 1985, 78), como acontece 
nos versos de Almada que temos estado a observar. Ao 
contrário da metamorfose, como sabemos, a anamorfose 
propicia uma defor mação de um corpo que não o converte 
necessariamente noutro corpo, apenas o altera a ponto de 
o tornar estranho. Ainda assim, o mesmo.
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para interpretar sonhos ou o que pertence ao 
domínio dos sonhos na vida consciente, não 
existe”.

12  N.b. Almada Negreiros, “Uma visão. O 
que se passou numa sala encarnada (8 de 
Novembro de 1921)” (1988a, 53-54): “O que 
então vi não é vulgar, e por isso mesmo terei 
prazer de vo-lo contar, mas previno que o 
quarto de ho ra que estive no meu esconderijo 
pode parecer desmentir a quantidade de 
séculos que os meus olhos estiveram a ver 
passar. Tanto se me dá que me acreditem ou 
não, eu também já fui daqueles que julgam 
que não há nada de no vo neste mundo, e que 
tudo quanto existe é só o que se vê com os 
olhos da cara”. No artigo em que re cen te men-
te revelou o projecto inédito de Almada de 
realização de um filme-ensaio dedicado à obra 
de Amadeo, Fer nando Cabral Martins lembra 
que o artista insiste justamente na importância 
da “visualidade interior” (Martins 2014, 78).
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resumo

Tendo como suporte teórico fundamental a obra literária de 
Almada Negreiros, propõe o presente estudo pôr em evidência 
algumas linhas de interpretação do desenho Semana Sancta. 
A análise incide sobre os elementos figurativos (com particular 
incidência em Cristo) e a composição do desenho, demonstrando 
como este possui um valor de emancipação no que ao homem 
diz respeito, nomeadamente nas suas relações com os regimes 
de pensamento que vigoram nas estruturas de poder (políticas, 
religiosas e estéticas) institucionalizadas.
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1.
Propondo este estudo a abertura de algumas linhas de 

pesquisa relativamente aos valores crísticos na arte e no 

pensamento de Almada Negreiros a partir do desenho 

intitulado Semana Sancta (que serviu de capa ao 21.o número 

da revista A Ideia Nacional, de Abril de 1916), recenseie-se, 

visando uma introdução às concepções do autor acerca 

deste meio de expressão, a conferência intitulada O Desenho 

(Negreiros MC 2006,151-6). 

Começa Almada por afirmar que o desenho é a forma 

de pensamento que chegou até à sociedade moderna mais 

próximo do seu aspecto primitivo, sustentando-o através da 

verificação da precoce propensão da criança para desenhar 

com recurso exclusivo às suas forças expressivas instintivas 

(o inconsciente), preliminarmente à actuação nela das forças 

civilizacionais — as nacionalidades, as ascendências, as 

estéticas, etc. 

Na esteira deste cariz primordial do pensamento inerente 

ao desenho é declarado que ele marca a “autoridade 

pessoal”, que consiste na fixação, por parte do instinto, de 

uma qualquer forma de entendimento: o desenho “começa 

por impor-nos uma obediência absoluta, única condição de 

êxito. E esta obediência não é senão a nossa lealdade para 

com nós-próprios, para com os nossos sentidos, órgãos do 

entendimento.” O entendimento é, portanto, para Almada, 

uma inteligência sensorial, caracterizado como “rápido, 

claro e simples”, e a sua função é justamente a de “fixar a 

atenção”. 

Cada desenho revela uma autoridade pessoal quando o 

autor mostra um ponto de vista singular da sua experiência, 

ao invés de um ponto de vista padronizado da mesma. 

A afirmação contínua e reiterada da autoridade pessoal 

revela, no ser humano, a coragem de traçar um trajecto de 

vida próprio, por oposição àquele que adopta um modo de 

vida gregário, residindo naquela coragem uma moralidade: 

“(…) muito melhor que o valor da nossa arte de hoje é a 

claridade e a dignidade do nosso caminho até amanhã.” 

Fica assim em evidência o que é ser imoral: é, na arte como 

em tudo na vida, ir co’as modas, as políticas e as opiniões… 

Este trajecto de vida próprio é, em simultâneo, o 

trajecto que forma o artista, o caminho necessário para 

a pintura: “A atenção pelo desenho em nossas forças 

iniciais ou instintivas é a base de formação da nossa 

personalidade futura”. A pintura “é a ligação e a harmonia 

entre os entendimentos pessoais”, caracterizando-se pela 

complexidade “do trabalho, da construção que exige 

tempo, composição e volume”. Daí que se possa dizer que a 

produção artística está indelevelmente ligada às experiências 

sensoriais do homem, que, sem estas, a inteligência fica sem 

matéria “palpável” para trabalhar, a personalidade perde a 

autoridade pessoal, e aquilo que se pretende Arte torna-se 

fria abstracção, racionalismo puro, isto é, nada.

Do facto da experiência pessoal dos sentidos de cada 

um ser única e insusceptível de generalização resulta que 

o desenho, quando ainda não atingiu uma personalidade, 

nem é sequer consciente, “é o segredo pessoal”. Tem-se 

então que toda a Arte é incompreensível, não só devido à 

sua componente de inteligência, que complexifica sempre 

a estruturação dos entendimentos, mas sobretudo devido 

ao secretismo que estes comportam em si-mesmos. 

Incompreensibilidade que é característica não só da 

expressão momentânea da vida, mas também da vida 
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1  Um exemplo do afirmado pode ser 
encontrado nos três primeiros parágrafos 
do capítulo VIII da novela A Engomadeira: 
“Cada vez creio mais que a vida obedece 
a um princípio quadrado que se resolve 
dentro desse próprio quadrado e fora 
dele em xadrez. Por isto que o quadrado é 
sempre o mesmo e inconstante de posição 
as transparências lucidam-se em diagonais 
galgando. Teoricamente é irrealizável de 
planos que apenas praticamente existem 
móveis na fantasia. O quê disto é a 
incompreensão em todos. Eu quero explicar: 
Todos os sentimentos são conscientes e 
inconscientes simultaneamente! Assim, 
eu posso ter imediatamente a consciência 
de um sentimento que acordou na minha 
inconsciência e logo essa consciência pode 
vir a definir-se tão nitidamente que se resolva 
em absoluta inconsciência.  
Nada, absolutamente nada, em todos os 
tempos é comum ainda que se restrinja a 
uma única sociedade definida. Esta coisa 
de haver uma lei que tenha a vaidade de se 
impor a todos é tão irritantemente estúpida 
como a de haver uma só medida pra todos os 
chapéus. 
Tudo o que eu estou dizendo é de tal maneira 
a expressão da verdade que o próprio leitor 
há-de ter certamente reparado que não 
percebe nada do que eu venho expondo.” 
(Negreiros, 2002:26-7)

que se move entre individuações — entendendo-se por 

individuação uma segmentarização pela inteligência dos 

entendimentos pessoais —, e que nunca abdica de ser, em 

simultâneo, consciente e inconsciente1. é este mesmo factor 

de pureza incompreensível, indeterminável, que faz com que 

da Arte não se possa dizer que o seja sem que traga consigo 

novidade. Na Arte, a novidade não passa por reproduzir 

“uma impressão recebida do exterior — mas é o próprio 

fundo da alma que faz sua aparição do sol.” 

Do exposto infere-se que a condição do artista, para 

Almada Negreiros, é independente de todo e qualquer 

apostolado — citando Picasso, ele afirma que, em arte, “não 

há discípulos, há só mestres.” Sendo todos mestres, “O erro 

do que estuda não é sofrer as influências dos mestres 

mas sim ficar preso da influência de um único”, pelo que o 

artista moderno deve manter-se sempre em movimento, não 

fixando “nunca a sua posição, nem antes, nem durante, nem 

depois da sua personalidade.” 

2.
Clarificadas algumas bases teóricas almadianas acerca do 

desenho e da pintura, passe-se agora à revisão do estado da 

arte acerca do desenho concreto que se pretende analisar. 

josé Augusto-França (apud barreira 1981, 66) foi o primeiro 

a comentá-lo, limitando-se a associar este desenho a um 

outro, intitulado Paradoxo, que, uma semana antes, o artista 

publicara na mesma revista, onde figurava “um arlequim com 

uma espingarda absurda nas mãos”, para concluir de pronto 

que “O caminho das duas imagens era simbolista — como o 

foram também, meses depois, os faunos das ilustrações de 

um conto da revista «Atlântida»”. 

Tentando uma aproximação diversa aos referidos 

desenhos, Cecília barreira (1981:67) faz convergir os 

seus comentários críticos para uma filiação de Almada, 

naquele momento histórico (1916), ao movimento futurista, 

confirmando tal filiação através de uma citação do Manifesto 

da Pintura Futurista (1910) de boccioni, da qual foi, 

evidentemente, buscar alguma inspiração para interpretar 

o desenho. Não se contestando aqui o incontestável — a 

adesão de Almada ao movimento futurista —, contesta-se, 

no entanto, em consonância com o já exposto pensamento 

almadiano, a estreiteza de todo o tipo de interpretações 

que se cinjam a filiar qualquer artista que o seja a qualquer 

“escola”. Na medida em que despoleta um (re)começar 

do pensamento pela exacerbação da sensibilidade, a 

obra de arte furta-se à condição filial (à condição de 

“particularidade”) que uma matriz teórica (neste caso o 

futurismo) pré-concebeu. A obra de arte inicia um mundo 

que extravasa qualquer doutrina que alegadamente lhe 

tenha dado origem, e a prova disto é que as doutrinas estão 

sujeitas a um desgaste no tempo mais acelerado do que 

aquele a que estão as obras de arte que nos seus seios 

foram produzidas. 

O terceiro teórico que se sabe ter comentado o desenho 

Semana Sancta foi Carlos Paulo Martínez Pereiro, no trabalho 

A Pintura nas Palavras (A Engomadeira de Almada Negreiros: 
uma novela em chave plástica). Em virtude desta ser uma das 

obras gráficas de Almada que se apresenta directamente 

relacionada com a novela, Pereiro usa-a como suporte de 

uma tese que consiste em, através do estabelecimento 

de vasos comunicantes entre a obra plástica e a literária, 

comprovar a plasticidade desta última. Porém, ao comentar 
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2  Segundo Almada (MC 2006, 141), o tipo 
de análises apresentadas por Pereiro e pelos 
restantes críticos citados seria sintomático 
das suas incapacidades de distinguirem um 
artista de um não-artista: “O que me ocupa 
neste momento é apenas saber quais sejam 
os que pensam chamar-se artistas. E não 
peço a opinião do público por saber de 
antemão que não saberia responder-me fora 
de influências.”

a substância do desenho, Pereiro (1996, 121) não evita 

a tentação de quedar-se no esquema de filiação acima 

criticado, adoptando um “juízo salomónico” em relação 

às posições de França e de barreira, por declarar que o 

desenho se trata uma obra de transição entre o simbolismo 

e o futurismo. Na sequência desta afirmação, Pereiro faz 

um esforço de análise que visa evidenciar a originalidade da 

sua visão, e que consiste em colocar o artista, nesta altura, 

em transição de tutela doutrinária2, a meio caminho entre 

um ponto de partida (simbolismo) e um ponto de chegada 

(futurismo) do seu percurso artístico.

Considerando muito interessante a associação da ideia 

de transitoriedade à obra de arte, em que sentido então 

esta é pensada, se não certamente em exclusivo como 

um momento de transição entre doutrinas estéticas? 

Vulgarmente, quando se pensa na palavra “transição”, 

pensa-se num movimento que permite a passagem de 

um lugar, assunto, tom ou estado para outro; ela está, 

por conseguinte, associada a um percurso realizado entre 

condições estáveis. Pressuporia isto, para o assunto tratado, 

que seria possível definir essas condições de estabilidade 

no homem, o que, na realidade, não sucede. Só através de 

uma simplificação deveras artificial, que consiste em revelar 

imagens fotográficas (momentâneas e estáticas) a partir 

do seu negativo (a generalização estética), estes estados 

são possíveis de definir. Todavia, como visto, para Almada 

Negreiros o artista nunca fixa a sua posição, nem recolhe 

influências de diversos mestres segundo qualquer esquema 

diacrónico. Ele diverge, aliás, da palavra de ódio de Marinetti 

(1995, 67) em relação ao passado, negando, no que à arte 

diz respeito, a distinção entre novo e velho, louvando ao 

fiG. 1  Almada Negreiros — Semana 
Sancta, Desenho, 1916
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longo da sua obra um extenso rol de artistas de outras 

eras, onde inclui poetas, filósofos, pintores, arquitectos, 

dramaturgos, músicos, escultores e até, colectivamente, um 

povo inteiro (o povo português do século XV), colhendo 

deles os exemplos da criação do próprio destino, do 

aparecer pela primeira vez no mundo, da recordação do 
imemorial. 

Mas não é só porque o artista nunca fixa a sua posição, 

nem recolhe influências de diversos mestres segundo 

qualquer esquema diacrónico que a sua produção artística 

não se movimenta entre correntes estéticas. é que o não 

recolher estas influências segundo um esquema diacrónico 

não significa necessariamente que internamente elas não 

se ordenem segundo este esquema, manifestando-se, de 

obra em obra, segundo um movimento (linear) determinável 

exteriormente. Por isso, junte-se àqueles argumentos a 

rememoração de que, para Almada Negreiros, toda a obra 

de arte é impossível sem individualidade, isto é, sem a 

entrada em acção da soma das experiências individuais, 

simultaneamente conscientes e inconscientes, do artista. 

De onde se apura que as influências que se manifestam 

em cada obra de arte são múltiplas, mescláveis, de 

origens diversas (artísticas e não-artísticas), sendo ainda 

amplamente extravasantes da consciência que se possa ter 

delas. junte-se a isto a acção imprevisível da criação — do 

fazer nascer do nada —, que confere um elemento inaudito 

à obra, desidentificando-a com toda e qualquer experiência 

conhecida. E é neste sentido que se toma aqui a palavra 

“transição” aplicada à obra de arte — como derivação do 

verbo “transir”, a que se dá a múltipla significação de passar 

através de, penetrar, repassar, tolher o instituído, abolindo-o 

ao arrastá-lo com ela para fora daquilo que o delimita.

3.
é tempo agora de proceder à análise do desenho Semana 
Sancta em concreto, por via de consubstanciar as posições 

explicitadas e pensar outras problemáticas que o mesmo 

levanta.

Principie-se por citar a passagem da novela 

A Engomadeira na qual Almada Negreiros (2002:32-3) faz 

referência explícita a este desenho:

“Ora foi justamente o senhor barbosa um dos primeiros que 

me veio dar os parabéns por causa de um Cristo por mim 

publicado numa revista de rapazes a ideia Nacional cuja 

única particularidade para os outros foi ser verde e não ter 

cabeça. 

Justamente como se eu tivesse tido a ideia de fazer uma 

cabeça de Cristo e não um Cristo inteiro. não me dirá o 

senhor barbosa o que terá percebido do meu Cristo? Julgou 

que fosse partida aos católicos? Julgou que era a minha 

adesão à república? Julgarão também os católicos que 

me merece alguma consideração essa sua arcaica restrição 

religiosa? Julgarão acaso os católicos que eu pretendi cantar‑

lhes a devoção? Julgarão os monárquicos também alguma 

coisa em seu favor?

Cristo, cuja única nódoa consiste em andar recentemente 

a dar extensão a apelidos de pessoas que não são muito 

extensas, tem outras grandezas das quais não são os 

católicos nem os cristãos que partilham delas. a lenda de 

Cristo é a única profecia exacta de toda a história universal. 
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fiG. 2  Almada Negreiros — Paradoxo, 
Desenho, 1916
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É simultaneamente a história da humanidade desde o 

primeiro homem até ao último de todos os homens e a 

vida interior, consciente e inconsciente, de cada um dos 

homens separadamente. a lenda de Cristo edificada talvez 

sobre a vida de um homem cujo descritivo simbolizava essa 

própria lenda, canta a personalidade, as lutas pela vitória 

da inteligência, os sacrifícios pelo bem dos outros admitindo 

entre estes todos os que a estética comparou.”

O senhor barbosa parabeniza o Eu da narrativa (a 

quem doravante daremos o nome do autor, simplificando 

uma problemática que não será abordada neste 

estudo) pelo Cristo por ele publicado n’A Ideia Nacional, 
pretendendo dar a entender com este gesto que o 

compreendeu, reforçando-o por contraponto ao desdém 

e à incompreensão geral. Com o que Almada se mostra 

interrogativamente indignado, precisamente por verificar 

que a auto-propalada compreensão daquele parece 

deixar transparecer uma outra espécie de incompreensão 

muito mais perniciosa, não já a que se limita a fazer notar 

(erraticamente) as evidências socializadas que saltam à 

vista no desenho, mas a incompreensão apropriadora 

das estruturas de poder (da época: os republicanos, 

os monarcas, os católicos e os cristãos), aquelas que, 

ao invés de se interrogarem a partir da obra, antes se 

servem dela para expandirem a sua dominação, para 

instituírem a sua lei, identificando nela, muitas vezes 

aleivosamente, a(s) essência(s) da sua própria doutrina, ou 

interpretando-a de forma a tornar a sua “compreensão” 

univocamente dependente do(s) seu(s) centro(s) 

significante(s). 

A questão deste desenho ganha especial relevância 

pelo facto de ter sido publicado n’A Ideia Nacional, uma 

revista de forte cariz político coadjuvado de fervor católico, 

características instiladas pelo seu director e proprietário, 

Homem Cristo Filho. As dissensões entre este e os 

modernistas naquela época atingiram um ponto de ruptura, 

segundo consta, por motivos de censura e de firme oposição 

deste em relação às actividades daqueles (Vide barreira 

(1981, 61-74) e Pereiro (1996, 27-33)). Daí que Cristo Filho 

não escape a diversas injúrias públicas almadianas, feitas 

nesta passagem d’A Engomadeira, no Manifesto Anti‑Dantas 
e por extenso, e ainda sob a forma de caricatura, na edição 

d’O Sempre Fixe de Agosto de 1926. 

quer-se aqui, contudo, pensar para além de querelas 

mundanas. Note-se que é dito de Cristo que, tal como 

é tomado pelas estruturas de poder, não passa de 

uma “arcaica restrição religiosa”, desmerecendo, nesta 

condição, qualquer consideração. releve-se, por isto, 

que o Cristo almadiano possui um valor que extravasa 

o das interpretações estanques e recentradoras que as 

macro-religiões dele adoptam, e que esse valor reside 

exclusivamente na sua Lenda, o que destitui de qualquer 

importância a sua existência histórica. Uma lenda, tal como 

é entendida comummente, trata-se de uma narrativa de 

acontecimentos dúbios, fantásticos ou inverosímeis — 

numa palavra, extra-ordinários. Diz-se, quando se quer 

desacreditar uma história, “isso é lenda”, conotando-a 

com uma irrealidade ou uma mentira. é, por isso, assaz 

interessante que Almada diga da lenda de Cristo, em 

primeiro, que é uma profecia, ou seja, uma predição do 

futuro feita pelo ser humano por via de uma inspiração 
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3  Na conferência Modernismo, Almada 
(2006:141) explana como a entrada na 
humanidade pressupõe uma inactualidade, um 
corte com um esquema temporal diacrónico: 
“Chegam até nós significativos autores de 
outras épocas, os quais, sem entendimento 
algum da ligação do pensamento humano 
com o Passado e o Futuro servem contudo 
para dar com precisão o estilo do século em 
que viram o mundo. (…) 
Isto é, fizeram parte do século mas não da 
humanidade, e por conseguinte também não 
da Arte. Sem a humanidade não existe nada 
neste mundo, nem a Arte.”

divina, e, em segundo, que é a única que comporta em si 

exactidão, denunciando a inexactidão de todas as restantes 

profecias até então proferidas, tratando-as como embustes. 

Ou seja, só através de uma irrealidade o homem conseguiu 

ser inspirado por deus e predizer exactamente o futuro. Mas 

no que consiste e como pode ser verificada tal exactidão? 

Para ele, Cristo “é simultaneamente a história da 

Humanidade desde o primeiro homem até ao último de 

todos os homens e a vida interior, consciente e inconsciente, 

de cada um dos homens separadamente”, ou seja, é aquilo 

a que cada homem deve ser leal para conseguir exprimir a 

sua humanidade, e, ao mesmo tempo, a soma de todas as 

humanidades de todos os tempos. Isto, que pode parecer 

incluir a vida inteira de cada homem individualmente e a 

soma da vida inteira de todos os homens, é, contudo, muito 

menos. Atente-se ao romance Nome de Guerra, onde, a dado 

momento (Negreiros NG 2006, 45), a personagem principal, 

Antunes, mostra uma necessidade de emancipação da 

educação pré-determinadora que lhe fora até então imposta, 

encalhando-o numa vida exaurida de energia, estiolada, 

previsível, mutilada das suas forças inconscientes, fazendo 

corresponder a essa emancipação a entrada na humanidade, 

na vida plena, intensiva. Assim, por contraponto à arcaica 

restrição religiosa cristã e católica, Almada olha para Cristo 

como algo essencialmente libertador, tanto de cada um ante 

si-mesmo, como de cada um ante o outro, reivindicando 

do homem a assumpção da sua e da alheia condição 

de excepção. De cada vez que este assume e vive a sua 

humanidade integra Cristo e cumpre “a única profecia 

exacta da História Universal”. A ninguém está vedado 

integrar Cristo, porém tal integração impõe uma exigência 

ao homem, mas não em função de uma recompensa de uma 

vida melhor que está para além da vida — encerrando-o 

numa teleologia mortificante —, e sim uma exigência que no 

próprio momento da superação, do sacrifício, fá-lo ganhar a 

sua recompensa — a eternidade no tempo da vida3. E porque 

a entrada na humanidade não é um estatuto que se adquira, 

tornando-se irreversivelmente intrínseco ao homem, porque 

a experiência de libertação não pode senão ser concedida 

a quem não se sente livre — de si-mesmo, da sociedade, 

de deus —, a exigência renova-se permanentemente, 

obrigando-o a despojar-se de tudo o que toma como 

adquirido, a fazer uso da faculdade de esquecer que lhe 

permita um recomeçar originário. 

Introduzido o valor emancipador de Cristo, volte-se o 

olhar para o desenho. Em primeiro plano, do lado inferior 

esquerdo, emerge uma mão humana de cor branca 

empunhando uma lança que atravessa longitudinalmente 

todo o desenho, tocando a sua ponta a linha superior do 

mesmo. Esta mão recorta-se sobre um quarto de círculo 

verde-esmeralda, que se supõe ser um sol, visto que o 

resto do plano que o extravasa é azul claro, indiciando 

uma luz diurna. Para interpretar estes elementos atentem-

se a algumas passagens d’ A Invenção do Dia Claro 

(Negreiros MC 2006, 64-5), nas quais Cristo crucificado 

repete um pungente discurso a cada homem que por 

ele passa:

“«em vez de ter morrido numa cruz, por ti, antes tivesse 

pegado na lança que me abriu o peito, para com ela te rasgar 

os olhos da cara. para deixar entrar claridade para dentro de 

ti pelos buracos dos teus olhos rasgados. 
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tudo quanto eu te disse ficou escrito e é tudo que ainda hoje 

tenho para te dizer. 

se me fiz crucificar para to dizer porque não te deixas 

crucificar para saberes como eu to disse? 

não posso, por mais que tente, livrar uma das mãos, 

pregaram‑mas bem, como se prega um crucificado; não 

posso, por mais que tente, livrar uma das mãos, para te 

sacudir a cabeça quando vieres ajoelhar‑te aqui aos pés da 

minha cruz. 

(…)

não tenho uma das mãos livre para te empurrar daqui da 

minha cruz até ao teu lugar lá em baixo na terra.

levanta‑te, homem! no dia em que tu nasceste, nasceu no 

mesmo dia um lugar para ti, lá em baixo na terra. esse lugar 

é o teu! O teu lugar é a tua fortuna! O teu lugar é a tua glória. 

não deixes o teu lugar vazio, nem te deixes pr’aí sem lugar.

não te aleijes a procurar outras fortunas que não terás — há 

uma só para ti — é a única que há para ti, não serve senão 

para ti, não serve para os outros — é por isto que ela é a tua 

fortuna!”

Cristo deplora o seu sacrifício pelo homem, visto que 

tal opção suscitou neste uma incompreensão que o 

conduziu a uma adoração cega e mortificante, ao invés 

da exemplaridade emancipadora acima explanada. 

Confessando-se impotente para alterar a substância da sua 

Lenda — patenteando deste modo a irrevogabilidade do 

escrito —, Cristo propõe, contudo, uma adenda à mesma 

que a reinventa: no lugar de se ter deixado matar na cruz 

pelo homem, antes tivesse feito uso da lança que serviu 

para lhe disferir o golpe mortal para cegá-lo. No intuito de 

perspectivar com alguma profundidade o valor da lança 

neste desenho, demore-se um pouco o pensamento neste 

cruel paradoxo que afirma a necessidade de cegar o homem 

para propiciar-lhe um acesso à claridade.

O primeiro aspecto a destacar é o facto da visão humana 

cindir-se, desmultiplicar-se. O olhar não se esgota na 

opticidade, há, atrás deste, (pelo menos) um olho interno 

que vê o homem vendo. é este segundo olhar aquele a 

que Almada se reporta quando fala do entendimento, na 

conferência sobre o desenho acima recenseada. O segundo 

aspecto relevante é a necessidade de criar um vazio físico 

(retirar os olhos, deixando no lugar deles os buracos) para, 

através dele, activar aquele olhar interno. Há, portanto, uma 

necessidade sacrificial associada à activação deste olhar, 

um trabalho da perda dos mecanismos de pensamento 

associados às percepções imediatas. Um terceiro aspecto 

é a tactilidade deste olhar interno: a claridade invade o 

corpo, ela não é externa a este olhar interno, antes é a sua 

externalidade própria. Só através da manifestação desta 

visão interna (exterior) é possível a arte, na qual, recorde-

se, a novidade não passa por reproduzir “uma impressão 

recebida do exterior — mas é o próprio fundo da alma que 

faz sua aparição do sol.” quer isto dizer que Cristo exorta 

o homem a fazer uso de uma alma que pense e imagine 

corporalmente, formando um ponto de vista singular das 

suas experiências, ponto de vista ético, afortunado, terrestre 

— que habita o seu lugar (im)próprio, nomadamente sob 

um sol e uma lua intrínsecos e não sedentariamente sob um 

extrínseco Céu (metafísico) —, proporcionando-lhe assim 

uma possibilidade de vida alternativa à cegueira geral da 

visão estratificadamente seguidista. 
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Em segundo plano, surge Cristo pregado na cruz. Esta é 

negra, contornada por linhas azuis escuras, que a demarcam 

do azul claro do plano de fundo. A linha inferior da base 

onde assentam os pés de Cristo coincide com a linha inferior 

do desenho; no topo da cruz consta uma inscrição contendo 

as letras “jNr”. A cruz apresenta-se, na medida em que os 

seus limites extravasam claramente as linhas que demarcam 

o corpo de Cristo, desproporcionada em relação a este 

(servindo de pedra-de-toque uma representação naturalista). 

A conjugação deste aspecto com o contraste ostensivo que 

a sua cor negra opera com o azul claro do plano de fundo e 

com o berrante verde-esmeralda do corpo de Cristo enfatiza 

o seu papel pernicioso — verticalizante e manietador. 

Clarifique-se o emprego destes adjectivos relacionando-os 

com a passagem d’ A Invenção do Dia Claro acima citada, na 

qual Cristo se queixa da submissão adoradora de que é alvo 

e também, em virtude dos seus membros se encontrarem 

tolhidos, da impossibilidade de qualquer movimento que vise 

“empurrar o homem para o seu lugar” (na terra, deslocando-

se no seu plano de imanência, traçando um mapa não 

vertical mas topográfico — com linhas circulares, laterais, 

oblíquas, horizontais, verticais, subterrâneas…).

Antes ainda de um comentário ao corpo de Cristo, 

aborde-se a inscrição na parte superior da cruz “jNr”. 

Comparando-a à simbologia do cristianismo (jNrj — 

jesus da Nazaré rei dos judeus), a mesma mostra-se, pelo 

apagamento do último “j”, expansiva, abrindo a possibilidade 

da “reificação”, delindo a tal existência histórica de Cristo 

para dar lugar à sua Lenda, abranger qualquer homem 

independentemente da sua nacionalidade, ou, mais em rigor, 

ser menos uma reificação (repare-se na ausência da aura 

e da coroa de espinhos na cabeça) do que a congregação 

da humanidade de todos os homens. Esta hipótese poderá 

ganhar ênfase se se interpretar a cor do reverso do material 

onde está feita — igual à do corpo de Cristo e do suposto sol 

que irradia claridade — como simbolizadora da libertação 

da humanidade no homem, como se perspectivará já de 

seguida.

As dimensões exageradas da cruz negra induzem a 

uma visão de um Cristo muito magro, sobretudo na zona 

abdominal, que claramente afunila em relação ao peito. 

Aparentando a mesma desproporção que os pés evidenciam 

em relação ao resto do corpo, surgem as mãos, de onde 

sobressai uma dor humana nos dedos retorcidos — talvez a 

dor da sua impotência para fazer-se despregar para enxotar 

o homem para o seu lugar, de se ver incompreendido e 

da consciência da impossibilidade de alguma vez vir a 

ser compreendido (isto é, da própria impossibilidade de 

compreensão).

O corpo de Cristo é, com excepção do cabelo e das 

feridas no peito, todo da cor verde-esmeralda, estando 

coberto, na zona da cintura, com um pano branco. 

Particularmente relevante é a ausência absoluta de qualquer 

traço fisionómico, apresentando-se o rosto como uma 

superfície lisa e opaca, formando com o resto do corpo um 

continuum (assegurado pela ausência de qualquer traço 

do pescoço). Noutra passagem d’A Engomadeira, Almada 

Negreiros (2002, 32-3) deixa pistas de interpretação destes 

elementos:

“Ora tendo‑se dado o caso extraordinário de no dia 7 de 

abril de 1800 e tantos ter havido uma trovoada sobre o 
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paquete e o comandante logo essa manhã ter mais um 

passageiro a bordo quando todos eram unânimes que tinha 

caído uma faísca na sala de jantar, o resto da viagem fez‑se 

em sobressalto contínuo. (…) depois desta a maior trovoada 

a que eu assisti foi em Campolide quando estava fechado 

à chave de castigo na retrete dos professores. eu era tido 

como elemento indisciplinável e perturbador até ao dia em 

que um frasco de tinta verde se entornou por cima do livro 

de missa quando eu estava a copiar um Cristo gravado que 

eu achava muito bonito. (…) 

(…) hoje, porém, tive uma alegria que eu não tinha desde a 

última trovoada — a engomadeira, que se tem ido civilizando 

pouco a pouco com o estar comigo, ao almoço veio 

lindamente arranjada e beijei‑lhe a boca diante dos outros 

hóspedes só por ela ter trazido os lábios pintados de verde‑

esmeralda!

(…)

a velhota que era dona da pensão veio dizer‑me com o 

chocolate esta manhã que estava cá um hóspede que era 

muito meu amigo e que também lhe tinha dito que eu era o 

poeta de mais valor que andava por aí. Jantámos juntos e 

entre coisas que recordámos foi um passeio que demos ao 

sítio do Calvário numa tarde de verão justamente à hora do 

raio‑verde.”

O verde começa por iluminar a vida de Almada por 

acaso, espalhando-se acidentalmente sob a forma de tinta 

por cima de um livro de missa no momento em que ele 

copiava um cristo. Esta intempestividade associada ao 

verde repete-se não só nos episódios que se sucedem ao 

longo da passagem, mas também nos três contos breves 

que ele escreveu, protagonizados pelo personagem Verde 

(História Verde II, História Verde (Autêntica) e Verde). Além 

de temática, a cor verde apresenta-se igualmente importante 

do ponto de vista material na sua obra, sendo especialmente 

significativa a já citada publicação A Invenção do Dia Claro 

— em papel verde-claro, escrito com letras verde-escuras. 

Trata-se, portanto, de uma cor que tem ao mesmo tempo um 

valor subjectivo — singularmente significante — e objectivo 

— uma actuante força universal, que se exerce aquém e além 

de qualquer interpretação. Parece ser por este duplo factor 

inconciliável que Almada associa esta cor, por um lado, à 

civilização quando surge inesperadamente nos lábios da 

engomadeira e, por outro, à força destrutiva da natureza — 

ao raio capaz de fulminar. Aventa-se, deste modo, para o 

verde um estatuto fundamental no desenho: o da cor que 

contribui para instituir uma Lenda, mas também aquele que 

permite que esta arraste consigo a sua linha de abolição, que 

opere o seu poder metamórfico nos seus códigos simbólicos. 

Verde é pois, em Almada, o seu (heterogéneo) devir-cor, 

como no último dos referidos contos (Verde (Negreiros 

2002, 121-3)), onde é e não é humano, é e não é a cor do 

mar — o doido, o desaparafusado, a máquina de guerra que, 

acoplando-se às máquinas normalizadas do sentido e dos 

sentidos, as desconstrói e nelas descobre regimes funcionais 

inauditos, paradoxais e como tais inapreensíveis — numa 

palavra, o Verde é uma expressão de loucura.

Em Aurora, Nietzsche denuncia o papel que a autoridade 

moral tem quando o ser humano lida com a complexidade, 

papel que consiste em predeterminar as suas acções 

por forma a eliminar os perigos para os seus intérpretes, 

nomeadamente “a sua eventual perda de poder e de 
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prestígio a partir do instante que fosse reconhecido a toda 

a gente o direito de agir arbitrária e loucamente, segundo 

a sua própria razão” (Nietzsche s/d, 69), advindo daí a 

nefanda consequência do estiolamento do pensamento 

individual, que acaba por não se abrir ao novo como modo 

de solucionar novos problemas. Estando os imperativos 

morais impregnados, não de qualquer racionalidade onde 

ela faz mais falta, mas da obscuridade própria dos impulsos 

afectivos cegos, fanáticos e mecanizados, então resulta 

que eles se convertem nos piores instrumentos para lidar 

com as múltiplas vertentes do problemático, agravando-o 

globalmente por uma simplificação que o reduz a um ponto 

de vista estrito, descurando as restantes vertentes. 

Extraindo exemplos de culturas ancestrais, Nietzsche 

aponta a loucura como a força capaz de romper a 

repressão exercida no tecido social por estes imperativos, 

equiparando-a, no horror, na imprevisibilidade, na 

incontrolabilidade, no receio e no fascínio que suscita, 

mesmo ao portador da ideia louca, às grandes calamidades 

naturais. Daí que ao pensador que não encontra soluções 

para o excessivamente problemático, resta-lhe enlouquecer 

voluntariamente, adoptando comportamentos que 

acarretam “a proibição de pensar em qualquer coisa que 

não seja susceptível de desencadear o êxtase e a desordem 

do espírito” (Nietzsche s/d, 18). A loucura faz o louco sair 

de si, demoniza-o, diviniza-o, outra-o, tendo sido esta 

outrora a expressão maior do cristianismo: “na época em 

que o cristianismo se afirmava o mais fecundo em santos e 

anacoretas, imaginando que se afirmava dessa maneira a 

si próprio, havia em jerusalém vastos asilos de loucos para 

santos naufragados, para aqueles que gastaram na tarefa até 

ao último grão de espírito.” (Nietzsche s/d, 18)

Fazendo a ligação destas considerações nietzschianas 

com o exposto acerca de Almada e deitando em simultâneo 

um olhar sobre o desenho em análise, poder-se-á concluir 

que a cor verde, ao colorir por completo o corpo de Cristo, 

é uma loucura que exerce o mesmo efeito que, por acidente, 

exercera quando caíra em tinta por cima do livro da missa: 

apaga os imperativos morais tradicionalmente associados 

à Lenda de Cristo e devolve-lhe o signo interrogativo, 

abrindo-a ao pensamento novo, à inteligência, à humanidade. 

A prova do que se diz é o apagamento do rosto, que, pelo 

rubor nas faces e piedade no olhar, se tornava o centro 

significante culpabilizante para o qual todos os actos do 

homem eram reenviados. Segundo a moral cristã, não há 

acto humano que não deva acarretar arrependimento, 

contrição, culpa, e, por isso mesmo, que não necessite 

de ser expiado. Ou seja, não há acto humano, por mais 

inocente que seja ou por mais que queira, conscientemente, 

posicionar-se fora deste regime culpa-expiação, que não 

seja nele reterritorializado, que não se veja despoticamente 

exposto à condenação pública, sem direito à sua autoridade 

pessoal, ao seu segredo. Um deus que se envergonha (pelo 

rubor) e se apieda (pelo olhar) de todo e qualquer acto 

do homem e que é o único, por via dos seus intercessores 

na terra (a hierarquia sacerdotal), que o pode expiar dessa 

culpabilidade, há melhor instrumento de dominação do 

homem pelo homem do que este? Através do apagamento 

da fisionomia, não são delidos, todavia, apenas o rubor e a 

piedade, também a voz soçobra em virtude do apagamento 

da boca. Sob que perspectiva é importante silenciar Cristo, 
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se para Almada o seu papel é eminentemente emancipador? 

Ora, é-o na medida em que a voz dota a doutrina escrita de 

uma característica oral, não livresca, facilitando o reforço da 

paternalidade (culpabilizante e repreendedora) da hierarquia 

sacerdotal. é por isso que, se se regressar ao discurso de 

Cristo n’ A Invenção do Dia Claro, observa-se a apologia 

exclusiva do discurso escrito.

resumindo, o esvaziamento da rostidade crística é a 

própria expressão da cegueira no sentido em que este 

conceito foi tratado, embargando as significações e 

interpretações circularmente re-apropriadoras que vigoram 

nas estruturas de poder que se alicerçam em torno desta 

figura. Põe-nos diante da necessidade de refazer o rosto, de 

participar da obra, porém, sem constrangimentos morais. 

Neste sem-rosto podemos sair e reentrar as vezes que 

quisermos e das mais diversas formas, tornando-se quase 

(ou mesmo) um receptáculo orgânico habitável. 

Pictoricamente, porém, não é só nos traços do rosto de 

Cristo que o acto humano fica sob um jugo dominador. 

Complementa esta reterritorialização, noutro estrato superior 

de significação, a paisagem ameaçadora que se forma atrás 

de Cristo imediatamente após a sua morte, evidenciando 

a iminência e a eminência da ira vingativa de Deus. Para 

Guattari e Deleuze (2004, 225-6),

“a educação cristã exerce, simultaneamente, o controlo 

espiritual da rostidade e da paisageidade: componham umas 

como as outras, pintem‑nas, complementem‑nas, conciliem‑

nas, numa complementaridade que aponta para paisagens e 

para rostos. Os manuais de rosto e de paisagem formam uma 

pedagogia, disciplina severa, e que inspira as artes assim 

como estas as inspiram. a arquitectura coloca os conjuntos, 

casas, aldeias ou cidades, monumentos ou fábricas, que 

funcionam como rostos numa paisagem que transforma. a 

pintura toma o mesmo movimento, mas inverte‑o também, 

colocando uma paisagem em função do rosto, ao tratar um 

como o outro: «tratado do rosto e da paisagem».” 

questionar-se-á se é apenas por se mostrar diversa da 

paisagem ameaçadora que se forma após a morte de Cristo 

que a paisagem do desenho é libertadora do regime de 

significação cristão, já que, segundo este, antes da morte de 

Cristo a paisagem era solar, e não há nada no desenho que 

indicie que não é este o estado que se pretende representar. 

reconheça-se que se supôs aqui que o quarto de círculo 

verde-esmeralda seria um sol, visto que o resto do plano 

que o extravasava era azul claro, indiciando uma luz diurna. 

Todavia, tendo em atenção os versos que fecham o poema 

presença (Negreiros 2001, 188), observa-se que a cor verde 

torna aquele quarto de círculo ambíguo, podendo também 

tratar-se da representação de uma lua, funcionando assim 

a paisagem como uma desterritorialização nocturna (uma 

inaudita nocturnidade) que ultrapassa os limites do sistema 

significante: “(…)/ luar imprevisível / inaudita claridade 

/ o despertar-nos à Luz / ingenuidade sagrada / lúcida 

ingenuidade / realidade querida / espectáculo podido / 

guardado inteiro em ovo / eterno secreto novo / inefável 

sem sinal / Luz a Luz tal e qual / e é o que é que é / 

presença de cada qual”.

A consubstanciar esta tese de uma paisagem 

desterritorializadora, e para concluir, surge no canto inferior 

esquerdo um castelo negro sobre um emaranhado de linhas, 
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que se assemelham a um novelo. Não que o castelo seja um 

elemento totalmente heterogéneo à diversa iconografia da 

crucificação de Cristo, mas percebe-se, através do poema 

o menino d’olhos de gigante (Negreiros 2001, 98-109), que 

este é um elemento onírico almadiano que o estatui de 

uma reificação não territorializadora, já que se “alicerça” 

precariamente no ar e nele se move, funcionando apenas 

como ponto de projecção da sombra infinita das razões 

inapreensíveis das suas visões: “Anda ver tu, oh gigante! / 

Não zombes do meu tamanho / anda ver a minha sombra 

/ desde o Castelo no ar. / Ponho-me em pé nas ameias / 

e vem o luar dali / e faz a sombra tamanha / que começa 

desde mim / e que atravessa o jardim / e que nunca mais 

acaba / porque a vista não alcança”.
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resumo 

Esta comunicação visa apresentar e discutir a repercussão em 
Ernesto de Sousa (1922-1988) da obra de Almada Negreiros e a 
apropriação de temas, ideias, expressões pelo primeiro para a 
realização de novos textos e outras acções.
Assim, serão discutidas, num primeiro ponto, a influência e 
admiração que a obra multímoda de Almada provocou num 
autor mais jovem que seria, posteriormente nos anos 60 e 70 do 
século XX, um dos actores mais importantes das neo-vanguardas, 
de influência Fluxus, experimentais e conceptuais em Portugal. 
Num segundo ponto, será tratada a apropriação de imagens, 
expressões e ideias que Ernesto faz das obras de Almada, e da 
criação a partir delas tanto de novas peças artísticas como de 
textos teóricos. E, num terceiro ponto, os contributos que Ernesto 
de Sousa fez na valorização, divulgação e preservação de algum 
património artístico deixado pelo artista.
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ABsTrAcT 

This communication aims to present and discuss the impact 
of Almada Negreiros works in Ernesto de Sousa (1922-1988), 
the appropriation of themes, ideas and expressions for the 
development of new texts and actions.
First it will be discussed the influence and admiration that the 
diverse work of Almada provoked in a younger author who 
would came to be, in the 60’s and 70’s of the XX century, one 
of the most important actors of the neo-avant-garde, Fluxus 
influenced, experimental and conceptual scene in Portugal. In a 
second moment it will be analyzed Ernesto’s appropriation of 
images, expressions and ideas of Almada works and the creation 
from it of new artistic pieces and theoretical texts. And in a third 
part, the contributions of Ernesto de Sousa in the valorization, 
preservation and dissemination of some of the artistic heritage 
left by the artist.
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ernesto de Sousa (1921-1988) teve uma relação 

profícua com Almada Negreiros, identificando-se com 

essa figura tutelar do Modernismo Português nas suas 

múltiplas actividades. A sua identificação com o mestre do 

modernismo português não é feita de uma maneira passiva 

ou epígonal mas de uma maneira criativa, inspirando-se 

nele para múltiplas actividades. Nos seus textos e obras 

aparecem inúmeras referências a Almada (sentenças, jogos 

de palavras com frases de Almada, (re)apropriação de 

expressões ou títulos em novos títulos, trocadilhos com 

frases, etc.).

O encontro de Ernesto de Sousa com a obra do mestre 

acontece cedo na sua vida, e esse encontro, indirecto, 

através de um media popular, terá vastas consequências. 

«tenho 14 anos. primeiro contacto com obras de almada 

negreiros: fazia o meu “museu imaginário” recortando 

todas as “reproduções” que me viessem ao olhar, à mão. 

no caso de almada, foi a descoberta de dois exemplares 

da revista ilustração com uma entrevista concedida ao 

jornalista novais teixeira, em madrid (16/12/29). nessa 

entrevista, reproduziam‑se os painéis da fachada do Cine 

san Carlos em atocha, madrid (sOusa, 1983b: 39).»

O encontro do sujeito com obras de arte ocorre muitas 

vezes de modo indirecto, através de publicações, apesar 

de a obra ser muito diferente in situ. Trata-se de uma 

activação da obra que chega através do Museu Imaginário, 

conceito cunhado por André Malraux no seu livro homónimo. 

Especialmente no caso desta citação há ainda a destacar 

que o infante Ernesto de Sousa recortava as imagens, num 

misto de admiração e apropriação.

O primeiro encontro presencial com Almada Negreiros 

é feito através de uma visita a casa do pintor em 1946. 

O jovem colaborador da Seara Nova organizava uma 

exposição comparativa da Arte Africana com a Arte 

Moderna. «Almada emprestou um Souza-Cardoso e indicou 

um coleccionador que emprestou um original do próprio 

Almada» (SOUSA, 1983b: 40). Esta exposição terá sido a 

primeira realizada em Portugal com intuitos contrastivos 

entre formas de arte de culturas diferenciadas, já sendo, 

assim, estruturalista avant la lettre, porque tenta comparar 

os elementos morfológicos e as invariantes nas peças 

suspendendo (ou atenuando) as considerações de ordem 

diacrónica ou étnica/civilizacional.

Tanto Ernesto de Sousa como Almada Negreiros 

trabalharam formas artísticas variadas e ambos estão, de um 

ou de outro modo, associados à palavra e ao conceito de 

vanguarda. 

A vanguarda é um momento, ou uma atitude, ou 

uma prática da, por um lado, consciência do novo e da 

temporalidade, de um devir histórico-ontológico diferente 

e, por outro lado, uma ruptura intencional com práticas 

e estéticas desvalorizadas como sendo do passado. 

Neste ponto de vista a vanguarda seria maniqueísta, 

com tendência para alguma da herança histórica ser 

algo desprezada, especialmente as correntes e práticas 

imediatamente anteriores, em detrimento de um tempo em 

que um novo paradigma corresponde a um novo zeitgeist. 
Assim, o criador situar-se-ia numa agon em relação às 

gerações anteriores, tentando ultrapassá-las. Na verdade, as 
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coisas nunca são assim tão simples, e mesmo alguns actores 

vanguardistas foram buscar elementos de composição 

à tradição ou a outras tradições de outros povos, ou a 

tradições mais arcaicas recuperadas e reactualizadas. Além 

disso as vanguardas não foram feitas independentemente do 

seu tempo, mesmo quando o seu tempo pedia uma urgência 

de uma nova posição do ser humano perante o mundo. Daí 

podermos considerar que houve um tempo das vanguardas, 

um tempo histórico, onde ocorreram diversas manifestações 

artísticas concretas, das quais parece ser consensual 

enumerar algumas: o Fauvismo, o Expressionismo, o 

Cubismo, o Futurismo, o Dadaísmo, o Suprematismo, o 

Construtivismo. Estas provocaram, de facto, rupturas, 

criaram objectos e práticas artísticas inteiramente novos. 

fiG. 1  Aspecto da fachada do Cine San 
Carlos aquando da inauguração do aparato 
sonoro 
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1  é de referir que, em conversa informal, 
Isabel Alves, viúva do crítico, me informou 
que quando saiu o livro de Lyotard, La 
Condition Postmoderne, Ernesto de Sousa 
trouxe o dito livro de França, fotocopiou e 
distribuiu por alguns amigos. Este episódio 
ilustra o seu particular interesse por este livro 
e os seus influentes conceitos.

2  remeto para o artigo «Vanguarda», de 
Asor rosa muito desenvolvido sobre o 
aspecto da vanguarda como movimento 
político avançado e com o ponto de vista do 
materialismo dialéctico sobre a vanguarda 
artística.

3  No texto «Contribuição para um texto 
duplo» saído na Colóquio Artes, n.o 28, junho 
de 1976.

4  Neste ensaio usarei muitas vezes a 
expressão «o crítico», por facilidade de 
expressão, para se referir a Ernesto de Sousa. 
que fique claro que ele teve muito mais áreas 
em que desenvolveu trabalho estético.

O que é ou não vanguarda faz parte de uma discussão 

infinita que não pode ser senão aflorada aqui. Por exemplo, 

o lugar do realismo-socialista (neo-realismo entre nós) 

na vanguarda é polémico. Para alguns autores, oriundos 

de uma esfera sob influência do marxismo, a situação 

pode ser encarada de modo diverso. Para estes autores, 

especialmente depois de Lenine, como Luckács ou Gramsci, 

vanguarda é aquele pequeno grupo que se eleva acima 

das massas trabalhadoras e que força a história ao seu 

natural desenvolvimento: a assunção do proletariado 

como sujeito e motor privilegiados dessa mesma história. 

Assim, as vanguardas históricas acima mencionadas seriam 

efeitos colaterais da sociedade burguesa decadente e não 

verdadeiramente momentos revolucionários porque não 

poriam em causa radical e profundamente o próprio sistema 

capitalista. Para os pensadores ou criadores da linha realista 

socialista a vanguarda artística só poderia ser aquela que 

estivesse ao serviço da revolução. Outros autores, não 

necessariamente codificados com o marxismo ortodoxo, 

também consideraram esta corrente artística como de 

vanguarda, por exemplo, entre nós, Melo e Castro.

Para Peter bürger a vanguarda, mais do que uma prática 

artística concreta, é uma atitude crítica. Podemos talvez 

dizer que os movimentos surgidos na Europa e nos Estados 

Unidos depois da Segunda Grande Guerra Mundial estariam 

no espírito da vanguarda, já não o podendo ser de facto. A 

partir dessa época é difícil um escritor ou artista consciente 

assumir-se em ruptura com tudo do passado. A esses 

movimentos é comum chamar-se neo-vanguardas e neles 

se incluem diversas tendências, práticas e manifestações 

como o Fluxus, a Instalação, o Happening, a body Art, a 

Land Art, a Arte Pop, o Conceptualismo, o Minimalismo, para 

só mencionar as mais relevantes. Neo-vanguarda, porque a 

partir dos anos 50 do século XX já não há nada de realmente 

oposto ao sistema da arte que as vanguardas históricas já 

não tenham proposto mas, no entanto, as recombinações, 

reinvenções e re-conceptualizações são infinitas, e, também, 

há novas tecnologias que veiculam novas formas de arte 

como a Videoarte.

O conceito de vanguarda foi amiúde usado explicitamente 

por Ernesto de Sousa, especialmente a partir dos anos 

sessenta em textos variados, mas também nos seus textos 

na Seara Nova nos anos quarenta e cinquenta. Ernesto de 

Sousa usa a palavra vanguarda nos seus textos de uma 

forma extremamente lúcida e consciente. Investe nela já 

um sentido que não é o de vanguarda histórica mas já 

com um significado que não é incompatível com o do pós-

modernismo.1 

Profundamente neo-realista, nos anos 40 e parte dos 

50, o autor terá tido contacto, certamente, com a palavra 

via marxismo-leninismo. Se Engels já aponta para o uso 

da palavra vanguarda como a elite que levará as massas à 

revolução, será especialmente Lenine que teorizará o papel 

da vanguarda no papel de detonador da revolução que 

beneficiaria as próprias massas. A vanguarda iria assim à 

frente para levar as massas à sua própria consciência como 

motor da história.2 Profundamente conhecedor dos textos e 

debates sobre estética, de kant a Hegel até Marx, o crítico 

dirá, em 1976,3 que ambas as vanguardas são compatíveis e 

marcham a par. 4

Na evolução do seu pensamento, através dos seus 

escritos e toda uma miríade de actividades culturais, 
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5  Este excerto é de uma monografia 
destinada à editora Artis, sobre Pavia, que 
não chegou a ser publicada. é o único texto 
inédito do autor que está acabado. Pode ser 
datado dos anos 1960 a 1965.

6  Sobre esta problemática ver, em especial, o 
livro de Lipovetsky, A Era do Vazio.

7  Texto saído com o título «O Seu a Seu 
Tempo», impresso por Opção, n.o 110, 1978.

8  Trata-de do texto com o sintomático título 
queiroziano «A Cidade e as Serras», publicado 
na revista Opção, n.o102, em 1978. Diga-se 
ainda, de passagem, que a intertextualidade 
nos textos do crítico é também muito grande 
com outros autores, além de Almada.

Ernesto vai repensar o conceito de vanguarda. E nunca 

teve propriamente uma concepção inocente ou eufórica do 

termo para o usar sempre de uma forma problematizada: 

«Algo se está a passar, todavia, nesta era de cibernética e de 

contadores electrónicos, que porventura transformará dentro 

de algum tempo a maioria das definições contemporâneas 

de vanguarda e de modernidade em curiosos objectos 

de museu.» (SOUSA, 2013b; 385)5. Aqui, o crítico já tem a 

consciência plena do paradoxo da vanguarda artística. O 

sistema capitalista de circulação de obras de arte e o próprio 

sistema académico/artístico de validação do que é a arte 

absorveu a vanguarda. quanto todo e qualquer objecto e 

toda e qualquer manifestação estética pode ser enquadrada 

no «mundo da arte» então a vanguarda deixa de fazer 

sentido enquanto ruptura com essas mesmas instituições. 

A vanguarda foi derrotada por ter vencido: ao ser 

museologizada então deixou de ser avant‑garde, mesmo que 

os autores dessas obras afirmem que se tratam de obras ou 

processos estéticos contra o mercado ou contra o museu.6 

O seguinte excerto ilustra, de algum modo, isto: 

«Comecemos também aqui pela negativa: a minha guerra 

não é a vanguarda. pois que disparate; a vanguarda faz 

parte das tropas, como as patrulhas e as sentinelas e até... 

a rectaguarda. É muito importante a rectaguarda, a escola, 

o quadro (como poderia haver um exército sem quadros?) 

a caserna, o acampamento, as ordens e as suas palavras, o 

museu, a galeria e a paz afinal» (sOusa, 2013a; 47).7 

Aqui re-analisa o conceito de vanguarda à luz do seu 

sentido inicial, que vem da linguagem bélica, e ultrapassa 

claramente o conceito de vanguarda artística do princípio do 

século XX. Não abandona a palavra mas usa-a de uma forma 

enriquecida. Ou seja, relativiza o conceito até com alguma 

ironia. «No pós-modernismo foi observado, é precisamente 

este aspecto puramente destrutivo da velha vanguarda 

que é posto em questão (...) o pós-modernismo entrou 

num vivo diálogo reconstrutivo com o antigo e o passado.» 

(CALINESCU, 2000: 242). 

Esta atenção ao passado é notória em Ernesto de Sousa 

e revelada em textos que estavam até agora inéditos no 

espólio de escritos depositados na biblioteca Nacional. 

A quantidade de escritos inacabados dedicados a temas 

sobre a Idade Média, renascimento, barroco e outros 

de História de Arte, é bastante apreciável. Além dessa 

atenção ao passado também o seu interesse por Arte 

Popular, organizando exposições, escrevendo textos e 

descobrindo alguns artistas como Franklin, ou outros 

artesãos, também contribui para que o crítico valorize outras 

formas artísticas, não «cultas» que as de vanguarda. Num 

texto em que dialoga com josé-Augusto França Ernesto 

de Sousa vai defender que, simbolicamente, o país é um 

misto de Freixo-de-Espada-à-Cinta e de Paris, ou seja, que 

a cultura em Portugal é tanto influenciada pelos grandes 

centros irradiadores de pensamento e arte como pelo 

próprio pulsar local.8 Não havendo propriamente sítios 

privilegiados para uma cultura genuína, tanto erudita como 

popular e antecipando, de certo modo, a nossa actual 

mundividência de um mundo sem centros preferenciais, 

nem hierarquias estáveis, nem receitas canónicas para 

distinguir a arte «elevada» de toda uma miríade de formas 

de expressão.
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em que compara a forma do bumerangue à relação 9/10, 

o crítico afirma: «A vanguarda é como o boomerang, volta 

sempre ao lugar de arremesso.» (SOUSA, 2013a: 107). 

Caindo talvez no risco de um esquematismo excessivo, 

pode dizer-se que Almada Negreiros é vanguardista 

enquanto futurista e amplamente modernista, e que 

Ernesto de Sousa é neo-vaguardista (conceptualismo 

e neo-conceptualismo, happening, movimento Fluxus, 

videoarte, instalação) e que essas neo-vanguardas já são 

pós-modernistas. 

Ernesto de Sousa, pouco depois da morte de Almada, 

em 1970, desenvolveu algumas iniciativas de valorização e 

defesa de uma parte do património deixado pelo autor de 

O Dia Claro. 
Em 1983 o autor publica, por fim, o trabalho que 

desenvolveu com Sarah Afonso na catalogação dos 

desenhos de Almada referentes ao tema «Maternidade». 

Esse trabalho de recolha e organização desses desenhos 

inéditos teria sido feito anteriormente, em 1971. «Trabalho 

com Sarah Afonso para re-ordenação e classificação da série 

de desenhos inéditos a que dei o título Maternidade. Viagens 

com S.A. ao Porto para a publicação em fac-símile daqueles 

desenhos.» ( SOUSA, 1983b: 42). 

Trata-se de um conjunto gráfico de ressonância picassiana. 

Desenhos rápidos, à pena, profundamente solares e 

genésicos, e, em quase todos, a figura da mãe está deitada 

na terra projectando o filho no ar; simbolicamente trata-

se da mãe-terra a projectar a vida acima da superfície, 

esse movimento que a matéria animada faz ao sair da terra 

(matéria mineral, inanimada).

«Os desenhos de 1948 com o tema maternidade, realizados 

num só dia sereno, em bicesse, rodeado por uma 

agricultura de amor têm esse carácter de um sinal sagrado. 

fiG. 2  Livro de desenhos de Almada, 
organizado e prefaciado por Ernesto de 
Sousa
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9  A expressão «já só respiro até aqui», 
estranha neste contexto refere-se, segundo 
o autor, a um dito de Almada perto da sua 
própria morte.

10  Texto com o nome «Eu Também Sou 
Pintor», publicado no Mundo de Almada, n.o 
2, 1984, pela Fundação Calouste Gulbenkian 
(Trata-se de um «jornal da Exposição»). 
Actualmente só há notícia segura do 
paredeiro de três painéis completos que estão 
na Centro de Arte Manuel de brito, em Algés. 
Trata-se de Gato Félix, que está exposto e 
nas reservas estão os painéis Jazz e Bar de 
Marinheiros (que entretanto foi rebaptizado, 
discutivelmente, como Personagem de 
Comédia de Arte).

11  O Nome de Guerra, aparece ora citado 
como novela ora como romance. Trata-se de 
uma novela, porque o desenrolar do tempo e 
das acções são feitas de forma linear.

e por isso dissemos que constituem também como que 

um rito de passagem. do real rugoso à verdade que não 

consente ofensas nem desilusões. uma despedida. uma 

forma de aceitar a morte: já só respiro até aqui. Vão‑

se construir andaimes: a obra do futuro é uma incógnita 

maior.» (sOusa, 1983a: 23)

rito de passagem do não-ser, do inanimado, para a vida, 

e, por isso mesmo, com uma profundidade antropológica e 

sagrada.9 

Em 1971/72 realiza uma operação de salvamento do que 

sobrevivia dos painéis, datados de 1927, de Almada em 

Madrid, no Cine San Carlos. A Guerra Civil Espanhola e 

décadas de mutação urbana haviam elidido intervenções 

de Almada noutros edifícios. Essa operação é um gesto 

proto-museológico, uma primeira abordagem na recolha 

de património do grande artista que corria o risco de vir a 

desaparecer. 

quando Ernesto de Sousa procura o que terá sobrado 

dos anos de Madrid de Almada num primeiro momento 

só encontra fragmentos dos outrora painéis da fachada 

na cave do Cine-San Carlos. A fachada estava totalmente 

modificada, os painéis haviam desaparecido. Mas, depois 

de várias diligências, o crítico percebe que os painéis do 

interior ainda existiam e que estavam cobertos com cartazes 

publicitários de filmes. Esses mesmos cartazes teriam 

funcionado como uma camada protectora aos painéis de 

estuque, um material frágil. 

No fim desta operação de salvamento, escreve:

«Os painéis do Cine san Carlos, de madrid (fachada e 

hall) “eram” doze. trouxemos para portugal oito, mais 

ou menos completos: “restos” de três; e só um foi dado 

como completamente perdido. em contrapartida (e 

contra o tempo), dois estão restaurados e em exposição 

no Centro de arte moderna (Fundação gulbenkian, 

lisboa) e outros dois semi‑restaurados: estes, como os 

restantes, estão à espera de restauro definitivo, segundo 

as diversas técnicas que se impuseram em cada caso, 

no instituto José de Figueiredo (lisboa).» (sOusa, 2013a; 

148)10 

O crítico sempre procurou entender e explorar, e até 

praticar, a arte mais avançada do seu tempo. Nessa procura 

refere como particularmente actual e hodierno, a obra e 

figura de Almada.

Mas, talvez o mais marcante que Ernesto de Sousa 

terá feito pela memória de Almada Negreiros terá sido a 

obra multimédia Almada, um Nome de Guerra. Um título 

perspicaz que funde o nome do artista modernista com a 

sua famosa novela.11 Trata-se de um título que reúne a figura 

e a obra, tornando-o uma nova entidade.

Trabalha de 1969 a 1983, essa obra mixed media, em que 

as características gerais são um suporte fílmico em 35 e 16 

milímetros, com múltiplas projecções de slides e diversas 

fontes sonoras, com música de jorge Peixinho interpretada 

pelo Grupo de Música Contemporânea de Lisboa. Este 

trabalho é a maior homenagem que Ernesto de Sousa faz a 

Almada Negreiros, e, simultaneamente, é também a maior 

realização artística do próprio autor. Ernesto já havia feito 

uma longa metragem, nos idos de 1962, mas agora trata-se 

de uma obra radicalmente diferente da do cineasta. Esta 

obra nunca é igual nas suas apresentações e, assim, não 

se pode dizer que resida em nenhum dos suportes 

que a contém (fitas, textos de indicação da montagem 

e apresentação, etc.)



fiG. 4  Livro sobre os Painéis de Almada 
Negreiros do Cine San Carlos

fiG. 3  Desenho de Almada sobre o 
tema «Maternidade»
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12  Texto publicado originalmente em revista 
Arquitectura, n.o 110, julho-Agosto de 1969 
com o nome «Almada, um Nome de Guerra» 
e que equaciona as relações do crítico com o 
artista e de algumas linhas mestras do então 
filme em concepção.

Obra de maturação lenta sofreu várias metamorfoses e foi 

expandida na sua concepção para incorporar outros media 
numa assemblagem de conceitos, ideias e técnicas artísticas 

de grande complexidade. No entanto, a sua elaboração, 

no início, era mais convencional, começou por ser um filme 

experimental sobre o autor de Nome de Guerra: 

«porquê almada negreiros, num filme destes? poderíamos 

responder simplesmente: porque não? mas as razões 

positivas são pelo menos rápidas de enunciar: almada 

negreiros é o mais contínuo, contraditório e vivo artista 

português, que hoje e aqui, e «sem mestre», como gosta de 

dizer o José‑augusto França, tem resistido ao epigonismo 

e às classificações fechadas dos géneros artísticos e dos 

meios artísticos. (...) é um filme com o almada e não um 

filme sobre o almada.» (sOusa, 2013a: 314 )12

O autor reutiliza materiais de projectos anteriores, como 

lhe é habitual, e muitos foram apresentados em trabalhos 

multimédia que foi fazendo durante a maturação deste 

grande projecto como Nós Não Estamos Algures (que é 

uma expressão de A Invenção do Dia Claro) e Luís Vaz 
73. A colaboração com jorge Peixinho foi omnipresente 

nestes trabalhos, sendo que o crítico não tinha uma noção 

de auctoritas fechada sobre a obra, mas sim a de uma 

construção da obra participada, não tinha uma necessidade 

narcisista de reconhecimento; todos os seus trabalhos e 

acções foram sempre pensados e desenvolvidos para a 

comunidade e com a comunidade. Isto advém tanto do seu 

passado como Neo-realista, mas também da sua evolução 

para posições próximas do movimento Fluxus, onde a 

participação colectiva é muito importante. Além de que 

a busca de experimentação em tecnologias inovadoras 

foi sempre presente, tendo-se até acentuado nos últimos 

decénios de vida do autor.

«ernesto de sousa e Jorge peixinho deram um impulso 

fundamental à exploração das possibilidades de articulação 

do multimédia como da fotografia, como da performance, 

da imagem visual e sonora, como dimensões maiores 

da cultura contemporânea, ambos muito permeáveis à 

emergência de uma nova subjectividade, afirmação de 

liberdade do sujeito na constante reinvenção de si, através 

do edifício ficcional que é produto e obra» (Candeias, 

2009: 157).

Voltando à citação de Ernesto de Sousa, este ao usar 

«com o Almada» e não «sobre o Almada» realça e resume 

a apropriação temática e não biografista que faz do autor 

de Começar. Sintetiza a atitude geral e constante que teve 

perante Almada: Ernesto, grande admirador e valorizador, 

usa-o, recriando-o. O Almada de Ernesto é uma recriação, 

uma mistura de citação com apropriação e re-utilização. 

«[O filme] (...) é a tentativa de uma experiência de 

participação, portanto, um desencontro do que o cinema 

é normalmente(...) eu parto do almada negreiros, cuja 

obra é contraditória em todos os aspectos e isso é muito 

importante. tal homem é capaz de uma adaptação social 

mas, no fundo, é perfeitamente irreverente. Conseguiu 

resistir através destes anos todos como pouca gente terá 

resistido» (sOusa, 2013a: 314).
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13  Situado na caixa 11, dossier 1.2.1.40, do 
depósito 6 da biblioteca Nacional; existe um 
excerto disponível em www.ernestodesousa.
com, mas não o texto completo.

14  O conceito de Intermédia foi cunhado por 
Dick Higgins, no contexto das actividades 
Fluxus, nos anos sessenta.

Num dactiloscrito inédito com o título «Anticinema»,13 

e datação possível de fins dos anos setenta princípios de 

oitenta, Ernesto de Sousa deixou escrito: 

«[...] fazer um filme sobre o almada negreiros? um 

documentário sobre o almada? um registo, um retrato 

“para ficar alguma coisa?”

como tudo isso seria ignominioso e pobre!

o verdadeiro (?) homem não se retrata todos os retratos 

são mentiras e ainda que um homem pudesse ser um mito 

um mito pudesse ser um homem (ó doutores! ó críticos!) 

êle está ali a trabalhar

como um operador estético

como um operário estético

como um pro vocador estético»

(sOusa, 2013a, 356)

Esta expressão (e conceito) de anti-cinema foi utilizada em 

muitos dispersos do autor, o prefixo «anti» quer dizer, neste 

contexto, não necessariamente «contra» mas «em lugar de». 

Assim o «anti-cinema» não é uma maneira de fazer cinema 

que quer destruir o cinema convencional, ou que se opõe a 

este, mas antes uma maneira outra de usar o suporte fílmico, 

deslocando a noção habitual de cinema para um novo 

género artístico, um género multimédia ou intermédia14 (bem 

ao jeito das actividades Fluxus nas quais o autor participou 

e de quem com alguns destacados criadores privou, como 

Filliou ou Vostell). 

«não é insignificante que a expressão “anti‑cinema” tenha 

entrado no seu vocabulário no mesmo momento que 

expressões como “anti‑arte” ou “anti‑pintura”. O artista 

passava a ser encarado como um “operador estético”, 

não mais por referência exclusiva ou privilegiada a um 

outro género, podendo utilizar todo e qualquer meio 

de expressão, no que concebeu a um movimento de 

des‑hierarquização e subversão da autonomia dos géneros 

artísticos e de des‑especialização da prática artística» 

(WandsChneider, 1998: 18).

fiG. 5  Fragmento de um painel da fachada do Cine San Carlos (fotografia 
de Ernesto de Sousa)
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regressando à citação acima do autor: trata-se de 

um resumo da posição exploratória e experimental das 

actividades culturais. é um excerto que também tem 

uma certa ressonância com os manifestos de Almada («ó 

doutores! ó críticos!»; note-se ainda um tom que ecoa 

o «grito» entusiasta, de possessão, do Manifesto Anti‑
Dantas de Almada). A Ernesto não lhe interessa um pendor 

biografista, académico nem informativo. 

A expressão «operador estético» foi adoptada pelo autor 

depois de um encontro em Itália em que estava, entre 

outros, bruno Munari, e agrega em si toda uma estética 

alternativa, pondo em xeque as noções tradicionais de 

«pintor», «escultor» ou «fotógrafo» para migrar para uma 

noção que envolve a arte, a vida e o espectador numa 

actividade mais ampla. Essa expressão aparece secundada 

por uma outra «operário estético», que, por parónima, pode 

sofrer da propriedade de comutação com a primeira. 

Outra das expressões que aparece neste excerto acima 

citado e que aparece em muitos outros textos é o de «pro 

vocador». Nos seus textos, Ernesto faz muitas vezes estes 

jogos de linguagem separando as palavras ou aglutinando 

outras por hífenes. Esta expressão concreta parece-me 

por demais importante. «Vocação» vem do latim, uocare, 

«chamar ou ser chamado». Assim ao desconstruir a palavra 

«provocação», destacando o prefixo «pro», desloca-lhe 

o sentido e encontra uma nova expressão que expressa 

rizomaticamente um campo semântico muito mais vasto. 

Ernesto faz muitas vezes este tipo de operações linguísticas 

nos seus textos. Trata-se de instigar o chamamento, a 

vocação, provocar a reacção, tanto no que faz (poésis) como 

no que observa e recebe a obra. Misturando os papéis de 

emissor e receptor no esquema habitual da comunicação, 

trata-se de quebrar com um sentido único e autoritário para 

um misturar de sentidos comunicativos numa troca total.

«simultaneamente a obra passava a ser concebida como 

«aberta», eminentemente experimental, eventualmente 

efémera, abandonando a segurança dos códigos 

estabelecidos para incorporar a indeterminação e a 

imprevisibilidade do processo de realização. Finalmente o 

público era chamado a participar activamente na definição 

da obra, segundo uma concepção que punha em causa e 

pretendia utopicamente abolir a fronteira que o separava 

do artista e da obra.»

(WandsChneider, 1998 18).

Assim, fazer um retrato de Almada, uma descrição 

laudatória, são acções rejeitadas, tal como Nietzsche 

dizia que os seus continuadores só o poderiam ser se o 

renegassem. Ernesto trabalha referindo Almada mas fazendo 

um objecto estético, o anti-filme, que parte da referência a 

ele mas que não se detém como objecto de estudo, trata-se 

de produzir arte experimental, sendo assim, profundamente 

almadino porque o mestre modernista também foi um 

experimentador de diversos materiais e técnicas, desde o 

desenho à pintura, passando pela dança e pela conferência 

provocadora até à palavra escrita. Ernesto, posteriormente, 

procura explorar suportes e técnicas necessariamente mais 

recentes, não procura seguir mas louvar na diferença. 

Em resumo: Ernesto de Sousa sempre valorizou e 

problematizou a presença da figura de Almada Negreiros 

na arte e cultura portuguesas como uma figura capital para 
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15  Sobre este assunto ver o Capítulo 2 do livro 
de Mariana Pinto dos Santos «Uma Teoria da 
Ingenuidade».

a compreensão da (pós) modernidade no nosso país e da 

sua presença real na vanguarda, tendo sempre uma obra 

contemporânea com o seu tempo. 

O crítico cita o mestre do modernismo abundantemente 

nos seus textos, importa dele conceitos como o de 

ingenuidade,15 faz gestos de salvaguarda, de preservação 

e divulgação sobre o património almadino, e elabora dois 

pequenos mas muito interessantes livros sobre Almada 

Negreiros. 
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josé de Almada Negreiros a 
trabalhar nos frescos da Gare 
Marítima da rocha do Conde de 
óbidos, Lisboa, [1949]



em 1938, na tábua bibliográfica da edição tardia de Nome 
de Guerra, Almada Negreiros anunciava, para publicação, 

entre vários títulos de ficção e teatro, uma espécie de 

memórias em que dava conta de como tinha sido tratado na 

vida por quem ele contactara — o que todas as memórias 

publicadas, mais ou menos acomodadamente fazem, 

prestação de contas e ajuste delas; é conforme...

O conforme de Almada era francamente confessado — e 

muito ele tinha já a contar, e muito mais pelos anos fora até 

morrer, e depois também. que nenhuma personagem da 

vida cultural portuguesa mais ou tanto como ele foi tratada, 

mal ou bem tratada, oficialmente ou em privado, como 

figura tutelar, mítica ou anedótica de um palco de pouco 

teatro, poucos espectadores e intriga bastante, de invejas 

e estupidezes... é evidente que ele as provocou também, 

no Chiado dos anos 15 e 20, em sismos de pouca dura. Ali 

teve Almada a sua primeira glória — quando o presidente da 

Academia de Ciências teve de comprar a edição inteira do 

Manifesto Anti‑Dantas que fustigava o seu negligente ataque 

ao Orpheu, em Outubro de 1915, para lhe evitar uma difusão 

desagradável. Antes e depois desta involuntária glorificação 

que lhe proporcionou júlio Dantas, Fernando Pessoa se 

tinha ocupado de Almada, dando única crítica à sua primeira 

exposição de adolescente, em 1913 (que terá visto ou não), 

ou, em Setembro-Outubro de 1916, a propósito de Orpheu, 

gabando-lhe a “personalidade distinta” e a “espontaneidade 

e rapidez” superior à dele próprio, mas hesitando de juízo 

sobre a sua Cena do Ódio, em paralelo com a própria (de 

álvaro de Campos) Ode Marítima. Mais tarde, em 1921, 

editara-lhe a Invenção do Dia Claro, tendo ou não assistido 

à conferência na Liga Naval, ao Calhariz (eu achei que sim, 

mas em ficção...).

Entre Almada e Pessoa assim tinha começado a amizade, 

outra se formando entre Almada e Amadeo, em fins de 

1916, quando ele lhe comentou, em Manifesto, entusiástico, 

a exposição feita em Lisboa, na sala da Liga Naval da sua 

conferência de cinco anos depois. 

De um e de outro, Almada escreveria mais, na morte de 

“Fernando Pessoa, o poeta português”, em 1935, na ocasião 

da primeira retrospectiva de Amadeo, em 1959 — e foi com 

José-AuGusTo frAnçA

glÓrias  
de almada

http://revistaharte.fcsh.unl.pt/rhaw2/rhaw2_print/JoseFranca.pdf
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ele que fez pacto de estudar em profundidade as pinturas 

de Nuno Gonçalves, logo em 1916... Um triângulo de forças 

culturais — que haverá de considerar de dois a dois ângulos 

de diferente abertura geométrica, que desde o tempo do seu 

traçado tem necessariamente tido medição diferente. Mas 

sobre o qual não se deve parar de reflectir, se pretendermos 

algo entendendo de (por assim dizer) Portugal — do 

século XX, mas de antes também, e de depois.

As anunciadas “memórias”, de 1938, se na verdade 

foram escritas ou anotadas, andam perdidas, que, entre 

muitos e muitos desenhos, mala haverá, como a de Pessoa, 

com manuscritos de que falou, e outros que entretanto 

apareceram, para “Obras Completas” já por três vezes 

começadas a editar em empresas diferentes e substituídas; 

e ainda também, em 1997, na editora Nova Aguilar do rio 

de janeiro. Foi aí num volume de papel bíblia — como só a 

Fernando Pessoa fora dado — que por estranhas e sempre 

misteriosas razões do mercado luso-brasileiro, não teve 

difusão em Portugal — tão cómodo volume, muito ilustrado 

e com estudo introdutório, com tudo o que então havia 

para ler do autor. Uma glorificação também, que importa 

contar e somar às das outras edições portuguesas. E juntar 

igualmente às exposições retrospectivas e gerais que lhe 

correspondem, desde 1984, no Centro de Arte Moderna 

da Fundação Gulbenkian e em 1993, no Centro Cultural de 

belém, glorificações de mais ou menos, que já vamos notar, 

na sua importância espectacular e na competência posta nas 

suas organizações — tão difíceis sempre...

Mas estamos já, aqui, em edições e exposições, para além 

da vida do próprio autor, terminada em 1970 — e logo depois 

da maior glorificação vivida, com leilão do seu retrato, 

é claro que de Fernando Pessoa, em preço disputado, 

descomunal no mercado nacional então em “boom” 

marcelista. “Vitória de todos os portugueses”, disse Almada 

à imprensa.

De todos, seria? Ou daqueles que, ao mesmo tempo, e 

excitados pelos 1300 contos de reis do preço do retrato (de 

Pessoa, repare-se) deram audiência “record” ao programa 

“zip-zip” do Solnado, mais popular ainda, nos hábitos, já, da 

televisão! Catódica glorificação que vale o que vale, e muito 

foi na sociologia destas coisas da comunicação.

recuemos, porém, no tempo, e lembremos a primeira 

crítica de arte (após, é claro, a de Pessoa), do jornalista, 

intelectual e boémio do Tavares rico que era, em 1925, 

Vítor Falcão. Tratou-se de quadros exibidos no “Salão 

de Outono” desse ano que se destinavam à brasileira do 

Chiado, duas pinturas que o “desenhador” Almada Negreiros 

então abordava em técnica — e que, mal recebidas pelos 

frequentadores do café, com troça do Sempre Fixe, iam ser 

ícones da segunda geração do modernismo português, em 

seu sítio até 1971, recuperadas depois para o museu moderno 

da Gulbenkian. O artigo de Vítor Falcão foi, na verdade, mais 

satisfação que glorificação que as telas inauguradas a seguir 

não confirmaram — antes que o tempo, etc. etc....

Não tinham tido sucesso os bailados que Almada 

aristocraticamente tentou pôr de pé, com D. Helena 

Castelo-Melhor, amador sem “danseuses” que se vissem, 

e com um músico mais (ou menos) que discutível, o rui 

Coelho, em grave conflito — e a declaração, que então fez 

publicamente, de não tornar a fazer fosse o que fosse, de 

arte, no seu país! País que deixou em 1927, para parar e ficar 

em Madrid, adoptado pela tertúlia do Pombo, a brasileira de 
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lá, onde Gomez e la Serna, futurista de 1910 (que conhecera 

em Lisboa, onde se instalara, com a sua verve original e 

castiça) o fez receber de braços abertos, logo para uma 

exposição — e uma crítica de António Espina que foi nova, 

segunda, terceira, quarta glorificação. Como só Madrid teria 

podido fazer-lhe, então, para quarto ou cinco anos de vida 

profissional.

De lá trouxe Almada, quando em 1932 regressou a 

Lisboa-Chiado, uma conferência para fazer, e uma peça 

de teatro de paralela lição — como de Paris trouxera a 

Invenção do Dia Claro. Mas a maturidade lhe foi desfavorável 

(nas diferenças internas da Presença) e para um ignorado 

colaborador d’ O Diabo, de veia realista-social, esta literatura 

era “inútil”, de “comparsas” só “preocupados com problemas 

pessoais”, “fraquejando” na sua “tentativa de pensamento 

original” — ou “gongórico”, em “pretensões metafísicas 

moralistas”, com “mais devaneios que ideias” e praticando 

uma “ingenuidade” que “soava a fabricada”, como dissera 

o outro, que era josé régio... E só Vitorino Nemésio, 

com outro tipo de inteligência sensível, soube escrever 

o elogio da “clarividência psicológica, mais especulativa 

que aplicada”, que era mesmo o do autor, na “linearidades 

prodigiosas” do seu estilo literário, que assim era, vindo da 

lição do desenho que também praticava...

Não chegou isso para salvar o romance do banho de 

mediocridade destes anos nacionais — e só vinte anos 

depois ele seria lido, já veremos como.

Porque em matéria de glorificação de que aqui se trata, 

os anos que entretanto correram, desde a exposição dos 

“30 Anos de Desenho”, os êxitos das gares marítimas e 

já da sede do Diário de Notícias e da Igreja de Fátima, 

foram vitórias contestadas se não atacadas. que devia o 

Senhor Presidente do Conselho, em protesto que lhe foi 

dirigido, proibir que a tão bela Avenida da Liberdade foi 

viciada por uma arquitectura assim modernista, e o Senhor 

Cardeal Patriarca também devia proibir que um templo 

da cristandade pudesse ter tal aspecto. E a Exposição 

do regime, este “Mundo Português” que, pensado em 

boa hora (depois péssima, com o eclodir da guerra, 

mas disso não podendo afinal tirar benefício ideológico 

— não fora bernanos!), para apoteose nacionalista, 

objecto foi de antecipadas críticas contra o modernismo 

judaico-bolchevista que o ia dominar...

Felizmente o Cardeal Cerejeira recebeu bom conselho, 

e Salazar também, dos arquitectos que, via a fidelidade 

certa de António Ferro, lhe garantiram a imagem histórica 

mas ainda internacional que lhe convinha, em obras de 

Cottinelli e Cristino). E, entretanto, as gares, que se abriam à 

navegação colonial do Estado Novo tinham bem cumprido 

a sua função — sempre com o profissionalismo de Pardal 

Monteiro a que Almada era o único pintor (e vitralista) a dar 

a devida colaboração. Como a dera, mais do que qualquer 

outro artista, à exposição de belém, o que toda a gente 

podia constatar, e começar a admitir, quiçá, a apreciar. 

Porém...

O prémio de desenho, no salão do S.P.N. em 1942, era 

esperado e então incontornável; o de Pintura foi mais díficil. 

Em 1946, dado a uma obra a que, para o efeito, o artista 

imprimiu algum carácter expressionista. Almada tinha-se, 

em 1936, oposto ao salão oficial, e criticara António ferro 

numa conferência de então, numa realização rival de 

Independentes, ao Chiado. A sua presença, em tais salões 
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foi sempre propositadamente rara, para que constasse. E, 

evidentemente, o Nome de Guerra não foi apresentado ao 

concurso literário anual do organismo da propaganda de 

que Salazar inaugurara os prémios. quem teria recebido o 

prémio do romance em 1938?...

Mas foi em 1944 que uma conferência de Almada, 

anunciada nas salas do Diário de Notícias e com noticiário de 

primeira página pode dizer-se que alvorotou Lisboa. Almada 

falava simplesmente de Homero, de que na cidade, senão no 

país, havia muito vaga notícia; e o artista, ainda de sulfurosa 

fama futurista, ia explicar-nos quem ele era, no mais 

profundo da cultura ocidental! Fazia-o na sequência dos 

textos que publicara numa efémera revista de sua invenção, 

Sudoeste, em 1935, que passaram desapercebidos, como o 

último artigo que ali Pessoa escrever, “Nós o Orpheu” — que 

muito explicava do que em Portugal mudara, comparado ao 

artigo vizinho de Gaspar Simões a falar de “os da Presença”. 

Unidade e variedade, que Almada vivia, explicando, ele, a 

sua posição, neste sudoeste português da Europa, da Grécia 

vindo. A conferência de 1932, a revista de 1935, o Nome de 
Guerra em 1938, tinha sido desentendidos — glória que não 

lhe foram. Porém, os anos 40 haviam de trazer a Almada 

o reconhecimento que ele buscava, e a conferência sobre 

Homero (“um homero acaso”, troçou-se) no meio deles, 

e das pinturas de belém e das Gares, foi uma espécia de 

“pivot” da segunda metade da sua vida.

Porém, ao fim do decénio, terminados os frescos da Gare 

do Conde de óbidos em 1949, algo aconteceu a Almada que 

marca, em negativo e logo de maneira positiva, por reacção, 

a sua situação na vida portuguesa.

Foi o caso do feroz ataque político e ideológico que o 

pintor sofreu pelo que realizou nas duas paredes da grande 

sala da gare — numa principalmente, onde compôs uma 

partida de emigrantes para a sua fatalidade, defronte de 

cenas ribeirinhas de Lisboa.

Ainda há pouco, Almada terminara a decoração da 

primeira gare, vizinha (um corredor devia ligar no projecto 

inicial as duas construções de Pardal Monteiro), com a 

história da “Nau Catrineta”, em doce romantismo popular 

de meninas no laranjal, e um cavalo alado de inspiração, a 

par do arcanjo salvador do naufrágio. Uma paleta amável de 

azuis e rosas enchia a grande parede, que teve a admiração 

de todos os visitantes e passageiros das áfricas e brasis — a 

que era dada, de fronte, a uma imagem saudosa de Lisboa, 

com barcaças recortadas sobre a velha Sé, peixeiras e 

carvoeiras - “quem nunca viu Lisboa, não viu coisa boa!”. E 

ainda se evocava a “terra onde nasci”, numa ermida de aldeia 

em romaria, e o D. Fuas roupinho escapando ao demónio, 

na Falésia de N. Senhora da Nazaré, ele que fora, mesmo 

vestido de cavaleiro nobre de tourada do Campo Pequeno, 

o Primeiro Almirante da Esquadra do Tejo. A mitologia 

popular da cidade, em suas lendas, teve o elogio de páginas 

da revista luxuosa do regime, a Panorama, num artigo do 

recente director do Museu da Arte Contemporânea, Diogo 

de Macedo, que sempre seria reticente à arte de Almada, na 

sua geração comum.

Tudo ia pelo melhor na aceitação finalmente adquirida 

desta arte que era, há meia dúzia de anos já, proposta com 

uma agradável eficiência, de admirada profissão, inventiva e 

técnica. quando, na campanha logo seguinte, da decoração 

na nova gare, outro esquema pictural se inventou, numa 



RHA 02 249 GlÓRiAs DE AlMADADOSSIER 

–
–
–
–
–
–
–
–
–

temática bem diferente e dramática. A Lisboa de um dos 

trípticos não deixava de ser um cenário quieto e vazio para 

se animar em cenas de um realismo agressivo em seus 

detalhes de domingo vivido em esforço de trabalho, mais 

do que neo-realista se diria, que as tristezas de um lazer 

pobre não compensam, nem num interior burguês que se 

apercebe, de janela aberta e natureza morta. 

Era isso, porém, o menos — que, na parede fronteira (e 

em formas pós-cubistas inesperadas — o que mau era...) 

sucedia-se, cortada pelas divisões das pilastras, uma outra 

cena — de miséria e desgraça sem fim... Era a Emigração 

que dali mesmo, fisicamente e historicamente, partia. E que, 

tal como os também mais pedintes da cidade não podia ser 

dada a ver, sem vergonha social!

Foi essa a razão do ataque cerrado da parte de um 

deputado, da União Nacional, obviamente, que outro 

partido não havia, sendo o único e que jamais podia ser da 

“Direcção” que Almada um dia sonhara... Havia que destruir 

essa ofensa ao Estado Novo que etc., etc. Houve então 

prudência governamental — que o caso era grave demais 

e a política nacional atravessava mares tempestuosos no 

após-guerra, com possibilidade de protestos públicos que 

a censura e a polícia política dificilmente podiam prevenir. E 

tal prudência aconselhou submeter o problema à 6ª secção 

do Ministério da Educação (Nacional, na circunstância) que 

era presidido pelo Director do Museu de Arte Antiga, joão 

Couto, homem de grande honestidade, embora discordante 

das teorias de Almada sobre “os painéis”. Deu ele a sua 

opinião crítica sobre os frescos postos em questão, favorável 

à sua conservação, num parecer oficial que foi seguido, 

calando, por ordem superior (que nestas coisas há sempre 

um superior) o energúmeno da deputação — cujo nome não 

vale a pena referir. Mas penas de investigação nos arquivos 

do ministério, vale certamente — e permito-me deixar aqui 

a sugestão à comissão organizadora deste colóquio, de 

providenciar a publicação do texto numa edição condigna, 

neste 120.o aniversário que se comemora. Glória nefasta 

de ter sido objecto de um proposta de destruição — maior 

glória de ter beneficiado de uma opinião salvadora de 

grande e rara dignidade, dadas as forças influentes em jogo.

Os anos 50, esses abriram-se para Almada com uma 

exposição de inauguração de uma pequena galeria de arte 

que tentava improvável sorte, sozida sua espécie, e primeira 

após a UP que António Pedro pretendera fazer viver vinte 

anos atrás — e onde Almada também expusera em 1933. 

que, nestes dois terços de século XX português, tudo esteve 

sempre em tudo — é só preciso sabê-lo ler.

Almada não expunha há dez anos e foi um êxito: pequena 

glória que a “Galeria de Março” podia oferecer, ela relançou, 

porém, o renome, a fama e proveito de Almada. Nesse 

mesmo ano, uma revista de pequeno porte, nesse número 

titulada Bicórnio, publicou-lhe o longo poema inédito, de 1912 

e então relido e terminado: Presença — “presença de cada 

qual”, na “Luz tal e qual”... Nesse número houve “hors-textes” 

de António Pedro, no seguinte havê-los-ia de Almada. Em 

1954, Almada pintou, de lembrança, o retrato de Pessoa por 

encomenda do restaurante dos Irmãos Unidos do rossio — o 

tal quadro que, quinze anos depois, seria vendido em leilão 

por preço “record”... Em 1955, na Faculdade de Ciências 

expôs ele a teoria sobre a composição d’ “Os Painéis” numa 

constância de investigação que há quarenta anos começara 

em cumplicidade com Amadeu, e daí a cinco anos concluiria 
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numa série de nove entrevistas publicadas no Diário de 
Notícias de importância fundamental para um corpo 

teorético que, em outros títulos de pequena publicidade do 

autor, ultrapassava bem a ideia d’ “Os Painéis” e resistia, e 

havia de resistir, a todas as pesquisas históricas, na mitologia 

que, afinal, lhes cabe... poeticamente. 

E a surpresa de, num inquérito da revista já citada (e que 

então se intitulava Tetracórnio) sobre os livros do século XX 

que valiam a pena de ler, Nome de Guerra aparecer citado 

em grande maioria de votos (e pelo melhores respondentes... 

quantidade e qualidade...) foi, sem dúvida, quase vinte 

anos depois do seu insucesso, não só bom sinal para a 

nossa literatura, mas glorificação do autor em questão. De 

lamentar, porém, que a reedição logo feita pela ática, que 

publicara nos anos 40 os volumes de inéditos dos quatro 

Pessoas, tivesse sido péssimo negócio, confessado pelos 

editores...

Outro desaire Almada sofreu em 1956, mas que também 

representa paradoxalmente, uma glorificação, quando 

outro editor pretendeu publicar um grande estudo sobre 

a sua obra. O livro não foi editado (nem então escrito pelo 

autor contratado), por uma questão de direitos autorais 

das reproduções, que o pintor (justamente) exigia, mas 

que estavam bem fora dos hábitos e das possibilidades do 

mercado. E em vez de ter sido Almada o sujeito do primeiro 

estudo crítico e biográfico de arte, de necessária densidade, 

que em Portugal se editava, foi, por troca do editor, e 

com mesmo autor, Amadeu o beneficiário de tal situação. 

Diga-se, aliás, que sem sucesso mercantil, e podendo 

perguntar-me se um livro sobre Almada o teria tido então... 

significativo é, porém, que fosse Almada o artista escolhido 

em primeira mão, para o efeito — efeito que, como se sabe, 

viria a verificar-se só em 1974, após a morte do artista, 

embora redigido, mas que sem ele o pudesse ter lido, desde 

fins de 1970. Note-se que, muito mais ligeiro de intenções 

e de páginas, numa colecção de “Arte Contemporânea” da 

Artis que desde 1957 se editou, antecipando-lhe Vieira da 

Silva e Amadeo, um Almada saiu cem o N.o 14, em 1963, 

por atraso involuntário, outra vez por razões de direitos só 

resolvidas em quatro anos. Foi também primeira (e modesta) 

espécie da sua bibliografia passiva, pequena glória que se 

visse. Outra lhe fora trazida com a primeira representação 

teatral de obra sua, em 1949, no Teatro-Estúdio do Salitre — 

mas no quadro de uma intenção de renovação dessa arte, 

em Lisboa com uma peça escrita em 1919, Antes de começar, 
que falhara hipótese de estreia no Teatro Novo do António 

Ferro, em 1925. Ela voltaria à cena em 1963, na Casa da 

Comédia do seu amigo Fernando Amado — que, ao mesmo 

tempo, montou a mais importante peça Deseja‑se Mulher, 
escrita já em 1928, em Madrid, num díptico de Tragedia de la 
unidad, com o propósito registado do seu “1 + 1 = 1”. Aplauso 

e secreta satisfação de Almada — que, já se disse, era ele 

próprio teatro...

Mas outra glória de Almada foi, em 1958, a selecção, por 

jorge de Sena, para uma antologia de poesia do século 

XX, reunindo peças mais ou menos desleixadas, por razões 

de cultura ou de gosto, da Cena do Ódio, de 1915, que pela 

primeira vez era publicada por inteiro, com a sua feroz 

grandeza de poema maior do seu tempo modernista, 

finalmente publicado — e por quem, que quem escolhe 

garante...
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E tal garantia foi dada a Almada no quadro de um curso 

regular de “Formação” Artística, em 1969, na Sociedade 

das bela Artes. Nesse ano, jorge de Sena vindo a Portugal, 

do seu exílio, juntou-se a mim, a josé blanc de Portugal 

e a Ernesto de Sousa para um programa de lições sobre 

Almada — a que ele ainda pode assistir. Tratava-se da sua 

poesia, da sua geometria e de um filme em projecto, em 

campanha e em curso infindável e reactivo, que Ernesto 

de Sousa mais exporia na revistinha Pintura e Não da AICA 

— e viria a mostrar no estado em que se ia encontrado, no 

ACArTE da Fundação Gulbenkian. Na revista da qual, a 

Colóquio, no seu último número ainda de “Artes e Letras” 

consagrado, com muita colaboração, ao recente falecimento 

do Artista, de novo Ernesto de Sousa falaria no seu projecto 

e sonho que levaria incompleto até ao fim da sua própria 

vida. No que terá sido uma das mais belas, por incompleta, 

glorificações de Almada Negreiros... Ao fim da vida de 

Almada se chegara — mas nos penúltimos anos dela três 

coisas importantes couberam, para a sua complexa glória. 

Em 1961, terminou ele a encomenda da decoração dos 

quatro edifícios da Cidade Universitária que Pardal Monteiro 

projectara — e nas suas fachadas gravou as séries de figuras 

de Letras, Leis e Filosofia que ilustraram o país. Mas ficou 

por preencher o espaço que, na Faculdade de Direito, ele 

reservara à exposição da sua amada teoria do “relação 

9/10”, de proporção mítica se não mágica — por interdição 

do Ministério, de que se queixou em entrevista (Diário de 
Notícias, 20.3.1966), grande ou maior mágoa de vida, que aí 

finalmente queria exprimir-se — e assim glória negativa teve... 

Na nova biblioteca Nacional não teve infelizmente Almada 

a colaboração de pintura ou tapeçaria que em principio 

devia ter tido, não fora substituída oficialmente a intenção da 

encomenda. A meio dos dez anos que lhe restavam, Almada 

comemorou ainda, num livro em “dépliant” (como fizera no 

seu poema Litoral de 1916), os 50 anos do Orpheu de 1915. 

Fê-lo em memória de gente e situações ou, por assim dizer, 

da pátria que fora, com cinquenta anos dela. A propósito da 

qual contou uma anedota — que me permito guardar para o 

fim desta introdução à glória de Almada. O fim da obra de 

Almada foi, como já se viu, numa parede gravada no átrio da 

Fundação Gulbenkian — este magnífico poema gráfico que 

se intitula Começar como é, em “Da capo” de uma obra ou 

de uma vida. Em 1957, ao primeiro salão da Fundação, trouxe 

ele quatro telas abstractas, a preto e branco, diferentes 

de tudo o mais, na grande sala da S.N.b.A. em que, 

desacompanhadas, assumiam o topo, em “hors contexte”, e 

logo prudentemente postas em “hors concours”, para não 

concorrer ao grande prémio, tendo felizmente chegado 

atrasadas... vinte e cinco anos depois, Fundação lhas 

adquiriria.

A conferência que o artista fez, não melhorou a recepção, 

ou antes pelo contrário. De qualquer modo, porém, Almada 

afirmava-se único pintor abstracto, na geometria desejada 

que lhe seria garantia de vida! que glória maior supor-lhe? 

Daí em diante seria, como foi, o trabalho insano para chegar 

à parede da Gulbenkian.

A sua leitura crítica só seria feita em 1993, pelo Prof. j. 

Furtado Coelho numa conferência que devia ter sido lida 

defronte da parede, mas, por razões de intendência, não 

foi assim e o texto foi recolhido, com separata rara, na 

Colóquio/Artes N.o 100, ao “Ano Almada”, no seu centenário, 

consagrado, por segunda vez, após um número em que se 
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marcava o início das comemorações. Aqui, a revista fez capa 

com os quatro quadros de 1957, no outro número nela pôs 

um excelente projecto de monumento, de josé joão brito.

As manifestações do centenário de Almada foram várias, 

oficiais e não — mas a elas todas se adiantou o Presidente 

Mário Soares mascando o seu início, por assim dizer, moral, 

defronte dos frescos da Gare de Conde óbidos — os tais que 

tinham sofrido ameaça nacionalista. Com ele, uma leitura 

de poemas por Mário Viegas, coube-me assinalar o facto, 

comentado, ao mesmo tempo, na Colóquio/Artes, o que as 

comemorações tinham sido, incluindo a grande exposição 

retrospectiva no Centro Cultural de belém.

Foi ela a segunda que se realizou: a primeira tivera 

lugar em 1983, no Centro de Arte Moderna da Fundação 

Gulbenkian, que assim desejava instalar-se criticamente. Nas 

suas boas intenções, digamos que, falta de programa uma, e 

por demais confusa a outra, nenhuma delas foi o que devia e 

podia ser para a glória de Almada. Melhor, na sua modéstia, 

foi a exposição do “Escritor e o Ilustrador”, na biblioteca 

Nacional, em 1993 também. Em 1971 foi levada uma boa 

selecção à bienal de S. Paulo, que Fernando Azevedo 

comissionou; o conjunto especial teve Almada na frustrada 

bienal Internacional do Desenho, que em Lisboa se realizou, 

em 1979 — com uma admirável e individualíssima situação 

demonstrada.

Colóquios sobre Almada Negreiros, organizou-os o Centro 

Nacional de Cultura já em 1976, a Fundação Gulbenkian em 

1885 e a Fundação António de Almeida, do Porto, em 1996, 

de dez em dez anos. Em 1985, pude eu perguntar em título, 

“Almada, porquê e para quê?” “The unanswered question” 

foi-lhe o título traduzido, numa revista inglesa...

Não lhe daremos também resposta neste colóquio que 

aqui e hoje se realiza — mas bom, e necessário, é, que novos 

críticos e novos leitores a procurem, como, desde o primeiro 

texto que sobre Almada se escreveu, há exactamente cem 

anos (por sinal que da autoria de Fernando Pessoa), se vem 

buscando. E, agora mesmo, o Chiado em festa também se 

lembra de Almada...

que mais? Nome de Guerra adaptado e levado ao palco 

do S. Luiz em 1993, por Germana Tanger — e tão mal visto! 

Uma adaptação cinematográfica fora já desejada em vão 

por Artur Semedo, a redescoberta e salvação de uma 

importante decoração temática numa moradia do restelo, 

por barbara Aniello, em 2009, uma antologia do que 

Almada Dixit, em 2009 (por j. Furtado Coelho) — à qual, em 

prefácio, acrescentei a tal anedota por ele, Almada, contada, 

da pergunta que Mário Sá-Carneiro lhe fez, a saber de que 

tinha ele medo neste mundo. “Da estupidez” foi a resposta 

de Almada. “Não vale, você já sabia isso de cor!”. E podemos 

crer que sim — ou quem mais do que Almada poderia 

saber?...

que mais? Teses universitárias, desde 1965 e 1967, novas 

edições prefaciadas do Nome de Guerra, em 1987 — e no 

ano seguinte, a raridade de uma edição francesa, outras 

cabendo a La Scène de la Haine, “un poème excorcisme” 

e à Engomadeira — quando, na revista Europe, em Paris, a 

“presence d’Almada” era marcada pela sua equação “1+1=1” 

— em contas que importa sempre e internacionalmente 

saber fazer. Entrarão elas, dando-lhe sentido moral perfeito, 

no mundo “numérico” a que passamos a sacrificar a nossa 

existência, se não a nossa vida (lembremos a distinção de 

Almada)? Assim também não foi (e é) a composição do 
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Começar o maior exemplo (há muito o acho eu) de “arte 

conceptual” em que “an idea is an ideia is an idea?”

... Um dia pus em ficção os anos 20 de Almada, levando-o 

de barco (com o seu Anjo da Guarda) para Cadiz, a caminho 

de Madrid, em 1927 — zé que ele era, deixando “os Outros” 

em Lisboa. E de outra vez descrevi, em ficção também, os 

últimos momentos dele, passados no quarto em que Pessoa 

morrera também, 35 anos antes (q.e.d. — poderá dizer-se?). 

“judite apareceu-lhe então, aos pés do leito, toda nua e 

defeituosa de corpo, como minuciosamente a desenhara. 

“Nome de Guerra” o seu, e “vampa” ensinara a vida a 

Antunes, como se o fizesse a ele. A vida de Lisboa, que 

foram a sua, virada ao Tejo, aos saltimbancos do cais (...), a 

sua presença inteira na terra necessária em que vivera, onde 

inventara o Dia Claro. repetiu ainda “Luz, a Luz tal e qual, 

que é o que é, presença de cada qual”...

... Mas o que mais pude dizer de Almada Negreiros, 

foi, há quarenta anos (e é agora, em 1970 e em 2013), 

chamando-lhe “Português sem Mestre” — ter perguntado 

(mas em vão) se foi “mestre possível de alguém”? A vós a 

resposta. Talvez.

jarzé, Outubro de 2013



josé de Almada Negreiros com 
a mulher, Sarah Affonso, e os 
filhos, Ana Paula e josé Afonso, 
no jardim da sua casa em bicesse, 
Cascais, [1950]



resumo

Em dezembro de 1957, Almada Negreiros apresentou pela 
primeira vez os seus «quadrantes», composições abstratas 
pintadas a preto e branco, provocando «escândalo». Desde 
então, e até 1983, data da sua aquisição pela Fundação Calouste 
Gulbenkian, estas pinturas foram exibidas em várias exposições, 
comentadas na imprensa e analisadas, numa perspetiva 
«geométrico-simbólica», por Lima de Freitas. Tornaram-se, assim, 
referenciais do abstracionismo português, estando na origem 
do painel Começar, da sede da Fundação (1969). No entanto, a 
sua integração numa coleção pública demoraria quase 30 anos 
a concretizar-se, o que indicia o lento reconhecimento destas 
pinturas como paradigmáticas da produção de Almada e da arte 
portuguesa.
A análise da receção da produção abstrata de Almada Negreiros, 
desde 1957 até 1983, poderá, assim, evidenciar o modo como 
a sua obra desafiou constantemente os artistas, a crítica e as 
instituições portuguesas. 
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In December 1957, Almada Negreiros presented for the first time 
his black and white abstract paintings, provoking scandal. Since 
then, these works were exhibited in various displays, commented 
in the press and analysed through Lima de Freitas’s «geometric-
symbolic» approach, until they were finally purchased in 1983 by 
the Calouste Gulbenkian Foundation. These paintings became, 
therefore, a milestone in Portuguese abstract art, originating 
the Começar panel, in the Foundation headquarters (1969). yet, 
the long period of time before these works were integrated in a 
public collection reveals the difficulty in recognising them as a 
landmark in the artist’s career and in the Portuguese modern art 
history. 
The survey of the public reception related to Almada’s abstract 
production from 1957 to 1983, may, therefore, point out the 
permanent challenges that his work presented to the Portuguese 
artists, art critics and institutions. 
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1  Para uma leitura aprofundada sobre 
a conceção destas obras no plano da 
Matemática e da Geometria ver, nesta 
mesma publicação, os estudos de Pedro j. 
Freitas, «A Matemática nas Obras Número e 
Começar» e de Simão Palmeirim, «Geometria 
na obra abstracta de Almada Negreiros - 
quatro composições de 1957».

mais do que qualquer outra obra de arte realizada 

por Almada Negreiros, as suas composições 

abstratas suscitaram reações diversas e leituras variadas, 

da artística à filosófica, da matemático-geometrica à 

esotérica. Executadas desde o final dos anos 50, essas 

composições resultaram do longo estudo empreendido 

pelo artista em torno do número d’ouro, que teve como 

base principal os painéis de São Vicente de Fora de Nuno 

Gonçalves, exibidos, a partir de 1912, no Museu Nacional 

de Arte Antiga. 

Para Almada, a busca do número d’ouro, ou seja, do 

cânone convertera-se numa verdadeira obsessão pela 

Geometria1. Mas essa busca ligava-se em primeiro lugar a um 

problema artístico — de renovação da arte — cuja solução 

encontrar-se-ia, portanto, no postulado universal e imanente 

que orientara a formulação do conhecimento pelos gregos 

antigos e que o artista identificou com a relação 9/10.

Dada a riqueza de abordagens que as obras abstratas 

de Almada nos propõem, é necessário fazer neste 

momento uma advertência, a de que esta análise 

considera-as acima de tudo obras de arte e de que defende, 

por isso, que como obras de arte foram criadas. 

Tendo em conta o panorama que de seguida será traçado, 

esta advertência não é escusada. já em 1994, joão Furtado 

Coelho, num artigo publicado na Colóquio.artes, concluiu 

que o painel «Começar deve ser visto e apreciado como obra 

de arte. […] Almada buscou, conscientemente um resultado 

“estético”». E aconselhou todos os que se aproximassem 

do painel da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) que 

esquecessem «os números e “expressões matemáticas” que 

aparecem aqui e ali; e procurem apreender a “sinfonia” de 

linhas e formas geométricas; procurem sentir a harmonia da 

composição» (Coelho 1994, 19).

Almada apresentou pela primeira vez os seus óleos 

abstratos, A porta da harmonia, O ponto de Bauhütte, 

Quandrante I e Relação nove/dez, em 1957, no contexto da 

primeira manifestação pública da FCG no campo das artes 

— a Exposição de Artes Plásticas. Este evento, que teve lugar 

na Sociedade Nacional de belas-Artes (SNbA) entre 7 e 29 

de dezembro, procurou promover um balanço da produção 

artística nacional da época, reunindo diferentes gerações e 

tendências. Pretendeu ainda premiar os artistas portugueses, 

tendo o júri de Premiação distinguido sobretudo nomes já 

consagrados, como Eduardo Viana, que foi Grande Prémio 

de Pintura com a sua Natureza Morta. Dordio Gomes, que 

apresentou um retrato de família e um Auto‑retrato, e 

Abel Manta, com duas paisagens de Lisboa e um retrato, 

fiG. 1  Almada Negreiros — A porta da 
harmonia, O ponto de Bauhütte, Quadrante 
I e Relação 9/10 
1957 
óleo s/ tela, 60x60 cm 
Col. Centro de Arte Moderna, Fundação 
Calouste Gulbenkian 
Imagem da Exposição de Artes Plásticas da 
Fundação Calouste Gulbenkian: Pormenor 
topo direito. SNbA, 1957 
© Foto Abreu Nunes, FCG-bA
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2  Esta apreciação não deveria certamente 
representar de forma unânime a posição de 
todos os elementos do júri de Premiação, 
que, sendo constituído por kevork Loris 
Essayan, reynaldo dos Santos, Diogo de 
Macedo, Carlos ramos, Lino António e 
joaquim Sellés Paes, teria posições diversas 
acerca das mais recentes pinturas de Almada.

3  O Grupo de Artistas Portugueses foi 
criado em 1945 e formalizado em 1946, 
derivando da reunião dos membros de dois 
grupos anteriores que se tinham extinguido 
entretanto: Grupo Fernando Santos e Círculo 
Mário Augusto. Constituído no seio da SNbA, 
este Grupo requeria que os seus elementos 
fossem sócios da Sociedade. Os artistas que 
constituíam este grupo permaneciam fiéis à 
estética naturalista, que se impusera na arte 
portuguesa na segunda metade do século xix.

receberam o 1.o Prémio de Pintura. Almada Negreiros foi 

também premiado, tendo recebido uma distinção especial, 

designada de «extra-concurso». (V. exposição de artes 
plásticas 1957; Oliveira 2013)

Segundo Sophia de Mello breyner, o prémio atribuído a 

este artista não poderia ter sido mais ajustado, uma vez que 

as suas pinturas encontravam-se «noutro plano do que o 

resto da exposição. Não é já o plano da existência mas sim 

o plano da essência, da regra absoluta e abstracta. Por isso 

tive a impressão de que eles presidiam a toda a exposição» 

(Andresen 1958, 4).

O lugar de destaque que as obras de Almada pareciam 

deter nesta mostra era diretamente sugerido pelo local 

que ocupavam no salão da SNbA, dominando um dos 

seus topos. Ali colocadas, as quatro pinturas abstratas 

representavam de certo modo as novas propostas da 

arte moderna portuguesa, ligadas sobretudo à tendência 

abstrata, contrastando, assim, com o topo oposto do salão, 

no qual se exibiam obras de arte relacionadas com a tradição 

naturalista. A escultura Imaculada de barata Feyo, Grande 

Prémio de Escultura, estabelecia, por isso, um contraponto 

eloquente com os óleos de Almada. A presença de ambos 

os artistas no salão da SNbA sintetizava a heterogeneidade 

das propostas apresentadas e, em particular, a bipolaridade 

Abstração / Naturalismo que foi um aspeto dominante da 

receção e crítica à exposição. De facto, a principal polémica 

relacionada com este evento prendeu-se com a exclusão de 

alguns artistas da escola Naturalista, que acusaram o júri de 

Seleção de ter privilegiado as produções abstratas. 

As pinturas de Almada, que radicalizavam de forma 

inesperada a representação do Abstracionismo na 

panorâmica promovida pela FCG, contribuíram para essa 

polémica. Na verdade, a participação do artista surpreendeu 

os visitantes e os organizadores desta exposição ao 

apresentar pinturas que se distinguiam tão claramente da 

sua produção anterior e se afastavam do reconhecimento 

público que a sua obra tinha já merecido. O prémio 

extra-concurso, que Sophia tão poeticamente justificara, 

decorreria, afinal, de uma outra apreciação da presença de 

Almada no evento da Fundação. 

Para o presidente da FCG, o protagonismo de Almada no 

panorama artístico português contrastava com as obras que 

apresentara na exposição. Numa carta enviada a um dos 

administradores da Fundação, Azeredo Perdigão justificou 

que «o mesmo desejo de não conceder prémios imerecidos 

em relação à obra exposta, embora o expositor fôsse um 

artista há muito consagrado, levou o juri a classificar “hors 

concours” a obra apresentada por Almada Negreiros. 

Efectivamente, a obra exposta não merecia um prémio, 

mas Almada Negreiros é, sem dúvida, uma das figuras mais 

representativas da arte em Portugal e uma daquelas a quem 

a cultura artística mais deve» (Perdigão 1957, 4)2.

Azeredo Perdigão expressava uma posição institucional 

face às pinturas abstratas do artista, manifestando 

uma atitude conservadora e também por isso ambígua 

relativamente à arte contemporânea. De facto, na atribuição 

de prémios, a Fundação privilegiou o percurso artístico em 

vez das obras de arte produzidas na época que a exposição 

pretendia escrutinar e da sua atualidade ou potencial 

novidade no panorama artístico português. 

Durante o período de abertura da exposição ao público, as 

pinturas abstratas de Almada foram mencionadas em alguns 

artigos, não tendo tido porém grande impacto na imprensa 

ou na opinião pública. O centro da polémica que envolvia 

o evento da FCG relacionava-se, como já foi referido, 

com os protestos do Grupo de Artistas Portugueses3, que 

representava os pintores excluídos. Foram, portanto, as 

palavras de Azeredo Perdigão que primeiramente apontaram 

para a controvérsia que as obras de Almada poderiam 

suscitar. 



fiG. 2  Núcleo da Exposição de Artes 
Plásticas dedicado aos artistas premiados: 
barata Feyo, Dordio Gomes, Eduardo Viana 
e jorge Vieira. SNbA, 1957 
© Foto Abreu Nunes, FCG-bA
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fiG. 3  As pinturas de Almada na Exposição 
de Artes Plásticas. SNbA, 1957 
© Foto Abreu Nunes, FCG-bA

No entanto, o registo fílmico, produzido pela Uliyssea 

Filme, dedicado à Exposição de Artes Plásticas, que veiculava 

de certa forma a perspetiva oficial da exposição, contornava 

a potencial polémica ligada àquelas pinturas, justificando a 

atribuição do prémio «extra-concurso». O narrador destacava 

então as «admiráveis» composições de «ordenação espacial 

a preto e branco», acrescentando que o «equilíbrio das 

manchas geométricas só parece fácil depois de feito» 

(Apontamento: A 1.a exposição de artes plásticas… [1957]). 

Os poucos artigos publicados na imprensa portuguesa que 

analisaram as pinturas premiadas de Almada destacaram o 

seu impacto na exposição e no panorama artístico nacional. 

No Diário Popular, relacionou-se a participação de Almada 

naquele evento com um «manifesto plástico»: «o grande 

inovador quis estar presente, dize [sic] aos mais novos, aos 

mais ansiosos que está com eles; os seus quadrados a negro 

e branco são um jogo de proporções e harmonias que se 

impõe como indicativo de criação artística» (C.L. 1957, 1). 

Adriano de Gusmão singularizou, tal como Sophia de Mello 

breyner, as pinturas de Almada no contexto da Exposição 
de Artes Plásticas, destacando a sua «pureza radical», que 

as colocava no «reino da não-pintura», questinonando-se 

se essas composições «não serão um inteligente e plástico 

paradoxo?» (Gusmão 1957, 8).



RHA 02 260 os «quADRANtEs» DE AlMADA: Do EsCâNDAlo à MusEAlizAçãoDOSSIER 

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4  «Almada mostrou publicamente a ossatura, 
o andaime geometrico, que usara na factura 
dos quadros patentes na Gulbenkian. Explicou 
que as linhas e os pontos, as dimensões e 
as distancias dessas construções básicas 
obedecem a proporções rigorosas e, em 
particular, a razão 9/10, que considera, 
entre todas, privilegiada para a obtenção do 
equilibrio e da harmonia […] Disse que estas 
proporções ideais são imanentes e por isso 
se encontram implicitas em toda obra de 
arte, ainda quando o artista delas não tem 
consciencia. Disse que tais proporções se lhe 
tinham revelado. Disse que a composição dos 
paineis atribuidos a Nuno Gonçalves, em cada 
um e no conjunto, foi estruturado segundo 
uma geometrização sistematica com base na 
relação 9/10 […]» (Carlos 1958, 8).

Haveria certamente dificuldade em caracterizar e 

extrair a raiz e o significado das composições abstratas de 

Almada. Mas as poucas análises publicadas sublinhavam a 

novidade, maturidade e provocação que se revelavam nas 

pinturas apresentadas na exposição da FCG. é também 

importante frisar que, nos artigos citados, não se questionou 

o surgimento desta nova fase abstracionista na carreira 

artística já consagrada de Almada Negreiros. 

A Exposição de Artes Plásticas teria ainda repercussão 

depois de encerrada. De 21 a 30 de janeiro de 1958 teve 

lugar na SNbA a exposição das obras recusadas. No mesmo 

mês, o padre Agostinho Veloso apresentou uma conferência 

também na SNbA, publicando no mês seguinte o artigo 

«belas-Artes e Malas-Artes». 

quer a conferência, quer o resultante artigo foram 

suscitados pelo evento da FCG e a polémica exclusão 

de artistas da escola naturalista, cuja produção o padre 

Agostinho Veloso colocava do lado das belas-Artes. já 

as «malas-artes» associavam-se ao «corte radical com o 

real e com o passado, isto é, com a beleza ôntica e com 

a técnica, o que tira todo o sentido, tanto à modernidade 

autêntica, como à verdadeira evolução, nessa coisa tão 

difícil de classificar, e que só abusivamente andam aí a 

enfeitar com o nome de arte» (Veloso 1958, 153). Por 

conseguinte, as pinturas de Almada representavam «enigmas 

desfigurados» que não resistiriam à passagem do tempo. 

Veloso justificava a premiação destas obras com o facto 

de estas serem totalmente incompreensíveis: «houve ainda 

outro prémio, este extra-concurso. Deram-no a Almada 

Negreiros, ninguém sabe ao certo porquê: Eu suponho (mas 

pode ser que me engane) que foi apenas pelo facto de o 

júri não ter percebido nada, no que tem sua desculpa, pois 

eu também não percebi absolutamente nada. […]. Lembrei-

me do virgulismo parisiense, quando vi o pan-matematismo 

lisbonense de Almada Negreiros» (Veloso 1958, pp. 161-162).

A reação sincera do padre Agostinho Veloso espelha 

certamente a incompreensão generalizada face às 

composições abstratas do artista. Na verdade, a explicitação 

dos princípios da Geometria que orientaram a conceção 

das pinturas abstratas de Almada e a sua ligação à História 

da Pintura portuguesa em nada contribuiu para um melhor 

entendimento destes trabalhos. Pelo contrário, a conferência 

proferida pelo próprio artista na SNbA, em janeiro de 1958, 

apenas gerou mais confusão e polémica. 

«Escândalo na Sociedade Nacional de belas-Artes» foi 

o título do artigo que noticiou a referida conferência de 

Almada Negreiros. Depois de reproduzir as explicações 

dadas pelo artista na SNbA4, o autor, António Carlos, 

sublinhou o caráter subjetivo dos «quadrantes»: «é absurdo 

pensar que os “quadrantes”, de Almada Negreiros, tenham 

o valor de simples gráficos representando sistemas de 

equações. Eles não obedecem a nenhum determinismo 

matemático: são condicionados por uma geometria lirica. 

Cumprem-se dentro de rigorosas proporções. Mas o 

esquadro e o compasso lançam-se em direcções só impostas 

pela fantasia do pintor […] (Carlos 1958, 7-8). 

Os escultores Diogo de Macedo e António Duarte, que 

assistiram a esta conferência, chegaram também a uma 

conclusão importante, a de que a chave de leitura das 

controversas composições residia no próprio percurso 

artístico de Almada e na sua postura provocadora, mas 

também de constante reinvenção plástica e poética.



fiG. 4  Exposição de Artes Plásticas: topo 
esquerdo do salão da SNbA, com escultura 
de barata Feyo, Imaculada, ao centro 
© Foto Abreu Nunes, FCG-bA
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A dimensão conceptual e lírica que estes escultores 

e sobretudo Adriano de Gusmão e António Carlos 

identificaram na produção abstrata de Almada mostra 

como um determinado núcleo do meio artístico português 

perspetivou estas obras para além dos fundamentos 

geométricos que lhes estavam subjacentes, apontando, 

aliás, para uma problematização quer do ponto de vista 

da História e ontologia da Pintura, quer do ponto de vista 

da prática criativa de Almada Negreiros. A referência 

a Mondrian e a Malevitch numa das entrevistas dadas 

pelo artista ao Diário de Notícias (Valdemar 1960b, 13) 

enquadraram as suas pesquisas na tradição pictórica de 

rutura com o modelo impressionista ainda persistente, 

segundo ele, e manifestaram também o quão consciente 

Almada estava das implicações das suas obras no debate 

artístico da época. 

O reconhecimento do lugar ocupado pelos «quadrantes» 

no contexto da pintura abstrata ou não figurativa portuguesa 

foi imediatamente manifestado no âmbito da Retrospectiva 
da pintura não figurativa em Portugal, realizada em 1958, 

na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 

josé-Augusto França, que desde o início dos anos 50 

promovera o Abstracionismo nas exposições da Galeria 

de Março (1952-1954), destacou as pinturas de Almada, 

considerando-as um dos acontecimentos mais marcantes 

ocorridos em Portugal no campo da arte abstrata. França 

não desenvolveu, contudo, uma análise clara dos aspetos 

mais significativos do Abstracionismo português, referindo, 

nas breves linhas que lhe dedicou, a problematização do 

espaço enquanto forma, da qual não era ainda possível 

extrair conclusões em termos artísticos. Mas demarcou 

uma «outra linha» associada à pintura portuguesa antiga, 

ou seja, aos painéis de Nuno Gonçalves. Almada Negreiros 

e Fernando Lanhas, que protagonizavam essa nova 

linha, apresentavam, segundo França, a produção mais 

consistente e renovadora da arte abstrata em Portugal 

(França 1958, 1-2). 

fiG. 5  Piet Mondrian — Broadway Boogie 
Woogie, 1942-43  
óleo s/ tela, 127 x 127 cm 
Col. The Museum of Modern Art, New york

fiG. 6  kazimir Malevitch — Composição 
suprematista, 1942-43  
óleo s/ tela, 58.1 x 48.3 cm 
Col. The Museum of Modern Art, New york
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Para o público, contudo, as composições de Almada 

continuavam a ser «especulações artísticas que toda uma 

Faculdade olha em silêncio, esmagada e estupefacta», como 

Artur Portela Filho notou (P.F. 1958, 4). 

O aspeto mais marcante das pinturas geométricas de 

Almada continuava a ser, afinal, o seu impacto no público. 

Nos cafés e tertúlias de Lisboa comentava-se que «“o 

Almada já não pinta, meteu-se em labirintos!”» (Valdemar 

1960a, 15). Apesar das explicações do artista, era difícil 

articular as suas pesquisas em torno dos painéis e as 

composições geométricas que apresentara em 1957 e 1958. 

Na série de entrevistas publicadas no Diário de Notícias em 

junho e julho de 1960, o artista falou sobretudo sobre o seu 

estudo dos painéis não se estabelecendo de forma clara a 

transposição para as polémicas pinturas. O seu entrevistador 

chegou, no entanto, a uma conclusão importante: «[…] 

verificámos mais uma vez que, com estes estudos 

empreendidos em torno da pintura primitiva portuguesa, 

fiG. 7  josé de Almada Negreiros — Painel 
Começar, 1968-1969 
Sede da Fundação Calouste Gulbenkian , 
1969 
© Foto Mário Novais, FCG-bA
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5  Citação de Aristóteles que era 
frequentemente repetida por Almada.

6  Frase escolhida por Almada para introduzir 
as suas obras no catálogo Retrospectiva da 
pintura não figurativa em Portugal.

Almada fez sentir aos artistas da nossa época que o 

criador precisa de uma actividade especulativa além do seu 

ofício, pois só assim poderá renovar os seus processos de 

realização» (Valdemar 1960c, 9). 

Uma das novidades desta nova intervenção de Almada no 

panorama artístico português relacionava-se precisamente 

com o aspeto conceptual dos seus trabalhos. Esta era uma 

dimensão que o público em geral ignorava, uma vez que 

se valorizava expressões mais tradicionais como o retrato, 

paisagismo ou natureza-morta, cujo tema ou conceção não 

era necessário especular. As pinturas de Almada surgiam, 

deste modo, como verdadeiros «enigmas», que remetiam 

para uma das mais importantes obras de arte portuguesa, 

mas simultaneamente resistiam a uma identificação direta do 

seu principal referente. 

quanto às instituições portuguesas, estas também 

hesitavam relativamente à produção abstrata de Almada. Tal 

como o público, a FCG privilegiava a sua produção anterior, 

pelo que a escolha da obra que iria representar o artista na 

coleção da Fundação e na sua primeira exposição itinerante 

de arte portuguesa (Arte Portuguesa Contemporânea 1962) 

privilegiaria fases anteriores da sua carreira.

Em 1962, contactado diretamente pelo diretor do Serviço 

de belas-Artes da Fundação, Artur Nobre de Gusmão, 

Almada apresentou três alternativas de aquisição, entre elas 

um conjunto de obras sob o título Relação Nove‑Dez, que 

incluía as quatro telas exibidas na primeira Exposição de 
Artes Plásticas. A FCG escolheu, contudo, uma pintura de 

1934, Duplo Retrato. Artur Nobre de Gusmão justificou a não 

aquisição das obras que a própria Fundação exibira com o 

facto de «Almada Negreiros só por acréscimo é, em algumas 

das suas últimas criações, um artista abstracto» (Gusmão 

1962, 4). 

Num apontamento sobre a referida exposição itinerante, 

Artur Nobre de Gusmão introduziu uma advertência 

bastante elucidativa relativamente à reação que a pintura 

abstrata poderia suscitar no público português: «a uma 

Exposição didáctica não convem uma estrutura que, em 

vez de cativar o público, o venha a repelir. Certas correntes 

actuais da Pintura podem muito fàcilmente provocar, em 

público menos preparado, uma reacção de choque que o 

afaste. Não tem a Fundação culpa de que seja predominante 

nas exposições que entre nós se efectuam a arte abstracta» 

(Gusmão 1962, 2). Gusmão confirmava, deste modo, que o 

Abstracionismo permanecia uma tendência incompreendida 

e distante do público português.

Porém, para o hall de entrada da sua sede, a Fundação 

encomendou ao artista um painel decorativo, decisão que 

manifesta, de certo modo, a distinção entre pintura, «arte 

maior» e artes decorativas, uma vez que essa obra viria a 

assumir claramente uma conceção geométrica e simbólica. 

Tendo em conta o trabalho já realizado por Almada na 

decoração de edifícios públicos (as fachadas dos edifícios 

da Universidade de Lisboa, por exemplo) e, mais uma vez, 

o seu prestígio, a encomenda da FCG acabou por ser uma 

decisão natural. Apesar de não ter sido possível confirmar 

documentalmente, a composição teria sido proposta pelo 

artista, que a intitulou de «Começar». 

Começar tem um programa coeso, que provém e sintetiza 

as pesquisas do seu autor, evidenciando uma teoria do 

conhecimento («a Arte precede a Ciência»5, «Geometria 

é anterior à Aritmética»6), a busca pelo cânone gerador 



fiG. 8  Pormenor do painel Começar — O Ponto 
de Bauhütte, 1968-1969 
Sede da Fundação Calouste Gulbenkian, 1969 
© Foto Mário Novais, FCG-bA 
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7  O Ponto de Bauhütte remetia para a 
sociedade semi-secreta laica existente no 
Sacro Império romano, constituída por 
arquitetos e pedreiros que mantinham o 
conhecimento do antigo cânone. Neste 
período destacava-se a Loja de Estrasburgo, 
conhecida por Grande Loja Suprema. Daí a 
reprodução da obra de Almada no artigo 
publicado por Lima de Freitas na Revista de 
Artes Plásticas ser acompanhada pela legenda 
que indica «O Traçado da Loja Suprema de 
Estrasburgo» (Freitas 1974, 6).

8  «O ponto determinado por Almada, tal 
como o marcou no átrio da Fundação 
Gulbenkian comanda, de facto, a construção 
do quadrado e do triângulo no círculo, 
contudo não está no círculo; por outro lado, 
o triângulo obtido não é equilátero e não 
corresponde, portanto, à perfeição do Três. 
[…] Pouco faltou — apenas um lampejo — 
para que Almada atingisse o rigor supremo 
que foi o único, no seu tempo e no seu país, a 
pressentir […]» (Freitas 1977, 69).

e renovador da arte, a historicidade da cultura visual 

portuguesa e uma poética existencial e artística traçada a 

esquadro: «“vou simplesmente dizer o título da obra que 

eu concluí, que é uma obra síntese de tudo o que eu fiz na 

minha vida: é a Geometria. O título é COMEçAr”» (apud 
Coelho 1994, 11). 

Almada tinha já explicado o seu painel antes mesmo de o 

produzir. Mas, a derradeira obra do artista originaria diversas 

leituras ao ponto de se ter tornado numa composição tão 

enigmática quanto os painéis de Nuno Gonçalves.

O primeiro a escrever sobre Começar foi josé-Augusto 

França, que o apresentou no número da Colóquio dedicado 

à inauguração da sede e museu da FCG. Segundo França, 

«para além do enovelamento das linhas que se cruzam, 

cortam, prolongam e ondulam, está o sentido necessário e 

oculto da obra» (França 1969, 70). Foi essa intuição de que 

existia um «sentido oculto» por detrás do painel da FCG que 

motivou toda a especulação em torno desta composição. 

regressando aos «quadrantes», estes voltaram a ser 

expostos em 1971, desta feita no brasil, no contexto da 

XI bienal de São Paulo. Tendo Almada morrido no ano 

anterior, a representação portuguesa, co-organizada pela 

FCG, não poderia deixar de homenagear este artista, a par 

de outros precursores do modernismo português, como 

Amadeo de Souza-Cardoso, Santa-rita e Eduardo Viana. 

Fernando Azevedo, comissário desta representação, incluiu 

no catálogo uma referência ao painel Começar, tocando, 

tal como França, na nota do ocultismo. Segundo ele, «ao 

mesmo tempo ingènuamente simples e poderosamente 

hermético, transmissível e inapreensível. Como são sempre 

as formas e os conteúdos mais íntimos». (Azevedo 1971, 12)

Anos mais tarde, no primeiro grande estudo monográfico 

sobre Almada Negreiros, «o português sem mestre», 

josé-Augusto França adiantou que, nas obras abstratas 

de Almada, existia uma «operação estética» subjacente ao 

desenho geométrico. No painel Começar essa articulação 

deu origem a um código/ mensagem mítica, universalista 

e intemporal, ligada à criação e origem do conhecimento 

e anterior à linguagem. França cita amplamente textos de 

Almada, pelo que é admissível concluir que o historiador 

compreendeu a produção abstrata do artista através da sua 

produção literária. 

As composições geométricas de 1957 formaram, portanto, 

previsões parcelares do painel Começar, que incluiu, entre 

outros traçados, O Ponto de Bauhütte, localizado na última 

parte da composição. Foi esta referência ao grémio de 

construtores das catedrais do Sacro Império romano que 

suscitou a inscrição do trabalho de Almada numa dimensão 

esotérica e ocultista7, que Lima de Freitas procurou explicitar 

no seu livro Almada e o Número. 
Para Lima de Freitas, Almada era também «portador 

profético de uma sabedoria perdida […] e o anunciador 

de uma nova visão» (Freitas 1977, 18), «o profeta de 

uma contra-cultura, de uma cultura-outra, anunciando o 

restabelecimento do esoterismo» (Freitas 1977, 194). O autor 

pouco acrescentou, no entanto, à análise das obras abstratas 

do artista, apresentando, aliás, uma perspetiva limitada 

à dimensão esotérica dos seus traçados geométricos e 

à reprodução do cânone. Efetivamente, considerando 

que Almada procurou reproduzir a natureza metafísica e 

estrutural do Número («geometria secreta do ser»), Lima 

de Freitas concluiu que os traçados de Almada no painel 

Começar ficaram aquém deste objetivo, faltando-lhes rigor8. 
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Tal como josé-Augusto França, Lima de Freitas suportou 

a sua análise nos escritos de Almada, olhando, contudo, para 

a sua produção abstrata como um projeto epistemológico 

e existencial e não como uma manifestação artística. Se as 

críticas iniciais não tiveram em conta, na maioria dos casos, 

o estudo que Almada vinha desenvolvendo no campo da 

matemática e da geometria, na década de 70, a apreciação 

desta produção foi sobretudo condicionada por essa 

pesquisa anterior, articulada com uma leitura simbólica 

e esotérica. josé-Augusto França foi talvez o primeiro 

a associar, mas de forma pouco clara, esses manifestos 

matemático-geométricos a coordenadas artísticas. 

Mais do que transmitir uma mensagem cifrada, a produção 

abstrata de Almada, particularmente o painel da FCG, 

correspondia a um projeto artístico pessoal que visava 

simultaneamente revitalizar a cultura visual portuguesa. 

O rigor havia que se submeter à harmonia das formas, à 

atração do olhar.

Mas, não há dúvida de que essa apreciação esotérica das 

obras de Almada foi estimulada pelo próprio artista e pela 

sua conversão em mito. De agente provocador da arte e 

do status quo portugueses a profeta de uma pintura nova 

com base no saber antigo, criador múltiplo e último e único 

sobrevivente da geração precursora do modernismo artístico 

e literário português.

Em 1983, ano da abertura do Centro de Arte Moderna 

(CAM), a FCG adquiriu finalmente as pinturas abstratas 

de Almada que exibira na sua primeira exposição. Os 

«quadrantes» foram expostas na mostra dedicada ao artista, 

em 1984. 

As composições abstratas de Almada formam um 

verdadeiro caso de estudo sobre a receção de arte 

moderna portuguesa, mostrando as reações diversas e 

os tempos diferentes com que o meio artístico, o público 

e as instituições portuguesas acolheram novas propostas 

artísticas. Essas obras são ainda exemplificativas de como 

a produção artística é «apossada» pela historiografia e a 

crítica, que complexificam a sua leitura, transferindo por 

vezes as obras de arte do campo artístico para o campo 

simbólico. Porém, há que ressalvar que o caso da produção 

abstrata de Almada é bastante singular: apenas este artista 

poderia suscitar tal complexidade no cruzamento entre 

literatura, ciência e arte, traçado geométrico, símbolo e mito.
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josé de Almada Negreiros, 
Lisboa, 1953



resumo

Em Novembro de 1950, raul Leal escreve a Almada Negreiros, 
com o pretexto de o felicitar pela recente publicação do opúsculo 
intitulado A Chave Diz: Faltam Duas Tábuas e Meia de Pintura no 
Todo da Obra de Nuno Gonçalves, onde expõe o resultado de 
uma longa pesquisa, na sequência da descoberta que fizera, em 
janeiro de 1926, de que a distribuição dessas tábuas se fazia em 
número perfeito, a que os gregos chamavam Téleon.
Na sua carta, raul Leal regozija-se pela (re)descoberta do 
cânone, tecendo considerações acerca do modo como Almada 
soube actualizar o antiquíssimo Téleon, e corroborando a ideia de 
que se trata de uma regra viva, da qual decorre a estrutura ideal 
em que assenta uma Grande Mensagem de um Povo ou de um 
Complexo de Povos, que só o Artista Criador pode interpretar.
raul Leal não só capta o essencial da exposição de Almada, 
como, de certa maneira, comenta, amplia e dá continuidade ao 
pensamento almadiano. Assistimos, assim, a um estimulante 
“diálogo” entre dois antigos companheiros de Orpheu, que, 
seguindo embora raciocínios diversos e aparentemente 
divergentes, nesta carta se reencontram.

PAlAvrAs-chAve
TéLEON | CÂNONE | PAINéIS | NúMErO | PArACLETIANISMO

ABsTrAcT

In November 1950, raul Leal writes to Almada Negreiros on the 
pretext of congratulating him about the recent publication of 
a leaflet entitled A Chave Diz: Faltam Duas Tábuas e Meia de 
Pintura no Todo da Obra de Nuno Gonçalves, (The key says: 
two an half panels of painting are missing in the whole work of 
Nuno Gonçalves), where he expounds the results of an extensive 
research he had done after he discovered, in january 1926, that 
the distribution of those panels was made according to the 
golden number, named Téleon by the Greeks.
In his letter, raul Leal rejoices at the (re)discovery of the 
canon, commenting on the way Almada managed to update the 
extremely ancient Téleon, and agreeing with the idea that it is a 
living rule, from which the ideal structure derives that forms the 
basis of a Great Message of a People or of a Complex of Peoples, 
to which only the Creative Artist is able to give meaning. raul 
Leal encaptures the essential aspects of Almada’s exposition, 
while he also, in a certain way, comments, amplifies and continues 
the thinking process of Almada. In this way, we are able to 
witness a stimulating “dialogue” between two old Orpheu’s 
companions who, in spite of different, apparently divergent lines 
of thought, meet once more in this letter.
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em 1950, Almada concretiza, em palavras, o velho 

propósito de se debruçar sobre os Painéis atribuídos 

a Nuno Gonçalves. Conta que, em 1918, fizera um pacto 

com Amadeo de Souza-Cardoso e Guilherme de Santa-rita 

— que passou por raparem o cabelo e as sobrancelhas com 

lâmina de barbear — no sentido de se empenharem todos 

no estudo das celebradas Tábuas, depois da crítica mordaz 

feita aos seus próprios quadros, considerados autênticos 

«mamarrachos», sobretudo se comparados à autenticidade 

da beleza da obra quatrocentista. Com a morte prematura 

dos seus companheiros de Orpheu, nesse mesmo ano, 

cabe, pois a Almada dar cumprimento à promessa. Fosse 

por esta razão ou por outra qualquer, a verdade é que 

Almada empreende, através do aturado estudo da obra 

do Museu das janelas Verdes, uma demanda, a demanda 

daquilo que a arte moderna pós-impressionista tanto 

perseguiu: a existência de um cânone. O que Almada faz 

é, por assim dizer, aquilo que propõe Paul klee: «Subir do 

Modelo à Matriz!» (cit. in Freitas, p. 39). De resto, ele próprio 

o confirma, dez anos mais tarde, em entrevista publicada 

por António Valdemar, no Diário de Notícias, de 9 de junho 

de 1960:

não era absolutamente um resultado sobre os painéis a 

que eu me acometia, mas exactamente àquilo que buscava 

a arte moderna depois dos impressionistas. isto é, ir ao 

encontro de um cânone. eis a razão fundamental de todo 

o meu trabalho.1

Essa busca, a mais imediata, culminaria com a publicação 

do opúsculo intitulado A chave diz: faltam duas tábuas e 

meia de pintura no todo da obra de Nuno Gonçalves, «o 
pintor português que pintou o altar de S. Vicente na Sé de 
Lisboa» (Da Pintvra Antigva, Francisco da Hollanda). 

Neste seu opúsculo de 1950, Almada lembra que, em 

janeiro de 1926, lhe «aconteceu a descoberta das linhas dos 

ladrilhos para a disposição das seis tábuas em políptico»2, 

percebendo, na «distância matemática» entre elas, a sua 

«distribuição em número perfeito que os gregos chamavam 

Téleon» (citação feita por Almada da obra de Francisco da 

Holanda, Pintvra Antigva). «Nascida a “chave”», escreve, 

possível se tornou compreender o todo do altar de S. 

Vicente, «pelas três artes, arquitectura, escultura e pintura»3.

Almada reivindica a redescoberta dessa «chave» perdida 

ou esquecida durante séculos, «chave» que já anteriormente 

vislumbrara, epifanicamente, ao contemplar o Ecce Homo, 

pintura de autor anónimo da mesma época dos Painéis. 

Assim, escreve também no seu opúsculo:

(…) desejo declarar o seguinte, o qual é mais sério do que 

toda a primazia de publicidade, fosse esta a da própria 

«chave» e tendo‑a encontrado eu: O téleon, ou a «chave», 

foi por mim encontrado em obras portuguesas do século 

xV, precisamente a meio do meu trabalho acerca da regra 

Única (a mesma «chave» ou téleon) da cultura universal 

através de todos (diz‑se todos) os povos e continentes, 

desde os mais longínquos milénios a.C., consecutivamente 

através dos séculos, até aos nossos dias de hoje.4

é esta «descoberta» e a publicação do opúsculo que 

servem de pretexto a uma longa carta (treze páginas, não 

contando cerca de 17 páginas de um anexo com textos do 
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próprio autor da carta) de raul Leal, escrita em Novembro 

de 1950. O autor, outro companheiro dos tempos de 

Orpheu, começa por felicitar Almada pela sua obra recente, 

fazendo notar, desde logo, o estilo por ele usado, diferente 

do habitual, diz, com «um sabor arcaico atualisado que 

condiz perfeitamente com o assunto», pois que, segundo 

raul Leal, a finalidade primária de Almada «é procurar o 

rejuvenescimento — atualisação — do antiquissimo Téleon, 

tornando-O também uma Gloria Nacional, do Passado, do 

Presente e do Futuro!» (p. 1).

De facto, Almada afirma no opúsculo que a descoberta 

que fez é, acima de tudo, portuguesa, «pois o facto dos 

últimos documentos como o Téleon na Europa serem de 

há cinco séculos e portugueses, “Ecce Homo” e altar de S. 

Vicente, bem mais do que significação tem mensagem», 

mensagem esta que «apenas português a podia captar».5

E esclarece também: 

a não ser que o seu leitor [do altar de s.Vicente] fosse 

português, de hoje ou de ontem, é de duvidar que a sua 

erudição em cultura universal o levasse ao fim de uma 

reconstituição, quanto mais ao princípio da mensagem, e 

sobretudo no caso presente no qual toda a mensagem está 

sempre no seu princípio.6

A mensagem de Nuno Gonçalves é, pois, de acordo com 

Almada Negreiros, a da «cultura universal ao português», 

que difere da «nossa outra máxima e segunda mensagem, a 

de Luís de Camões em Os Lusíadas, a qual é a do português 
à cultura universal»7. No altar de S. Vicente, estaria, por 

assim dizer, plasmado «o alto momento da nossa incubação 

da universalidade na madrugada das Descobertas e 

Colonização, portuguesas, lusíadas, universais, à Grega, e 

não provinciais à romana».8

raul Leal — filósofo visionário, de cariz esotérico, que 

se assume como profeta do Divino Paracleto e da futura 

religião do Espírito Santo — capta inteiramente o alcance 

das palavras de Almada. Seria, de resto, talvez um dos 

poucos, naquela altura, habilitados a compreender ou a 

percorrer a distância que separa, em Almada, «o formulado 

do informulado, traduzida numa tensão deste para aquele, 

como quem sabe e não alcança dizer, muito mais do que 

quem procura, dizendo, o que ainda não sabe», para usar as 

palavras de um dos seus mais ousados exegetas, Lima de 

Freitas (Freitas, p. 7), ao comentar a dificuldade que sempre 

tiveram os contemporâneos de Almada Negreiros em 

entender o seu discurso tantas vezes elíptico e paradoxal. 

raul Leal (a quem também tão poucos compreenderam 

e compreendem) sabia do que falava Almada. Por isso 

afirma, na sua carta, fazendo ecoar, de algum modo, as 

palavras do pintor, que o Téleon não é «uma regra fria de 

Simetria ou pre-Proporcionalidade, é antes uma regra viva, 

segundo a qual o simetrismo decaliptico por ela imposta, é a 

estrutura ideal em que se desenrola ou desenvolve (…) uma 

Grande Mensagem dum Povo ou dum Complexo de Povos, 

interpretada pessoalmente pelo Artista Criador» (p. 1 e v.).

E aprecia o facto de Almada ter reconhecido o modo 

como Nuno Gonçalves faz viver ou reviver o Téleon, no 

«seu decalíptico», dando expressão, nas palavras de Leal, 

a «uma Mensagem universal viva do Povo Portuguez. Essa 

Mensagem, dirigida a todo o Mundo, a toda a Humanidade 

em que o mesmo Mundo se condensa em espírito, é o 

Anuncio Espiritual numa Vida Sublimada, posto que ainda 

imperfeitamente sublimada por se exprimir e se desenvolver 

no Plano impuro da Terra, no impuro estado dos seres (…)» 

(p. 8v.).

raul Leal vai, porém, um pouco mais longe do que 

Almada, tentando explicitar o sentido dessa mensagem. 
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9  Lembre-se que Almada Negreiros chega 
à conclusão — que se revelaria, segundo 
investigações posteriores, errada - de que 
os painéis de Nuno Gonçalves seriam, de 
facto, compostos originariamente de 10 
tábuas — sabendo-se até à data das seis mais 
conhecidas, mais uma e meia de que falara, 
por exemplo, Adriano Gusmão e faltando, 
portanto, duas e meia.

10 Op. cit.., s.n.

11 Os chamados Versos d’Oiro, atribuídos a 
Pitágoras, seriam uma compilação escrita em 
meados do século III, princípios do século 
IV. O autor anónimo utiliza para o efeito 
fragmentos de livros mais antigos. Segundo 
Mario Meunier, tradutor da versão francesa 
dos comentários de Hierocles aos Versos 
d’Oiro, estes poderiam ser da autoria de Lysis, 
discípulo do próprio Pitágoras. Cf. Pythagore, 
Les Vers d’Or / Hiéroclès — commentaire 
sur les Vers d’Or des Pythagoriciens, 2ème. 
édition, Paris: Artisan du Livre, 1925.

12 A chave diz….

Para Leal, na obra de Nuno Gonçalves, «S. Vicente é 

Portugal Inteiro, consagrado e servido (…) pelos seus 

destemidos cavaleiros, mareantes, donas, monges, 

cientistas, sacerdotes e altos missionários que — tal 

como os adoradores de Osíris, o deus-sol esfacelado 

pelos monstros astraes e grandiosamente restaurado, 

resurgido, em sua Complexa, Múltipla Unidade 

Pura de Infinito, pelo Amor Universal, condensado 

em Isis — tornam suas religiosamente as Gloriosas 

Provações d’Ele que atingem o Auge apoteoticamente 

nos Mares que a S. Vicente como a Portugal 

proporcionaram o Mais Tragico Martirio e a Suprema 

Gloria!» (p. 9v.).

Leal faz uma associação, hermético-simbólica, entre 

as figuras de Osíris, S. Vicente e Portugal — esfacelados 

os três e os três regenerados pelo mar. A Almada parece 

interessar, inicialmente pelo menos, a matriz numérica 

dos painéis, pelo menos na formulação do opúsculo, 

e talvez por ser uma tentativa de dar a conhecer a 

um público pouco esclarecido nestas matérias a sua 

«descoberta».

raul Leal tenta demonstrar e clarificar como é que 

a estrutura dos painéis, assente no Número Perfeito, 

é a ideal para transmitir as Mensagens «que anunciam 

ao Mundo, que espalham no Universo, embora Terrestre, 

Acontecimentos Sublimados em que se integra toda 

a Alma dos Povos, o seu Espírito ou eu abismicamente 
Profundo» (p. 9).

O Téleon exprimiria, segundo ele, «o reflexo concretisado, 

determinador ou delimitador, enfim, a determinadora 
concretisação autentica» de uma «Verdade Astral » 

(p. 5v.). E explica que, no Número Perfeito, a Década9, há a 

«Unidade Substancial de tudo, de todo o Universo, de toda 

a Existencia-Infinito» (p. 6).

Encontra-se também nesta passagem um eco das palavras 

do próprio Almada que, no seu opúsculo, escreve, citando 

um fragmento do pitagórico Filolau de Crotona:

O número verdadeiramente perfeito, por ser o que melhor 

manifesta a virtude do número, é a década: porque ela é 

grande, prefaz e realiza todas as coisas: princípio e guia da 

vida, tanto a divina e a celeste como humana…; sem ela, 

tudo é indeterminado, misterioso, obscuro.10

raul Leal percebe que Almada foi muito fundo na sua 

compreensão deste indeterminado de que fala Filolau, 

como percebeu, por exemplo, o comentário de Hierocles 

dos Versos Áureos de Pitágoras. Depois de citar um dístico 

destes Versos11: «O sagrado quaternário / fonte da natureza 

cujo curso é eterno» e o respectivo comentário de Hierocles: 

«O quaternário compõe a década…», Almada interpreta que 

isto significa: «a relação matemática de determinado para 

indeterminado / ou / a relação matemática de nove para 

dez, / a qual relação constitui o / Téleon ou a regra única 

da cultura universal»12. As palavras da carta de raul Leal 

corroboram as de Almada:

de facto, nesse numero perfeito (10) a unidade 

supremamente determinadora supõe a relação de 

determinado para indeterminado por isso que essa 

unidade supremamente, desmedidamente determinadora 

é (…) mesmo infinitesimal, supremo indeterminado, 

brotando, pois, deste, Verdadeiro Vacuo‑espirito (o Zero de 

dez), o Vacuo‑espirito da existencia‑ser pura. (p. 7v.)

raul Leal refere, como se vê, «o zero de dez» de que 

Almada não fala na sua obra de 1950, mas a que dedicara 

uma passagem, dois anos antes, em Mito‑Alegoria‑Símbolo, 
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Lisboa: Arcádia, 1982, p. 159.

prometendo voltar à questão. Aí, associa dez, zero e infinito 

que, segundo ele, se representam por sinais diferentes, mas 

são «três noções conjuntas d’um mesmo lugar da colecção 

(…) mas o lugar é do infinito»13.

Esclarece também, a este propósito, que, para os Gregos, 

«Infinito-finito é um mesmo sinal, é um mesmo lugar no 

universo e bipresente no número», fazendo notar que, nos 

frescos dos palácios de Cnossos e, de uma maneira geral, 

em Creta e na Grécia, «o sinal infinito-finito faz a nascença 

do mundo da relação, no qual o universo e o número são 

eles-mesmos o infinito-finito, isto é, toda relação é com 

o Todo».14

Deste modo, escreve mais adiante, em 

Mito‑Alegoria‑Símbolo, «O que faz inseparado o Infinito-finito 

e bipresente o número, faz também inseparado da Década 

(…) o quaternário»15.

Importa, contudo, adiantar que Almada Negreiros não 

terminou aqui a sua busca, nem o seu interesse pelos 

Painéis. Isto mesmo é documentado pela obra Almada e 
o Número de Lima de Freitas (1.ª ed. 1977), que reúne em 

Apêndice um conjunto de textos do próprio Almada, alguns 

deles recolhidos por António Valdemar e vindos a público 

em 1958 e 1960 nos jornais Diário de Lisboa e Diário de 
Notícias, acompanhados de desenhos explicativos das suas 

descobertas sobre o Téleon, a relação 9/10, o Cânone, a arte 

grega da Antigrafia. Aí se dá a conhecer uma cronologia 

dessas descobertas feitas a partir das tábuas de Nuno 

Gonçalves, destacando Almada, em 1956-1957, a conclusão 

a que chegara de que o todo da obra englobaria 15 tábuas 

(e não apenas 10), tendo como centro a tábua «Ecce Homo», 

«não antes pressentida» como tal.16 Num outro fragmento 

saído no Diário de Notícias, em 1960, reconhece que a 

tábua «Ecce Homo» exerceu em todos os seus estudos 

uma importância capital, um «misterioso chamamento»17. 

E sublinha ainda, noutro fragmento, que além de ter 

reconstituído a obra-prima da pintura primitiva portuguesa, 

pudera demonstrar «a existência de uma Escola Portuguesa 

de Pintura, a qual não se limitou a legar-nos testemunhos 

do seu tempo e reinados», mas «atingiu altura de cultura 

que estabelece mensagem desta para a continuidade das 

gentes»18.

Ainda nestas afirmações, podemos encontrar o fio que 

une as interpretações de Almada às do seu interlocutor. 

Embora raul Leal e Almada percorram, aparentemente, 

caminhos diversos — um, seguindo a linha de uma filosofia 

«teometafísica»; outro, a linha da geometria e do Número — 

é inegável que, através da carta que vimos comentando, se 

vislumbra uma sintonia. A sintonia de quem logra um ponto 

de mira, por assim dizer esotérico, que permite ver aquilo 

que, estando à vista de todos, muito poucos conseguem 

realmente ver. 

raul Leal escreve, no texto «Super-Estado» com que 

colabora na revista de Almada, Sudoeste, n.o 3: «a Existência 

sublimada que há em nós, possui uma essência divina», pois 

que «nós possuímos uma natureza essencialmente divina, 

omnipotentemente criadora»19. Almada Negreiros, por sua 

vez, escreve em Ver, «O espírito é a inseparabilidade do 

sagrado e do sensível, a alma representando a presença do 

sagrado inseparada da presença do sensível, o corpo»20.



resumo

Um dos primeiros contactos entre Fernando Pessoa e Almada 
Negreiros ocorreu na sequência da crítica feita pelo poeta dos 
heterónimos, na revista A Águia à exposição de 1913 do pintor 
futurista.
Mais tarde, a colaboração entre Pessoa e Almada na revista 
Orpheu aprofundou a relação entre estes dois autores, mestres 
e divulgadores do Modernismo Português, ao ponto de Almada 
Negreiros afirmar que devia a Pessoa a alegria de ver “noutrem a 
oposição e não o costumado contrário ao nosso alheio”.
O objectivo desta comunicação consiste em apresentar e 
comentar os textos de Fernando Pessoa onde encontramos 
referências a Almada Negreiros, avaliando as circunstâncias 
em que foram produzidos, ao mesmo tempo que se pretende 
estabelecer um paralelo com a recepção da obra pessoana por 
Almada, quer ao nível da produção textual, quer ao nível das 
artes plásticas.
Por outro lado, procuraremos estabelecer um paralelo entre 
a visão de Portugal apresentada por Pessoa (muitas vezes 
sustentada na crença de um Supra-Camões) e a perspectiva mais 
firme e “belicista” de Almada e que resultam da busca de outros 
sentidos para o país de então e do futuro.
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ALMADA NEGrEIrOS | FErNANDO PESSOA | MODErNISMO POrTUGUêS 

ABsTrAcT

One of the first contacts between Fernando Pessoa and Almada 
Negreiros took place when the poet of the heteronyms published 
a critical essay on the futurist painter in the magazine A Águia 
when referring to Negreiros’s 1913 exhibition.
Afterwards, the cooperation between Pessoa and Almada in 
the magazine Orpheu strenghtened the relationship between 
these two authors and masters of the Portuguese Modernism, 
leading Almada to say that he owed to Pessoa the joy of seeing in 
“another being the opposition and not the accustomed contrary 
to someone else’s”.
The aim of this paper is to present and comment on Pessoa’s 
writings when referring to Almada Negreiros, evaluating the 
circumstances of their production as well as to establish a 
similarity with the reception that Almada had on the works of 
Fernando Pessoa, either in textual or plastic terms.
We will also try to establish a parallel between the vision that 
Pessoa presents of Portugal (often supported by the idea of a 
Supra‑Camões) and the belicist perspective adopted by Almada 
as a result of his search for other meanings to Portugal.
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em Abril de 1913, na sequência da primeira exposição 

individual de Almada Negreiros, realizada um mês 

antes, na Escola Internacional, e que atraiu as atenções para 

este jovem de quase 20 anos, Fernando Pessoa publicou 

na revista A Águia o artigo intitulado “As caricaturas de 

Almada Negreiros” onde apresentava uma avaliação da 

obra do artista, através da construção de uma teoria sobre a 

arte satírica e as condições para a concretização do “génio 

satírico”.

Pessoa começa o seu texto por afirmar que:

“a arte chamada satírica é aquela cujo intuito consiste em 

traduzir um objecto, sem erro de tradução, para inferior a 

si‑próprio”, ao contrário de “toda a outra arte que procura 

tornar o seu objecto superior a si próprio”, buscando “nele 

uma espécie de além‑dele”.1

Como tal, esta arte “baseia-se em um dos três sentimentos 

donde essa intenção pode nascer” — “o ódio ou aversão, 

o desprezo, ou o interesse fútil, e consciente de ser fútil, 

que é uma espécie de desprezo carinhoso”. Naturalmente, 

consoante o sentimento gerador, podem produzir-se, 

segundo Pessoa, três manifestações relativas ao objecto que 

trata: o ódio produz a revolta, o desprezo produz o riso, o 

interesse fútil produz o sorriso.

Na apresentação da sua teoria, Pessoa pressupõe que 

o carácter negativo da arte satírica deriva do facto de 

se poder considerar um objecto futilmente para o tornar 

inferior, gerando, portanto, a revolta, o riso ou o sorriso. 

Ainda assim, a arte satírica (como processo de criação) 

não devia ser considerada como desprezível, já que em 

cada um dos três géneros podemos identificar e avaliar 

o brilhantismo, o talento e o génio do artista, de acordo com 

o mérito do próprio:

“porque o génio satírico é aquele que, quer faça sátira 

pelo ódio, quer pelo desprezo, quer pelo interesse fútil, 

nos dá o além odioso, o além ridículo, o além fútil. O 

talento, em qualquer dos três géneros, será aquele que 

cegantemente, multiformalmente, nos der o fútil como 

fútil, o ridículo como ridículo o odioso como odioso. 

— O meramente inteligente ou brilhante será aquele que, 

não sem individualidade, mas sem vincada forma pessoal 

e acentuado polimorfismo, nos der o que ao seu género 

convenha.”2

Só após esta descrição pormenorizada, Pessoa passou 

a aplicar a sua teoria a Almada Negreiros, avaliando-o de 

acordo com os pressupostos enunciados:

“almada negreiros pertence aos satiristas que se aplicam 

a dar a futilidade das coisas. a sua arte é suavemente 

para o sorriso. não tem nem ódios nem desprezos, pelo 

menos artisticamente; por isso a sua arte não nos deixa na 

alma rasto de revolta ou eco de gargalhada. isto, porém, 

é uma classificação de espécie, não de valor. O que nos 

importa saber é o valor do artista dentro do género a que 

pertence.”3

Assim, Pessoa inclui Almada na categoria dos que 

se dedicam a “dar a futilidade das coisas”, produzindo 

suavemente o sorriso, ou seja, inclui-o na terceira categoria 
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anteriormente apresentada. Como “não tem ódios nem 

desprezos, pelo menos artisticamente, a sua arte não nos 

deixa na alma rasto de revolta ou eco de gargalhada”. é por 

isso mesmo que:

“ele observa interessadamente, mas não traz, pelo 

menos por enquanto, sentimentos profundos para a sua 

observação. Vê, acha curioso, e fixa em traço e cor o sorriso 

da sua alma atenta.”4

Continuando a avaliação à qualidade estética de Almada, 

Pessoa apresentou, então, a classificação relativa ao valor 

daquele enquanto artista:

“Que almada negreiros não é um génio — manifesta‑se em 

não se manifestar. (…) um ou outro assunto é tratado mais 

a sério; mas nem esse sério leva em si pequena porção que 

seja de individualidade e especialidade, nem, mesmo, o 

sério é o doloroso. mas que este artista tem brilhantismo 

e inteligência, muito e muita — eis o que está fora de se 

poder querer negar.”5

questiona-se entretanto:

“mas terá talento? O ponto para quem quer discutir é 

este. eu creio que ele tem talento. basta reparar que ao 

sorriso do seu lápis se liga o polimorfismo da sua arte para 

voltarmos as costas a conceder‑lhe inteligência apenas.

É interessante de vários modos, interessado de várias 

maneiras na futilidade da Vida, apanhando‑lhe ora este, 

ora aquele, momento de espuma, sem consciência, 

infelizmente, de que essa espuma é a orla de um mar 

antigo, vasto e misterioso.”6

Curiosamente, ou não, o texto de Pessoa não apresentava 

qualquer referência explícita à exposição de caricaturas 

na Escola Internacional, nem descrevia ou apontava para 

qualquer trabalho do artista. O que, efectivamente, o poeta 

fez foi criar uma espécie de teoria sobre a arte satírica, 

deixando entrever uma insatisfação quanto aos outros 

caricaturistas, quase todos fúteis e “meramente brilhantes”.

Foram colocadas algumas hipóteses relativamente 

ao facto de Pessoa não ter descrito ou sequer centrado 

este artigo em qualquer desenho ou caricatura exposta, 

sugerindo-se o facto de nunca ter visitado a exposição 

de Almada e ter apenas baseado as suas observações 

nos comentários que iam aparecendo em jornais ou eram 

feitos por alguns colegas. Contudo, isso não terá realmente 

acontecido, o que pode comprovar-se pela leitura de um 

dos Diários do poeta (1913), onde encontramos algumas 

referências esclarecedoras. A primeira refere-se ao dia 1 de 

Março (Sábado) e indica:

“saí do escritório do mayer às 14 1/2. Fui à tipografia 

ver se estavam a imprimir o teatro. ali estive, com uma 

interrupção (ir ao escritório do lavado) até às 19. de noite 

lá voltei. Fui com o almada negreiros ao quarto dele ver 

os trabalhos para a exposição; achei muito bons. Foram 

também, ao mesmo tempo, Castañé, lacerda e um rapazito 

Joyce, primo do antónio Joyce. Cheguei a casa pouco 

depois da meia‑noite.”7

A segunda é datada de 20 de Março (quinta-feira):

“Fui à exposição do almada negreiros e à redacção de 

o ocidente, a esta por causa de um pedido do J[oão] 

C[orreia] de O[liveira] .— um dia de depressão absoluta e 

mortal.— em casa à noite.”8
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9  PESSOA (1966), p.32.

10  PESSOA (1966), p.32.

11  PESSOA (1966), p.32.

Para além destas indicações explícitas à exposição de 

caricaturas, encontramos ainda outras referências a Almada, 

ao longo do mesmo período temporal e que demonstram a 

relação existente entre o poeta dos heterónimos e o artista 

plástico:

“Fui, porém, primeiro à brasileira e ali assisti a uma cena 

de pugilato verbal, muito desagradável, entre o J[oão] 

C[orreia] de O[liveira] e o alfredo guimarães. depois estive 

até às 17 3/4 na redacção do teatro. estava boavida; vieram 

depois o Vitoriano braga e o almada negreiros. Vim para o 

escritório do m[ayer] (...) — O dia esteve de primavera.” (2‑3 

domingo)9

Ou também:

“à noite estive na brasileira com o ilídio perfeito; depois 

com o ghira[?] e com o barradas e almada negreiros. 

Frases casuais, nem sequer comigo (excepto, o que, 

felizmente, aguentei risonho e calmo, a citação pelo 

almada das frases — pedido que o Castañé lhe fez, de que 

não dissessem indecências diante de mim), feriram a nota 

marcos alves.” (8‑3 sábado)10

E ainda:

“para a baixa cedo (9 horas). Vindo pela brasileira, fui 

apresentado pelo lúcio de araújo, que ali estava, ao 

albino de menezes e ao Correia dias, que estavam na 

exposição do almada negreiros. ali recebi os catálogos 

que este me prometera. (...) Fui lanchar ao pessoa. depois 

estive no escritório do lavado, onde escrevi umas cartas. 

saindo encontrei o santa‑rita, fomos até à brasileira, 

onde estivemos falando com o almada negreiros (sempre 

exageradamente garoto) e Castañé.” (2‑4 Quarta)11

Esta terá sido a época em que a amizade entre os 

dois se intensificou, já que anteriormente a esta data 

não encontramos referências a Almada Negreiros nos 

documentos do espólio pessoano já publicado. Contudo, 

após esta altura, e na sequência da camaradagem 

desenvolvida por ambos, é possível encontrar algumas 

indicações sobre Almada em textos de Pessoa e vice-versa, 

que abrem novas perspectivas no estudo da relação entre 

estes dois artistas.

Após a exposição de caricaturas em 1913, Almada 

começou a destacar-se também na área da literatura, pelo 

que não parece estranho que mais algumas indicações 

possam ser encontradas em textos, cartas ou papéis soltos 

de Fernando Pessoa a seu respeito.

Assim, a 4 de Março de 1915, numa carta a Armando 

Côrtes-rodrigues, Pessoa anunciou a composição do 

primeiro número da revista Orpheu, sendo que o nome 

de Almada aparece incluído (com a publicação de um 

conjunto de poemas em prosa, pertencentes a uma linha 

mais decadentista, intitulado Frizos), mas ainda com a 

denominação de “desenhador”:

“a composição da nossa revista será a seguinte:

1. introdução — luís de montalvor. 

2. para os «indícios de Oiro» — poemas de mário de 

sá‑Carneiro. 
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12  PESSOA (1985), p.58.

13  SAPEGA (1990), pp.169-174.

14  PESSOA (1993), p.138.

3. poemas — de ronald de Carvalho. 

4. O marinheiro — drama estático em um quadro, de 

Fernando pessoa. 

5. treze sonetos — de alfredo pedro guisado. 

6. Frisos — contos do desenhador, José de almada 

negreiros. 

7. poemas (ou outro título qualquer) de Côrtes‑rodrigues.

8. narciso — poema de luís de montalvor.”12

E acrescenta:

“ia‑me esquecendo ... com efeito, esqueci‑me... na lista 

da colaboração da revista, depois dos Frisos do almada 

negreiros vão duas poesias do meu filho Álvaro de Campos 

— o homem da ode de cuja terminação (descritiva da noite) 

você tanto gostava.”

A revista acabou por ser editada em finais de Março 

de 1915, tendo como directores Luíz de Montalvôr (para 

Portugal) e ronald de Carvalho (para o brasil), contando 

com a colaboração de Pessoa, Mário de Sá-Carneiro e 

Almada Negreiros, entre outros.

Como é sobejamente conhecido, a recepção do 

Orpheu não foi pacífica, tendo sido alvo de comentários 

pejorativos e críticas negativas e jocosas, e os seus autores 

e colaboradores sido apelidados de doidos varridos, 

especialmente devido a alguns poemas de Mário de Sá 

Carneiro ou à “Ode Triunfal” de álvaro de Campos.

A propósito da recepção do poema de Campos, Ellen 

Sapega cita um texto inédito de Fernando Pessoa acerca da 

participação de álvaro de Campos no Orpheu e da reacção 

de Almada à “Ode Triunfal”:

“lembro‑me ainda do antónio Ferro e augusto Cunha, 

então muito novos, e que frequentemente iam pelos irmãos 

unidos, lerem atentamente sozinhos numa mesa do fundo, 

essas composições inesperadas; assim como me lembro do 

almada‑negreiros, depois de ler com entusiasmo a “Ode 

triunfal”, me sacudir fortemente pelo braço, vista a minha 

falta de entusiasmo, e de me dizer quase indignado: “isto 

não será como v. escreve, mas o que é é a vida”. senti que 

só a sua amizade me poupava à afirmação implícita de que 

Álvaro de Campos valia muito mais do que eu”.13

A reacção de Almada parece provar que os poemas 

sensacionistas de Campos (particularmente as suas odes) 

seriam os mais interessantes da obra de Pessoa, o que se 

observa pela forma como cultivou também, em alguns 

momentos, um discurso semelhante ao de Campos, 

revelador de um entusiasmo que associava o sujeito poético 

a um ente poderoso e dominador.

O segundo número da revista Orpheu, correspondente 

aos meses de Abril, Maio e junho de 1915, apresentado sob 

a direcção de Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro, 

acentuava uma vez mais o carácter provocador que lhe 

estava associado, revelando nomes como Santa-rita Pintor e 

Ângelo de Lima.

Pessoa, consciente da polémica que a revista provocava, 

descreveu-a numa carta a Camilo Pessanha como “a única 

revista literária a valer que tem aparecido em Portugal”, 

desde Eça de queirós, acolhendo “tudo o que representa a 

arte avançada”, publicando poemas e prosas “que vão do 

ultra-simbolismo ao futurismo” e que “tem sabido irritar e 

enfurecer”.

Ainda a propósito de toda a polémica causada pelo 

Orpheu, num texto datado de 1915, Pessoa escreveu:

“Os directores do Orpheu julgam conveniente, para que 

se evitem erros futuros e más interpretações, esclarecer, 

com respeito à arte e formas de arte que nessa revista 

foram praticadas, o seguinte:

O termo «futurista», que designa uma escola literária e 

artística possivelmente legítima, mas, em todo o caso, com 

normas estreitas e perfeitamente definidas, não é aplicável 

ao conjunto dos artistas de Orpheu, nem, até, a qualquer 

d’eles individualmente, ressalvado o caso do pintor 

guilherme de santa rita, e lamentáveis episódios de José 

de almada‑negreiros.”14
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15  NEGrEIrOS (2013).

16  PESSOA (1993), p.145.

17  PESSOA (1993), p.127.

Também Almada Negreiros reagiu ao acolhimento negativo 

que a publicação do segundo número da revista mereceu, 

elegendo o escritor júlio Dantas como símbolo das posições 

retrógradas e castradoras da época. Assim, a propósito 

da peça de Dantas, Soror Mariana Alcoforado, Almada 

responde com o Manifesto Anti‑Dantas e reage dizendo:

“basta pum basta! uma geração que consente deixar‑se 

representar por um dantas é uma geração que nunca o foi! 

É um coio d’indigentes, d’indignos e de cegos! É uma rêsma 

de charlatães e de vendidos, e só pode parir abaixo de 

zero! abaixo a geração! morra o dantas, morra! pim!”15

Algum tempo depois, e já a propósito do terceiro 

número de Orpheu, cuja publicação estava anunciada para 

Outubro de 1915, Almada voltou a ser objecto de referência 

nos escritos de Pessoa, quando apresentou uma possível 

proposta de constituição deste número da revista:

“1. O sensacionismo — F. pessoa.

2. «Orpheu» — acta da redacção — assinada pelo Comité 

redactorial.

3. estética da Quarta dimensão.

4. poema (ou poemas) de m. de sá‑Carneiro.

5. Cena do Ódio — J. almada negreiros.

6. duas caricaturas — rússia [?] e xadrez.

7. antinoüs — F. pessoa.

8. nota de obras sensacionistas onde sobressai, etc. — 

(bibliografia do mo[vimen]to sensacionista). (art[igos] de 

jornais?)

9. [lo manifesto — ultimatum]

10. dá cá que eu apanho (sueltos)”16

Ainda do ano de 1915, e já com a indicação a Orpheu 3 e 4, 

uma nova referência a Almada Negreiros em documentos do 

espólio pessoano pode ser encontrada:

“Orpheu 3 e 4

mário de sá‑Carneiro: 16

Álvaro de menezes: 6

José Coelho pacheco: 8

mário da Cunha e sá: 8

silva tavares: 8

José de almada‑negreiros: 18

augusto Ferreira gomes: 10

m. barradas telles d’aviz: 6

Fernando de Carvalho: 10

Fernando pessoa: 8

Castello de moraes: 12

Álvaro de Campos: 12

Índice do l.o volume: 6

 128 pp.”17

Contudo, os planos de publicação acabaram por ser 

adiados, pois o pai de Sá-Carneiro cancelou o apoio para 

a publicação da revista. Ainda assim, e mesmo após o 

suicídio de Sá-Carneiro, Pessoa não desistiu, continuando a 

planear a saída do terceiro número pelo que, em 1916, a 4 de 

Setembro, numa carta a Armando Cortes-rodrigues, Pessoa 

anunciou:

“Vai sair Orpheu 3. É aí que, no fim do número, publico 

dois poemas ingleses meus, muito indecentes, e, portanto, 

impublicáveis em inglaterra. Outra colaboração do número: 

Versos do Camilo pessanha (a propósito; «não cite isto a 
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18  PESSOA (1985), p. 68.

19  PESSOA (1966), p. 148.

ninguém»), versos inéditos do sá‑Carrneiro, a Cena do 

Ódio do almada negreiros que está actualmente homem 

de génio em absoluto, uma das grandes sensibilidades da 

literatura moderna, prosa do albino de meneses (não sei se 

v. conhece) e, talvez, do Carlos parreira, e uma colaboração 

variada do meu velho e infeliz amigo Álvaro de Campos.”18

Almada surge, agora, aos olhos de Pessoa (e de forma 

diversa do artigo publicado na águia, em 1913) como 

um homem de “génio em absoluto, uma das grandes 

sensibilidades da literatura moderna” e, respondendo ao que 

se tinha vindo a publicar com interesse, cita, mais uma vez, 

Almada, com o Manifesto Anti‑Dantas, propondo-se também 

a enviar um exemplar suplementar a Cortes-rodrigues:

“O que se tem publicado, de interesse para v., tirando o 

«manifesto anti‑dantas» do almada, é: luz poeirenta, de 

silva tavares. (livro inteiramente sensacionalista, tanto 

que é dedicado à minha pessoa); praias do mistério, de 

augusto de santa‑rita. (este deve já v. saber o que é, pois 

sem dúvida o autor já lho terá mandado); e não me lembro 

de mais nada. mando‑lhe por este correio um exemplar 

suplementar que aqui tinha do «manifesto anti‑dantas».”

Também em 1916, no texto “Prefácio para uma Antologia 

de Poetas Sensacionistas”, Pessoa (através de álvaro de 

Campos) volta a reconhecer o amadurecimento, genialidade 

e espontaneidade da obra de Almada Negreiros (afastando-

se uma vez mais da apreciação do artigo de 1913) e a 

afinidade deste com o heterónimo (Campos):

“O sensacionismo começou com a amizade entre Fernando 

pessoa e mário de sá‑Carneiro. (…) Fernando pessoa e 

mário de sá‑Carneiro estão mais próximos dos simbolistas. 

Álvaro de Campos e almada negreiros são mais afins da 

moderna maneira de sentir e de escrever. Os outros são 

intermédios.

Fernando pessoa é mais puramente intelectual; a sua 

força reside mais na análise intelectual do sentimento e 

da emoção, por ele levada a uma perfeição que quase 

nos deixa com a respiração suspensa. (…) José de 

almada‑negreiros é mais espontâneo e rápido, mas nem 

por isso deixa de ser um homem de génio. ele é mais novo 

do que os outros, não só em idade como também em 

espontaneidade e efervescência. possui uma personalidade 

muito distinta — para admirar é que a tivesse adquirido tão 

cedo.

(...) Álvaro de Campos define‑se excelentemente como 

sendo um Walt Whitman com um poeta grego lá dentro. 

há nele toda a pujança da sensação intelectual, emocional 

e física que caracterizava Whitman; (…) a ode triunfal de 

Álvaro de Campos, whitmanescamente caracterizada pela 

ausência de estrofe e de rima (e regularidade), possui uma 

construção e um desenvolvimento ordenado que estultifica 

a perfeição que Lycidas, por exemplo, pode reivindicar 

neste particular. a ode marítima que ocupa nada menos 

de 22 páginas de orpheu, é uma autêntica maravilha de 

organização. (…) as mesmas considerações são de aplicar à 

magnífica Saudação a Walt Whitman no terceiro orpheu.

as mesmas considerações quase que se podem aplicar 

a José de almada‑negreiros, se ele não fosse menos 

disciplinado e mais (...). a Cena de Ódio escrita por «J.[osé 

de almada‑negreiros] um poeta sensacionista e narciso do 

egipto» (como ele se intitula a si próprio) (...) diz‑se que 

possui muitas obras por publicar e algumas impublicáveis. 

(...).”19
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20  PESSOA (1993), p. 90.

21  PESSOA (1990), p. 427.

22  PESSOA (1986), p. 195.

23  In Sudoeste : Europa, Portugal n.o 3, 
Novembro de 1935 (consultado em http://
hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/
Sudoeste/N3/N3_item1/P1.html).

Para além destas indicações relativas a Almada (até 

agora quase sempre ligadas ao Orpheu), encontramos 

outras referências em textos diversos, nomeadamente, 

num fragmento sem data (aproximadamente de 1917, ou 

posterior):

“Five epistles to the boeotians — Fernando pessoa. (5 n.os)

the strange death of professor antena — mário de 

sá‑Carneiro. (1)

Opiary, triumphal Ode, naval Ode — Álvaro de Campos. 

(1, 2 or 3).

portuguese anthology (beginning with extracts, text and 

translations, from the Cancioneiros, and then throughout 

portuguese both prose and poetic literature). (several n.os)

«a engomadeira» — José de almada‑negreiros. (1 or 2 

n.os). (?)

Cattulo da paixão Cearense. (trans. perh. w. text) (several 

n.os?)”20

Também um outro projecto, agora de álvaro de Campos, 

não datado, apresenta a dedicatória do poema “A passagem 

das horas” a Almada Negreiros:

“arCO dO triunFO — Álvaro de Campos

1. três sonetos: i. (a raul de Campos)

 ii. 

 iii. (a daisy m.)

2. Opiário. a Fernando pessoa

3. Carnaval.

4. Ode triunfal. a mário de sá‑Carneiro

5. Ode marítima. a santa rita pintor

6. ultimatum.

7. saudação a Walt Whitman.

8. a passagem das horas.  a José de almada  negreiros

9. Ode marcial. a raul leal

10. a partida (fragmentos).

(11.)(Fragmentos de afirmações).

12. arco de triunfo.”21

Ou outro, ainda, que se pensa de 1921, e que consiste no 

plano editorial da “Olisipo”:

«auto das bacantes» (Fernando pessoa).

«arco de triunfo» (Álvaro de Campos).

«a invenção do dia Claro» (José de almada‑negreiros).

«indícios de Ouro» (mário de sá‑Carneiro). ed. Fernando 

pessoa (ou «poemas Completos», incluindo aquele livro 

inédito, e outros inéditos que haja) (ou «Obras Completas 

de mário de sá‑Carneiro», sendo o primeiro volume o dos 

«poemas Completos», ut supra).”22

Se as referências a Almada Negreiros encontradas no espólio 

pessoano, são reveladoras da identificação estética entre 

estes dois artistas, do mesmo modo, destaca-se a título de 

exemplo, a título de exemplo, o momento de publicação 

do terceiro número da revista Sudoeste, dirigida por 

Almada Negreiros, e que procedeu à inclusão de conteúdos 

assegurados por colaboradores da extinta revista Orpheu e 

da revista Presença. 

A revista foi publicada com poemas e textos de Almada, 

Fernando Pessoa, Ângelo Lima, Mário de Sá-Carneiro, Luís 

de Montalvor, raul Leal, Alfredo Guisado, álvaro de Campos, 

joão Gaspar Simões, josé régio, Adolfo Casais Monteiro, 

entre outros, e iniciava com um texto de Pessoa, “Nós os 

de Orpheu”, demonstrando a colaboração de ambos os 

escritores na apresentação de produções inéditas daqueles 

que figuraram na revista extinta. Pessoa terminaria o artigo 

desta forma:

“quanto ao mais, nada mais. Cá estamos sempre. Orpheu 

acabou. Orpheu continua”.23

A última página da revista anunciava, ainda, “brevemente 

Orpheu 3”, o que, à semelhança do anteriormente previsto 

(1915, 1916 e 1917) não aconteceu, dado que Fernando Pessoa 

faleceu poucos dias depois.
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24  Anos mais tarde, após o encerramento 
do café, realizou-se um leilão deste quadro, 
tendo o mesmo sido adquirido por uma firma 
de decorações e, mais tarde, por jorge de 
brito, que o ofereceu à Câmara Municipal 
de Lisboa, passando, posteriormente, a ser 
incorporado no Museu da Cidade. Desde 1993, 
a obra encontra-se exposta na Casa Fernando 
Pessoa, em Campo de Ourique.

25  Candeias, Ana Filipa (2004). In: 
A.A.V.V.. Centro de Arte Moderna José de 
Azeredo Perdigão: Roteiro da Coleção. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2004. Capítulo: “josé de Almada Negreiros”.

26  Para além destas, encontramos também 
os murais da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, onde Almada 
representou as figuras dos heterónimos 
pessoanos.

Nesta ocasião, Almada publicou um retrato do poeta no 

jornal Diário de Notícias, cujo desenho, realizado a tinta-da-

china, mostrava uma imagem de traço sóbrio e sintético: 

bigode, óculos redondos e chapéu de feltro. Este desenho 

viria a servir de modelo para uma ocasião posterior: a da 

realização das duas obras de grande formato datadas de 

1954 e 1964.

O ano de 1954 é, então, marcado pela concepção do 

quadro de Fernando Pessoa para o restaurante Irmãos 
unidos, no rossio, antigo ponto de encontro do grupo do 

Orpheu. Este quadro, cujo projecto primitivo tinha como 

nome “Lendo Orpheu”, retrata Fernando Pessoa sentado 

à mesa do restaurante, tendo a seu lado o número dois da 

revista Orpheu, último número da revista a ser publicado, e 

de que Pessoa assumiu a direcção. O poeta é representado 

segurando um cigarro, enquanto mantém a outra mão 

em cima de um manuscrito, que supostamente estaria a 

escrever, e que indicia um dos seus momentos de produção 

criativa.24

Em 1964, dez anos depois, por encomenda da Fundação 

Calouste Gulbenkian, Almada realizou uma réplica do retrato 

executado em 54, apresentando-se esta nova obra como 

um espelhado, de composição e cromatismo semelhantes, 

e praticamente simétricos. Segundo Ana Filipa Candeias 

(e como já o notara, josé Augusto-França), no esquema 

iconográfico do retrato de Fernando Pessoa convergem 

elementos que ora caracterizam o artista pintor, ora o 

próprio poeta: o chão de losangos, a omnipresença da 

geometrização do espaço interior e sua resolução no 

contraste entre amarelos, laranjas e negros, tonalidades 

aparentadas ao fogo e ao simbolismo da combustão que tão 

bem metaforizam a inquietação do espírito no caminho da 

redenção através da obra criada. O chão de xadrez poderia 

ainda simbolizar a intersecção das duas personalidades: 

pintor e poeta, num fundo que lhes foi comum: tensão 

permanente de contrários, procura de harmonização 

do múltiplo sob a aparente unidade do Eu. Num sentido 

idêntico, a representação do mosaico, com o seu jogo de 

casas claras e escuras, seria ela própria uma replicação 

transfigurada do modelo de Arlequim.25

Finalmente, e para além destas obras plásticas26, 

encontramos, igualmente, o poema “Ode a Fernando 

Pessoa”, em que Almada expressa a sua admiração por 

Pessoa:

tu que tiveste o sonho de ser a voz de portugal 

tu foste de verdade a voz de portugal 

e não foste tu! 

Foste de verdade, não de feito, a voz de portugal. 

de verdade, e de feito só não foste tu. 

a portugal, a voz vem‑lhe sempre depois da idade 

e tu quiseste acertar‑lhe a voz com a idade 

e aqui erraste tu, 

não a tua voz de portugal 

não a idade que já era de hoje. 

tu foste apenas o teu sonho de ser a voz de portugal 

o teu sonho de ti 

o teu sonho dos portugueses 

só sonhado por ti. 

tu sonhaste a continuação do sonho português 

somados todos os séculos de portugal 

somados todos os vários sonhos portugueses 

tu sonhaste a decifração final 

do sonho de portugal 

e a vida que desperta depois do sonho 

a vida que o sonho predisse. 

tu tiveste o sonho de ser a voz de portugal 

tu foste de verdade a voz de portugal 

e não foste tu! 

tu ficaste para depois 

e portugal também. 

tu levaste empunhada no teu sonho 
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27  SAPEGA (1990), p. 174.a bandeira de portugal 

vertical 

sem pender para nenhum lado 

o que não é dado pra portugueses. 

ninguém viu em ti, Fernando, 

senão a pessoa que leva uma bandeira 

e sem a justificação de ter havido festa. 

nesta nossa querida terra onde ninguém a ninguém admira 

e todos a determinados idolatram. 

Foi substituído portugal pelo nacionalismo 

que é maneira de acabar com partidos 

e de ficar talvez o partido de portugal 

mas não ainda talvez portugal! 

portugal fica para depois  

e os portugueses também 

como tu.

Neste poema fica clara a intenção de Almada em 

homenagear o seu companheiro das lides do Orpheu, 

associando-lhe as palavras “sonho” e “voz de Portugal”“, 

demonstrando não só o reconhecimento artístico 

relativamente ao poeta dos heterónimos, como dando clara 

evidência da colaboração estética havida entre ambos ao 

longo de mais de uma década.

Como Ellen Sapega viria a referir, o convívio entre estes 

dois poetas foi essencialmente fundado na “Arte”, dado 

o empenho de ambos na renovação da arte e da vida 

portuguesas, a par da aceitação por parte de Almada de um 

mundo “criado e habitado” por Pessoa e do qual assumiria 

álvaro de Campos como um dos seus “mestres”.27
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resumo

A partir de uma reflexão em torno do espectáculo d’ O bando 
Olhos de gigante (2013) sobre textos de Almada Negreiros — e 
que teve dramaturgia e encenação de joão brites e Miguel jesus 
—, são referidos outros espectáculos dessa mesma companhia 
que, partindo de outros textos de Almada, interrogavam também 
algumas possíveis consequências cénicas do radicalismo 
performativo de Almada.

PAlAvrAs chAve
ALMADA NEGrEIrOS | TEATrO O bANDO | jOãO brITES | MIGUEL jESUS

ABsTrAcT

Taking as a basis Olhos de Gigante (Eyes of a Giant), a show 
by the group O bando (with dramaturgy and directing by 
joão brites and Miguel jesus, 2013) — we intend to question 
the performative radicalism of Almada in relation to forms of 
modernism in theatre.

keywords
ALMADA NEGrEIrOS | O bANDO | jOãO brITES | MIGUEL jESUS

mAriA helenA serôdio
Universidade de Lisboa

‘aCender 
relâmpagOs 
nO pensamentO’... 
e nO COrpO: almada 
negreirOs na Cena 
d’O bandO

ver vídeo

http://revistaharte.fcsh.unl.pt/rhaw2/rhaw2_print/MariaSerodio.pdf
https://youtu.be/CMx8-3lVTfk
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1  Na dedicatória, a publicação na revista 
regista: “Feito com a pretensão de poema 
universal na linguagem poética da tonteria 
popular e com uma posição geográfica 
portuguesa: Ao ar, à luz, ao fogo, à terra e à 
água, como recordação do nosso encontro” 
(Sintra, Outubro de 1921).

foram já três os espectáculos d’ O bando que procuraram 

em escritos vários de Almada Negreiros o ponto 

de partida para construções cénicas — relativamente 

despojadas — e para partituras de gestos e frases a atribuir 

a actores: os cágados (1985, a partir do conto O kágado 

— de 1921 — a que se juntaram passos d’ A engomadeira), 

amanhã (1992, a partir da peça Antes de começar, de 

1919) e olhos de gigante (2013, a partir de “O menino de 

olhos de gigante”, excerto do poema publicado na revista 

Contemporânea, em 19221). 

Neste último espectáculo, foram convocados fragmentos 

dos mais variados textos assinados por Almada — desde 

poemas e ficções, a manifestos e conferências, mas não a 

peças de teatro —, compondo com esses fragmentos uma 

elaborada dramaturgia que é assinada por joão brites e 

Miguel jesus. 

Veremos como, reproduzindo — com rigor — fragmentos 

de textos de Almada Negreiros, a verdade é que o resultado 

é um pachtwork que opera uma colagem muito curiosa a 

partir de vários textos, todos devidamente referidos aos três 

volumes da Assírio e Alvim: (1) Ficções, (2) manifestos e 
Conferências e (3) Poemas.

Observando o roteiro do espectáculo — que ocupa 19 

páginas A4 —, vemos como verticalmente se alinham quatro 

colunas da esquerda para a direita, cada uma com uma 

diferente intencionalidade: 

1. Os diálogos entre a Menina e o Senhor; 

2. As indicações cénicas que referem as marcações dos 

actores e algumas explicações sobre o significado de 

atitudes e movimentos; 

3. As indicações sobre iluminação de cena e sonoridades; 

4. Uma obsessiva e rigorosa planificação das cenas aos 

minutos e segundos, perfazendo no total do espectáculo 

os exactos 59 minutos e 58 segundos (59.58), regra que 

era escrupulosamente cumprida em cena.

é ainda curiosa a construção textual deste espectáculo, na 

medida em que a formação das frases — e a sua atribuição 

às duas figuras em cena — obedece a um meticulosa 

explicitação do lugar exacto de onde foi retirado o verso, 

a frase, às vezes uma simples palavra. Por outro lado, as 

palavras em caixa alta (maiúsculas) são as explicações 

inventadas para contextualizar as falas.

Vejamos, por exemplo, a p. 9 do roteiro:

menina: era uma VeZ uma menina Que sÓ Via muitO 

/aO lOnge/ e um senhOr / Que sÓ Via muitO / de 

pertO // a menina Queria partir / para O OutrO 

ladO / mas O senhOr tinha muitO / muitO medO dO 

desCOnheCidO

As palavras ditas então pela Menina são transcritas com 

remissão exacta para o texto de onde foram retiradas e são 

reportadas às páginas da publicação referida:

todas as manhãs ia brincar com os vizinhos para a sombra 

da igreja. depois do almoço a sombra era do outro lado. 

mc77 // Quando já estavam todos a dormir acendia a 

vela. a vela não tinha nem metade da força do sol mas as 

sombras da vela estavam sempre a tremer e as do sol não. 

92fi



fiG. 1  Primeira página do texto/guião de Olhos de Gigante, 
da autoria de joão brites e Miguel. jesus.

fiG. 2. Marcações na página do guião de Olhos de Gigante, 
da autoria de joão brites e Miguel jesus.
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2  V. Clara bento (Coord.), O Bando: Máquinas 
de cena | Scene Machines. Porto: Campo das 
Letras, / O bando, 2005.

No caso de mc (manifestos e conferências), procurando 

na fonte, a frase reporta-se ao texto “retrato da estrela que 

guiou o filho pródigo na volta à casa paterna”.

No caso de fi (Ficções), procurando na fonte, vemos 

que as linhas citadas reportam-se ao texto breve “Pierrette 

estava sozinha”.

Em ambos os casos parece, portanto, justificada a “razão” 

da sua importação para as réplicas da Menina.

Nos três espectáculos, a que me refiro neste artigo, 

verificava-se uma mesma regra cenográfica que, de resto, 

inspira muitas das construções d’ O bando e a que não 

é estranha a circunstância de joão brites ter formação 

em artes plásticas. Trata-se de um dispositivo escultórico 

localizado na parte central da cena — uma das suas 

“máquinas de cena”2 — em que se reconhecem virtualidades 

simbólicas e que se articulam “dramaticamente” — em 

termos de acção e movimento — com os actores.

De facto, não há, geralmente, nas criações cenográficas 

d’ O bando o apego ao arco do proscénio, ou o gosto 

de usar bambolinas ou reguladores. Pelo contrário, esses 

elementos de delimitação são geralmente ignorados, mesmo 

quando trabalham sobre um tablado regular, o que, de resto, 

não acontece na maior parte dos casos. Por outro lado, é 

dada uma especial importância a uma estrutura central, de 

um declarado aspecto artesanal, com a qual se relacionam 

os actores numa articulação que pode oferecer quadros 

vivos em inventivas geometrias de cena.

No caso de Os cágados (1985) — que teve adaptação, 

encenação e cenografia de joão brites, com apoio 

cenográfico de Isabel Carretas — mostrava-se um cenário 

imóvel que visava revelar em palco, aquele homem — “muito 

senhor da sua vontade” — que escavara o buraco por onde 

se enfiara o cágado (que ele tinha visto), e que queria, à viva 

força, levar para casa a fim de provar à família que tinha 

realmente visto o animal. 

O que era curioso na transposição cénica desta história 

— sobre a hipotética viagem pelo centro da terra até aos 

antípodas, a que se segue o regresso — era o amontoar de 

figuras e objectos — como em cacho — a contrastar com o 

movimento de que se fala, um movimento que é de trajecto 

longo. Essas presenças fixas eram por um lado, a carapaça de 

um Volkswagen — um “carocha” semi-enterrado —, um lavatório 

de metal, uma cabeceira de cama em ferro forjado, e uma trupe 

de pessoas, formando quase uma escultura de grupo. 

De algum modo, talvez este trabalho d’O bando visasse 

duplicar em cena a subversão que Almada já tinha realizado 

no próprio texto, como sugeriu Ellen W. Sapega (1988: 133). 

De acordo com a estudiosa, é visível que Almada no texto 

O kágado estava ostensivamente a alterar o que seriam as 

regras da linguagem jornalística — referidas à secura da 

descrição e narração objectivas — oferecendo, em seu lugar, 

um tipo de escrita organizada de acordo com a “ordem da 

ingenuidade”. 

Então, no caso do espectáculo d’ O bando talvez se possa 

ler, na sua proposta cénica, que o cágado é a metáfora do 

homem na cidade: aquele que evita a luz e que se obstina 

em seguir “cegamente” numa determinada direcção. Daí 

a adopção das modalidades de movimentação lenta, de 

sobreposição de corpos, de descoordenação dos olhares de 

cada um.
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3  joão brites, O Bando: Monografia de um 
grupo de teatro no seu vigésimo aniversário. 
S/L: O bando, 1994, p. 256.

4  Curiosamente, a ficha técnica do 
espectáculo reporta a Almada Negreiros os 
figurinos, mas designa Sarah Afonso como 
figurinista.

5  O Teatro Estúdio do Salitre foi criado 
em 1946 em torno do Director do Instituto 
Italiano de Cultura — Gino Saviotti — por 
um grupo de intelectuais entre os quais se 
contavam Luiz Francisco rebello e Vasco 
Mendonça Alves.

Aliás, foi desse modo que joão brites escreveu sobre o 

espectáculo:

O espaço cénico escolhido tenta sublinhar essa rua 

apinhada de gente que se fala sem diálogo, que não vê ... 

como cego alheio a rostos alheios3.

Entretanto, o espectáculo Amanhã (levado à cena 

pel’ O bando em 1992), integrava o Lever de rideau que 

Almada escrevera em 1919 para o Teatro Novo de António 

Ferro, com o título Antes de começar, mas que, como 

sabemos, só estreou, de facto, em 1948, com figurinos 

desenhados por Almada Negreiros4, no contexto do Teatro 

Estúdio do Salitre5, que se apresentava no Instituto de 

Cultura Italiana, em Lisboa.

Dessa peça de Almada — em que contracenam um 

boneco e uma boneca — joão brites procurou deduzir uma 

razão teatral para colocar em cena uma D. Perpétua do 

Socorro (figura inventada para a actriz Paula Só) e o Chefe 

Lopes (a figurar pelo actor Pompeu josé). Eram, então, 

muito pirandellianamente, duas personagens à procura de 

um texto. Nesse sentido, o trabalho dramatúrgico consistiu 

em articular esses caracteres — já inventados na sua 

coloração tipicista — com a peça de Almada que criava um 

diálogo entre bonecos num estilo aparentemente naïf.
A “promessa da posteridade” — desse tal amanhã, 

invocado no título do espectáculo — progredia, então, como 

uma construção paulatina da cena e das figuras na sua 

auto-revelação e, claro, na descoberta final do amor. Nesse 

sentido, o trabalho dos actores consistia, em primeiro lugar, 

na construção de uma “casinha / retábulo” em cena, usando 

tábuas, rendas de bilro, toalhas e lençóis bordados, etc., 

mas não excluindo a sua leitura como eventual barraca de 

feira para um espectáculo de robertos. Mas havia ainda, no 

decurso do espectáculo, a transfiguração sobre o próprio 

corpo, como na figura da boneca que vai progressivamente 

vestindo um traje autêntico de noiva minhota e a quem, 

posteriormente, se junta o noivo. O encenador joão brites 

sugeria, assim, a transferência do naïf do texto original para 

um sentido de artesanal, enquanto as figuras dos “bonecos” 

serviam para as personagens inventadas pela companhia, 

fiG. 3  Amanhã (1992), com 
Paula Só e Horácio Manuel.
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que assim se apropriava da proposta de Almada para a 

cena. Este espectáculo, como vários outros espectáculos 

d’ O bando, teve também a sua circulação internacional.

Para a apresentação do espectáculo Olhos de gigante, 

O bando retomou — já em 2013 — a sua visão da obra de 

Almada, sublinhando a importância decisiva da dimensão 

da fantasia e do sonho, como escreviam na apresentação 

do espectáculo: 

enquanto alguns só vêem aquilo que está mais perto, 

ocupados com os afazeres de cada dia, outros sonham 

com as paisagens e as quimeras mais longínquas, sem 

conseguirem distinguir os contornos que os rodeiam. 

uns não sabem sonhar senão a vida, outros não sabem 

viver senão o sonho. mas como se mantém então o mundo 

a funcionar? e que mundo é o nosso que, vivido ou 

sonhado, esconde sempre um outro lado?

Queremos partir para o desconhecido, sabendo que é 

preciso parar para partir, mesmo que se parta sem sair do 

lugar. sabendo que se lá chegarmos não poderemos mais 

perguntar à nossa sombra: de quem foges tu? 

sabendo que algo terá de desaparecer quando a luz 

se apagar. acreditando que alguma coisa finalmente 

aparecerá quando a escuridão se acender.

Trabalhando, portanto, o oxímoro (e esta não é a primeira 

vez que o faz), O bando regressava, assim, a Almada 

Negreiros e confrontava a vida com o sonho, sublinhando — 

como fez já em muitos dos seus espectáculos — a urgência 

de não dispensar essa instância que é a que, de forma mais 

rigorosa, define o humano.

As cenas estavam, então, afinadas entre texto e actores, 

mas referidos a um lugar central, onde joão brites colocou 

uma “máquina de cena”, como é costume fazer nas suas 

encenações. Neste caso a máquina apresentava-se como 

uma espécie de painel solar que se movimentava com algum 

ruído — accionado por um rotatividade em círculo — e 

marcava a luz e a sombra. Por aí esta máquina de cena ia 

assinalando a rotação dos dias e das noites, pautando, assim, 

a conversa entre a Menina e o Senhor, cada um colocado de 

um dos lados desse dispositivo. 

é ainda visível na arquitectura deste artefacto, mas 

também nas linhas traçadas no chão e no recorte de alguns 

pormenores, o uso da geometria, apontando, assim, para um 

dos vectores maiores da obra e do pensamento de Almada.

No canto superior esquerdo do guião do espectáculo 

surge uma afirmação — de sabor proverbial — que parece 

querer resumir a intenção maior do espectáculo:

mudar é sair 

pela porta da sua sombra 

e ficar diferente no mesmo lugar

Tratar-se-ia, portanto, de uma transformação a operar no 

interior de cada um, como resposta a uma aprendizagem 
necessária.

O espectáculo definia-se, então, como uma sequência de 

quadros cujos títulos convocavam um substantivo a que se 



fiGs. 4, 5 Os cágados (1985)
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acrescentava uma breve explicação em formato próximo do 

adágio popular: 

01 — O sOnhO: O mundo a funcionar não deixa o mundo 

para sonhar

02 — a lOuCura: Quem vê de perto não vê de longe que 

há um gigante na sua sombra

03 — a sOmbra: a sombra é um caminho por onde se 

pode partir

04 — O artista: É a voz da nossa sombra

05 — a sOlidãO: Quem desespera espera

06 — a Viagem: Quem quer mudar aceita partir para 

o desconhecido

07 — O aVessO: O outro lado está mesmo aqui ao lado

Esta sequência de enunciados regula os fragmentos 

dos textos ditos em cena, trabalhando o contraditório: a 

luz (= tristeza) opõe-se à sombra (= sonho), e o trabalho 

mecânico opõe-se à exuberância da alegria e do sonho. 

E tudo isso é cenicamente explicitado no diálogo entre o 

“Senhor”, e a “Menina”. 

Ele é “arrumadinho”, o que o reporta — nas indicações 

cénicas do guião — à “reminiscência do operário que numa 

zona fabril ocupa o menor espaço possível e se esquiva aos 

braços rotativos da maquinaria”. Ela é a “Menina” que no seu 

trabalho corporal é “articulada, expansiva e extravagante. 

que foge aos beliscões da tia”.

é ele que faz a luz «porque tem medo do escuro e quando 

abranda surge a sombra».

Esta oposição — em termos de idade, género, profissão, 

traços comportamentais — surge no guião do espectáculo 

também referida à oposição entre “a formiga” e a “cigarra”, 

mas os dois actores surgem em cena com um mesmo 

figurino, semelhante ao fato macaco ou de piloto aviador, 

que Almada Negreiros desenhou (e usou) de forma tão 

exuberante na sua Conferência Futurista em Abril de 1917. 

Mas enquanto que o fato do Senhor, figurado por raul 

Atalaia, é feito de um tecido cinza claro, a Menina, trazida à 

cena por Ana brandão, usa um em tecido branco e brilhante. 

Une-os, todavia, um mesmo “aviamento” (como se diz 

na costura): no fato de ambos, os botões são pequenos 

“quadrados azuis”, tendo o Senhor na mão uma espécie de 

reco-reco que é feito de um quadrado azul sobre o qual 

ele incansavelmente faz girar a pequena manivela, sendo 

vermelha a superfície circular sobre que roda a manivela.

A solução cenográfica neste espectáculo voltava a ser — 

como nos anteriores já referidos — uma “máquina de cena”, 

de fabrico artesanal, que ocupava uma posição central no 

espectáculo. E o jogo de luzes trabalhava a sucessão do dia 

e da noite, da luz e da sombra. 

Com direcção musical de jorge Salgueiro, o espectáculo 

apresentava, em termos de sonoridade — para além das 

vozes e do ruído do reco-reco — música de sintetizador 

e sons de uma tuba que Gil Gonçalves tocava ao vivo 

(mas fora de cena) e que, ao longo do guião, é referida à 

articulação entre “estados de alma” e formas de tocar: tuba 

repentista | tuba virtuosa | tuba amante | tuba saltitante | 

tuba gravação cacofónica...

Enunciados os caminhos seguidos por joão brites — e O 

bando — para levar à cena o mundo de Almada Negreiros, 



fiGs. 6, 7 e 8 Olhos de gigante (2013), com Ana brandão 
e raul Atalaia.
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valerá a pena tentar sistematizar brevemente essa 

aproximação através de duas questões: 

Que teatro é este que nos oferece O bando na sua 

abordagem a almada negreiros?

Que almada é aqui convocado e que lugar ocupa a 

performance neste teatro?

Um dos aspectos já referidos sobre a interpelação feita 

pel’ O bando ao universo de Almada tem a ver com a recusa 

do naturalismo e o gosto de criar um objecto central, obra 

“escultórica” — a tal “máquina de cena”-, de funcionamento 

prático na relação com os actores, e que não exige, de todo, 

um palco tradicional (antes procura fugir dele). 

Esse objecto apresenta características artesanais — 

na textura e no formato — e é manipulado ao longo do 

espectáculo pelos actores, assim provando a sua “utilidade” 

prática e a sua capacidade de transformação: da cena, como 

é natural, mas enunciando também formas de devir do 

mundo (e da História).

Apresenta ainda, cumulativamente, um sentido simbólico 

que transparece ao longo do espectáculo quer na sucessão 

das acções cénicas, que com ele interferem, quer na sua 

eventual transformação física, quer ainda no jogo com 

outros elementos de cena como a música ou o desenho de 

luzes.

No caso de Olhos de gigante, mais do que nos dois 

anteriores, é ainda visível — na materialidade do texto a dizer 

— o trabalho de colagem visando um objecto compósito, 

que integra fragmentos minúsculos — cirurgicamente 

recortados e colados — e que foram retirados de textos tão 

variados como poemas, conferências, manifestos e ficções, 

num jogo que necessariamente recusa uma etiquetagem 

única. 

Fazendo um levantamento dos textos a que foram 

buscar o que dizer em cena, a variedade é grande, mas 

é sobretudo em dois poemas que se reconhece o sentido 

fundacional do espectáculo: O menino de olhos de gigante 

e Reconhecimento à loucura.
O que de mais importante se alterou na dramaturgia 

deste espectáculo relativamente aos textos-fonte foi a 

transferência para uma “Menina” de muitos dos versos 

de Almada que se reportam a um “Menino”, e a eventual 

colagem do “Senhor” do espectáculo à possível figuração 

do fato com que Almada leu o seu Manifesto: um hipotético 

fato macaco (reminiscente também de um fato de aviador) 

que aqui se transfere para a evocação de um operário fabril, 

mas que não assume o naturalismo do fato azul, nem o seu 

exacto desenho.

O aspecto performativo do texto a dizer ganha valor 

dialogal — mais do que de enunciação declarativa —, e 

opera naquela disponibilidade para do diálogo fazer surgir 

o ensinamento, que aqui, todavia, inverte magistérios: será, 

neste caso, da criança para o adulto.

joão brites e Miguel jesus, para a colagem de textos a que 

procederam, partiram de 3 dos volumes organizados pelos 

editores da Assírio e Alvim: Fernando Cabral Martins, Luís 

Manuel Gaspar, Mariana Pinto dos Santos, a que se juntou, 

para o volume dos Manifestos e conferências, Sara Afonso 

Ferreira. 

O texto a que chegaram para o espectáculo, integra na 

sua textura a vertente irónica do autor ao remeter, com afã 
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e circunspecção, para os lugares exactos onde encontrar 

as palavras a proferir em cena e que em muitos casos 

registavam vulgares segmentos de frase como “tens medo 

(po 39)” ou “Não entendo” (po 135), ou “Hoje já é muito 

tarde” (po 148)...

Acompanha ainda o que em Almada é a recusa do 

quotidiano e da aparência. Insere-se antes num interstício 

entre o sonho e a loucura, evocado também pelo trabalho 

de corpo de Ana brandão, que adoptava uma interpretação 

tensa, interrogativa, vibrátil e lúdica, como se estivesse 

atravessada de relâmpagos no corpo. Nesse sentido, era 

aqui sublinhado o valor da performance que, para além da 

gestualidade de uma possível marioneta, integrava uma 

elaborada partitura de dança que, tanto podia evocar Oskar 

Schlemmer (da bauhaus), como também sugerir a mais 

recente e citadina breakdance. 

No final do espectáculo, e acompanhando ainda a 

evocação da obra de Almada, à saída, os espectadores eram 

brindados com «quadrados azuis” (em cartolina), onde se lia 

“Isto é um triângulo”. 

Por tudo quanto aqui se escreveu, podemos concluir que 

este espectáculo d’O bando era claramente um híbrido e 

não só pela composição que vive sobretudo de textos que 

não foram escritos para teatro.

Era híbrido também pela inversão que operava no diálogo 

de aprendizagem, ao instituir — muito blakeanamente — a 

criança como a fonte do conhecimento.

Nesse sentido, a dramaturgia criada, ao inverter o 

processo do conhecimento, não deixa de acompanhar 

muitas das proposições de Almada que assumem a 

declaração unívoca da ingenuidade como valor poético.
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| Viagem que fez zu ao Poço do bispo | História da menina 

doida que não era parva de todo | Só por uma noite não irei

Poemas 
Panorama | Frisos (ruínas; Trevas; Canção da saudade) | 

Presença | Se chove | quarta manhã | quando eu cheguei 

— IV. III | lalá | O menino de olhos de gigante | rio-me sim 
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A Conferência n.o 1 | Confidências (À mãe) | retrato da 
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| Uma cruz na encruzilhada | Pierrot e Arlequim | O livro | 

A invenção do dia claro | Modernismo | Pierrot e Arlequim 
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resumo

Entre finais de 1917 e início de 1918, a estada dos ballets russes 
em Lisboa coincidiu com o período de maior actividade dos 
modernistas portugueses, de entre os quais se destacaria o 
jovem Almada Negreiros. A sua atenção para a arte de Terpsícore 
tinha vindo a ser sustentada não só pela informação recolhida 
nos relatos dos seus amigos regressados de Paris e berlim, 
como pelas críticas saídas em publicações estrangeiras — 
nomeadamente na Comœdie Illustré — que lera atempadamente. 
Completando este cenário, a amizade que fizera com o Sonia e 
robert Delaunay, exortara-o ainda mais para a vinda dos russos. 
Numa entrevista concedida ao Diário de Lisboa, Almada explica 
que se inflamou de tal maneira com a vinda da Companhia russa a 
Lisboa, anunciada nos jornais a 13 de Outubro de 1917, que no dia 
seguinte escreveu um Manifesto — Os Bailados Russos em Lisboa 
— que diz mais tarde ter sido elogiado pelo próprio Diaghilev. 
Apenso ao primeiro e único número da revista Portugal Futurista, 
o Manifesto de Almada aos bailes russos apresentou-se como 
uma declaração pública que exprimia uma atitude e uma posição 
não só política mas principalmente estético-cultural.

PAlAvrAs-chAve
ALMADA NEGrEIrOS | MANIFESTO | bALLETS rUSSES | DANçA | 1917

ABsTrAcT

between late 1917 and early 1918, the stay of ballets russes 
in Lisbon coincided with a period of great activity inside the 
Portuguese modernist group, among which the young Almada 
Negreiros. His attention to the art of Terpsichore had been 
sustained not only by the information collected in the accounts of 
his friends returned from Paris and berlin, but also as the critical 
outputs in foreign publications — notably in Comœdie Illustré 
— that he used to read. Completing this scenario, the friendship 
with Sonia and robert Delaunay, urged him even more for the 
arrival of russians. In an interview to Diário de Lisboa newspaper, 
Almada explained that was so excited with the coming of the 
russian Company to Lisbon, that in the next day he wrote a 
Manifesto — The Ballets Russes in Lisbon — that later said have 
been praised by Diaghilev. Attached to the first and only issue of 
Portugal Futurista, the Almada´s Manifesto presented as a public 
statement expressing an attitude and position not only political 
but mostly aesthetic-cultural.
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Almada Negreiros, Exposição Comemorativa 
do Centenário do Nascimento de Almada 
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Vítor Pavão dos Santos, Obra Cit., p. 11

7  Título do artigo saído na Ilustração 
Portuguesa de 3.4.1916, p. 444

situando-se na linha de vanguarda do início do século XX, 

as forças que se destacaram na arte europeia ofereceram 

uma moldura que enquadra uma nova cultura de vanguarda 

e foi dentro desse contexto europeu que se inseriu o 

projecto de Serge Diaghilev (1872-1929) denominado ballets 

russes, Companhia de bailados que viria a constituir um 

momento fundador que determinaria o papel da dança no 

século XX, adquirindo uma tal dimensão estética e plástica 

que redimensionaria todo o mundo terpsícoreano.

Pouco depois da sua formação (1909), os ballets russes 

passaram em Agosto de 1913 por Portugal e pela Madeira, a 

caminho da primeira digressão transatlântica para a América 

do Sul. No paquete Avon, o grupo fez uma escala em Lisboa 

e no Funchal mas desse acontecimento apenas restam os 

testemunhos de romola Nijinsky1 e de bronislava Nijinska2; 

nenhum jornal nacional referiu o apontamento e não se 

sabe quem os terá recebido para as visitas que efectuaram, 

passando incólumes na sua primeira estada pelo território 

português3. 

quatro anos depois dessa sua passagem fugaz, a trupe 

de Diaghilev iniciou o ano de 1917 a dançar nos palcos da 

Europa e mais tarde na América do Sul, de onde vieram 

para serem recebidos pela primeira e única vez em solo 

lusitano. No território nacional, os pálidos reflexos das 

movimentações das vanguardas europeias, haviam sido 

sentidos sobretudo à custa do esforço de um grupo de 

artistas, dentro do denominado movimento do Orpheu e 

da Portugal Futurista. E de todas as intervenções do grupo 

futurista, seria a de Almada Negreiros (1893-1970) aquela 

que se tornaria mais evidente, como comprovam os seus 

Manifestos e Conferências. 

Ao interesse de Almada pela dança e Companhia de 

Diaghilev não foi alheio a amizade e proteção de Helena 

de Vasconcellos e Sousa4, “espectadora assídua dos 

ballets russes nas suas prolongadas estadas em Paris”5. 

Organizando frequentes festas na sua residência do Palácio 

da rosa, estas contaram com a participação de um grupo 

de amadores lisboetas: a 6 de Abril de 1915, Almada teria 

dançado o primeiro de alguns bailados por si criados6 e no 

ano seguinte, apresentaria a 7 de Março de 1916 o programa 

O Sonho da Princesa na Rosa, numa “Festa Elegante”7. 

Por outro lado, a sua atenção para a dança tinha vindo 

a ser sustentada não só pela informação recolhida nos 

relatos dos seus amigos regressados de Paris e berlim 

(Amadeo de Souza Cardoso, Santa-rita Pintor, Eduardo 

Viana, ruy Coelho e raul Lino), como pelas críticas 

saídas em publicações estrangeiras — nomeadamente na 

Comœdie Illustré — que lera atempadamente. Completando 

este cenário, a amizade que fizera com o Sonia e robert 

Delaunay, exortara-o ainda mais para a vinda dos russos.

Para Almada, a Companhia de Diaghilev era a própria 

definição de arte moderna e para isso em muito contribuíra 

a revolução por ela provocada e que assentava no facto de a 

temática ter deixado de ser o mais importante, uma vez que 

o que se tornara essencial era o “tom”, o tratamento plástico 

e estético que se dava à obra balética. Para isso, Diaghilev 

rodeara-se de todo um vasto conjunto de indivíduos que, 

em diversos campos, trabalharam para o seu objetivo 

comum. Coreógrafos, compositores, figurinistas, cenógrafos, 

libretistas e outros, reuniram-se dentro de um mesmo 

propósito, tornando os ballets russes no grande desfile 

artístico do século XX. Se a nível coreográfico, a Companhia 
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8  André Gide (1869-1951), jean Cocteau, 
Auguste rodin (1840-1917), Odilon redon 
(1840-1916), Marcel Proust (1871-1922), 
jean-Louis Vaudoyer (1883-1963), reynaldo 
Hahn (1874-1947), Gérard d´Houville 
(1875-1963), jacques-Emile blanche (1861-
1942), robert brussel (1874-1940), interessar-
se-iam pelo trabalho de Diaghilev e 
despertariam os meios literários e artísticos 
necessários ao acolhimento na cena artística 
internacional, criando obras inspiradas no 
trabalho da Companhia russa.

9  Ilustração Portuguesa de 15.10.1917, 
pp. 304-305

10  A entrada oficial de Portugal na I Guerra 
Mundial efetivou-se no dia 9 de Março de 
1916 em consequência da declaração de 
guerra da Alemanha a Portugal. Era uma 
resposta à requisição dos navios mercantes 
alemães ancorados em portos portugueses 
desde que se iniciara o conflito e requisitados 
pelo governo da república tinha preparado 
juridicamente o ato com a publicação dos 
decretos 2229 e 2236.

11  Conforme jornais: Lucta, Portugal, 
Monarquia, O Século, República, Capital e 
Diário Nacional de 3.12.1917

12  Golpe militar levado a cabo por Sidónio 
Pais a 5 de Dezembro de 1917 em Lisboa. 
A 9 de Dezembro, Lisboa regressa 
normalidade, nomeando-se uma junta 
revolucionária e a prisão de Afonso Costa. 
No dia seguinte, 10 Dezembro assiste-se à 
dissolução do Congresso. A 12 de Dezembro 
assiste-se à destituição do Presidente da 
república e a 16 Dezembro efetiva-se a 
partida de bernardino Machado para o exílio, 
em Paris.

13  A revolução sidonista iniciou-se a 5 de 
Dezembro e acabou em triunfo a 8 de 
Dezembro.

14  Leónide Massine, My life in Ballet, 
Macmillan, London, 1968.

15  Introdução ao Catálogo da Exposição 
de Eduardo Viana, SNI, Lisboa, 1968, última 
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revelou um punhado de coreógrafos que produziram uma 

arte nova (como Fokine, Nijinsky, Massine, Nijinska, Lifar e 

balanchine), a nível musical, um rol de autores compuseram 

de forma inigualável propositadamente para as suas 

produções (como é o caso de Stravinsky, ravel, Debussy, 

Satie, Falla, Milhaud e Prokofiev). quanto a cenários, figurinos 

e cortinas, estes foram a entregues a artistas plásticos (como 

Alexandre benois e Léon bakst, Pablo Picasso, juan Gris, 

Georges Henri rouault, Max Ernst, joan Miró, Pere Pruna, 

Giorgio De Chirico, josé-Maria Sert e robert Deaulnay, entre 

outros), passando a dialogar intimamente com a coreografia 

e a música e formando assim um uníssono criativo. À volta 

deste imenso universo artístico gravitaram numerosos outros 

artistas e intelectuais que colaboraram na criação de libretos, 

desenhos de cena e todo um espólio artístico-literário 

transversal à trupe russa8.

Com tal participação artística dentro do mesmo projecto, 

não é de estranhar que Almada Negreiros se juntasse aos 

apoiantes incondicionais dos ballets russes, exemplo e 

reflexo das vanguardas saídas do novo século. Aliás, é 

interessante referir que no dia seguinte à datação do seu 

Manifesto (dia 14 Outubro de 1917) aos ballets russes se 

tenha dado na rússia dos ballets russes, a Revolução de 
Outubro (15 Outubro de 1917) e que o próprio Almada, 

que, obviamente sem saber dela, tenha escrito nesse 

mesmo dia na Ilustração Portuguesa um artigo intitulado 

As Tempestades de Guerra9. Nele celebrava a própria ação 

de guerra e principalmente a ação do novo homem que iria 

sair dela, fazendo renascer um certo sentimento de fervor 

patriótico. Este conjunto não é pois extemporâneo, bem 

pelo contrário: revela não só uma sintonia ideológica com o 

Futurismo de Marinetti — que via na guerra uma espécie de 

purga dos males da sociedade — como revela a realidade 

vivida em Portugal com sua recente entrada do na I Guerra 

Mundial um ano antes10. 

A atividade do grupo futurista português figurava a par 

das notícias que preenchiam nos cabeçalhos dos jornais 

nacionais e que não só davam conta das ações dos Aliados, 

o dia-a-dia na frente batalha, a viagem presidencial de 

bernardino Machado (1851-1944) à Europa, as aparições de 

Fátima e a sopa dos pobres, como destacavam a vinda dos 

russos para a sua primeira temporada em Lisboa. Com efeito, 

a 13 de Outubro de 1917, vários jornais haviam anunciado a 

sua vinda a Lisboa; República, Vanguarda, Diário Nacional, 
Dia, Portugal, Lucta, O Século, Manhã, Liberal e Diário de 
Noticias publicam notícias entusiásticas da chegada da 

companhia. 

recebidos oito anos depois da sua estreia parisiense, a 

Companhia chegou a Lisboa a 2 de Dezembro11, quase em 

vésperas do golpe militar de Sidónio Pais (1872-1918)12 que os 

obrigou a adiarem a sua estreia para 13 de Dezembro. 

No dia 5 de Dezembro, Diaghilev, Grigoriev e Massine 

dirigiram-se para o Coliseu mas, têm que voltar para trás 

debaixo do fogo da revolução sidonista13; segundo Massine 

refere na sua biografia14, nessa tarde acompanhava-os um 

português, provavelmente Almada. Anos depois, Carlos 

ramos recorda esses acontecimentos assegurando que 

“em consequência da revolução sidonista, foram-nos 

impostos, de parceria com Almada Negreiros, uns dias de 

fraternal convívio com a trupe no hotel Avenida Palace15”. 

Também a mulher de Almada Negreiros, Sarah Afonso, 

viria a relatar que Almada frequentou o Hotel Avenida 

Palace, onde Diaghilev se hospedava com a companhia, 

tendo sido Almada quem o foi esperar à estação do rossio 

acompanhado de josé Pacheco. Havia tiros na rua, mas 

utilizaram uma passagem que ligava a estação ao hotel. 

Desse modo Almada acabou por passar vários dias com eles 

e fez amizade com Léonide Massine”.

A temporada nacional, que começara com grandes 

esperanças às quais revolução portuguesa colocara 
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16  Como Parada, estreada em Maio de 
1917 em Paris, ou as peças revolucionárias 
coreografadas por Ninjinsky como Prelúdio 
à Sesta de um Fauno (1912) e A Sagração da 
Primavera (1913).

17  S.L. Grigoriev, The Diaghilev Ballet 
1909‑1929, Penguin books, Great britain, 1960, 
pp. 142-143

18  Desde 1910 havia reaberto apenas para 
algumas representações esporádicas.

19  Lydia Sokolova, Dancing for Diaghilev, the 
memoirs of Lydia Sokolova, The Lively Arts, 
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bruscamente um fim, deu ainda assim a conhecer ao público 

e à crítica lisboeta todo um novo universo artístico: um 

corpo de baile brilhante, cenários e figurinos de grande 

beleza e dimensão, embora as mais recentes produções 

da Companhia não tivessem sido apresentadas nos palcos 

lisboetas16. 

O facto de a sua estreia ter acontecido no Coliseu dos 

recreios, e não num teatro, cujas funções o século XIX 

demarcara, indica as condições em que se vivia na Lisboa do 

final de 1917. Como se refere o regisseur da Companhia russa, 

Serge Grigoriev, “o teatro onde teríamos de atuar em Lisboa 

era enorme e parecia um circo. Chamava-se mesmo Coliseu 

dos recreios. Diaghilev logo mostrou o seu desagrado por 

ser obrigado a apresentar a sua companhia naquele local, 

que detestou, mas não existia outra sala disponível, já que o 

antigo teatro real (S. Carlos) estava fechado”17. 

Se é verdade que o local não se mostrara 

adequado, não é menos certo que a trupe conseguiu 

apresentar-se no S. Carlos, mas o encerramento 

prolongado da sala lisboeta18 em nada contribuiu para 

melhorar a apresentação da Companhia diaghileviana. 

Também aí as condições se mostraram aquém das 

expectativas, segundo o que a bailarina Lydia Sokolova 

escreveu nas suas memórias: “O espaço encontrava-se tão 

sujo e degradado que quase arruinámos os nossos fatos e 

sapatilhas. Penso que essas atuações no Teatro real tenham 

sido as piores que alguma vez demos: felizmente foram 

só duas”19. O próprio Sidónio Pais assistiu ao espetáculo 

como dá conta o testemunho de Carlota de Serpa Pinto nas 

suas Cartas à prima, Crónicas de Lisboa: “Em São Carlos 

as senhoras ensaiavam timidamente os vestidos da noite, 

e entreviam-se entre os ombros nus. No primeiro intervalo, 
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20  Carlota de Serpa Pinto, Cartas à prima, 
Crónicas de Lisboa, bertrand, Lisboa, 196-, 
pp. 15-17.

21  Xerazade, O Espectro da Rosa, Carnaval, O 
Sol da Noite.

22  Ver Maria joão Castro (Coord.), Lisboa e os 
Ballets Russes, blurb, S. Francisco, 2012

23  Tinham começado o ano em Itália, para 
depois estrearem a nova temporada em 
Paris, seguindo-se a digressão pela América 
e por fim alguns espetáculos entre Madrid e 
barcelona.

Sidónio Pais entrou no camarote real — o da direita. Na sala 

houve um frémito de curiosidade”20. 
As reações por parte do público e crítica também 

mostraram-se longe da unanimidade, produzindo os mais 

díspares testemunhos. No que concerne ao primeiro — 

a plateia — parece ter havido uma receção diferenciada 

consoante os autores ainda que prevaleça em numerosos 

autores a ideia de que foram alguns condicionalismos 

de cultura e educação portuguesa que explicavam as 

idiossincrasias do público. No que concerne à crítica, 

também ela se mostrou de uma superficialidade jornalística, 

que não era mais do que fruto do pouco fulgor informativo 

que pautava a maioria dos redatores nacionais. é essa a 

perspetiva de rodrigues Alves, no artigo que escreveu 

para a Lucta de 17 de Dezembro de 1917 e onde se pode 

ler: “O Sol da Noite que é uma fantasia de manicómio, 

indescritivelmente caricatural. Espécie de ode futurista, 

concebida por farsantes e dançada por malucos (…) e nesta 

peça de baile o cenário não vale nada”. A ausência de 

uma crítica documentada é reforçada por joão Neiva que 

escreve sobre a própria crítica no Liberal de 26 de Dezembro 

nos seguintes moldes: “E pus-me a esperar que a crítica 

acorresse — explicita e ela veio. Andou pelas gazetas... mas 

reproduzindo na maioria a desilusão do bom lojista, meu 

vizinho da plateia. Não foi?”. 

Manuel de Sousa Pinto, um dos poucos críticos 

informados, publicou na revista Atlântida (de 15 de 

Dezembro 1917, janeiro e Fevereiro 1918), artigos sólidos 

sobre as apresentações de Lisboa, ilustrados com desenhos 

de Almada Negreiros21. A 31 de Dezembro, o mesmo autor 

glorifica todo o universo diaghileviano (que lhe era familiar 

e que ele já conhecera de Paris), registando que no público, 

“há quem entenda que o efeito produzido é o de ter havido 

ali um terramoto. querem outros que a irregularidade do 

cenário reforce a impressão de teatro de fantoches que a 

viveza do bailado sugere às vezes. Seja como for, (…) temos 

de dominar a surpresa que à primeira vista provocam, para 

reconhecer, através do seu propositado exagero, o esforço 

reformador da Companhia russa”. Subsistem no entanto 

outros depoimentos não menos incisivos. O pintor António 

Soares (1894-1978) nas suas impressões no Século, na edição 

da noite de 18 de Dezembro de 1917, escrevia nos seguintes 

moldes: “Os bailados russos são, para os artistas plásticos, 

grandes desenhos, cheios de expressão, de movimento e 

de cor, cuidadosamente postos na ordem de maravilhosa 

composição onde, a mais insignificante nota de cor, qualquer 

transparência luminosa é, sabiamente ponderada e, como 

nesta arte os recursos são numerosos, o que não se pode 

obter pintado, resolve-se, pondo lá um bailarino tão seguro 

dos seus movimentos como um pensador das suas ideias”.

Tudo isto documenta abundantemente a vitalidade 

com que a Companhia fora recebidos em Lisboa. Assim, e 

espalhando opiniões díspares entre a crítica e o público22, 

constata-se que a importância da sua vinda está menos 

nas salas onde atuaram do que nas obras escolhidas e 

apresentadas: um reportório clássico e classicizante que 

excluiu as peças mais recentes, certamente porque Diaghilev 

soubera antever o tradicionalismo e a falta de preparação do 

público português.

Os ballets russes, que tinham iniciado o ano de 1917 em 

plena atividade23 acabaram por finalizar o ano na incerteza 

da sua subsistência. O facto de encontrar sérias dificuldades 
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24  Lydia Sokolova, Obra Cit., p. 116

25  Ver Catálogo de raul Lino, Exposição 
Retrospectiva, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1970, p. 11. Em 1918, raul 
Lino colaboraria, como arquiteto de cena, nos 
bailados de Helena de Castelo Melhor, em S. 
Carlos, juntamente com Almada Negreiros, 
josé Pacheko, rui Coelho, reis Santos e 
Cottinelli Telmo.

26  Léonide Massine, My Life in Ballet, 
Macmillan, London, 1968, p. 122

27  richard buckle, Diaghilev, Atheneum, New 
york, 1984, p. 341

28  Serge Lifar, Serge de Diaghilev, sa vie, 
son œuvre, sa légende, Editions du rocher, 
Monaco, 1954, p. 18

29  Serge Grigoriev, Obra Cit., p. 145

30  Lydia Sokolova (1896-1974). A bailarina 
deixara a sua filha Natasha doente ao cuidado 
da Sr.ª Abrantis, uma ama portuguesa. Ver 
Lydia Sokolova, Obra Cit.

31  richard buckle, In searching of Diaghilev, 
Sidgwick and jackson, London, 1955, p. 43

de firmamento de novos contratos, circunscrevia-a a um 

futuro vago e duvidoso nesse início de 1918. Enquanto 

permanecem os três meses em Lisboa, os ballets russes 

não deixaram de ensaiar o seu reportório, apesar do pouco 

proveito que daí retiraram, conforme relata Lydia Sokolova: 

“Os ensaios serem uma ilusão, uma vez que Massine tinha 

partido com Diaghilev, não se apresentando nada de novo 

para aprendermos (...) mas o nosso tempo não foi de todo 

perdido, pois aproveitámos para aprofundar conhecimentos 

de dança espanhola com Félix”24. 

Sem dinheiro e sem saber sobre o seu futuro, a companhia 

sobreviveu em Lisboa, pouco se sabendo o que fez e com 

quem conviveram os bailarinos russos. A exceção ocorrida 

deu-se com raul Lino, restando a memória do arquiteto: “O 

meu interesse pelos espetáculos teatrais e baléticos acresceu 

por essa época com a revelação do bailado russo do 

Diaghilev no teatro do Ocidente em berlim. (…) Mais tarde, 

quando a Companhia veio a Lisboa, organizámos em nosso 

modesto terceiro andar uma demonstração de bailaricos 

portugueses e uma pequena exposição de trajos populares, 

numa tarde dedicada a Massine, à Lopokova e a outras 

figuras do bailado russo. Isso deu então bastante escândalo 

em Lisboa e foi tido como grande atrevimento nosso, pelos 

bons burgueses da cidade! Essas mesmas figuras hoje 

seriam aqui recebidas pelos próceres mais ricos, apenas “25. 

A situação precária da companhia é referida por alguns 

bailarinos que acharam a sua temporada em Lisboa “um 

fiasco”26 e os espetáculos “os piores apresentados numa 

capital”27, não se falando deste período “sem tristeza, 

naquela que foi um das épocas mais desastrosas da vida 

da Companhia”28 mas fora o contrato possível numa 

Europa em Guerra e que lhes permitiu assegurar, ainda que 

temporariamente, a sobrevivência. 

A 28 de Março os ballets russes deixam finalmente 

Lisboa29 a caminho de Espanha, onde Diaghilev arranjara 

mais uma digressão. Para trás deixaram três dos mais difíceis 

e infrutíferos meses da sua existência e só Lydia Sokolova 

regressaria dentro de poucos meses para buscar a sua 

filha30. No livro de richard buckle In Search of Diaghilev, 

o autor publica uma carta de Diaghilev onde o diretor fala 

da hipótese de um regresso a Portugal, mas isso nunca viria 

a efetivar-se31. 

Depois da partida de Portugal e do regresso a Espanha, os 

ballets russes efetuariam uma digressão por Paris e Londres, 

e em Novembro de 1918, com o armistício que põe fim à 

I Guerra Mundial, a trupe de Diaghilev relança-se de novo no 

escaparate dos palcos europeus e americanos. 

Da estada em Portugal, não houve tempo nem condições 

para que Diaghilev e Massine conhecessem o folclore 

português de modo a poderem criar bailados de inspiração 

nacional, como acontecera em Espanha. No país vizinho, 

Diaghilev e Massine juntaram-se aos artistas nacionais 

(nomeadamente a Manuel de Falla e a Picasso) e com eles 

encetaram uma colaboração proveitosa, da qual resultaram 

bailados únicos, de vertente marcadamente hispânico, como 

é o caso de As Meninas (1916), O Chapéu de Três Bicos (1919) 

e Quadro Flamenco (1921). Como já Diaghilev havia feito 

na sua rússia natal, onde havia retirado do folclore russo a 

matéria para as suas primeiras criações baléticas, o diretor 

da trupe russa não podia deixar de se sentir tentado em 

continuar essa experiência, inspirando-se desta vez no que 

tinha ao seu dispor, Espanha. Na leitura de Vicente García-
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32  Vicente García-Márquez, Picasso, o chapéu 
de três bicos, Fundação Calouste Gulbenkian, 
Encontros Acarte 93, Lisboa, 1993, p. 13

33  Conhecida como Tatão, Maria da 
Conceição de Mello breyner, em entrevista a 
Vítor Pavão dos Santos, Obra Cit., p. 12

Márquez, “não se tratava de copiar diretamente o folclore 

mas sim de utilizá-lo como trampolim”32. Com efeito, a 

ausência de uma inspiração efetiva no folclore português 

deveu-se sobretudo à conturbada e incerta estada da 

Companhia russa em solo nacional, acrescida da falta de 

propostas artísticas concretas e/ou financiamentos oficiais, 

ao contrário do que sucedera em Espanha.

Se alguma consequência houve da estada dos ballets 

russes em Lisboa ela circunscreveu-se a Almada Negreiros. 

Assim, poucos dias depois da partida da Companhia de 

Lisboa, já o futurista português propunha um bailado. 

Estreado a 11 de Abril de 1918 no S. Carlos, o espetáculo foi 

concebido por alguns artistas portugueses sob a proteção 

de Helena de Castelo Melhor. Na opinião de Maria da 

Conceição de Mello breyner (1904-?) — que participara 

em todos os pequenos apontamentos, prelúdios ou 

“brincadeiras”33 baléticas — foi nas lembranças dos dias 

juvenis do Palácio da rosa que Almada teve o atrevimento 

de apresentar o seu primeiro projeto de bailado em S. Carlos 

em 1918, mal os ballets russes tinham deixado Lisboa. 

A estreia foi inteiramente preenchida com dois bailados 

portugueses: o primeiro, o Bailado do Encantamento com 

cenários e figurinos de raul Lino, e o segundo, A Princesa 
dos Sapatos de Ferro com música de ruy Coelho, figurinos e 

“coreografia” de Almada. Ao evento compareceu o próprio 

Sidónio Pais e o resultado traduziu-se num êxito que a 

Ilustração Portuguesa de 13 Maio de 1918, destacou ao longo 

de três páginas. 

Em junho do mesmo ano, é apresentado no Teatro da 

Trindade, O Jardim de Pierrette, onde Almada voltou a 

desenhar o cenário e a coreografar, num bailado com nítida 

influência de Carnaval. 

A sua última aventura coreográfica conhecida seria Sonho 
do Estatuário, apresentação levada a cabo na quinta das 

Laranjeiras de Helena da Silveira de Vasconcelos e Sousa.

Perdurou a lenda de que durante a estadia forçada da 

Companhia russa em Lisboa, Almada teria dado a Diaghilev 

um argumento sobre a história de Inês de Castro para que 

este o estudasse e fizesse um bailado sobre a sua inspiração, 

bem como a ideia avançada por Victor Pavão dos Santos de 

“que alguns colaboradores de Diaghilev teriam dado uma 

ajuda a Almada, falando-se de que até o próprio Massine 

lhe teria dado alguns conselhos sobre as suas coreografias”. 

Contudo, a prova de tais ações perdeu-se eventualmente no 

tempo, se é que alguma vez existiu. 

Assim, a permanência dos ballets russes em Lisboa 

funcionou como uma “distração” onde os “modernos” 

puderam apreciar um universo plástico que se encontrava 

bem distante da realidade portuguesa. Talvez por isso 

mesmo, foi o passado que os ballets russes trouxeram 

aos palcos de Lisboa: um reportório clássico e exótico, 

previamente e confortavelmente aplaudido nos palcos da 

Europa sem a ousadia quer das criações mais recentes — 

como Parade — quer das mais escandalosas — como ĹAprès 
Midi d´un Faune ou Le Sacre du Printemps. 

Todavia, se a curto prazo, a vinda da Companhia de 

Diaghilev permitiu os devaneios futuristas de Almada e dos 

seus companheiros, a médio prazo foi à sombra da imagem 

deixada pela trupe russa que o teatro musical fez sobressair 

os primeiros bailarinos nacionais nos anos 20, por via do 

teatro de revista; a longo prazo — mais de vinte anos depois 

— a vanguarda russa haveria de servir de modelo o rumo à 

criação do primeiro Grupo de bailados “Verde Gaio”, ou os 

“ballets russes à portuguesa”.
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34  josé de Almada Negreiros, “Almada 
responde à carta de ruy Coelho”, Diário de 
Lisboa de 27. 5.1925

Contudo talvez o legado estético mais imediato da 

companhia em Portugal tenha sido o texto que josé de 

Almada Negreiros escreveu a propósito da vinda dos ballets 

russes a Portugal e que ficou provavelmente, como o 

primeiro e único manifesto do século XX que toma como 

tema e paradigma do seu tempo os ballets russes. Com 

efeito, este manifesto datado de 14 de Outubro de 1917, ainda 

antes da chegada da Companhia de Diaghilev a Lisboa, é 

mais programático que estético. O texto Os Bailados Russos 
em Lisboa foi apenso ao primeiro e único número da revista 

Portugal Futurista, logo apreendido, como se sabe, pela 

polícia republicana de Afonso Costa em Novembro de 1917. 

O esclarecimento de Almada em carta escrita para o Diário 
de Lisboa em 1925, é sintomático da importância que o 

artista terá dado ao seu “Manifesto”. Nas suas palavras, “em 

Dezembro de 1917 chegaram a Lisboa os bailados russos de 

Diaghilev. O sucesso foi grande e escrevi um manifesto, “Os 

bailados russos em Lisboa” e sobre o qual Diaghilev disse ser 

o melhor que se tinha escrito sobre os seus bailados.

— Em todo o mundo? Perguntei.

— Em todo o mundo, respondeu Diaghilev.

Fiquei surpreendido e como tinha umas pratas na algibeira 

fui à tipografia encomendar cinco mil exemplares”34.

Embora Almada não o tenha classificado como 

“Manifesto”, podemos designá-lo como tal, uma vez que 

Os Bailados Russos em Lisboa oferece as características 

essenciais de um manifesto, ou seja, apresenta-se como 

uma declaração pública e exprime uma atitude e uma 

posição estético-cultural e política. A sua linguagem é 

provocatória, retórica, interpelativa, de conteúdo assente 

no ideal propagandeado, apregoando uma modernidade 

que pretende criar uma nova estética, sendo sublinhada por 

frases curtas, imperativas e exclamativas numa linguagem 

bem característica dos manifestos.

Almada Negreiros abre o seu texto com a exortação: 

“Português, atenção! é a ti próprio que nos dirigimos. Vimos 

propor-te a tua liberdade! (…) Hoje porém é ocasião de te 

falarmos. Escuta: OS bAILADOS rUSSOS estão em Lisboa! 

Isto quer dizer: uma das mais belas etápes da civilização 

moderna está na nossa terra!”, concluindo no final: “A ti, 

Português! A todos os Portugueses! Com esta brutal energia 

do nosso puro sangue de artistas conscientes, com os olhos 

atentos na Europa, exigimos imediatamente essa colossal 

diferença entre servilismo e disciplina!”. 

Na verdade, o texto assemelha-se a um poema, a um 

discurso que exorta o público lisboeta a ir ver os ballets 

russes que surgem assim como uma espécie de sonho 

finalmente acessível à Lisboa de 1917, cidade que os 

acontecimentos 0mundiais tinham alterado: a entrada de 

Portugal na Grande Guerra e, principalmente, a revolução 

de Outubro na rússia haviam modificado a sociedade da 

capital. 

O texto O Bailados Russos em Lisboa apresenta-se com 

as características essenciais de um manifesto, ou seja, com 

as “receitas” geralmente exploradas neste tipo de textos, ou 

seja, como uma declaração pública que exprime uma atitude 

estético-cultural e uma posição e política. A sua linguagem 

é provocatória, sarcástica, retórica e interpelativa. Cria 

um ambiente propício à assimilação do conteúdo do ideal 

propagandeado que apregoa uma modernidade. Para causar 

um maior impacto é reiterado por frases curtas, imperativas, 

em exclamações e em imagens, cuja estrutura é obviamente 
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como tal, podemos assim denominá-lo. Todavia, se nos 

debruçarmos sobre o seu conteúdo, não encontramos nele 

uma concepção da dança ou da dança futurista, como no 

Manifesto “La Danse Futuriste” que Marinetti publicou no 

mesmo ano, na revista L’ Italia Futurista de julho, 1917.

Às lembranças dos dias juvenis do Palácio da rosa onde 

Almada apresentara o seu primeiro projecto de bailado, 

juntava-se o vazio deixado pela partida dos ballets russes 

e pelas mortes prematuras dos seus amigos Guilherme 

de Santa-rita (29 do mês de Abril) e Amadeo de Souza-

Cardoso (25 de Outubro), e no ano seguinte, 1919, o próprio 

Almada partiria para França, onde, entre outras actividades, 

trabalharia num cabaret como dançarino.

Depois desta etapa, Almada perderia gradualmente o 

entusiasmo sobre a dança, ainda que produzisse alguns 

apontamentos picturais e esporádicas variantes sobre o 

tema.

Na falta de uma Companhia de dança nacional inspirada 

nos ballets russes, e que só duas décadas mais tarde a 

“Política do Espírito” de António Ferro concretizaria — o 

Verde Gaio —, Almada perderia gradualmente o entusiasmo 

sobre a dança, ainda que produzisse alguns apontamentos 

picturais e esporádicas variantes sobre o tema.

Assim, na configuração de um mo(vi)mento final, e 

passados mais noventa anos sobre a entusiástica recepção 

dos Modernos à trupe diaghileviana, o grande desfile 

artístico do século XX constituído pelos ballets russes foi 

remetido para a caixa do esquecimento nacional, apenas 

remanescendo uma aura poética, efusiva e longínqua 

nalgumas obras de um português bailarino, entusiasta da 

trupe russa…
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josé de Almada Negreiros [195-]



resumo

Em Março de 1934 Almada Negreiros profere uma conferência na 
Sociedade Nacional de belas-Artes destinada aos jovens artistas 
com o título “Cuidado com a pintura!”. Nela afirma que considera 
a pintura «a mais excelente de todas as disciplinas individuais» 
e ainda que nada pode ser ensinado em pintura, deixando em 
aberto a ideia de que, no entanto, tudo pode ser aprendido. O 
título vem do alerta que deixa para que os pintores não «armem 
ao efeito»; para que não se deixem inebriar pela sua capacidade 
de artifício, e antes encontrem a sua verdadeira e madura 
expressão individual.
Glosando esse título, procurarei analisar como Almada encara 
desde cedo a sua condição de artista como a de um guardião 
de um ofício que deve apresentar-se em cada obra realizada 
por forma a que cada uma seja unidade total, completa, livre 
e autónoma, e como está presente em todo o seu trabalho um 
cuidado com a pintura fruto de uma necessidade de chamar a si, 
e à modernidade, a herança da tradição pictórica ocidental.

PAlAvrAs-chAve

POESIA | INGENUIDADE | NúMErO | PINTUrA | LIbErDADE

ABsTrAcT

In March 1934 Almada Negreiros presents a conference on the 
Fine Arts National Society in Lisbon for the young artists of 
that time with the title “beware of painting!”. He says to them 
that “painting is the most excellent of all individual disciplines” 
and that nothing can be taught in painting, yet, as we may infer 
from his words, everything can be learned. The title refers to the 
warning he makes that painters shoud not try to exhibit effects 
and that they should not let themselves be inebriate by their 
skills. Instead they should search for their unique and mature 
expression.
Parting form that title, I intend to analyse how Almada sees his 
condition of painter as if as that of a guardian of a craft that 
should present itself in each work making it a total, complete, 
free and autonomous unity, and how it is present in all his work 
a caring for painting, consequence of his need to call on himself, 
and on the modernity he represents, the western painting 
tradition.]

keywords
POETry | INGENUOUSNESS | NUMbEr | PAINTING | FrEEDOM

mAriAnA PinTo dos sAnTos
Instituto de História da Arte 
Doutoranda da Universitat de barcelona
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negreirOs:  
Cuidar da pintura

ver vídeo

http://revistaharte.fcsh.unl.pt/rhaw2/rhaw2_print/MarianaSantos.pdf
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em Março de 1934 Almada Negreiros profere uma 

conferência na Sociedade Nacional de belas-Artes 

destinada aos jovens artistas, com o título “Cuidado com 

a pintura!”1. Nela afirma que considera a pintura «a mais 

excelente de todas as disciplinas individuais» e ainda que 

nada pode ser ensinado em pintura, deixando em aberto 

a ideia de que, no entanto, tudo pode ser aprendido. O 

título vem do alerta que deixa para que os pintores não 

«armem ao efeito»; para que não se deixem inebriar pela sua 

capacidade de artifício, e antes encontrem a sua verdadeira 

e madura expressão individual.

O artigo que apresento glosa este título, e consiste em 

algumas notas para a reflexão sobre o conceito de arte, 

e em particular a posição face à pintura, por parte de 

Almada. Serão focados brevemente três conceitos, ou 

instrumentos de organização do seu discurso sobre arte, que 

se distinguem desde cedo na sua obra e que o acompanham 

até ao fim da vida, consolidando a sua atitude artística e de 

pintor e que lhe estruturam, além do mais, um conceito de 

modernismo. Para Almada eles estão firmemente ligados 

entre si e por isso o esforço de os apresentar separadamente 

contraria essa ligação íntima que o autor lhes consagra. 

Procurarei fazê-lo sem deixar de referir a estreita ligação que 

Almada estabelece entre eles.

O primeiro é a Poesia, o segundo a Ingenuidade, o terceiro 

o Número.

Poesia
Almada apresenta-se antes demais como Poeta, com 

maiúscula, «Poeta de Orpheu Futurista e Tudo», «Poeta 

Sensacionista e Narciso do Egipto» ou «Poeta Futurista». 

No entanto, a poesia em Almada Negreiros reveste-se de 

um significado mais lato do que é habitual. Para ele, como 

deixa escrito em Mito‑Alegoria‑Símbolo (1948), a Poesia 

é «o comum de toda a arte»2. Em vários textos, éditos 

e inéditos, é referido que é a poesia que opera todo o 

fazer artístico. Isto resulta de um entendimento da poesia 

directamente ligado ao seu significado etimológico. Vem 

da palavra grega poiesis, que diz respeito ao fazer, ou, mais 

concretamente, significa, para os gregos antigos, fazer 

para deixar a sua marca no mundo, para contrariar, através 

da criação, a condição mortal. Ser Poeta, é então, para 

Almada, um caminho para uma forma de imortalidade. Se 

no Prefácio ao Livro de Qualquer Poeta (1942)3 menciona 

«o acto vitalício da Poesia», numa pequena intervenção 

que faz em 1962, afirma logo no título que Poesia é Criação. 

Distingue-a de «poetar», que consiste em fazer versos 

e que representa apenas uma das formas possíveis de 

manifestar essa criação4. Isto mesmo fora dito também na 

palestra radiofónica de 1935, Radiotelefonia e o Teatro5. 

Na intervenção Poesia é Criação, Almada apresenta como 

condição para o Poeta o autodidactismo e a liberdade de se 

ser espontâneo. Diz ele, ainda, que o Poeta é «intempestivo 

e imprevisto, sem aviso prévio, parece geração 

espontânea»6.

é a Poiesis que se manifesta em todas as expressões 

artísticas a que Almada recorreu, da conferência 

performativa à dança, da poesia ao teatro, da crónica ao 

ensaio, da pintura à escrita de contos. é ela o meio para o 

que chama de arte unânime: uma arte que manifeste uma 

totalidade que é um comum universal. No entanto, esta ideia 

vai a par com uma posição de liberdade individual extrema, 
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7  Cf. Vitor Silva Tavares, “A haste do dê” in 
Ler, n.o 46, Verão 1999, p. 99.

8  Cf. rosalind krauss, The Originality of the 
Avant‑Garde and Other Modernist Myths. MIT 
Press, Cambridge, Massachusetts; London, 
England: 1985. é rosalind krauss que associa 
os detritos industriais em que Marinetti 
mergulha a líquido amniótico.

9  Cf. josé de Almada Negreiros, 
“Modernismo” in Manifestos e Conferências, 
op. cit., p. 133; Orpheu 1915‑1965, ática: 1965.

10  Sara Afonso Ferreira, “Almada e o «Clube 
das 5 Cores»”, comunicação apresentada no 
Colóquio Internacional Almada Negreiros, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 13-15 
Novembro 2013, org. IELT- Instituto de 
Estudos de Literatura Tradicional, Almada 
Negreiros 120 Anos, IHA - Instituto de História 
da Arte.

11  Pronunciada a 3 de Março de 1921 na 
Liga Naval de Lisboa e publicada nesse 
mesmo ano nas edições Olisipo (de 
Fernando Pessoa). Incluída em Manifestos e 
Conferências, op. cit., p. 49.

12  Incluída em Manifestos e Conferências, op. 
cit., p. 243.

que se traduz numa crença de que há uma expressão própria 

em cada verdadeiro pintor impossível de ensinar, o que o 

faz relativizar a importância da aprendizagem artística. Essa 

busca individual, quando atinge o seu propósito, torna-se 

então, diz ele, expressão universal, unânime e intemporal. 

é porém necessário dizer de novo que a pintura ocupa 

lugar de eleição em Almada, que utiliza abundantemente 

analogias pictóricas na sua obra literária, convocando formas 

e cores, bem como um estilhaçamento da narrativa (em que 

podemos encontrar paralelo na imediaticidade de leitura que 

uma pintura possibilita). Esses recursos pictóricos resultam 

em descrições absolutamente ímpares e insólitas. A sua 

escrita é, na feliz expressão de Vitor Silva Tavares, «um pintar 

literário»7. E será na pintura que focará o seu discurso sobre 

modernidade e modernismo.

ingenuidade
Embora a palavra ingenuidade surja mais tarde no discurso 

de Almada, é preciso remontar ao momento futurista para 

entender que há uma matriz comum com a vanguarda 

do início do século, nomeadamente com a do futurismo 

de Marinetti que está presente na redacção do texto da 

Conferência Futurista de Almada proferida em 1917 no 

Teatro da república. Ora, o Manifesto Futurista de Marinetti 

relatava um momento de purificação, de renascimento 

depois de um mergulho em detritos industriais, surgindo 

dessa espécie de «líquido amniótico do futuro» um homem 

novo, futurista, apologista da velocidade, do progresso 

técnico, da guerra como limpeza, como meio para fazer 

tábua rasa do passado . Foi já dito num famoso texto da 

história e crítica da arte que a originalidade da vanguarda 

tem muito mais a ver com um regresso à origem do que 

com uma necessidade de fazer obras originais — pelo 

contrário, a repetição e a cópia são na verdade o que 

domina na arte do século XX8. A esse desejo de regresso 

à origem estão associados, em várias correntes da 

vanguarda, o interesse e o estudo pelo primitivismo, a 

procura de lugares isentos de contaminação pela tradição 

da cultura ocidental, quer no interior (no inconsciente), 

quer na infância, quer em povos distantes, cronológica ou 

geograficamente.

Depois da morte dos seus companheiros de Orpheu, da 

«perda irreparável» de ver os seus amigos mortos (como 

refere na conferência Modernismo e, mais tarde, em Orpheu 

1915‑65)9, Almada convive com as meninas da aristocracia 

com que cria o Clube das 5 Cores cujo estudo levado a cabo 

por Sara Afonso Ferreira demonstra a imensa documentação 

que existe sobre essa relação, e que confirma a fecunda 

fonte de inspiração que a sua jovialidade infanto-juvenil 

representou para Almada10. Em 1921 essa inspiração resulta 

na publicação e apresentação da conferência A Invenção 
do Dia Claro11. No Prefácio ao Livro de Qualquer Poeta de 

1942, em que assina «reaver a Inocência: ex-libris de josé de 

Almada Negreiros PINTOr», faz o repto à desaprendizagem 

e ao sonho («no sonho atingimos o que ainda não somos!») e 

à abertura ao mistério.

Noutra conferência, Elogio da Ingenuidade ou as 
Desventuras da Esperteza Saloia, de 193612, Almada deixa 

claro, recorrendo à etimologia da palavra, do que se trata 

quando fala de ingenuidade: «ingénuo», proveniente do 

latim ingenuus, significaria segundo conta, «nascido livre»: 

no direito romano o ingenuus distinguia-se dos que nasciam 
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13  idem, p. 252 e ss.

14  Almada em entrevista a Ernesto de 
Sousa,nas filmagens para Almada, Nome de 
Guerra, documentário /filme intermédia de 
Ernesto de Sousa sobre Almada Negreiros. 
Iniciada em 1969, a obra de Ernesto de 
Sousa que tinha por base Almada Negreiros 
teria uma primeira apresentação pública 
parcial em 1979 e a integral em 1984, no 
Centro de Arte Moderna josé de Azeredo 
Perdigão. Original transcrito à máquina, não 
editado, nunca publicado. Esta transcrição 
inclui entrevista de Vitor Silva Tavares e 
outra de Mário Castrim, que foram gravadas 
simultaneamente na mesma fita. Documento 
policopiado, espólio família Almada Negreiros, 
espólio Ernesto de Sousa (Isabel Alves).

15  op. cit. p. 6.

16  Simão Palmeirim Costa, “Geometria 
na Obra Abstracta de Almada” e Pedro 
Freitas, “A matemática dos painéis 
Número e Começar de Almada Negreiros”, 
comunicações apresentadas no Colóquio 
Internacional Almada Negreiros, Fundação 
Calouste Gulbenkian, 13-15 Novembro 2013, 
org. IELT — Instituto de Estudos de Literatura 
Tradicional, Almada Negreiros 120 Anos, 
IHA — Instituto de História da Arte.

17  josé de Almada Negreiros, “Cuidado com a 
pintura!” in Manifestos e Conferências,op. cit., 
p. 227.

18  Isto mesmo é citado em Mito‑Alegoria‑
Símbolo. Prometeu diz «Dei-lhes (aos 
homens) o belo achado do número», conta 
Almada citando ésquilo na p. 8.

escravos. Este primitivo significado reveste-se de particular 

importância para Almada, na medida em que clarifica o 

seu uso da palavra: ingenuidade é para ele liberdade de 

olhar o mundo sem preconceitos, uma liberdade a ser 

voluntariamente conquistada. Mais, segundo diz, «é a própria 

luz de toda a nossa resistência moral.» Na ingenuidade está 

a liberdade máxima do homem para o sonho e a admiração 

e é nesse «estado de graça» (expressão de Almada) que 

se torna possível deixar a marca no mundo, alcançar a 

imortalidade13.

número
Para Almada o número está imanente no Universo e ora 

entra no domínio do Logos (do conhecimento), tornando-

se inteligível, ora permanece susceptível de ser intuído, 

no domínio do sensível que é o campo da ingenuidade e 

do Mito. é no número que Almada encontra o princípio 

de todo o conhecimento absorvido de forma ingénua. 

O número é, segundo ele, a linguagem a que chegaram 

todos os homens, em comum, independentemente do local 

do mundo de onde eram originários. Nele Almada vê a 

possibilidade de uma pureza do olhar, que as crianças que 

iniciam a aprendizagem, por exemplo, ainda possuem. «O 

meu ponto de vista é este […]: é que o importante, o inicial 

é a memória... mas as pessoas esquecem-se de que na 

memória está incluído todo o esquecimento. […] Isto é que é 

o importante do caso. Porque, o que é a memória? é repetir, 

não é? é manter, é manter o inicial.»14 Este inicial é, para 

Almada, a relação harmónica e geométrica entre as coisas, 

é o número que harmoniza a natureza e que é a base de 

toda a criação. Diz ele em Mito‑Alegoria‑Símbolo publicado 

em 1948: «Desde a sua imanência no universo o número 

entra depois no inteligível e esteve sempre no sensível 

em “ingenuidade”, e nesta se formam as alegorias do livre 

arbítrio das personalidades humanas»15.

Ao fazer a análise matemática das obras de Almada, 

Simão Palmeirim Costa e Pedro Freitas explicam com 

enorme clareza a complexidade das construções 

geométricas nas pinturas de Almada bem como as suas 

buscas pela «razão de Oiro», o Ponto de bahütte, a 

relação 9/1016. A esse respeito, refiro apenas que, e em 

relação com o que tenho vindo a expor, em Mito‑Alegoria‑
Símbolo, Almada explica que na relação 9/10, zero, dez e 

infinito — começo, fim, e eterno recomeçar — equivalem-

se. E portanto estas pesquisas estão intimamente ligadas 

à ideia de Poesia e Ingenuidade enquanto possibilidade 

de criar sem pré-conceitos, com uma linguagem imanente, 

que permite tocar uma coisa que é divina. Trata-se de não 

aceitar que o artista seja menos que um demiurgo, um deus 

criador — não para «armar ao efeito»17, mas para chegar 

a uma essência iniciática da pintura. O mito de Prometeu, 

tão citado por Almada, Prometeu que roubou o fogo aos 

deuses, torna-se-lhe essencial para explicar, alegoricamente, 

a importância do número na arte e no conhecimento 

humano: é o número a riqueza divina que Prometeu rouba 

aos deuses18. E podemos arriscar que Almada se vê como 

Prometeu.

A proposta mais complexa de Almada de arrumação 

dos painéis de S. Vicente que incluía o Ecce Homo e outros 

painéis que também considerava parte do mesmo conjunto, 

muito desenvolvida nos anos 50, proposta que hoje se sabe 

inválida, corresponde no fundo a uma construção da sua 
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19  Cf. Entrevista a António Valdemar, “Almada 
Negreiros reconstruiu a obra-prima da pintura 
primitiva portuguesa na capela do fundador 
do Mosteiro da batalha...” Diário de Notícias, 
9.06.1960, 16.06.1960, 23.06.1960, 30.06.1960, 
7.07.1960, 14.07.1960, 21.07.1960, 4.08.1960. E 
também Orpheu 1915‑1965, op. cit..

20  op. cit, p. 235.

própria tradição pictórica, da escolha de uma linhagem vinda 

directamente dos primitivos, com antecedentes gregos. 

Ao mesmo tempo, essa construção firma-o como artista 

moderno. Aparentemente, é só em 1960 que conta pela 

primeira vez como ele, Amadeo e Santa-rita teriam feito um 

pacto em 1918 no Museu de Arte Antiga, em frente ao Ecce 
Homo e aos painéis, rapando o cabelo e as sobrancelhas, 

em sinal de compromisso para com a pintura antiga19. Não 

se sabe se é verdade ou mitificação, mas este gesto, real 

ou imaginário, corresponde ao desejo de se colocar, e aos 

companheiros do modernismo, num grau zero radical da 

história da arte. Corresponde a um renascer, sem pêlo, frente 

aos primitivos cujo saber intemporal querem conseguir 

absorver, sem contaminação dos séculos de conhecimentos 

que vieram de entremeio e que tomam por inúteis. 

modernidade e liberdade
Finalmente, estes três aspectos são, em Almada Negreiros, 

condição essencial de modernidade. Isso é notório na 

conferência cujo título glosei, Cuidado com a Pintura!, em 

que a pintura é apresentada como a mais moderna das 

artes. E como pode Almada eleger a pintura em detrimento 

de outras artes, tendo, como se sabe, sido romancista, 

autor de teatro, poeta, atento ao cinema, bailarino e tanto 

mais? A resposta pode ser encontrada na sua constante 

afirmação de necessidade de liberdade na arte. Na 

conferência citada a liberdade é apresentada como condição 

de modernidade. A posição do artista moderno é a do 

liberto: «liberto do passado, liberto do abstracto, liberto do 

concreto, liberto do céu e do inferno, liberto dos mitos e 

das realidades, absolutamente liberto de toda a espécie de 

chassis, e esplendidamente harmónico dentro dos limites 

incomensuráveis do humano.»20 São ainda ecos do grau 

zero afirmado em 1916-18, e continuado na ingenuidade que 

defenderá nos anos posteriores a 1920, desviando assim a 

violência futurista para a recuperação da condição criativa 

dada pela ignorância da infância, que não está porém 

destituída de violência. Almada, como vimos, encontrará 

então a liberdade no fazer artístico, na Poiesis, no estado 

de admiração permitido pela condição de ingenuidade, na 

capacidade de recuperar, com esse estado, o saber essencial 

da ordem do universo, o número imanente, que, para ele, só 

a pintura consegue perseguir. 

é importante realçar como, partindo de um ideário de 

vanguarda comum com o que marcou o início do século XX, 

desde cedo esse ideário, quer na concepção de futurismo 

quer na concepção de modernismo, toma aspectos 

singulares em Portugal e em Almada em particular. O 

modernismo em Almada é desenvolvido tendo por adquirida 

uma condição geográfica semi-periférica, onde se absorve, 

transforma e recria as noções genéricas com que a história 

da arte costuma sistematizar a cronologia da modernidade, 

com movimentos, estilos ou rupturas entendidos em 

sucessão linear. O modernismo de Almada é sem dúvida 

enraizado em valores de tradição nacionais, mas isso 

responde à sua ambição de encontrar localmente — porque 

se encontra aqui e não noutro lugar — uma linguagem 

artística de âmbito universal. Em que, para usar os seus 

conceitos, a expressão individual se dê a ver no que possa 

ter de unânime. 

é também importante deixar vincado, tendo em conta o 

contexto político em que viveu que inclui a sua aceitação 
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21  Incluído nas Obras Completas de Almada 
Negreiros, Editorial Estampa, 1974 (vol. 6, 
Textos de Intervenção), p. 135. Cf. também 
“Outro ponto no i do futurismo”, idem, p. 139.

22  Encorajamento à juventude Portuguesa 
para o Cinema e para o Teatro”, Sudoeste 
n.o 2, Lisboa, 1935, p. 20 Edição facsimilada, 
Lisboa: Contexto, 1982.

22  Espólio da Família Almada Negreiros. O 
documento foi localizado em 2001 aquando 
da investigação e pesquisa levada a cabo 
para a edição da Obra Literária de josé de 
Almada Negreiros na Assírio & Alvim. Trata-
se de um manuscrito com várias páginas, 
algumas rasuras e recomeços. responde 
a uma entrevista dada por António Ferro 
ao Diário de Lisboa a 28 de Abril de 1936 
sobre “o ramalhão, lar de artistas”. Os 
parágrafos que começam «Acuso António 
Ferro...» surgem depois de uma introdução 
que comenta as intervenções de Ferro na 
entrevista citada e contextualiza a indignação 
expressa por Almada Negreiros. Almada usa 
o plural, «Nós, os artistas», assumindo um 
papel de porta-voz dos artistas modernistas 
portugueses.

de encomendas artísticas estatais, como a palavra 

liberdade está permanentemente associada à sua ideia de 

modernidade. Como vimos, os três conceitos anteriormente 

realçados são para Almada sinónimo de máxima liberdade 

em arte. 

Há registo de dois episódios (um publicado, outro 

inédito) em que manifesta a sua discordância face à 

instrumentalização dos artistas por parte do Estado e está 

sistematicamente presente nos seus escritos a convicção de 

que o artista moderno é o artista livre. Um desses episódios 

é a reacção de Almada à vinda de Marinetti a Lisboa em 

1932, com o texto um ponto no i do futurismo publicado 

no Diário de Lisboa21, em que repudia violentamente a 

academização a que se entregara o autor do primeiro 

manifesto de vanguarda artística e a instrumentalização a 

que se presta feita por António Ferro, que o acolhe com 

júlio Dantas na comitiva. Termina o artigo com sarcasmo e 

ironia, desejando a Marinetti «uma feliz viagem de regresso à 

sua grande pátria, onde o espera o seu lugar bem merecido 

de académico do fáscio italiano.» Esta acusação é de 

enorme violência e repulsa pela oficialização fascista de uma 

arte que Almada entendera ser uma profunda ruptura com 

sistemas instituídos. No texto “Encorajamento à juventude 

Portuguesa para o Cinema e para o Teatro” (1935), publicado 

no n.o 2 da revista Sudoeste por si fundada, comenta a 

passagem pela Sociedade Nacional de belas Artes do 

italiano anos antes e a afirmação depreciativa que Almada 

conta ter-lhe escutado de que «a Arte era um assunto 

meramente individual». Almada contrapõe que é artista, é 

criador, quem consegue ser «simultaneamente individual e 

social, resultado do seu mérito pessoal e da sociedade em 

que vive». é quando o individual floresce em sociedade que 

o artista melhor serve o social. E Almada acrescenta: «Fora 

disto há apenas sistemas e programas» que «servem apenas 

para conduzir e jamais para criar».”22

Outro episódio está registado num documento inédito, 

um manuscrito de 1936 presente no espólio da família, que 

tudo indica destinar-se a um jornal, mas que permaneceu 

em esboço, intitulado Não, António Ferro, Não23. Segue-se a 

citação de uma parte:

«acuso antónio Ferro:

1.o de proceder individualmente dentro de um cargo do 

estado que diz respeito aos artistas portugueses.

2.o […] de defender a sua atitude pessoal com a imunidade 

do cargo que ocupa oficialmente.

3.o de servir‑se do seu cargo de confiança do estado para 

pedestal da sua auto‑estátua individual.

4.o de fazer‑se passar (sobretudo no estrangeiro) por 

animador da arte moderna portuguesa e até por director 

do movimento modernista em portugal […]

8.o de tomar iniciativas de ordem artística como director 

do secretariado da propaganda nacional sem se consultar 

publicamente com os artistas e, pelo contrário, fazendo 

vergar à acção da sua influência oficial e desvirtuando o 

sentido de tudo quanto os artistas modernos portugueses 

vinham conseguindo heroicamente há 20 anos e por seus 

próprios méritos pessoais. […]»

As acusações continuam, numa formulação que ecoa 

o J’Accuse! de émile zola publicado no jornal L’Aurore 

em 3 de janeiro de 1898 em defesa de Alfred Dreyfus, 
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falsamente acusado de espionagem. zola acusava à vez 

os vários implicados no caso da forja de documentos e da 

farsa judicial perpetrada contra Dreyfus. No documento de 

Almada, as invectivas a que correspondem cada parágrafo 

dirigem-se a uma única pessoa, António Ferro, e, pode 

resumir-se, são uma denúncia da apropriação abusiva do 

modernismo como arte de estado e da atitude de Ferro 

ao tomar para si, não menos abusivamente, os louros de 

uma posição de chefia do modernismo português. Este 

documento, bem como o anteriormente citado, um ponto no 
i do futurismo, e publicado logo em 1932 em jornal, mostra 

uma situação de descontentamento em Almada, talvez 

também presente em alguns outros artistas que também 

responderam a encomendas do Estado Novo, situação aliás 

comum, uma vez que poucas outras fontes de rendimento 

haveria.

A historiografia da arte tem tido tendência para omitir 

ou ignorar este descontentamento e é difícil encontrar 

uma análise mais profunda que permita desmontar quer 

a simples divisão entre artistas do regime e artistas anti-

regime, quer a história oficial deixada pelos protagonistas 

do Estado Novo, por vezes repetindo-se acriticamente a 

imagem de si que o próprio António Ferro quis deixar. A 

abordagem da modernidade na sua complexidade plural 

tem de ter em conta a construção do modernismo oficial, 

mas também as auto-mitificações de Almada Negreiros 

bem como a mitificação dos seus companheiros, e ainda 

atentar à frequente menorização na historiografia pós-25 

de Abril de alguns modernistas pela sua colaboração com o 

estado de Salazar e António Ferro (de Almada em particular, 

pela sua longevidade, quase tanta quanto a do regime 

ditatorial português). Em última análise, os lugares-comuns 

historiográficos terão, eles próprios, a sua história.

O trabalho de distanciação crítica face a lugares-comuns 

dos discursos instituídos implica incluir na modernidade 

artes ditas menores e artes ditas maiores, encomendas de 

estado e trabalho à margem, capas de livros e decoração de 

cinemas, textos cheios de dispositivos pictóricos e pesquisa 

de geometrias herméticas mas encaradas, por Almada, como 

livres. é isso que há a aprofundar sobre Almada, pois é um 

artista que parece ter forjado um espaço próprio de criação 

libertária em todo o fazer artístico.

Em conclusão, proponho uma revisitação da pintura que se 

tornou o ícone de Fernando Pessoa, feita por Almada em 

1954 e repetida, em espelho, em 1964, para uma encomenda 

da Gulbenkian. é desta segunda versão que se mostra 

reprodução. já foi dito por muitos que Almada iconizou 

Fernando Pessoa nesta pintura. Tornou-se modelo para a 

imagem de marca de Pessoa, com o seu retrato sintético 

imediatamente reconhecível em três elementos: óculos, 

chapéu e um bigode sumário.

A construção geométrica deste quadro é rigorosa, mas 

gostaria antes de chamar a atenção para a hipótese de 

nela haver uma iconização literal através de um artifício 

especificamente pictórico. Pessoa é representado sentado 

na zona de sombra de uma mesa. A mesa, correctamente 

representada em perspectiva, sofre um corte por essa 

sombra que a faz parecer ficar com a aresta dianteira 

mais curta do que a aresta de trás, fazendo, nessa área 

sombria, inverter o ponto de fuga para fora do quadro. 
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Este efeito é intensificado pela ligeira curvatura nas fileiras 

de ladrilhos no chão, o que acentua o facto de parecer 

que Pessoa se debruça sobre nós. A perspectiva invertida 

— não geométrica e não realista — é uma forma de 

representação comum nos ícones medievais, nos quais se 

procurava tornar a imagem mais próxima do crente e fazer 

com que o crente sentisse essa proximidade.

Aqui a imagem é tornada pagã e moderna. A iconização 

é de Fernando Pessoa, mas é também do próprio Almada, 

não só enquanto companheiro de Pessoa no grupo de 

Orpheu citado na pintura; mas também como o pintor que 

cria ícones na pintura do século XX, e, ao fazê-lo, concretiza 

a sua Poiesis. Isto é, é a linguagem especificamente pictórica 

que é meio de uma modernização do que Almada entende 

ser um modo de fazer intemporal e transcendente — Almada 

parece querer ser o Prometeu moderno que rouba o fogo 

aos deuses e o mostra em pintura. Essa modernização passa 

não por dessacralizar, mas por sacralizar a realidade terrena 

com a pintura, usando, neste quadro em particular, a figura 

do seu companheiro de modernismos e poeta, Fernando 

Pessoa.
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resumo

Após o ataque a júlio Dantas, Almada Negreiros inaugura 
uma série de discursos panegíricos que viriam a mitificar o 
pintor Amadeo de Souza-Cardoso e a reservar-lhe um lugar de 
destaque no seio da revista Orpheu. Pretende-se aqui focar o 
modo como Almada constrói uma representação de Amadeo 
de Souza-Cardoso (influente nalguma produção historiográfica) 
que desafia a perspectiva de Pessoa a respeito da pintura. Num 
segundo momento, abrem-se vias de interpretação baseadas em 
apropriações do super-homem nietzschiano. 
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Following the attacks on júlio Dantas, Almada Negreiros 
begins a series of panegyric discourse towards Amadeo de 
Souza-Cardoso. His efforts would contribute not only to mythicize 
the painter, but also to guarantee him a privileged place in the 
Portuguese modernist Orpheu magazine. This paper will focus on 
the way Almada’s speeches created a representation of Amadeo 
de Souza-Cardoso (influent in some historiographical production) 
that defies Fernando Pessoa’s perspective concerning the role 
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1  Momentos que também merecem a atenção 
de josé-Augusto França — “Depois de lhe 
ter apresentado e defendido a exposição 
recente, num texto famoso (...), Almada 
eleva o seu amigo aos extremos da idolatria, 
marcando assim (...) um lugar privilegiado 
para a expressão pictural na linha herdeira do 
Orpheu” (França 1986 [1957/1974], 204) — e 
de Osvaldo Silvestre (Silvestre 1990, 124-
140). A propósito da relação entre Almada 
Negreiros e a historiografia de josé-Augusto 
França, será pertinente complementar este 
artigo com a comunicação de Catarina 
rosendo “Para uma ideia do modernismo em 
Portugal: o lugar da teoria estética de Almada 
Negreiros no pensamento historiográfico de 
josé-Augusto França”. Sobre os discursos de 
Almada e de Mário Cláudio sobre Amadeo, 
leia-se (Silva 1998).

2  revisitação do título da introdução de 
Maria Aliete Galhoz a Orpheu 2: “Para uma 
Diversidade na «História de Orpheu»” (Galhoz 
1979, VII-LXVII).

3  Apesar de não ter colaborado na revista, o 
compositor planeou e concretizou actividades 
com o grupo. A respeito de Almada e ruy 
Coelho, leia-se a comunicação apresentada 
por Edward Luiz Ayres d’Abreu, no Colóquio 
Internacional Almada Negreiros.

4  Triagem que se deve, em parte, a um 
entendimento que tende a sintetizar a revista 
pelas suas manifestações vanguardistas: 
“O Orpheu de que se fala quando se fala de 
Orpheu é o número dois, com a «Manucure» 
e a «Ode Marítima» e os quatro «hors‑textes» 
futuristas de Santa-rita Pintor” (França 
1975, 17). Sobre o desnível nas colaborações 
literárias, Arnaldo Saraiva escreve: “Se é 
desnivelado o valor das colaborações de 
Orpheu, e muito especialmente no número 
III, também é variada a sua orientação 
estética, apontada por Pessoa” (Saraiva 
1984, XXXVII); “basta lembrar o que escreveu 
[Sá-Carneiro] em carta de 31 de Agosto de 

Amadeo e Almada é o título do livro de josé-Augusto 

França que resulta da soma das monografias dos dois 

artistas (França 1985 [1957/1974]) e foi, também, o título da 

comunicação de António Cardoso no Colóquio Internacional 
Almada Negreiros: A Descoberta como Necessidade 

(Cardoso 1998 [1996]). Ao contrário da última comunicação, 

assente no convívio entre Amadeo de Souza-Cardoso e 

Almada Negreiros, este artigo concentra-se num ponto de 

intersecção, isto é, foca os momentos em que Amadeo se 
converte em objecto dos discursos de Almada e contribui 
para a sua narrativa de Orpheu.1 

O artigo organiza-se em três pontos. No primeiro, 

acompanha-se a consolidação dos discursos de Almada e 

as suas repercussões interdisciplinares; numa segunda fase, 

confronta-se a obra de Amadeo com o discurso de Almada; 

e, por fim, considera-se a presença de alguns tópicos 

nietzschianos na representação de Amadeo. 

1. Para uma “intersecção” na historiografia de Orpheu2

A foto-montagem “Os Precursores do Modernismo” 

publicada no Notícias Ilustrado, em 1929 [Fig. 1], parece 

sugerir (perante o título e os homenageados) uma fixação 

dos rostos do Primeiro Modernismo Português. Um olhar 

atento não só acusa omissões (como a de Eduardo Viana), 

mas também aponta para um denominador comum entre 

figuras retratadas — Orpheu. Se pensarmos no elenco 

completo da revista, notamos inúmeras ausências: Luís 

de Montalvor, Armando Côrtes rodrigues, ronald de 

Carvalho, Coelho Pacheco (por vezes, apresentado como 

um heterónimo de Pessoa), Ângelo de Lima, D. Tomás de 

Almeida, ruy Coelho3. Amadeo de Souza-Cardoso, que 

se encontrava na mesma situação de Coelho Pacheco, 

D. Tomás de Almeida e de Camilo Pessanha (isto é, de 

todos os que iriam colaborar na Orpheu 3), assegura aqui 

o lugar que esses perderam.4 Além do mérito que lhe é 

reconhecido actualmente em Portugal e da inscrição de 

Amadeo de Souza-Cardoso numa narrativa da vanguarda 

que se identifica com Orpheu, não haverá outros factores 

que contribuem para a construção de uma imagem do pintor 

de Manhufe associada a Almada, Pessoa, Sá-Carneiro e 

Santa-rita? 

Orpheu era uma revista literária que contava com a 

colaboração de um artista plástico (Santa-rita, no segundo 

número, Amadeo, no terceiro). O seguinte excerto evidencia 

bem a demarcação de Pessoa entre a colaboração plástica 

(episódica) e os colaboradores principais: 

“ligado ao orpheu houve só um futurista, guilherme de 

santa rita, ou, como a si mesmo se designava, santa rita 

pintor. mas santa rita, que era intelligentissimo e muito 

pittoresco e nos moeu o juizo a todos com a sua mania 

de converter o orpheu numa revista futurista, não esteve 

ligado ao orpheu senão no número 2. de resto, sei só 

de trez futuristas em portugal — santa rita, amadeu de 

sousa Cardoso (e esse não sei bem se era propriamente 

futurista) e José de almada negreiros” (pessoa 2009 [post 

1922], 90).

Enquanto Fernando Pessoa atribui a Santa-rita uma 

relevância circunscrita a Orpheu 2, a colaboração de 



fiG. 1  “Os Precursores do Modernismo em 
Portugal”. O Notícias Ilustrado, Série II, I 
(n.o 37), 24 de Fevereiro de 1929, p. 8.



RHA 02 325 o AMADEo DE AlMADA: DisCuRsos sobRE AMADEo DE souzA-CARDoso E oRPHEuDOSSIER 

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1915: «A colaboração do bossa urge obtê-la, 
mesmo por fraca. O limite da fraqueza deve 
ser a novela do Dr. Leal inserta no Orpheu 2. 
Daí para baixo nem poemas interseccionistas 
do Afonso Costa». A «colaboração fraca» 
podia ser suportada pela «colaboração forte» 
que, na ausência da de Camilo Pessanha, 
ficou talvez reduzida às produções do trio 
Pessoa, Sá-Carneiro e Almada, que bastaria 
para justificar a saída — e fortuna do Orpheu.” 
(Saraiva 1984, XXXVI). 

5  Entrevista integrada no documentário 
Almada e Tudo, de Manuel Varela.

6  Leia-se o panfleto Exposição Amadeo de 
Souza‑Cardoso Liga Naval de Lisboa, de 1916. 
(Negreiros 2006 [1916], 17-20).

7  “Mais extraordinário parecerá ainda quando 
se disser que Orpheu era exclusivamente 
literário, que não tinha o mais pequeno 
vislumbre político, que não era como os 
jornais e revistas literárias portuguesas da 
actualidade, nas quais é afinal a política 
que se mascara de letras. Orpheu era 
honradamente literário!” (Negreiros 1992 
[1935], 60).

8  “julgavam que eu ia falar de pintura?!... Vou 
falar de pintura. E estou a falar de pintura!  
A pintura não é — nem a tela nem os pincéis. 
Nem as cores. Nem o que se apreende. Nada 
disso! A pintura é... uma atitude de homem!...” 
(Negreiros 2006 [1969], 328).

9  “Para já, Poesia e Poetar (há as duas 
palavras) são duas coisas. Nós queremos 
apenas uma: a primeira. Poesia é criação.  
Poetar é fazer versos.  
Não é de modo algum condição de criação 
caber em versos.  
Como não é sequer de modo algum condição 
de Logos ser discurso ou palavra.  
Mas há a afinidade, a simpatia, e até a oculta 
subjugação nos versos pelos modos do criar.” 
(Negreiros 2006 [1959], 290)

10  A comunicação de Sílvia Laureano Costa 
“A radiotelefonia e o Teatro”: uma palestra 
radiofónica de Almada Negreiros” insere-se, 
igualmente, neste âmbito. Para uma discussão 
mais alargada em torno da Poesia como 
Criação, em Cesariny, leia-se (Almeida 2010). 

Amadeo (nem sequer impressa) merece um tratamento 

completamente distinto por Almada Negreiros, que coloca a 

pintura ao nível das letras: 

“até este momento nada mais disse que «Orpheu» tinha sido 

o nosso encontro actual das letras e da pintura. É tudo o que 

queria ter dito. a continuar seria isto mesmo no resultado 

do «Orpheu». nenhuma geração post «Orpheu» se acusa 

no da pintura não separada do seu encontro com as letras. 

«Orpheu» continua.” (negreiros 1965, 13)

Almada rapidamente inscreve estas afirmações numa 

reacção à crítica literária que não equacionou a pintura 

na história de Orpheu: “Seria escusada esta notificação 

se a crítica ao Orpheu alguma vez tivesse dado conta 

do encontro actual das letras e da pintura, o qual é no 

Orpheu o seu evidente sentido mesmo.” (Negreiros 1965, 

18). A conferência realizada por jorge de Sena (Sena 1982 

[1954], 99-107) e a crítica que Almada lhe faz, em entrevista 

a Manuel Varella,5 denunciam uma tónica na literatura (e uma 

total omissão de Amadeo, no primeiro caso) que também 

poderá ter estimulado a reformulação de Almada. 

é importante compreender que Almada sempre enalteceu 

Amadeo de Souza-Cardoso (ainda durante a sua vida)6 

e em torno dele criou um culto do génio pintor, mas 

essa valorização inicial operava num quadro do Primeiro 

Modernismo: aquela que se lê em “Modernismo”, (Negreiros 

2006 [1926], 133-147), e em “Pioneiros” (Negreiros 1992 

[1934], 55-58). quando escreve sobre Orpheu, em 1935, 

Almada sublinha as dimensões “honradamente” literárias e 

políticas da revista, sem referir Amadeo.7 Da mesma forma 

que 1915 Orpheu 1965 intervém numa crítica que descura a 

relação entre pintura e literatura, o discurso de 1935 reage 

contra a supressão da política. Portanto, também Almada 

não equacionou, numa fase, a importância da pintura em 

Orpheu. Foi em reacção à crítica que reformulou os discursos 

anteriores.

As suas respostas não parecem ser ocasionais ou 

imprevisíveis. Uma leitura global das conferências de Almada 

revela que as suas reacções expressam tópicos que lhe são 

caros: a relação entre arte e política (Negreiros 1992 [1935], 

81-6); a valorização da atitude/personalidade do artista, 

(desenvolvida em “Cuidado com a Pintura” (Negreiros 

2006 [1934], 219-235) e pertinente para a compreensão da 

sua representação de Amadeo de Souza-Cardoso)8 ; e um 

entendimento alargado (e etimológico) da poesia (criação 

que não se reduz ao acto de “poetar”, i.e., de “escrever 

versos”)9: 

“em portugal, no nosso século, dois gritos de poesia se 

ouviram: mário de sá‑Carneiro e amadeo de souza‑Cardoso. 

poesia das letras e poesia das cores. grito do verso que é 

arte precoce, e grito das cores que é a arte não precoce. Os 

dois modos da poesia actuante em que o protagonista é o 

autor, e não a ficção.” (negreiros 1997 [1959], 1075)

Esta homenagem a Amadeo, indissociável da conferência 

“Poesia é Criação” escrita no mesmo ano (Negreiros 

2006 [1959], 287-292), admite duas expressões artísticas 

— a pintura (visual) e a literatura (auditiva) — dentro da 

categoria poética.10 Assim se lançam as bases da sua 

visão multidisciplinar de Orpheu e se legitima a presença 
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11  De modo a contrastar o seu temperamento 
com o de Pessoa, Almada conta: “Nisto 
rebenta subitamente tremenda e memorável 
tempestade. O Terreiro do Paço ficou logo 
ligado ao Tejo. Chuva e mais chuva barulhenta, 
vento, relâmpagos, trovões, um não parar. Não 
me contive e vim à porta. Gritei para fora: 
— Vivam os raios! Vivam os trovões! Viva o 
vento! Viva a chuva! 
quando voltei à mesa ele não estava. Mas 
estava um pé debaixo da mesa. Era ele todo. 
Puxei-o. Pálido como defunto transparente. 
Levantei-o. Inerte senão morto. Pus-lhe os 
gestos a sentar-se e apoiar-se de bordo sobre 
a pedra da mesa. 
querem mais diferentes que estes dois?” 
(Negreiros 1965, 8)

12  Embora as homenagens de Almada a 
Amadeo nunca passem pela invocação 
explícita das obras, este excerto parece 
aludir a elementos emblemáticos da obra de 
Amadeo: a “pontaria” dos alvos dos insectos 
e a inscrição “Entrada”. Do mesmo modo, a 
escolha da expressão “Parto da Inteligência”, 
no manifesto “Exposição (...) Liga Naval de 
Lisboa” pode remeter para Parto da Viola. 

13  Carta de Pessoa a Armando Cortes 
rodrigues, 4 de Setembro de 1916 (Pessoa 
2009 [1916], 400).

14  A História da Arte portuguesa nunca ignora 
o relacionamento de Amadeo com os artistas 
de Orpheu, mas coloca-o à distância. Ainda 
assim, a residência em Manhufe não o isola 
como se esperaria, pois revela, sobretudo 
quando envia um postal a Almada antes de 
o conhecer pessoalmente, estar a par dos 
desenvolvimentos do grupo de Orpheu. Cf. 
(Negreiros 2006 [1969], 325-6).

15  Clara rocha classifica Orpheu como uma 
revista estritamente literária: “As revistas 
literárias podem inserir unicamente criação 
literária (por exemplo, Orpheu), ou então 
criação e colaboração ensaística (...) como 
acontece na Presença.” (rocha 1985, 28).

16  A omissão não é necessariamente 
uma exclusão. quando os autores não se 
pronunciam sobre Amadeo de Souza-Cardoso 
podem simplesmente estar concentrados 
na vertente literária, sem qualquer intenção 
de o rejeitar. Contudo, a ausência do pintor 
nesta selecção bibliográfica não deixa de 
ser um sintoma de um lugar que ainda está 
pouco consolidado no contexto académico, 
não por falta de provas de colaboração e de 
defensores (como Almada), mas por falta 
de um discurso que relacione a sua obra na 
produção teórica e artística que envolve a 
revista. Até ao momento, apenas dois estudos 
brasileiros (num artigo e num capítulo) o 
fizeram (Daunt 2007, Ferreira 2007). 

de Amadeo de Souza-Cardoso, que pode ser um poeta 

— “O encontro das letras e da pintura em Orpheu não é 

encontro apenas de poetas das letras, nem apenas de poetas 

da pintura. é só de ambos, é encontro de poetas” (Negreiros 

1965, 20). De um modo subtil, Almada transita da anedota 

sobre um Pessoa pouco heróico em dias de trovoada11 para 

as seguintes afirmações que introduzem a pintura e Amadeo: 

“Os outros companheiros do orpheu também iam 

reganhando título de diferentes de quem quer que 

existisse, contactando com todos. 

O que se comemora não é a pontaria que orpheu logo 

levanta de entrada? 

Os queridos companheiros do orpheu não estão todos 

nos dois números saídos incluindo o terceiro quase todo 

impresso. 

há quem persista em que orpheu foi início de um epocal 

das letras quando afinal era já a consequência do encontro 

das letras e da pintura. (...) 

Os dois grandes poetas do orpheu, um é das letras e outro 

da pintura: mário de sá‑Carneiro, amadeo de souza‑

Cardoso.”12 (negreiros 1965, 8‑9)

Desta forma, a publicação dos quatro hors‑textes de 

Amadeo (selecção de quadros ainda hoje desconhecida) 

não compromete, no discurso de Almada, a sua importância 

para Orpheu. é facilmente acolhido por uma concepção 

de poesia favorável à pintura, que se estrutura no 

pensamento de Almada e que ele aplica à sua escrita 

sobre Orpheu. 

Tanto as suas afirmações, como a carta de Pessoa que 

anuncia a colaboração de Amadeo legitimaram13 legitimaram, 

de formas implícitas ou explícitas, a inserção de Amadeo na 

narrativa de Orpheu na História da Arte Portuguesa (França 

1985, 1986, 1979, Gonçalves 1988, Silva 1988, Almeida 1993, 

Alfaro 2007)14, nas introduções às edições da Orpheu 

realizadas pela ática (Galhoz 1971 [1959], 1979, Saraiva 1984), 

e em outros autores (Castro 1987 [1980], Alge 1989, Ferreira 

2007). Todavia, outras publicações (júdice 1986, Morna 

1987 [1982], Lisboa 1986 [1980], rocha 1985, Silva 2008)15 

não incluem Amadeo de Souza-Cardoso nesse discurso.16 

Desses exemplos de omissão infere-se que estamos perante 

a delimitação de um campo estritamente literário da poesia, 

distante das propostas de Almada, e de um certo receio 

(compreensível) em avançar convergências entre a obra do 
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17  Os exemplos de integração de Amadeo 
em Orpheu pouco desenvolvem além da 
enumeração. Até ao primeiro exercício 
comparatista (Daunt 2007), apenas rui-
Mário Gonçalves, bernardo Pinto de Almeida 
e Fernando rosa Dias tinham fornecido 
algumas pistas: o primeiro viu em Amadeo 
algumas das sinestesias de Sá-Carneiro 
(Gonçalves 2006, 28); os últimos apontaram 
para a pluralidade em Amadeo e Pessoa 
(Almeida 2003 [1993], 29; Dias 2011, 83).

18  Mark Antliff demonstra como Albert Gleizes 
e jean Metzinger se apropriaram de alguns 
aspectos de bergson para defender a pintura, 
contrariando a hierarquização do filósofo, 
que elegia as artes auditivas — literárias ou 
musicais. Cf. (Antliff 1993, 65-6).

19  “Os cubistas e futuristas são tambem, de 
certo modo, precursores; mas estes infelizes, 
além de insufficientemente lucidos, são 
escravos de terem pintores e esculptores 
entre si, de julgarem pintura e escultura 
artes.” (Pessoa 2009 [s.d.], 116). Almada, em 
“Arte e Artistas”, também irá definir uma 
hierarquização onde a pintura impera, mas 
a questão dos géneros artísticos (pintura, 
literatura, escultura, dança, etc.) será 
superada pela valorização do espectáculo, a 
primazia da visão: “(...) não é a pintura, não é 
a escultura, não é nenhuma arte especial. O 
que me interessa a mim é o ESPECTáCULO! 
Espectáculo quer dizer ver. O Espectáculo 
pode estar onde quiserem, mas que esteja 
e que seja visto!” Entrevista a Almada 
conduzida por Manuel Varella e integrada em 
Almada e Tudo.

20  Escrita na Paisagem é o título de um 
festival de performance e artes da terra, em 
évora, criado pela Colecção b — Associação 
Cultural.

21  A propósito da grelha e da sua hostilidade 
à narrativa, rosalind krauss escreve: 
“Silence, exile, and cunning,” were Stephen 
Dedalus’s passwords: commands that in Paul 
Goodman’s view express the self-imposed 
code of the avant-garde artist. The grid 
promotes this silence, expressing it moreover 
as a refusal of speech. The absolute stasis 
of the grid, its lack of hierarchy, of center, 
of inflection, emphasizes not only its anti-
referential character, but — more importantly 
— its hostility to narrative. This structure, 
impervious both to time and to incident, will 
not permit the projection of language into the 
domain of the visual, and the result is silence.” 
(krauss 1986, 7)

pintor e a produção literária (e teórica) de Orpheu, uma vez 

que tal proposta exige uma prática interdisciplinar.17 

As teorias de Fernando Pessoa sobre Orpheu e o 

Sensacionismo também pouco se coadunam com o 

pedestal em que Almada coloca Amadeo. Segundo Pessoa, 

a literatura coroa, sempre, uma hierarquização das artes 

(próxima das de kant, Hegel ou de bergson),18 enquanto a 

pintura nunca sai muito favorecida desses sistemas.19 

Mas a versão de Pessoa é, por vezes, eclipsada pela de 

Almada, quer na bibliografia sobre Orpheu (quadros 1989), 

quer nos registos da cultura geral, de um público (e para um 

público) não especializado nos estudos sobre Orpheu. No 

documentário dedicado ao Livro do Desassossego (da série 

Grandes Livros, emitida pela rTP2), sintetiza Orpheu em seis 

nomes: “Fernando Pessoa e álvaro de Campos, Mário de 

Sá-Carneiro, Almada Negreiros, Amadeo de Souza-Cardoso, 

Santa-rita Pintor.” Amadeo abafa novamente uma série de 

escritores que colaboraram nos números impressos. 

Ambicionemos o choque de visões de Orpheu (Martins 

1997) e as interferências das teoria/discurso nas releituras 

das obras literárias e plásticas, algo já concretizado por 

Ellen W. Sapega na aplicação do sensacionismo pessoano 

à literatura de Almada Negreiros (Sapega 1992) e avançado 

numa comparação entre Amadeo e Pessoa (Daunt 2007).

2. “escrita na Paisagem”20 
Como vimos, Amadeo de Souza-Cardoso “serve”, nalguns 

discursos de Almada, para equilibrar o lugar da pintura 

na revista Orpheu e, consequentemente, para propor uma 

determinada via de entendimento de Orpheu e da Poesia. De 

modo a evitar que o pintor fique reduzido a um papel neutro 

(algo que não é, de modo algum, desprestigiante nos moldes 

em que Almada o faz) torna-se, igualmente, importante 

alterar o prisma da discussão, recorrendo à obra de Amadeo, 

que pode resistir a certas projecções de Almada, aos 

discursos de Pessoa e à própria teoria da arte moderna. 

Notemos um excerto de 1915 Orpheu 1965:

“literatura. Vocábulo pejorativo. Criação francesa 

(parisiense). ignora‑se se esta criação é dos próprios 

literários se de pintores. literatura dizia‑se em geral 

do texto escrito ou dicção impecável gramatical e 

sintacticamente composto, e simulando conceito, mas 

sem propriedade de mover cordéis quotidianos. exemplo: 

amadeo de souza‑Cardoso e um conhecido escritor 

estavam no marão. O escritor descrevia a paisagem 

relatando uma batalha imaginária a ferir‑se à vista de 

ambos. a terminar perguntou: e você que acha? ao que 

amadeo respondeu: paisagem.” (negreiros 1965, 28) 

Este tipo diálogo não é inédito se evocarmos algumas 

“batalhas” entre a literatura e a pintura ao longo da 

história do ut Pictura Poesis (Markiewicz e Gabara 1987). 

Embora uma primeira leitura pareça extrair da resposta de 

Amadeo uma defesa da inefabilidade da imagem visual, 

rapidamente nos apercebemos de que a anedota não é só 

uma competição profissional pela representação do mesmo 

referente. Aquilo que Amadeo contraria não é uma descrição 
verbal da paisagem,21 mas sim um acréscimo, a narrativa 
épica que o escritor (muito provavelmente Pascoaes) 
inscreveu nas montanhas do Marão. A resposta do pintor 

aproxima-se, assim, de mecanismos modernistas de fuga à 
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22  W. j. T. Mitchell sonda os mecanismos de 
elisão da linguagem verbal nos discursos de 
Clement Greenberg, Michael Fried e rosalind 
krauss sobre o Modernismo. Segundo 
Mitchell, a palavra torna-se presente perante 
a obra modernista através da teoria, ou seja, 
o contacto com uma pintura abstracta é, 
inevitavelmente, mediado pela verbalização 
(a escrita teórica sobre a abstracção). 
(Mitchell 1989).

23  Sobre essa relação, consulte-se o catálogo 
da exposição Mondrian. Amadeo. Da 
Paisagem à Abstracção, que teve lugar em 
Serralves. (Gonçalves 2001)

24  Carta de Amadeo de Souza-Cardoso a 
Lucie Pecetto, 1910. Espólio bA ASC 12/15.

narrativa e à palavra, encaradas como ameaça num campo 

puramente visual, propenso a pesquisas e abordagens 

formalistas que tendem a valorizar a abstracção (krauss 

1986, Mitchell 1989).22 

Amadeo de Souza-Cardoso tem, efectivamente, vários 

quadros (sobretudo de 1913) que se coadunam com 

esta transição da paisagem à abstracção23 e, na sua 

correspondência com Lucie, refere-se ao “estilo de linhas 

[das montanhas] que dá vontade de lhes passar a mão pelo 

dorso”,24 algo que acentua a sua sensibilidade formal [Fig. 2]. 

Mas será que a pintura de Amadeo se opera estritamente 

ao nível das formas e das cores? Será Amadeo somente “o 

poeta das cores” ao lado “do poeta das letras” (Mário de 

Sá-Carneiro), como Almada afirma? 

Perante uma vasta produção que coincide com a estadia 

de Amadeo de Souza-Cardoso em Portugal (1914-1918) e 

fiG. 2  Amadeo de 
Souza-Cardoso —Título 
Desconhecido (Montanhas), 
1912 (CAM/FCG) 
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25  O exemplo mais radical de inscrição da 
palavra na tela é A Canção de Açude, c. 1916 
(CAM-FCG), em que Amadeo transcreve 
versos de uma cantiga popular de Amarante.

26  “Traditional, iconographic Art History may 
suffer from underestimating the readerly 
quality of its own work. but at the same time, 
overemphasis on the novelty of word-and-
image studies encourages the repression of 
the verbal aspects of traditional art history, 
hence making difficult the insertion of 
traditional work within the new paradigm. 
And word-and-image studies may undermine 
their own project in the way they accuse 
their predecessors of failing: The very phrase 
‘word and image’ suggests that two different, 
perhaps incompatible things are to be 
shackled together; the phrase emphasizes the 
difference, not the common aspects of the 
two. This dichotomistic fallacy continues to 
weaken the renewal word-and-image studies 
promise.” (bal 1991, 27) 

27  Na tradução portuguesa de Cesariny: 
“Do estreito de índigo aos mares d’Ossian, 
na areia rosa e laranja que o céu vinhento 
lavou, acabam de erguer-se e de cruzar-se 
avenidas de cristal imediatamente ocupadas 
por jovens famílias pobres que se alimentam 
do que compram nas lojas de hortaliça. Nada 
de grandioso. — A cidade!” (rimbaud 1972 
[1886], 70). 

28  Sobre a associação entre a Máscara 
Africana e as Guitarras em Papel de 
Picasso, leia-se (kahnweiller 1949 [1920]) 
e (bois 1987). Amadeo parece indicar essa 
relação num quadro em que a máscara e o 
instrumento são ligados por uma vara (Título 
Desconhecido (Pintura), 1917), ou ao criar 
uma simbiose entre ambos (o animismo dos 
instrumentos dado pelos buracos-olhos e 
por características humanas ou animais que 
os títulos enunciam: a Luxúria do Violino..., o 
Parto da Viola...).

29  A respeito do quadro, josé-Augusto 
França comenta: “«Oceano» será, para 
Amadeo, uma aproximação fonética do 
«Ossian» dos românticos que baptiza, no 
catálogo de 1916, uma pintura a cera, em 
termos mitológicos que nada têm que ver 
com a sua diligência; a passagem terá sido 
feita em provável confusão ou ignorância, 
pelo francês «Océan» que é título assim 
mesmo atribuído a outras peças de então. 
Certos elementos caligráficos (o desenho 
das órbitas, da boca, das sobrancelhas) são 
comuns a estas máscaras e marcam mesmo 
aquela que termina geometricamente a série.” 
(França 1986, 92-3) recentemente, Fernando 
rosa Dias avançou a possibilidade de 
Amadeo retratar rostos de pescadores nesta 
série “Ossian” (Dias 2011, 63).

o contacto com elementos de Orpheu, damos conta da 

sua forte preocupação com os títulos. Muitos são longos, 

bilingues e podem remeter para a mesma história (como 

Crime Abismo Azul Remorso Físico e Mulher Decepada 
Brisement de la Grace Croisée de Violence Nouvelle) ou 

para um tópico em desenvolvimento (como O Larápio do 
Quadrado Encarnado e A Ascensão do Quadrado Verde..., 
em que uma figura abstracta dialoga com a figuração, e 

Luxúria do Violino..., Parto da Viola..., Vida dos Instrumentos, 

dedicados ao animismo dos instrumentos musicais). Estamos 

muito longe, neste caso, de uma Composição X, de um 

Estudo Y ou de um Sem Título adversos aos efeitos de 

ancoragem barthesiana (barthes 2009 [1964]). E mesmo 

quando não há título, a palavra pode irromper, a dada altura, 

na tela25 (algo igualmente visível no cubismo) e reconstituir 

narrativas, como “ENTrADA”, lançando a hipótese de se ler 

uma alusão à entrada na Primeira Guerra Mundial sugerida 

por vários signos (Leal 2010, 2013). 

Seria, portanto, expectável que Amadeo, pintor 

modernista convocado para uma “batalha” contra a 

literatura permanecesse num registo abstracto, reforçando 

a especialidade do seu medium (Greenberg 1978 [1960]). 

Mas será que as suas opções (ou inclusões) comprometem, 

de alguma forma, uma atenção aos materiais, ao desenho, 

à paleta e aos signos visuais que um título não prevê? Será 

possível equacionar um trabalho do texto‑imagem26, capaz 

de enriquecer a obra em todas as suas frentes e sem cair nos 

preconceitos da ilustração? 

O título da tela Promontório cabeça indigo MARES 
D’OSSIAN rose orange [Fig. 3] parte de um excerto das 

Iluminações, de rimbaud:

«du détroit d’indigo aux mers d’Ossian, sur le sable rose 

et orange qu’a lavé le ciel vineux viennent de monter et de 

se croiser des boulevards de cristal habités incontinent par 

des jeunes familles pauvres qui s’aliment chez les fruitiers. 

rien de riche. — la ville ! »27 (rimbaud 2010 [1886], 231)

O primeiro contacto com o quadro transporta-nos para 

as máscaras africanas e para a composição de planos 

em jogo nas guitarras de papel de Picasso.28 é um traço 

que, apesar da explícita citação textual, muito dificilmente 

poderá ser menosprezado. Neste ponto, é possível 

adoptar duas leituras distintas ou interligá-las: uma análise 

formalista/estruturalista/semiótica encerrada na bibliografia 

predominante sobre o cubismo (kahnweiler 1949 [1920], 

Greenberg 1959, bois 1987, krauss, 1998); a assumpção do 

texto como uma fonte explicativa de toda a obra (Panofsky 

1989 [1955]); ou uma concatenação harmoniosa entre o 

trabalho verbal e plástico, entre palavra e imagem. 

Ao formar o título, Amadeo extrai palavras da frase 

original, tornando-a altamente fragmentária e enumeradora. 

Três delas são cores (índigo, rosa e laranja). Deixaram de 

ser atributos do estreito ou da areia para preencherem 

planos justapostos que dominam a composição. O vislumbre 

da costa inglesa29 e das avenidas “de cristal”, tal como 



fiG. 3  Amadeo de Souza-Cardoso 
— Promontório cabeça indigo 
MArES D’OSSIAN rose orange, 
c. 1916 (Colecção Particular)
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30  Existe, na colecção do CAM (FCG), uma 
pequena aguarela muito semelhante intitulada 
Tête Ocean [Fig. 4]. Tratar-se-á, muito 
possivelmente, de um esboço do quadro, 
visto que é pequeno e pouco preenchido. As 
diferenças residem na inscrição do número 13 
(ou 130) num fundo branco que não se fecha 
num contorno circular (perdendo a sugestão 
da moeda), uma grelha axadrezada substitui 
as circunferências alaranjadas no canto 
inferior direito do quadro e o rosto é ferido 
por varas (tal como acontece nas guitarras de 
Amadeo).

31  Na tradução de Cesariny: “Levanta a 
cabeça: esta ponte de madeira, arqueada; as 
últimas hortas de Samaria; estas máscaras 
de iluminura sob a luz fustigada pela noite 
fria; a ondina tonta de vestes farfalhantes no 
leito do rio; os crânios luminosos nas empas 
de ervilhas — e as outras fantasmagorias — o 
campo.” (rimbaud 1972 [1886], 70-71).

32  “Amo todos aqueles que são como 
pesadas gotas caindo, uma a uma, da nuvem 
escura que paira por cima dos homens: 
anunciam que vem aí o relâmpago e, como 
anunciadores, eles perecem.  
Olhai, eu sou um anunciador do relâmpago 
e uma pesada gota caída da nuvem: esse 
relâmpago, porém, chama-se super-homem.” 
(Nietzsche 1998 [1883-1885], 16-7).

33  Almada Negreiros, “A reunião dos Novos”, 
in Diário de Lisboa, 21 12 1921, p. 3.

34  Outra referência a Nietzsche leva-nos à 
conferência “Direcção única”: “E depois ainda 
veio Nietzsche e quis também ele sozinho 
chegar até ao Homem! e mais para lá também 
até ao Super-Homem, mas quem sabe? se 
calhar é capaz de lá ter chegado. Nós é que 
já nunca mais soubemos nada dele. O pobre 
Nietzsche, de repente, pôs-se a falar sozinho 
com a sua loucura.” (Negreiros 2006 [1932], 
173)

a representação das famílias pobres foram elididos. 

No entanto, os números inscritos (13 ou 130) numa 

circunferência atrás da máscara e outras duas pequenas 

circunferências alaranjadas, no canto inferior direito, podem 

aproximar-se de moedas,30 assinalando, subtilmente, o 

comentário à pobreza e à riqueza que o texto admite. 

Leiamos outro excerto:

« lève la tête : le pont de bois, arqué ; les derniers 

potagers de samarie ; les masques enluminés sous la 

lanterne fouettée par la nuit froide ; l’ondine niaise à la 

robe bruyante, au bas de la rivière ; les crânes lumineux 

dans les plans de pois — et les autres fantasmagories — la 

campagne. »31 (rimbaud 2010 [1886], 232)

Embora estas frases não forneçam matéria-prima para o 

título e para a paleta, realçam, através de várias aparições 
do rosto, aquele que parece ser o elemento principal da 

imagem — a máscara — fusão da “cabeça” erguida, das 

“máscaras” e dos “crânios”. Se assumirmos que a pobreza da 
cidade é assinalada pela moeda e que o campo é sugerido 

pela máscara, avançamos, também, a hipótese de Amadeo 

sintetizar dois momentos de “Métropolitain” — a cidade e o 

campo. 

O modo como o pintor trabalha o texto (seleccionando 

e fundindo os seus elementos, criando um estádio entre 
a figuração e a abstracção) parece adequar-se a um 

tratamento cubista (pela presença da máscara, pelo jogo 

dos signos) e à importância que Amadeo confere à cor. 

Embora as fontes do quadro nos conduzam aos excertos 

de rimbaud, é facilmente inserido num conjunto de telas e 

desenhos a aguarela associáveis às máscaras africanas. 

À falta de título, todo este exercício seria impraticável, 

o que mostra que, em Amadeo, é possível trabalhar com 

a narrativa e com a palavra através de escassos signos 

e conciliar essa dimensão da palavra‑imagem com a 
abstracção, muitas vezes no fundo. A palavra, que alguns 

modernistas queriam riscar da tela, também pode ser uma 

cor. E Almada também a usa nas suas ficções: muito verde 

e azul. 

3. o Anunciador do relâmpago32 
Depois de propor que Amadeo de Souza-Cardoso, nos 

discursos de Almada, veicula uma determinada ideia de 

Orpheu e que a observação da sua obra pode lançar 

novas pistas sobre os desafios da pintura (resistindo às 

expectativas de Almada relativamente a Amadeo e a vários 

discursos modernistas), resta perguntar se a representação 

de Amadeo por Almada poderá, ainda, estar sujeita a 

contaminações nietzschianas. 

Uma das referências mais claras à leitura de Assim falava 
Zaratustra é dada por uma carta que publica no Diário de 
Lisboa, na sequência de um desacato com Leal da Câmara 

durante “O comício dos «Novos»”:33

“antes de fechar a carta devo dizer que tanto o senhor 

leal da Câmara como quasi todos os oradores fizeram 

calorosa e facciosamente a apologia do século xix, 

exactamente o século mais estéril, na opinião de Frederic 

nietzsche, o mais evidente precursor da hora presente!!!... 

(...) Quando entrei em casa, a seguir ao comício intelectual, 

abri o Zarathustra, Frederic nietzsche tinha, entretanto, 

escrito com o próprio punho: 

«tu deves ser o martelo, eu pus o martelo na tua mão!»

para quê, Zarathustra? para quê, o martelo?! 

«pour cesser d’être des hommes qui frient, pour devenir 

des hommes qui bênissent».»34 
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35  “A Amadeo de Souza-Cardoso substantivo 
ímpar 1, o detentor da Apologia Masculina, 
o que me possui em tatuagem azul na 
sensibilidade, o Amante preferido da Luxúria 
e do Vício. (Vide génio Pintor).” (Negreiros 
2002 [1917], 57)

36  Em “Cuidado com a Pintura”, Almada 
afirma: “A pintura é a verdadeira arte para 
heróis. Aí ou se morre ou se vence, ninguém 
se acomoda. E para tornar ainda mais heróica 
a pintura estamos nos dias de hoje, esta idade 
violenta onde terminou uma época e onde 
começa triunfante a seguinte.” (Negreiros 
2006 [1934], 234). Sobre “Cuidado com a 
Pintura”, consulte-se a comunicação “Cuidar 
da Pintura”, apresentada por Mariana Pinto 
dos Santos, no Colóquio Internacional Almada 
Negreiros.

37  Osvaldo Manuel Silvestre vê, em Amadeo, 
uma “figura redentora” que compensa o 
esquecimento do passado (Silvestre 1990, 
133), o “símbolo” do nascimento (“parto”) de 
uma geração “anti-histórica” (Silvestre 1990, 
125).

38  “Our religion, morality, and philosophy are 
decadence forms of man. 
The countermovement: art.” (Nietzsche 1968, 
[1888], 419).

O “homem superior” anunciado por zaratustra viria a 

converter-se em inúmeras revisitações globais. Como joão 

barrento esclareceu, grande parte da produção artística 

modernista insere-se num primeiro momento de recepção 

nietzschiana, muito marcado por Assim Falava Zaratustra, 

por apropriações recorrentes, “abusivas”, “superficiais” e 

“mediadas pelo Futurismo” (barrento 1989, 65-6). Esta 

síntese leva-nos a considerar a hipótese de ler, no manifesto 

da Exposição na Liga Naval de Lisboa e na dedicatória de K4 
O Quadrado Azul,35 um Amadeo de Souza-Cardoso “génio-

herói”36 (não muito distante de uma reconfiguração de um 

“homem superior”), que desperta a “pátria entrevada” e 

anacrónica para o século XX, através da sua obra: 

“algumas das raras energias mal comportadas que ainda 

assomam à tona d’água pertencem alucinadamente a séculos 

que já não existem e quando um português, genialmente do 

século xx, desce da europa, condoído da pátria entrevada, 

para lhe dar o parto da sua inteligência (...).37 pois, senhores, 

a exposição de amadeo de souza‑Cardoso na liga naval 

de lisboa é o documento conciso da raça portuguesa do 

século xx.” (negreiros 2006 [1916], 19) 

Outros autores, como Mark Antliff e Patricia Leighten 

(Antliff 1993, 63; Antliff e Leighten 2008, 152-3), relembram 

que certas apropriações do super-homem nietzschiano 

(e de algumas reflexões sobre os artistas em A Vontade 
de Poder)38 podem favorecer uma concepção elitista dos 

artistas, superiores por criarem novos valores, ou melhor, 

novas condições perceptivas (Antliff 1993, 43). Num registo 

mais crítico (diferente dos níveis de idolatria do manifesto 

de Almada), Albert Gleizes termina um artigo em defesa de 

jean Metzinger citando um excerto de Zaratustra:

“i have refrained, in this study of an artist whose efforts 

are dear to me, from trying to write literature. i wanted to 

speak simply as a painter about a painter, and i took little 

care in shaping my sentences. (...) 

fiG. 4  Amadeo de Souza-Cardoso — Tête OCEAN, 1915 (CAM-FCG)
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in spite of that, i will apologize, and will conclude with a 

quotation i culled from nietzsche’s thus Spake Zarathustra, 

and which i find admirably suited for the situation: 

“but this is the truth: the righteous must be pharisees, they 

have no choice. 

“the righteous must crucify the man who invents his own 

virtue for himself, this is the truth. 

it is the creator they hate the most, the man who breaks the 

tablets and the old values, the breaker, it is him they call 

‘criminal.’

“For the righteous cannot create; they are always the 

beginning of the end.

“they crucify the man who writes new values, they sacrifice 

the future for themselves. (…)

and is that not why metzinger, who brings us so many new 

values — and not just him, but also those having similar 

aspirations — must expect only a relentless opposition on 

the part of the righteous, critics and artists who, powerless 

to create, keep the men they ought to lead toward 

the future in a state of sweet drowsiness and satisfied 

beatitude?” (gleizes 2008 [1911], 151‑2)

Tanto Osvaldo Manuel Silvestre, Américo Enes Monteiro 

e António Azevedo identificaram tópicos nietzschianos em 

Almada (Silvestre 1990,39 Azevedo 2005, Monteiro 1997), 

mas essa aplicação só transitou de forma subtil para o 

panegírico de Amadeo de Souza-Cardoso numa insinuação 

de josé-Augusto França:

“a ‘pátria portuguesa do século xx’, cuja necessidade 

almada proclamava, e que, menos cronologicamente, 

pessoa‑Álvaro de Campos exigia incarnada num ‘super‑

Camões’ nietzscheano, tinha afinal a realidade possível na 

pintura de amadeo e na pintura de santa‑rita” (França 

1991 [1979], 36). 

Seria forçado defender que França encontra laivos 

nietzschianos nos textos de Almada sobre Amadeo, mas 

não deixa de sugerir uma relação entre o supra-Camões e 

os pintores de Orpheu. Mas um vislumbre camoneano pode, 

como Helmut Wohl sugeriu (Wohl 1982, 172-173), constar 

no manifesto da Exposição na Liga Naval: “a Descoberta 

do Caminho Marítimo prà índia é menos importante que 

a Exposição de Amadeo de Souza-Cardoso na Liga Naval 

de Lisboa.” (Almada 2006 [1916], 20) Perante a analogia, 

a exposição de Amadeo, capaz de reactivar a Descoberta, 

ganha uma dimensão épica para o século XX português. 

Com isto, não estará Almada a assumir para si o papel de 

narrador de uma gesta (ou a dialogar com ela) sempre 

que homenageia Amadeo, quando revisita os Lusíadas, 

em “Histoire du Portugal par Cœur”, e quando tece as 

considerações finais de “Arte e Artistas”?

“uma colectividade [em harmonia com a pintura de nuno 

gonçalves] donde saiu o génio do mar, Vasco da gama, 

o maior marinheiro do mundo; o génio das letras, luís 

de Camões, autor do mais perfeito poema colectivo do 

Ocidente; e o génio da pintura [nuno gonçalves], de quem 

estamos falando.” (negreiros 2006 [1932], 211).

Perante este percurso, muito longe de esgotar o potencial 

dos discursos e das obras, conclui-se que Almada Negreiros 

assume um papel activo na construção de representações 

de Amadeo de Souza-Cardoso e da revista modernista 

(tratados isoladamente, no início, e convergindo, a partir 

de 1965); que a sua versão de Orpheu está sujeita a 

alterações e se modela em função das lacunas da crítica; 

que a sua defesa da pintura de Amadeo se aproxima, 

nalguns momentos, de um discurso modernista que exclui 

a palavra do seu campo de actuação (algo que a obra do 

pintor pode contrariar); e, finalmente, que a representação 

de Amadeo de Souza-Cardoso, no manifesto de 1916, 

não será indiferente a um eco nietzschiano propenso à 

sobrevalorização dos artistas. Importa sublinhar que sempre 

que Amadeo de Souza-Cardoso é remetido para a história 

de Orpheu o devemos, em grande parte, à visão de Almada.

 

39  Nas palavras de Osvaldo Manuel Silvestre: 
“Passa-se então a uma segunda fase, já de 
teor injuntivo, na qual se exorta a geração 
à experiência vital intensa, numa palavra, à 
plenitude: “Insultai o perigo. (...) / Divinizai 
o Orgulho. / rezai a Luxúria (...) / Tentai 
vós mesmos o Homem Definitivo”. Tanto o 
homem definitivo como o homem completo, 
paradigmas da plenitude, são claros avatares 
do Super-Homem nietzschiano, filósofo ao 
qual Almada vai buscar afinal os elementos 
fundamentais — estilemas, símbolos, 
filosofemas — para a constituição das suas 
retóricas que estruturam os seus textos.” 
(Silvestre 1990, 139)
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resumo

A partir de uma leitura de A Engomadeira pode verificar-se como 
Almada, de forma sistemática e plenamente elaborada, constrói 
uma rede ficcional que captura o leitor na passagem do real ao 
inconsciente. A descrição de cenários pictóricos e a passagem de 
uma lógica narrativa influenciada pela literatura folhetinesca ao 
jogo absurdo de imagens nascidas do sonho e da metamorfose 
antecipam o que será a estética surrealista.
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From a review of A Engomadeira we will ascertain how Almada 
builds, in a systematic and thoroughly elaborated way, a fictional 
grid that captures the reader in its transition from reality to 
unconsciousness. The description of pictorical scenarios and 
the passage from a narrative logic influenced by feuilletonistic 
literature to the absurd of images born of dreams and 
metamorfoses hasten what will be the surrealistic aesthetics.
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1  Por exemplo, em «k4 O quadrado azul»: 
«O perfume penetrante da sua alma raffiné 
não passava através do quimono de crepe da 
China.»

A passagem da poesia à prosa é um dos pontos em 

que o modernismo mais contribuiu para a renovação 

da nossa literatura, problematizando o acto de escrever 

e contestando em definitivo o estilo realista e académico 

que se impusera no início do século. Almada foi um 

dos que mais contribuíram para essa transformação, 

embora insuficientemente reconhecido e apreciado pela 

dificuldade de compreensão das suas novelas futuristas, 

até à publicação de «judite Nome de guerra» com que a 

sua originalidade de ficcionista será reconhecida, embora 

sempre limitado esse reconhecimento a uma elite, situação 

que ainda hoje perdura.

O que caracteriza a prosa de Almada, nessas primeiras 

novelas ou contos futuristas, é a imaginação prodigiosa 

e a capacidade de criar situações narrativas a partir de 

um incipit 1 que parodia a novela sentimental em que as 

situações serão levadas ao limite através de um raciocínio 

entre o dialéctico e o literário. Há algo próximo da lógica 

de Gertrude Stein, mas temperada com um racionalismo 

ficcional que impede o puro gramaticalismo da frase. No 

entanto, quando começa «A Engomadeira» escrevendo 

«um dia a mãe comprou chapéu pra ir em pessoa pedir 
à dona da engomadaria que não deixasse a filha passar a 
ferro as ceroulas dos homens porque parecia mal a uma 
menina decente», o que temos aqui é um desenvolvimento 

interminável de uma premissa simples: a mãe compra 

um chapéu. Porquê? Para não ir de cabeça descoberta à 

engomadaria. Porquê? Porque a filha trabalhava lá. Porquê? 

Porque tinha de ter um ar respeitável, que só o chapéu lhe 

poderia dar, para que a dona a ouvisse. Porquê? Porque 

a filha não podia passar as ceroulas dos homens. Porquê? 

Porque tinha de se manter na ignorância do uso das 

ceroulas pelos homens. Porquê? Porque as ceroulas são uma 

designação metonímica do sexo dos homens, ou então uma 

metáfora da sua ausência.

E assim prosseguiria o rumo das questões que este incipit 
coloca, e que vai prosseguir com o que se pode designar 

como a lógica implacável de um discurso em que tudo 

terá de ser relido para encontrar os fios que conduzem 

a uma série infinita de saídas. Um exemplo é o encontro 

do narrador com a Engomadeira: «Eu tinha‑a encontrado 
quando passava e tinha‑lhe dito boas tardes porque me 
pareceu que ela precisava de alguém que ela não conhecesse 
que lhe desse as boas tardes.» Não há outra lógica nesta 

frase para além da que resulta da dedução de que as 

boas tardes são a consequência de ela precisar que um 

desconhecido a cumprimente. quais são as razões que 

conduzem a esta dedução, não as podemos conhecer para 

além de um raciocínio que nasce da impressão do narrador, 

sendo que isto arrasta o leitor para seguir esse pensamento, 

o que o leva ao ponto limite em que será o desejo do 

narrador de entrar em contacto com a Engomadeira que o 

leva a tirar a conclusão de «ela precisava de alguém que ela 
não conhecesse que lhe desse as boas tardes». Não sabemos 

o que o terá feito ter essa impressão, mas isto aproxima-

nos de um comportamento entre o naïf e o filosófico que 

vem de um espírito que não parte de sentimentos ou de 

impulsos irracionais porque precisou de encontrar uma razão 

lógica para se aproximar dela usando as boas tardes como 

pretexto.

A novela vai entrar a partir desta abertura quase de roman 
de gare numa sequência galopante de imagens que nascem 
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de um labirinto de encaixes, no que se pode chamar um 

paralelismo especular, como sucede no capítulo IV com as 

chaves. A partir da frase «Ela mexeu em chaves que riram uma 
satisfação que era dela» entramos num mundo surrealizante 

em que as chaves ganham uma presença obsessiva. A chave 

adquire um sentido redundante porque a ideia freudiana da 

chave do sonho vai conduzir a que a chave do sonho seja a 

própria chave, o que terá de conduzir à deslocação da chave 

para o seu sentido metafórico que permita abrir o significado 

desta multiplicação de chaves que «riram uma satisfação que 
era dela». Há uma óbvia conotação sexual nesse riso, e as 

chaves são o indicador fálico da sua actividade de prostituta, 

havendo aqui uma redundância nesse indicador dos amantes 

que culminará no instante em que o narrador a surpreende 

simbolicamente no acto sexual: 

«a certa altura ela tinha saído do quarto, dei cos olhos 

numa caixa de lata relativamente pequena e relativamente 

pintada de verde‑escuro com letras brancas escrevendo 

chaves. abri a caixa e qual é o meu espanto quando a vejo 

a ela, sentada lá dentro a gritar envergonhada pra que eu 

lhe fechasse a porta! bom, fechei.» 

O que sucede aqui é a revelação da sua sexualidade, dada 

por essa ‘caixa de lata relativamente pequena’ que será, no 

fundo, esse inconsciente a que a multiplicação das chaves 

como imagens fálicas o conduz. Ela reage aparentemente 

a essa descoberta, mas a sua situação, encerrada na 

caixa, corresponde a uma figura que se encontra no seu 

inconsciente como arquétipo: a figura da prostituta que a 

mãe procura «censurar» na primeira frase, ao pôr um chapéu 

que não pertence à sua condição social, e que se vai revelar 

no fim do capítulo quando essa censura regressa na forma 

de um desvio à pergunta dele sobre a razão de tantas 

chaves na resposta: 

«afinal era pra brincar aos soldadinhos, mas disse‑me muito 

apoquentada que não lhe fizesse mais perguntas porque 

ultimamente andava muito desgostosa da sua vida.»

O que temos no capítulo seguinte é o desenvolvimento 

num sentido inesperado desta sexualidade «oculta» que 

ela esconde na «caixa de lata» quando a Engomadeira se 

desdobra na imagem, doutra mulher numa cena em que o 

espelho multiplica o corpo feminino. Depois de sabermos 

que ela comprara o amor de uma varina, são surpreendidas 

no quarto pelo seu amante, o senhor barbosa:

«Quando o senhor barbosa meteu a chave à porta e achou 

o silêncio abafado daquele quarto meio‑iluminado teve a 

impressão que ela tinha posto um espelho muito grande ao 

comprido sobre a cama e que depois se tinha deitado toda 

nua co ventre pra baixo.»

Ao descobrir, depois de ter estado «perto de meia hora 
a gozar aquele Paris-salon», que eram duas mulheres, e 

não apenas a Engomadeira e o seu reflexo, que ali estavam 

deitadas, o desejo do amante que para entrar «meteu a 
chave à porta» é anulado, numa sugestão de impotência 

que o limita à condição de voyeur, e sai do quarto a 

chorar depois de «estremeção que sentiu em todo o 

invólucro do coração.». Ainda na sequência desta lógica 
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de anulação, ou castração do masculino, que a obriga ao 

sexo com as varinas, ela acaba de se maquilhar, afastando 

de vez qualquer suspeita de ingenuidade sobre o seu 

comportamento. Nesse jogo, chega a assumir o travesti 

masculino, na situação inversa ao momento inicial em que 

parecia ser ela a procurar a companhia masculina, ou seja, 

colocando-se na posição do sedutor masculino para mostrar 

ao narrador o que sucedera com a varina:

‘uma vez riu‑se muito e como grande novidade levantou 

a camisa e mostrou‑me no ventre um contorno de sexo 

masculino que ela própria tinha desenhado a encarnado 

e enchido de verde esmeralda.’

Trata-se finalmente de abrir essa pequena caixa de lata 

onde ela se fechara, ou seja, o inconsciente onde o narrador 

encontra a sua própria figuração andrógina. Ele projecta-se 

nesse fantasma, e o sexo que ela desenha consiste na sua 

identificação com a Engomadeira que recebe naquele 

quarto — ou na sua caixa que é o inconsciente — todos os 

fantasmas eróticos, das varinas à «pretinha das cautelas 
que tinha muletas» e que ele próprio ajuda a subir as 

escadas. E esta expressão do inconsciente, isto é, do que 

não é acessível a não ser pela chave que, ao multiplicar-se, 

redobra a sua leitura como símbolo fálico, vai ser dada no 

capítulo VIII:

«tudo o que estou dizendo é de tal maneira a expressão 

da verdade que o próprio leitor há‑de ter certamente 

reparado que não percebe nada do que eu venho 

expondo.»

O final do conto entra numa linha que torna ainda mais 

incompreensível para o leitor comum a lógica dentro 

desta narrativa. Se nos capítulos iniciais tínhamos tido uma 

hipótese de compreensão simbólica da chave, tornando o 

símbolo tão visível que se transforma em obsessão, neste 

final começamos com a indicação das letras «F.G.H., tão 
enigmáticas como mane, tessel e fare…», na sequência que 

antecipa o seu encontro com a mulher do senhor barbosa 

que o convida para a sua cama, onde ele os surpreende e, 

para se vingar, o denuncia como germanófilo. A partir daqui 

o conto desenrola-se num tom já inteiramente surreal, com 

as chaves a serem substituídas por pregos e uma fuga para 

um chalet com a Engomadeira, onde ela se cruza com, uma 

cozinheira preta:

«a cozinheira preta chegou‑se um dia junto de mim 

a chorar com doze cozinheiras pretas e disse‑me que 

tinha medo de dormir no sótão porque as telhas de noite 

punham‑se todas em brasa e que depois quando se 

derretiam caíam em picadelas de alfinetes.»

As interrogações multiplicam-se como quando ele vê as 

paredes encherem-se de «imensos t t que vinham uns depois 
dos outros e cortados por estrelas cadentes que eram uma 
nota de música quando acabavam. Imediatamente entrou a 
cozinheira e vinha cum castiçal de cobre aceso mas trazia 
a cabeça às avessas; vinha perguntar‑me se eu sabia, por 
acaso, onde é que eu tinha lido aquela frase que ela já não se 
lembrava se era i ou de chumbo.»

E a realidade e o sonho confundem-se a partir do 

momento em que nada se torna interpretável e ele acorda 
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de um sonho em que vira a amante «como sendo cozinheira 
preta da cintura pra cima e sendo apenas a minha amante da 
cintura pra baixo». já acordado e querendo certificar-se vê o 

inverso: ela era a «amante da cintura pra cima e a cozinheira 
preta da cintura pra baixo.»

Temos nesta descrição o Almada pintor, mas um pintor 

apenas no imaginário da escrita, dando forma a esta 

visualização que só os quadros de um Dali ou de um 

Magritte irão pôr em prática muito mais tarde do que 

neste ano de 1915 em que a novela surge. Embora se 

sinta a presença do cubismo através da importância de 

um geometrismo e de colagens que já vinham da pintura 

futurista, no capítulo VIII em que começa por dizer que «a 

vida obedece a um princípio quadrado que se resolve dentro 

desse próprio quadrado e fora dele em xadrez», Almada 

é inovador na sua antecipação dos princípios da criação 

surrealista, tal como são enunciados por André breton no 

1.o manifesto publicado na década seguinte, em 1924. Não 

é de modo algum o «automatismo psíquico» a que Almada, 

com o espírito filosófico e lúcido com que defende o seu 

projecto de ruptura estético está longe de aderir, mas é essa 

«frase que me pareceu insistente, frase ousarei dizer que 

batia na janela» que está por trás do que parece um delírio 

imaginativo, mas não é senão um constante bater à janela 

do seu imaginário que imagens que se precipitam, para 

entrar, ficando cortados pela vidro, como na imagem de 

breton. é este premonitório jogo de colagem, que antecipa 

também o trabalho de Max Ernst, que é também parte 

da construção literária de «A engomadeira» e que o faz 

terminar esta novela, depois de jogar numa estrutura que é 

uma paródia assumida do romance folhetinesco, com uma 

outra referência intertextual a «Notre-Dame de Paris» no 

último capítulo, totalmente deslocado de tudo o que antes 

se passara, em que põe em cena um anão que vive numa 

Torre que adquire características humanas, terminando por 

ficar «em cuidados» e «embrulhada num xaile à espera do 

seu anão» que, no fim, é vomitado pela Torre e «no peito 

cavado e nu sujo de cabelos negros a branquear repousava 

obsceno o verde-esmeralda postiço dos lábios de uma 

mulher.». A Torre, o anão e Esmeralda juntos na ressaca de 

uma embriaguez de miséria, eis o manifesto anti-romântico 

com que termina uma novela que muitas mais leituras nos 

poderá ainda oferecer.
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1  Unless otherwise noted, all translations are 
my own.

2  Boletim do Porto de Lisboa, n.o 297, july-
September 1992, p.8

3  From that trip they gathered images of the 
contemporary maritime stations of Genoa, 
Naples, Trieste and La rochelle-La Pallice 
(this one still in project). Duarte Pacheco and 
Pardal Monteiro also visited Foro Mussolini, in 
rome.

4  report by Cid Perestrelo expedit on 
May 24, 1937, and included in the report 
to Conselho Superior de Obras Públicas, 
in Processo n.o 712, Arquivo Histórico do 
Ministério das Obras Públicas, Transportes e 
Comunicações.

By challenging the mythicised image of Salazar’s Portugal, 

what Almada Negreiros depicted in Lisbon’s maritime 

stations during 1940s displeased the regime so much that 

the destruction of those paintings came to be a possible 

outcome. More than the known aesthetic reasons invoked, 

there were, of course, political reasons. If it wasn’t for 

António Ferro’s key role in defending the panels of Alcântara 

Station and the later interventions of Pardal Monteiro and 

joão Couto in favour of the panels of rocha do Conde de 

óbidos Station, the country would have lost the collective 

portrait that best reflected its condition.

Since historian josé-Augusto França rated, in 1974, one of 

the panels of rocha Station as “a masterpiece of Portuguese 

painting of the first half of the twentieth century”1 (França 

1974, 147) that its attempted destruction is well-known. but 

it must be emphasised that the official irritation with this 
mural in particular was the culmination of a process that 

had begun years before, as the analysis of the documents 

concerning the construction of the maritime stations reveals. 

To understand what was at stake implies taking a step 

back to the time of the commission and the context of its 

accomplishment. (Fig. 1)

The programme of Lisbon’s maritime stations 

corresponded to an old yearning for expansion of the 

main port of the then Portuguese Empire, which since the 

nineteenth century had been the subject of dozens of studies 

and reports but only in the 1920s actually began to be 

modernised. For many years the passenger ships that sought 

Lisbon anchored in river Tagus and small boats transported 

people and cargo to quays where all formalities were 

processed in barracks2. In 1928, two years after the military 

coup that established the dictatorship, it was decreed 

the mandatory mooring of ocean liners in Alcântara, thus 

without promptly solving the problem of adequate reception.

Duarte Pacheco, the minister who launched the major 

public works of the new regime and modernised Lisbon, took 

the action in hands. In january 1934, when Instituto Superior 

Técnico and Instituto Nacional de Estatística were already 

completed, he commissioned the same modernist architect, 

Porfírio Pardal Monteiro, the project of Lisbon’s Maritime 

Stations. Given the complexity of the programme and its 

unprecedented character in Portugal, the following year the 

minister and the architect went to Italy and France for a field 

trip, there observing similar buildings3 which helped them 

analyse solutions, gather technical knowledge and absorb 

aesthetic languages that came to influence the features of 

Lisbon’s stations (Pacheco 1998, 88-96).

Symbolic places per excellence — and more so in a small 

country with overseas territories — from those stations was 

expected not only that they helped to enhance maritime 

traffic and tourism but also that they translated a “new” 

architecture, consistent with the proclaimed “National 

revolution” of the dictatorship and, of course, in line with 

its values. Lisbon was then gaining a larger importance 

as a port of destination or a port of call for regular liners 

and leisure cruises, annually receiving more than 200,000 

passengers according to an official report of 19374. As such, 

it was considered imperative to build such “living rooms” 

(apud Pacheco 1998, 93) appropriate to the image that the 

country was trying to sketch and project of itself.

Although due to budget constraints parts of the plan of 

Pardal Monteiro had to be eliminated, including the central 
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5  Official Note “Oito Séculos de 
Nacionalidade — A Fundação de Portugal 
e a restauração da Independência serão 
comemoradas com o maior relevo em 1939 e 
1940”, published in Portuguese newspapers 
on March 27, 1938.

6  Awarded with Prémio Valmor in 1940.

7  Property of Companhia Colonial de 
Navegação, Serpa Pinto was one of the 
Portuguese transatlantic liners. See Boletim 
do Porto de Lisboa, n.o 297, p.8, and “Chegou 
no ‘Serpa Pinto’ uma cunhada de Eden”, in 
Diário de Lisboa, july 17, 1943, p.4. 

station of Cais do Sodré, the lighthouse-tower designed 

for Alcântara and the one kilometre gallery on pillars that 

should connect the stations of Alcântara and rocha, these 

two completed buildings fulfilled the objectives of the 

programme — even if, contrary to what Salazar intended5, 

they were not ready on time for the great Centennial 

Celebrations of 1940. Erected in reinforced concrete (Fig. 2), 

with its modern entrance canopies, differentiated areas and 

monumental staircases and waiting halls, the two stations 

translated into an elegant sobriety which gave ample 

expression to the mural paintings on the upper floors, where 

1st and 2nd class passengers were welcomed or bid farewell 

(Caldas 1997, n.p.).

At the insistence of the architect, those paintings 

were entrusted to Almada Negreiros, who had already 

collaborated with Pardal Monteiro in the controversial 

Lisbon church of Nossa Senhora de Fátima and in the 

award-winning headquarters of Diário de Notícias6. but the 

reality of World War II overlapped with the works. With 

Portugal negotiating hard its neutrality in the conflict, Lisbon 

had become a centre of espionage, an outpost for the 

exchange of prisoners and a platform for exiles. In November 

of 1942 Lisbon’s new airport became operational. And only 

on july 17, 1943, without pomp, the station of Alcântara was 

inaugurated yet unfinished, receiving the liner Serpa Pinto 

traveling from Philadelphia with over 200 british refugees on 

board7.

The “fantasy” that came to displease in the Alcântara 
station
Almada Negreiros began to prepare the frescoes of 

Alcântara Maritime Station in that same year of 1943, and the 

fiG. 1  Porfírio Pardal Monteiro, Alcântara Maritime Station 
(1934-43) > Estúdio Mário Novais, biblioteca de Arte/FCG©

fiG. 2  Porfírio Pardal Monteiro, Alcântara 
Maritime Station (1934-43) > Estúdio Mário 
Novais, biblioteca de Arte/FCG©
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8  josé-Augusto França, “Glórias de 
Almada”, conference delivered at Colóquio 
Internacional Almada Negreiros, Lisbon, 
Fundação Calouste Gulbenkian, November 14, 
2013.

9  Boletim Geral das Colónias, n.o 150, 
December 1937, p.163.

10  Ofício do Ministério das Obras Públicas, 
quoted in the report of joão Couto to the 6th 
Section of junta Nacional de Educação, April 
11, 1946.

11  The 6th Section of junta Nacional de 
Educação was then presided by engineer 
Henrique Gomes da Silva and had as members 
architects Porfírio Pardal Monteiro, raul Lino 
and Paulino Montez; the director of Museu 
Nacional de Arte Antiga, joão Couto, and the 
director of Museu Nacional Soares dos reis, 
Vasco rebelo Valente; the sculptor Diogo de 
Macedo; the painters Varela Aldemira, Albano 
Portocarrero de Almeida Coutinho and 
Armando de Lucena, and brigadeer Manuel 
Silveira e Castro (Army engineer and former 
commissar of Portuguese representations at 
Ibero-American Exhibition of Seville in 1929 
and Colonial Exhibition of Vincennes in 1931).

subjects initially considered for the decorations were the city 

of Lisbon and the Portuguese colonies (Pacheco 1998, 97). 

However, the final result carried out during the following year 

would be quite different.

On the east side of the waiting hall, on a triptych and an 

isolated composition, the painter depicted allegorical scenes 

of Lisbon ś riverside and rustic Portugal (Fig. 3). On the 

west side, a triptych alluded to the legend of Nau Catrineta 

and a composition recalled the medieval miracle of D.Fuas 

roupinho (Fig. 4), thus connecting a certain notion of the 

country with themes of oral tradition related to the sea 

and divine intervention, in a plastic translation of stylized 

lyricism that already denoted other paths in the artist work. 

Objections were immediate and placed at the highest level.

Minister Duarte Pacheco supposedly got “furious and 

indignant” with the painted “eyesore” (Castro 2006, 232-

233) that should welcome foreigners (Fig. 5). Salazar 

summoned António Ferro, the director of National 

Propaganda (SPN/SNI) who modernised the aesthetics of 

the regime, and asked him to analyse the work and give 

an “unbiased” opinion. As years latter his wife Fernanda 

de Castro would recall (ibid.), Ferro had seen the frescoes 

several times and not only considered them “magnificent” 

but also assured Salazar that their quality was “beyond 

anything” that Almada had hitherto done, therefore “it 

wouldn’t be possible to better welcome those who visit[ed] 

us by sea”. The peremptory response convinced the dictator.

by that time Almada had already been awarded with 

Prémio Columbano, the Painting consecration established 

by SPN/SNI, and actively and regularly had collaborated 

in official initiatives, from propaganda posters, stamps and 

illustrations, to the decorations created for national and 

international exhibitions, among them several works for 

the Portuguese World Exhibition in 1940. The polyhedral 

creativity of Almada made him one of the greatest figures in 

Portuguese arts and his relationship with António Ferro since 

the futuristic adventure of Orpheu magazine — despite all the 

tensions of that relationship and Almada’s strong criticism 

towards Ferro, as already pointed out by josé-Augusto 

França8 —, helped the recognition of his painting and graphic 

works. Nevertheless, many still kept alive the memory of the 

manifestos and polemics with which the “fearsome” Almada 

had stirred Lisbon during his youth.9

The issue of the Alcântara panels had been solved with 

António Ferro’s plea to Salazar. However, the commission 

of rocha do Conde de óbidos Station’ paintings would be 

subjected to tighter scrutiny. (Fig. 6)

Augusto Cancela de Abreu, minister of Public Works 

after Duarte Pacheco’s death, requested in 1946 an opinion 

on whether to hand over the job to Almada, referring that 

choosing another painter would result, “of course, [in] 

a different artistic conception” 10. Thus urged to issue a 

statement, the 6th Section of junta Nacional de Educação 

(jNE), the qualified advisory board for fine arts and heritage11, 

entrusted its member joão Couto to write such statement. And 

the then director of Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) 

spared no praises to Almada and his Alcântara frescoes, 

extolling the “choice of themes”, the “convincing fantasy” of the 

artist, the “harmony in the composition and colourfulness” and 

the “comprehensive interpretation of subjects”. For all those 

reasons, Couto considered, it did not seem “convenient to put 

[Almada] aside” in the station of rocha.



fiG. 3  Almada Negreiros, Alcântara 
Maritime Station, panel Ó Terra onde eu 
nasci and triptych Quem não viu Lisboa não 
viu coisa boa > Paula ribeiro Lobo©

fiG. 4  Almada Negreiros, Alcântara 
Maritime Station, triptych Lá vem a Nau 
Catrineta” and panel D.Fuas Roupinho > 
Paula ribeiro Lobo©
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fiG. 5  Almada Negreiros, Alcântara 
Maritime Station decorations > Estúdio 
Mário Novais, biblioteca de Arte/FCG©

fiG. 6  Porfírio Pardal Monteiro, rocha 
do Conde de óbidos Maritime Station 
(1945-48) > Estúdio Mário Novais, 
biblioteca de Arte/FCG©

but joão Couto would go further. In that same statement 

he recalled the discussion generated by the paintings of the 

brazilian Candido Portinari in the Hispanic Foundation of 

the Library of Congress in Washington, to assure that this 

“was not”, and “would not”, be the case of the Portuguese 

maritime stations. The chosen example revealed what was 

at stake: in the previous year Portinari had been candidate 

for federal deputy for the brazilian Communist Party, and his 

work inspired the social themes’ painting of Portuguese Neo-

realism, the artistic movement of opposition to the regime 

that by then had gained force. Concluding that it would be 

“very dangerous” to look for another solution, joão Couto 

reiterated that the fresco panels of rocha should, “without 

hesitation”, be commissioned to Almada. His opinion was 

approved by the 6th section of jNE, and Pardal Monteiro 

made sure to add in the minutes that “the painter was 

nominated by the architect” of that station12.

Seven months later, an official letter from the Director of 

DGEMN, the entity in charge of monitoring the construction, 

referred that the minister agreed to commission the work 

to Almada Negreiros, but also that he then required three 

opinions of “competent technicians” over the budgeted 

12  Acta da 105.ª sessão, April 12, 1946, in 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo/Fundo 
junta Nacional de Educação, livro 97, folha 
90.
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13  Ofício n.o 11.258 [sent to baltazar da 
Silva Castro], in “Processo Gare Marítima 
da rocha do Conde de óbidos (Pinturas)”, 
Arquivo DGEMN-Instituto da Habilitação e 
reabilitação Urbana; and Ofício n.o 11.254 
[sent to joão Couto], in Museu Nacional de 
Arte Antiga/Arquivo do Dr. joão Couto, 
dossier 57 (Pareceres da junta Nacional 
de Educação/Projectos de Decoração em 
Edifícios do Estado).

14  According to copy of the budget, in 
“Processo Gare Marítima da rocha do Conde 
de óbidos (Pinturas)”, Arquivo DGEMN-
Instituto da Habilitação e reabilitação Urbana.

15  Letter dated December 12, 1946, in 
Museu Nacional de Arte Antiga/Arquivo do 
Dr. joão Couto, dossier 57 (Pareceres da 
junta Nacional de Educação/Projectos de 
Decoração em Edifícios do Estado).

16  “Processo Gare Marítima da rocha 
do Conde de óbidos (Pinturas)”, in 
Arquivo DGEMN-Instituto da Habilitação e 
reabilitação Urbana.

17  Idem.

18  With the arrival of the liner North King, 
property of a Portuguese-Panama navigation 
company. See “Começou hoje a funcionar a 
nova gare marítima da rocha do Conde de 
óbidos”, in Diário de Lisboa, july 19, 1949, p.1.

19  According to draft of the statement 
written by joão Couto in November 10, 
1949, preserved at Museu Nacional de Arte 
Antiga/Arquivo do Dr. joão Couto, dossier 57 
(Pareceres da junta Nacional de Educação/
Projectos de Decoração em Edifícios do 
Estado).

20  In the original: “Respondem‑se, um 
defronte do outro: num, o drama da 
emigração, barra em fora, num barco 
velho, em que se sente o cheiro a suado e 
a gordura; no outro, a Lisboa que fica, com 
os seus prazeres dominicais, numa modesta 
tristeza passada em pasmaceira e maravilha, 
docemente, num tempo que se deteve.”

21  In the original: “é a partida de um paquete 
de emigrantes que, nas fainas de bordo 
e de terra, diante dos familiares que vêm 
despedir-se, se perfilam à amurada, vagos 
no olhar, dolorido para sempre o coração. é 
a composição mais importante. A solidão do 
outro tríptico acrescenta-se ali com valores 
de eternidade: nenhuma salvação possível, 
num e noutro, assiste à raça triste.”

amount13. Alcântara frescoes had cost 200,000 escudos, 

and for rocha Station the artist asked 500,000 escudos, 

including personnel costs, materials, residence and his own 

fees.14

The three technicians inquired gave different answers. 

For joão Couto, director of Museu Nacional de Arte Antiga, 

the price was even modest given the complexity and extent 

of the paintings, and he reminded the fees charged by 

artists such as Portinari, Sert or even Portuguese portraitist 

Menrique Medina.15 So he had nothing against the 500,000 

escudos budget. Mariano Pires, the engineer in charge of 

DGEMN’s office of works and buildings, considered that 

having the panels an area similar to Alcântara frescoes 

and being repeated “the spirit of the work and the labour 

process,” the “disproportion” was not justified. He therefore 

suggested that a reduction to 336,000 escudos should 

be proposed to Almada16. As for architect baltazar da 

Silva Castro, former director of DGEMN, the increasing 

prices of the materials and labour justified the difference 

in costs, and he presented a conciliatory proposal of 

450,000 escudos17 — the amount by which the contract 

was finally set.

As it had already happened in Alcântara, only after the 

inauguration of the rocha do Conde de óbidos Station — 

in june 19, 194818 — the decoration process began. Almada 

Negreiros concluded the works the following year, executing 

the painting in just 30 days,19 but in November 1949 it was 

still discussed whether to keep the frescoes. And once again 

joão Couto defended the artist, saving the panels from 

destruction.

The “social realism” that defied the regime in rocha 
station
recovering his geometrical researches and refining them to 

an unparalleled level in the Portugal of those days, Almada 

painted in rocha maritime station two triptychs (Fig. 7 

and Fig. 8), giving them the plain names of Quay (Cais) 
and Coastline (Litoral). but what is actually there, framed 

by the pilasters of the building, is a dissonant note in the 

propaganda of the New State, as josé-Augusto França (1974, 

143) identified:

“[these triptychs] respond to each other, front to front: 

in one, the drama of emigration, exiting harbour, in an 

old boat, where sweat and grease can be smelled; on the 

other, the lisbon that stays, with its sunday pleasures, in a 

modest sadness passed in boredom and wonder, gently, in 

a time that stood.”20 

About those “paintings of our solitude” that the triptych 

Quay represents, the historian (França 1974, 37) would add:

“it is the departure of a liner of emigrants that, during all 

hands on deck and ashore, in front of relatives arriving 

to wave goodbye, line up along the bulwarks, vacant 

look, with a heart forever sore. it is the most important 

composition. the solitude of the other triptych adds up 

there with values of eternity: no possible salvation, in 

either, assists the sad race...”21

This “collective portrait,” as called by Margarida Acciaiuoli 

(1984, n.p.; 1991, 746), immediately aroused hostile reactions. 
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22  Letter from architect Porfírio Pardal 
Monteiro to DGEMN’s director, dated 
November 1, 1948, in “Processo Gare Marítima 
da rocha do Conde de óbidos (Pinturas)”, 
Arquivo DGEMN-Instituto da Habilitação e 
reabilitação Urbana.

For its “inconvenient modernism” as josé-Augusto França 

(1982, 38) emphasised. For being painted during a tense 

moment of Portuguese political life and art scene, would 

add rui Mário Gonçalves (1986, 16-17). For denoting the 

speculative research of the artist concerning the formulation 

of ratio 9/10, suggested Fernando Pernes (1970, 12) in a 

reading that takes from the fascination of Almada with the 

composition of 15th century Nuno Gonçalves’ panels and 

from his famous essay Mito‑Alegoria‑Símbolo: monólogo 
autodidacta na oficina de pintura, published in 1948.

Possibly the suspicions of politicians resulted not from one 

but from the combination of those three factors. For sure, 

the panels of rocha were at risk and, again, the affair was 

being handled at high ranks.

In a letter sent in November 1948 to DGEMN’s director, 

Pardal Monteiro hinted that the frescoes were controversial: 

while declaring that the artist concluded the “expansion of 

the second triptych, entitled Quay,” the architect guaranteed 

that the works, “for their composition and conception 

harmonise[d] with the general composition and deserve[d], 

therefore, approval.”22 but his endorsement was not enough.

A year later, with engineer josé Frederico do Casal ribeiro 

Ulrich already leading the Ministry of Public Works, joão 

Couto interceded again in favour of Almada. In a three-page 

fiG. 8  Almada Negreiros, rocha do Conde de óbidos Maritime 
Station, triptych Cais (Quay) > Paula ribeiro Lobo©

fiG. 7  Almada Negreiros, rocha do Conde de óbidos Maritime 
Station, triptych Litoral (Coastline) > Paula ribeiro Lobo©
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23  According to draft of the referred letter, 
dated November 10, 1949, in Museu Nacional 
de Arte Antiga/Arquivo do Dr. joão Couto, 
dossier 57 (Pareceres da junta Nacional 
de Educação/Projectos de Decoração em 
Edifícios do Estado).

24  Idem. In the original: “Quanto à 
interpretação dos assuntos e à forma de 
resolver certas passagens, podem as pessoas 
discutir se sim ou não acompanham o 
pensamento do artista. Não sofre dúvida, 
porém, que o visitante se encontra com uma 
obra que logo se impõe pela modernidade e 
pela ousadia da concepção, pela beleza dos 
conjuntos e dos pormenores, pela cor, pelas 
novidades que generosamente nos oferece 
e até pela harmonia com o edifício e a sala 
a que se destinaram. (...) Toda a história 
contada por Almada me convence. O que não 
obsta a que o tríptico Cais me impressione 
sobremaneira e me agrade sem restrições.”

25  Ibidem.

26  E.C., “Diga-nos a verdade — Almada 
negreiros”, in Diário de Lisboa, january 28, 
1953, p.9.

27  building also projected by architect Pardal 
Monteiro (1958-1969). In the (non dated) 
manuscript draft of that letter, that Almada 
addressed to the then minister of Public 
Works and for which there weren’t so far 
found records of receipt, the artist also states 
that “this is not the first time that it happens 
to me in your Ministry”. I thank Catarina 
Almada Negreiros and Sara Afonso Ferreira 
for this reference.

28  Final Conference of II Salão de Outono 
da SNbA, December 1926, apud Margarida 
Acciaiuoli, in Almada (exhibition calatogue), 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian/CAM, 
1984, n.p.

29  Gustavo rubim, “O próprio humano”, 
conference delivered at Colóquio 
Internacional Almada Negreiros, Lisbon, 
Fundação Calouste Gulbenkian, November 14, 
2013.

statement, the director of MNAA recalled what he had said 

about the Alcântara panels to reaffirm his confidence in the 

artist. He asserted that “the new frescoes of rocha Conde 

de óbidos station exceed[ed] the previous ones in power of 

creation and execution.” And clarified that the painter gave 

his murals the names Coastline and Quay23 — a particularly 

relevant detail at a time when official Censorship tightened 

its meshes and the regime hardened the repression to 

opponents. Furthermore, joão Couto added:

“regarding the interpretation of subjects and the way 

to solve certain passages, people can argue whether 

they follow or not the artist’s thought. there’s no 

doubt, however, that the visitor encounters a work that 

immediately imposes itself by modernity and boldness of 

conception, by the beauty of the ensembles and details, by 

the colour, by the novelties that they generously offer us 

and even by the harmony with the building and the room 

they were intended for. (...) the whole story told by almada 

convinces me. Which does not dampen that the triptych 

Quay impresses me beyond imagination and pleases me 

without restrictions.” 24

To summon up, concluded Couto, “the nation and the city 

of Lisbon c[ould] and should be proud” of the new artwork. 

And the visitors, when seeing it, would make “condign 

judgment” of the Portuguese, realising that they were “on 

par with the new and great artistic messages” and not just 

“leaning over a past that we don’t disown, but one that does 

not repeat.” 25

The panels were spared but the controversy took a while 

to subside. When in 1953 Almada told a newspaper that 

even “not being an enthusiast” of that artistic movement 

“all artists consciously make ‘social realism,’”26 he placed 

the issue in the due frame. To the political left wings, 

Almada was seen as an individualist and a collaborator 

of the regime. To the ultra orthodox right, there were still 

doubts on his intentions and that distrust would even affect 

future commissions — as proven by a manuscript preserved 

in the family estate, in which the artist complains about 

the cancelled order of the large tapestry intended for the 

reading room of the Portuguese National Library27. but 

Almada, as we know, did not fit the left/right dichotomy that 

combatively defined the era.

In fact, what the painter portrayed in rocha do Conde 

de óbidos station was a subject that closely related to him. 

right at the end of World War I Almada lived in Paris for a 

year and there he reconnected again with himself and the 

country he had left. As he would recognise later, “art does 

not live without the artist’s homeland”28 — and his homeland, 

as already mentioned,29 transcended the geographical limits 

of the maps. In 1927 Almada set off again towards Madrid, 

where he developed an intense activity until his definite 

return to Lisbon in 1932. Departure and absence were, 

therefore, realities he knew from inside. And what the panel 

of rocha Station shows us is the extension of that feeling 

to a whole people that, after World War II and thwarted all 

hopes for a change in the country, began to leave again.

More than an artwork on emigration, Quay (Fig. 9) would 

thus be a visual reflection on the migration of a people 

towards more prosperous countries, the exile or the then 



fiG. 9  Almada Negreiros, rocha do Conde 
de óbidos Maritime Station, triptych Cais 
(Quay) > Paula ribeiro Lobo©
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30  In the original: “Se ‘lá fora’ é esse 
inferno que muitos desejariam supor para 
se tranquilizar, julgando assim exaltar por 
contraste as doçuras do ‘pátrio ninho’, que 
espécie de inferno seria o caseiro para ter tido 
coragem e vontade de abandoná‑lo?”

Portuguese colonies. In short, a work on the departure 

and the void of staying, inscribed on a monumental scale 

in a collective memory space that would relate to other 

future painful departures and arrivals. And in that sense it 

is a portrait that puts into question our own image. For as 

Eduardo Lourenço wrote in O Labirinto da Saudade (2009, 

125) about those centuries old departures with no certainty 

of comeback, “if ‘out there’ is that hell that many would view 

as reassuring, therefore supposing to exalt by contrast the 

sweetness of the ‘homeland’s nest’, what kind of hell would 

be the home for [them] to have the courage and willingness 

to abandon it?”30
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resumo

A representação da figura humana na fotografia e nas artes plásticas 
durante o I quartel de Novecentos e a sua influência na obra de Almada 
Negreiros
Durante as primeiras décadas do século XX, a imagem e o estatuto da 
mulher sofreram uma profunda transformação visível na revelação pública 
de aspectos íntimos que se encontravam, até então, circunscritos à esfera 
privada por força da censura da moral vigente.
No despertar do século XX a exposição corpo feminino assumiu tal 
destaque que preencheu as páginas dos magazines ilustrados. A fotografia 
desempenhou um papel fulcral neste processo através da sua associação 
íntima com os media ilustrados que promoveram as imagens dos artistas 
do palco e do ecrã, criando uma nova forma de relação com o público a 
que se convencionou chamar “star system”.
Um retratista fotográfico português, Silva Nogueira, dedicou parte do seu 
trabalho aos artistas de palco, logo desde 1915, e através de um processo 
de íntima cumplicidade com artistas como a cantora e dançarina italo-
espanhola Adria rodi, iniciou uma renovação das práticas retratísticas 
introduzindo poses e expressões ousadas que em breve seriam adoptadas 
pelas artistas portuguesas. Esta ousadia no retrato fotográfico teve forte 
impacto nos artistas modernistas, como Almada Negreiros, cuja forma de 
representação do corpo feminino sofreu uma profunda transformação.

PAlAvrAs chAve
FOTOGrAFIA | MODErNISMO | SILVA NOGUEIrA | SATANELA | MODELOS 
FOTOGráFICOS

ABsTrAcT

The representation of human body in photography and the visual arts 
during the Ist quarter of the 20th century and its influence in the work of 
Almada Negreiros
During the first decades of the 20th Century the status and the image 
of women experienced a huge transformation. That transformation was 
visible through the public unveiling of some of her more intimate aspects, 
which until then were kept hidden from public eyes due to a strong moral 
censorship. 
In the veil of the 20th Century the exposure of the woman body 
assumed such importance that it filled the pages of the illustrated 
press. Photography played a major role on this change due to its close 
partnership with illustrated media featuring the image of stage and screen 
artists creating a new form of relation with the public later known as “star 
system”. 
A Portuguese portrait photographer, Silva Nogueira, dedicated part of his 
work to stage artists, as early as 1915, and through a process of complicity 
with artists like the Spanish-Italian singer and dancer Adria rodi, started 
a renewal in portrait practice introducing bold poses and expressions 
that soon were adopted by Portuguese actresses. This boldness in 
photographic portrait had a strong impact on modernist artists, like 
Almada Negreiros, whose representation of the female body also overcame 
a major breakthrough.

keywords
PHOTOGrAPHy | MODErNISM | SILVA NOGUEIrA | PHOTOGrAPHIC 
POrTrAIT
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1  António Ferro, “Vida Artística-Impressões 
e notícias” in Diário de Notícias, 61.o ano, N.o 
21192, 18/1/1925, p. 4

2  Sousa Viterbo, Cem artigos de jornal: 
insertos no Diário de Notícias de Lisboa e 
publicados pela empresa deste jornal em 
homenagem ao seu extinto colaborador com 
um prefácio, Lisboa: Tipografia Universal, 1912, 
pp. 248-249

o jornalista António Ferro (1896-1956), numa crítica 

teatral publicada em janeiro de 1925, no Diário de 
Notícias, defendia a apresentação do nu em palco como 

recurso artístico1. já então, a polémica questão do nu 

merecia uma crescente atenção nas publicações ilustradas 

portuguesas, nomeadamente no conservador ABC, que, 

em 1926, publica um longo mas equívoco artigo intitulado 

“A Antiguidade do nu artístico teatral”. Nesse artigo é 

sustentado que:

em portugal, onde os nossos artistas cuidam mais de 

embonecar o rosto do que de aperfeiçoar o corpo, às vezes 

tão defeituoso e ridículo, quere‑nos parecer que seria difícil 

estabelecer o culto do nu artístico nos palcos. 

Quando com o nu pudicamente velado, aparecem às 

vezes certas pernas e certos braços que inspiram a 

irisão do público — quando não inspiram simplesmente 

repugnância e dó — calcule‑se o que aconteceria se o nu 

artísrtico fosse sistematicamente decretado nos nossos 

teatros! Felizmente, para a honra e brio de todos nós ainda 

continuamos a ocultar a nudez forte da verdade sob os 

mais diáfanos disfarces da fantasia…

Esta posição conservadora traduzia afinal um pudor 

que tinha marcado muito do discurso crítico sobre essa 

questão como sucedera, por exemplo, com o historiador 

Sousa Viterbo que se insurgia contra a exposição pública da 

imagem do corpo:

Quem atravessa as ruas mais brilhantes e movimentadas 

de lisboa observa em posição evidente e ostensiva, 

em grande número de estabelecimentos, fotografias e 

estampas, que decerto não poderiam servir para adornar as 

páginas do ‘thesouro de meninos ou da moral em ação’. É o 

nu em exposição permanente. 

mas que nu! não é só a reprodução da plástica, que tantas 

vezes admiramos e nos encanta pela delicadeza das 

formas. É o nu grotesco, subordinado a um pensamento 

grosseiro. não é a arte do gabinete; é a arte do alcouce; é 

a vida do bordel em galerias de uma sensualidade animal; 

é o museu da licenciosidade paga de nápoles, aberto sem 

a menor precaução. isto, porém, não é tudo. rapazes e 

raparigas circulam nas ruas, apregoando descaradamente 

publicações e objectos, ofensivos do pudor[…]2

No entanto, essa atitude moralmente rígida foi-se 

alterando, sobretudo entre os sectores intelectuais e 

artísticos mais modernos da sociedade portuguesa que, 

da mesma forma que António Ferro, começaram a admitir 

a exposição do corpo e da nudez como expressões da 

beleza e da arte. Os principais contextos de colaboração 

entre artistas e fotógrafos, na pesquisa de novos caminhos 

da imagem do corpo, foram as artes de palco. Assim 

sucedeu com Almada Negreiros, que encontrou nas artes do 

espectáculo, e em particular na dança e no bailado, campos 

privilegiados para a sua pesquisa estética. Acreditamos que 

as fotografias em que se expõe nu aos registos amadores do 

dramaturgo Vitoriano braga correspondam exactamente a 

uma das vertentes dessa pesquisa visual e performativa. 

Ao mesmo tempo que Almada se fazia fotografar por 

Vitoriano braga, num registo a que poderíamos chamar 

‘documento para artista’, termo consagrado pela prática de 
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3  No significado abrangente que lhe deu 
john Szarkowsky vd. Szarkowsky, john 
e Hambourg, Maria Morris, The Work of 
Atget:Volume I ‑ Old France, Londres: Gordon 
Fraser,1981, p.11-26

4  “A ilustre artista Adria rodi na sua 
genial criação Tango Fatal” ” in Ilustração 
Portuguesa, II série, N.o 702, 4/8/1919, capa e 
pp. 102-103.

um dos mais marcantes fotógrafos, o francês Eugéne Atget3, 

um jovem fotógrafo português, joaquim da Silva Nogueira 

(1892-1959), iniciava-se brilhantemente como destacado 

retratista dos artistas de palco, publicando uma série de 

fotografias num grande artigo da Ilustração Portuguesa 

sobre uma cantora e bailarina italo-espanhola, de nome 

Adria rodi4.

Com efeito, atribuímos ao conjunto de fotografias de 

Adria rodi uma particular importância para a história do 

retrato fotográfico em Portugal, na medida em que elas 

representam a primeira série de retratos fotográficos que 

realmente abandonam, em definitivo, a rigidez oitocentista, 

tendência que até então tinha dominado a prática do retrato 

fotográfico em Portugal. Por essa razão, as séries de Adria 

rodi, que serão referenciadas adiante de acordo com os 

correspondentes números do seu repertório, merecem que 

façamos delas uma leitura detalhada. Comecemos pela série 

que designámos andaluza, por corresponder às canções 

sevilhanas que a artista incluiu no seu repertório. Nessa série 

é retratada em trajo andaluz e pose desafiadora, com uma 

mão à cintura e a outra segurando um cigarro, em clara 

provocação às convenções sociais e morais do Portugal de 

1919. Tão interessante quanto o seu carácter transgressor é 

o gritante contraste com os dois grandes planos da série em 

que nos surge uma jovem trigueira que parece afirmar: ouso 

porque quero!

Numa outra série de fotografias de Adria rodi, que a 

Ilustração Portuguesa intitula Ninan mas que julgamos 

corresponder ao número do seu repertório Idilio campestre, 

a ousadia surge-nos num travesti casual. O travesti era uma 

prática que só se viria a vulgarizar em meados da década 

de 1920, por isso a actriz volta a afirmar a transgressão na 

escolha desse trajo, mas é sobretudo a naturalidade com 

que se faz retratar que nos surpreende, uma naturalidade 

que ainda não tinha ocorrido na fotografia portuguesa, 

como podemos aliás testemunhar comparativamente através 

de uma série de poses da actriz Palmira bastos, de quatro 

anos antes, para a opereta Maridos Alegres. As fotografias 

da conceituada actriz portuguesa são ainda devedoras da 

tradição oitocentista do retrato fotográfico e da sua pose 

hierática. A rigidez de Palmira bastos, fotografada por Carlos 

Vasques, contrasta profundamente com a espontaneidade 

da gaiata Adria rodi, a cúmplice de Silva Nogueira. Mesmo 

a moda parisiense que Palmira bastos procurava mostrar 

em palco (e fora dele), nos parece ainda algo vitoriana 

se comparada com a galante elegância do vestido de 

tafetá e renda da cantora italo-espanhola no seu número 

apropriadamente intitulado galanteio.

Chegamos por fim às séries correspondentes aos 

números artísticos Bibelot e Tango Fatal, que constituem, 

do nosso ponto de vista, a primeira tentativa consequente 

de representação do movimento e das expressões no 

retrato fotográfico em Portugal. Nestas séries, o que nos 

volta a surpreender são esses à vontade e espontaneidade 

de pose, essa naturalidade que a artista consegue assumir 

no espaço do estúdio, propiciada pelo ambiente e sob o 

patrocínio cúmplice do fotógrafo. Estas imagens são o 

testemunho mais evidente do advento da nova forma de 

fotografar que Silva Nogueira tem oportunidade de nos 

revelar, com a determinante colaboração de uma artista que 

soube desenvolver a arte da pose, tendo ainda a fortuna de 

conseguir obter a chancela da grande tiragem da revista 



fiG. 1  Ilustração Portuguesa, 4/8/1919

fiG. 2  Silva Nogueira: Adria rodi, série 
Andaluza, AFDGPC ©DGPC

fiG. 3  Silva Nogueira: Adria rodi, série 
Galanteio, AFDGPC ©DGPC
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5  keating, Patrick, “From the Portrait to 
the Close-Up: Gender and Technology 
in Still Photography and Hollywood 
Cinematography” in Cinema Journal, Vol. 45, 
N.o 3 (Primavera de 2006), pp. 90-108.

6  Vd. Estelle b. Freedman, “The New Woman: 
Changing Views of Women in the 1920s” in 
The Journal of American History, Vol. 61, N.o 2, 
Setembro de 1974, pp. 372-393.

Ilustração Portuguesa. Por outro lado, esse conjunto de 

imagens de Adria rodi é um testemunho da importância que 

as artes de palco estavam a assumir no conjunto das artes, 

de uma forma que era defendida por Almada Negreiros, que 

atribuiu ao teatro o epíteto de ‘escaparate de todas as artes’ 

e que assumiu, ao longo de toda a sua vida, um profundo 

envolvimento com as artes de palco, tanto como artista 

plástico como performativo.

Por contraste com as fotografias de Adria rodi, olhemos 

ainda para duas das mais notáveis séries de retratos 

fotográficos da casa Vasques, o atelier que tinha assumido 

o estatuto de mais destacado estúdio fotográfico nos 

primeiros anos da república Portuguesa. Em primeiro lugar, 

nesse conjunto de caricaturas quase ‘bordalianas’ que o 

actor António Cardoso parece representar para nós em 

1916, apesar da sua delirante criatividade, fica provada a 

incapacidade do fotógrafo em captar toda a dinâmica que, 

afinal, não faltava ao famoso actor do Teatro do Ginásio. 

Numa outra importante série de retratos teatrais de Augusto 

rosa, parte de um portfólio que aquele actor organizou 

com os principais papéis que representou ao longo da 

vida de palco, é também notória a falta de dinamismo e 

expressividade que já conseguiam ter as imagens de Adria 

rodi. O grande trágico Augusto rosa é congelado, em poses 

hirtas, pela objectiva de Carlos Vasques.

Efectivamente, encontramos nestas séries de Adria rodi, na 

sua expressividade e no seu dinamismo, um novo programa 

estético para o retrato fotográfico em Portugal. Esse programa 

procurava seguir os padrões fotográficos informados pela 

imprensa de espectáculos internacional, como o magazine 

ilustrado Comoedia Ilustré, com as suas permanentes 

referências aos bailados de vanguarda e aos trajos de cena 

das mais destacadas actrizes dos palcos parisienses. Eram 

essas as referências seguidas e não tanto a via directa das 

novas estéticas dos movimentos de vanguarda europeia, 

como o futurismo, o dadaísmo e o construtivismo, que tinham 

em curso pesquisas de outros caminhos para a fotografia, 

nomeadamente na procura de novas formas de representar o 

dinamismo, mas que só mais tarde vieram a ter algum impacto 

no retrato. A cumplicidade que Silva Nogueira conseguiu criar 

com Adria rodi, atesta a predisposição daquele fotógrafo para 

assumir um lugar de destaque na mudança de paradigma do 

retrato fotográfico que lhe permitiu ensaiar os abandonos da 

rigidez da pose e da falta de volume oitocentista merecendo, 

por esse motivo, uma preferência crescente por parte 

dos artistas de palco, que se veio a tornar praticamente 

hegemónica, poucos anos volvidos.

O cinema pôde assumir, na década de 1920, o estatuto do 

mais popular espectáculo de massas e, nessa medida, teve 

uma influência cada vez mais marcante sobre as outras artes 

e, em particular, sobre a fotografia. Essa ligação foi, aliás, 

recíproca porque, num primeiro momento, os operadores 

cinematográficos, que eram oriundos da fotografia, levaram 

para a novel arte a experiência de iluminação e pose 

obtidas no trabalho dos estúdios fotográficos5. Mais tarde, 

o desenvolvimento dessas técnicas na nova indústria veio 

reverter em favor da fotografia, de início na moda e na 

publicidade estendendo-se, mais tarde, ao retrato em geral. 

No entanto, há que referir que o ‘sistema de estrelato’ que 

a própria indústria cinematográfica veio a gerar6, teve uma 

importância crucial para o desenvolvimento da publicidade 

e, indirectamente, até mesmo da fotografia.



fiG. 4  Silva Nogueira: Adria rodi série Ninon, 
AFDGPC ©DGPC; Casa Vasques: Palmira bastos, 
MNTFot2888 ©MNT/DGPC

fiG. 5  Silva Nogueira: Adria rodi série Bibelot, 
AFDGPC ©DGPC
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fiG. 6  Silva Nogueira: Adria rodi série 
Tango fatal, AFDGPC ©DGPC

Os considerandos sobre a importância do cinema para 

o retrato fotográfico justificam-se porque uma das capas 

da revista de Teatro, em 1924, sugeria o seguinte enigma 

“Spinnely ou Satanela”. Mas quem era afinal essa actriz 

de nome diabólico, Satanela, e que tinha ela a ver com 

Mademoiselle Spinnely, a grande diva dos palcos e dos ecrãs 

parisienses7? Luigia Oliva (1894-1974) era já uma actriz, 

cantora e bailarina com um percurso cheio de peripécias 

e de etapas. Muito jovem, com pouco mais de 10 anos de 

idade, passara por Lisboa nos primeiros anos do século 

vinte, dançara no Teatro de São Carlos e até se fizera 

fotografar com uma colega, provavelmente no estúdio do pai 

de Silva Nogueira, num conjunto de poses verdadeiramente 

surpreendentes, infelizmente mal servidas pelas falhas 

7  Elisa berthelot ou Fournier (1887-1966) foi 
uma actriz, cantora e bailarina que pisou os 
mais destacados palcos e plateaux franceses 
e internacionais e um dos principais modelos 
elegantes das revistas de moda francesa das 
décadas de 1920 e 1930.
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técnicas do fotógrafo. Contudo, nestes registos precoces 

temos já muito do delírio com que a futura actriz se irá 

apresentar nos palcos portugueses, uma década depois. 

já com o nome artístico de Luísa Satanela, Luigia Oliva 

passa por palcos argentinos e brasileiros onde integrou 

uma companhia teatral portuguesa, rumando a Lisboa, para 

debutar em 1916. Instantaneamente se torna numa estrela 

de opereta, acabando por assumir a direção da sua própria 

companhia, antes de 1920. A atração pelo cinema é imediata, 

não tanto pela sorte de chegar aos ecrãs, que não teve, mas 

pelas temáticas das operetas que produziu, como a Pérola 
Negra de 1922, em cujas fotografias promocionais frutifica 

já a longa e profunda ligação ao fotógrafo Silva Nogueira, 

que soube captar toda a intencionalidade pretendida por 

Satanela, com uma série de imagens que parecem deixar a 

dúvida de virem do plateau ou do palco.

Paradoxalmente, podemos encarar esse enigma 

proposto ‘Satanela ou Spinelly’ como uma das mais lúcidas 

representações simbólicas dos desafios que se colocavam à 

prática do retrato fotográfico em Portugal e, particularmente 

à fotografia de Silva Nogueira. Em primeiro lugar porque se 

torna evidente a grande atenção com que eram seguidas 

as situações fotográfica, teatral e da dança francesa e 

internacional, em segundo lugar porque esse enigma 

comprova a grande evolução estética de Silva Nogueira 

e em terceiro por ser o mais evidente testemunho da 

profunda cumplicidade que já se tinha podido estabelecer 

entre Satanela e Silva Nogueira, perdurando até ao final da 

carreira da artista. 

Logo em 1927 Silva Nogueira pôde assumir um papel 

da maior importância ao fotografar a primeira revista 

modernista portuguesa, Água ‑Pé, protagonizada por 

Satanela no palco do teatro Avenida. Algumas dessas 

fotografias foram publicadas no primeiro magazine ilustrado 

português de alta qualidade de impressão, o Notícias 
Ilustrado, que surgira justamente nesse ano. A modernidade 

dessas imagens é evidente numa comparação directa das 

fotografias do Charleston de Satanela com o retrato de 

Deolinda de Macedo na revista Cabaz de Morangos do ano 

anterior. Definitivamente se impõs uma nova forma de olhar 

o corpo, nas fotografias de Satanela mas sobretudo nas 

fotografias da sua dança com o bailarino Francis, Francisco 

Florêncio Graça, também ele um cúmplice de Silva Nogueira 

na exploração dessa nova estética, como veremos adiante.

A gargalhada desbragada de Satanela no papel de Alegria 
das Hortas da revista Água‑Pé, não só marca o advento de 

um novo ciclo no teatro ligeiro nacional em que a revista à 

portuguesa vai conhecer um grande apogeu, como também 

sinaliza uma nova relação com o corpo em palco e no 

estúdio fotográfico. Era esta a resposta cabal ao pedido feito 

em 1925 por António Ferro a que aludimos no início deste 

artigo. A ousadia e o glamour não só servem o espectáculo 

teatral mas também o estúdio do fotógrafo, que Silva 

Nogueira estava a ampliar para poder produzir fotografias 

de cada vez maior complexidade técnica, como o trajo que 

Luísa Satanela envergou na apoteose da revista água-Pé.

A influência do cinema nas outras artes e, em particular, 

na fotografia acentuou-se durante a década de 1920 e 

a necessidade de afirmação da imagem dos artistas ia 

assumindo uma dimensão cada vez maior. Sem surpresa, 

verificamos que a artista portuguesa que teve maior 

exposição pública foi Corina Freire (1897-1975), a mais 



fiG. 7  Casa Vasques: Actor Cardoso 
MNTFot1119, MNTFot1120, MNTFot1121, 
MNTFot1124, MNTFot1128, MNTFot1134, 
MNTFot1136, MNTFot1137, MNTFot1138, 
MNTFot1139, MNTFot1141 e MNTFot1142 
©MNT/DGPC
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fiG. 8  Casa Vasques: Augusto rosa, álbum, 
MNT2C4 ©MNT/DGPC

internacional nas décadas de 1920 e 1930. Esse sucesso 

deveu-se à sua participação nos filmes da Paramount, 

A Canção do Berço (de 1930) e A Mulher que Ri (de 

1931) e ainda à sua apresentação nos palcos parisienses, 

contracenando com artistas como Maurice Chevalier e 

josephine baker. A exigência de Corina Freire com a sua 

imagem era, por isso, muito superior à dos outros artistas 

portugueses, daí as frequentes e inovadoras sessões 

fotográficas com Silva Nogueira, como veremos adiante.

Para além do trabalho com as actrizes de cinema, 

nos primeiros anos da década de 1930 Silva Nogueira 

estabeleceu uma estreita relação com o cinema português 

e, em particular, com a produtora cinematográfica Tóbis 

Portuguesa. Essa ligação profissional teve uma grande 

importância para o desenvolvimento técnico e estético do 

atelier fotográfico de Silva Nogueira, a Fotografia brasil. 

O estúdio da rua da Escola Politécnica foi remodelado, com 

a substituição dos velhos cenários ‘pinturescos’ por fundos 

neutros e os adereços substituídos por elementos estruturais 

geométricos de inspiração arquitectónica, como cilindros e 

prismas quadrangulares, que o fotógrafo passou a incorporar 

nas composições. Essa renovação permitiu o acentuar de 

um certo gosto art‑deco, evidente nos seus trabalhos desde 

o final da década de 1920. Vejam-se essas transformações 

no retrato de brunilde júdice (1898-1979), uma fotografia 

que tem muitas afinidades com um famoso retrato da 

actriz joan Crawford (1905-1977) de 1932 pelo fotógrafo 

americano Edward Steichen (1879-1973)8, considerado um 

dos mais marcantes exemplos da influência do filme negro 

na fotografia, como aliás sucede no caso dessa fotografia 

8  Vd. johnston, Patricia, “The Modernist 
Fashion: Steichen’s Commercial Photography 
between the Wars” in Todd brandow e 
William A. Ewing (dir.), Edward Steichen, 
Lives in Photography, Londres: Thames & 
Hudson, 2007,p. 241.



fiG. 10  Fotógrafo desconhecido [Silva 
Nogueira (pai)?]: Luísa Satanela e 
desconhecida, série, AFDGPC ©DGPC

fiG. 9  de Teatro, Dezembro de 
1924



fiG. 11  Silva Nogueira: Luísa Satanela, 
Opereta Pérola Negra, 1922, AFDGPC 
©DGPC
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fiG. 12  Silva Nogueira: Deolinda de Macedo, Jornal dos Teatros, 25/3/1928; 
Luísa Satanela, Notícias Ilustrado, 15/03/1931

fiG. 13  Silva Nogueira: Luísa Satanela e Francis 
Graça, revista Agua Pé, MNT207720 ©MNT/
DGPC

fiG. 14  Silva Nogueira: Luísa Satanela, revista 
Agua Pé, MNT37529 ©MNT/DGPC

fiG. 15  Silva Nogueira: Luísa Satanela, 
quadro “Alegria das Hortas”, revista Agua Pé, 
AFDGPC ©DGPC

fiG. 16  Silva Nogueira: brunilde júdice, Maria 
Paula, Luísa Satanela, AFDGPC ©DGPC
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de brunilde júdice. Anos antes, António Ferro descrevera 

brunilde em palco do seguinte modo:

[…] a perversa […], apesar da sua ingenuidade, da sua 

frescura, da sua alma inofensiva e linda... […] as perversas 

são as grandes figuras do teatro de hoje, são aquelas 

mulheres para quem o corpo é a maior glória, que vivem 

sobre o arame das atitudes, que trazem os olhos no 

rosto, como jóias, que arrastam a alma, como um vestido. 

as perversas são as mulheres que cultivam o mal sem 

convicção, por diletantismo, que experimentam todas as 

sensações, na vida, […] são as mulheres ferozes, as panteras 

humanas da Civilização, com garras nos dedos longos, com 

olhos agudos como dentes. as perversas são as turistas do 

pecado. 

elas invadiram o teatro, tomaram‑no de assalto porque 

elas são as mulheres mais teatrais da humanidade. todos 

nós temos, na vida, uma tragédia, com o papel principal 

fiG. 17  Silva Nogueira: brunilde júdice, 
AFDGPC ©DGPC

fiG. 18  Silva Nogueira: Maria Sampaio, 
ruth Walden, Maria Helena Matos, Maria 
Paula, Corina Freire, rubens Lorena, 
desconhecido, Manuel Lereno, AFDGPC 
©DGPC



fiG. 19  Silva Nogueira: Corina Freire 
1931, AFDGPC ©DGPC

fiG. 20  Silva Nogueira: Corina Freire 
1932, AFDGPC ©DGPC



fiG. 21  Silva Nogueira: Corina Freire 1932, 
AFDGPC ©DGPC

fiG. 22  Silva Nogueira: Corina Freire 1932, 
AFDGPC ©DGPC

fiG. 23  Silva Nogueira: Corina Freire 1934, 
AFDGPC ©DGPC

fiG. 24  Silva Nogueira: Corina Freire, 
Francis, 1933, AFDGPC ©DGPC
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fiG. 25  Francis DSC_1396, AFDGPC ©DGPC

fiG. 26  Francis DSC_3197, AFDGPC ©DGPC

fiG. 27  Silva Nogueira: Lucy Snow [Maria 
kruse], AFDGPC ©DGPC
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9  Vd. Crítica à peça “Uma mulher sem 
importância” de óscar Wilde pela Companhia 
Lucília Simões em junho de 1923 in António 
Ferro, Intervenção Modernista: Teoria do 
Gosto, Lisboa: Verbo, 1987, P. 231-232.

10  “Será brunilde uma ‘vamp’ do Cinema” 
in Notícias Ilustrado, 2ª série, N.o 300, 
11/03/1934, pp. 4-5.

distribuído a uma perversa. a essas tragédias é que os 

dramaturgos modernos vão buscar assunto para a sua 

obra.9

Esse retrato fotográfico de brunilde júdice por Silva 

Nogueira tem muito do peculiar, embora excessivo, olhar 

de Ferro. Foi apropriadamente realizado a pretexto da 

apresentação da peça A Serpente no Teatro Nacional, 

em 1934. A imagem de brunilde seduzia os seus 

contemporâneos por ser a de uma das actrizes que mais se 

aproximava de um padrão ‘cinematográfico’, para o qual iam 

convergindo as tendências cosmopolitas da beleza feminina. 

Daí, porventura, a razão da publicação no Notícias Ilustrado 

de 1934 de um artigo intitulado “Será brunilde uma ‘vamp’ 

do Cinema?”, ilustrado exactamente com este retrato de 

corpo inteiro da actriz10. 

Deste modo, toda a experiência acumulada ao longo 

de uma década na técnica fotográfica, na composição 

e na cumplicidade da pose forneceu a Silva Nogueira os 

instrumentos que lhe permitiram a prática de um virtuosismo 

sem par no retrato fotográfico português. Esse virtuosismo 

foi-se acentuando graças ao sucessivo recurso à utilização 

criativa da luz que lhe permitia uma ampla paleta tonal, 

acentuando e modelando corpos e rostos. julgamos que, 

só nestes exemplos que mostramos se incluem grande 

parte das soluções criativas de que a fotografia moderna 

fiG. 28  Silva Nogueira: Maria benard, 
AFDGPC ©DGPC

fiG. 29  Silva Nogueira: Notícias Ilustrado, 
20/01/1935 ©DGPC
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11  Esta série experimental constituirá, aliás, 
o modelo para muitas sessões com as mais 
destacadas e ousadas artistas portuguesas, 
numa série de imagens que quase permitiria 
a definição de um género, por serem tão 
numerosas.

12  Evidente na maior parte das sessões 
fotográficas realizadas neste período.

então dispunha. Essas soluções eram subsidiárias também 

da atenção que a imprensa ilustrada dava às vanguardas 

artísticas, divulgando nas suas páginas algumas das 

fotografias dos artistas que as integravam.

Simultaneamente ao definitivo estabelecimento de Silva 

Nogueira como o mais destacado retratista dos artistas de 

palco em Portugal, outros fotógrafos se evidenciavam na 

fotografia portuguesa explorando novos caminhos. Podemos 

mencionar os casos dos irmãos Novais, Horácio (1910-1988) 

e Mário (1899-1989), principalmente este último, colaborando 

pontualmente com Francis Graça (1902-1980) e outros 

artistas. Também Manuel Alves de Sanpayo (1890-1974), 

reputado retratista da sociedade elegante de Lisboa, realizou 

esporádicas incursões no retrato de artistas. No entanto, 

tanto uns como o outro não dispuseram dos meios, dos 

modelos nem das oportunidades para irem tão longe quanto 

Silva Nogueira.

Corina Freire foi uma das primeiras ‘vítimas’ desse 

virtuosismo fotográfico de Silva Nogueira, como 

constatamos nessa série de 1931 em que a cantora surge 

envolta em faixas de organza cuja transparência, subtilmente 

captada pelo fotógrafo, lhe confere um discreto e elegante 

erotismo11. Silva Nogueira soube manter essa discreta 

sugestão erótica nas sucessivas séries fotográficas de 

Corina Freire12, nas quais o fotógrafo vai progressivamente 

introduzindo elementos modernistas, como os vestidos 

luxuosamente adornados, o dramatismo da encenação. 

A modernidade fotográfica é particularmente evidente 

numa série de imagens de 1934 que claramente suscitam o 

ambiente decadente da Alemanha de meados da década 

de 1930 e que nos deixam ainda hoje incrédulos da sua 

datação. Assinale-se, por fim, uma série de imagens de 

Corina e Francis que são reveladoras de toda a empatia 

com o fotógrafo, capaz de suscitar a maior naturalidade nos 

artistas, numa modernidade surpreendente.

Com a colaboração da arte, do gosto e da erudição 

de Francis Graça, Silva Nogueira pôde explorar muitas 

dimensões plásticas do corpo. Essa parceria entre bailarino 

e fotógrafo estendeu-se por longos anos, provavelmente até 

Francis ter assumido a direcção dos bailados Verde Gaio. 

Nessas sessões fotográficas, o bailarino nunca se coibiu de 

experimentar a plasticidade das poses mais ousadas. E será 

essa aprendizagem e esse gosto particular de explorar as 

formas do corpo que levaram Silva Nogueira a realizar várias 

séries fotográficas, muitas das quais estritamente reservadas 

ao anonimato do arquivo, mesmo tratando-se de imagens 

de artistas dos palcos portugueses. A modernidade dessas 

poses é inquestionável e elas representam em absoluto, até 

por terem permanecido escondidas dos olhares do público, 

a prova mais evidente do culto do corpo que o fotógrafo 

e esses artistas procuraram. De tal modo que a própria 

imprensa ilustrada fará eco desses nus, mas mostrando 

apenas artistas estrangeiras.

Podemos encontrar nestes corpos elegantes, que 

sobretudo Silva Nogueira desvendou para o público nas 

décadas de 1920 e início de 1930, os modelos físicos de que 

os artistas modernistas, e em particular Almada Negreiros, 

se serviram para a criação das formas estilizadas nas suas 

obras plásticas, revertendo muitas delas aos palcos em 

figurinos, numa colaboração estabelecida com o espectáculo 

que representou uma importantíssima vertente das suas 

obras.
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ao Senhor Director do Museu Nacional do Teatro, Dr. josé 
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resumo 

Em Nome de Guerra (1938), de Almada Negreiros, o protagonista 
parte em busca do seu próprio nome. Ora, este romance 
distingue entre os nomes instrumentais, para uso social, e nomes 
infinitamente anteriores, de certo modo transcendentes, e no 
limiar do indizível. Mas como compreender o paradoxo de um 
nome indizível? E o que significa perseguir a força dos nomes, 
perdidos num século profano?

PAlAvrAs-chAve
ALMADA NEGrEIrOS | NOME DE GUErrA  
| NOME | DETErMINISMO | Má-Fé

ABsTrAcT

In Almada Negreiros’s Nome de Guerra (1938), the protagonist 
goes in search of his own name. This novel distinguishes between 
functional names for social purposes, and the names behind those 
identities: names that to some extent transcend those identities; 
names that sit on the threshold of the unspeakable. How might 
we understand the paradox of an unspeakable name? And what 
does it mean to pursue the power of names in an era that rejects 
religion?
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1. como funciona o nome em nome de Guerra?

começo por uma pergunta óbvia, quase em género 

de quiz: como se chama o protagonista de Nome de 
Guerra? A resposta é pelo menos dupla: chama-se Antunes, 

segundo D. jorge, e Luís, segundo judite. Também poderia 

chamar-se cliente, nos hotéis e clubes, ou simplesmente 

sujeito, na voz do narrador. E não há nada de contraditório 

nestas várias nomeações, mesmo se o grau de intimidade 

é tão díspar; pelo contrário, todos estes nomes — sujeito, 

cliente, Antunes, até mesmo Luís — geram uma cadeia 

redundante, que se confirma a si própria. O protagonista, 

claro, dá conta das diferenças: “ficou assombrado ao ouvir o 

seu nome, a sua vida inteira, a palavra única do seu segredo 

na boca daquela mulher. Ele era Antunes para todo o mundo 

e Luís daquela maneira para ninguém” (Negreiros 2001, 66). 

Ora, tanto o nome Antunes como o nome Luís são 

acidentes, artifícios, duas faces de um poliedro pelo qual a 

sociedade entra em guerra com o protagonista. O que fica 

por perguntar é: como se chama o protagonista de Nome 
de Guerra para as estrelas? Mas esse nome, na lógica do 

romance, não pode ser dito. 

As primeiras páginas de Nome de Guerra, em tom 

ensaístico, defendem uma tese: os nomes são uma 

convenção, um artifício que permite manter determinada 

ordem da sociedade, mas um artifício que deve ser 

esquecido enquanto tal. Foucault poderia dizer, mais tarde: 

um dispositivo, isto é, um modo de inventar o sujeito e de o 

manter subordinado à sua definição. Nas palavras de Almada 

Negreiros:

ser homem ou mulher é apenas a natureza; chamar‑se 

João ou manuela já é a natureza mais a vida inteira: é o 

problema. e se o João é sousa e a manuela é pereira, então, 

à natureza e à vida junte‑se‑lhes ainda por cima a existência 

e complicou‑se o problema. (2001, 9)

Dactiloscrito de 
Nome de Guerra. 
Capa. Projecto 
Modernismo Online, 
ANSA-L-10]
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Sem questionar, por enquanto, a suposta simplicidade 

dessa natureza primeva, assinalo que nomes e apelidos 

introduzem complicação: entropia social, em guerra com 

a ordem da natureza. Lançada a tese, resta ao romance 

prová-la por um extenso exemplum: a história de Antunes 

e de judite.

Ora, Nome de Guerra diz também que esta guerra entre 

natureza e artifício costuma ser invisível aos sujeitos, quer 

dizer, àqueles que são dominados pelo dispositivo. Eis a 

frase de abertura do romance: “Das duas uma: ou as pessoas 

se fazem ao nome que lhes puseram no baptismo, ou ele 

tem de seu o bastante para marcar a cada um” (2001, 

9). A pessoa nomeada confunde-se com o seu nome de 
pessoa: o artifício torna-se uma segunda natureza e recalca 

a natureza inicial. Mas a pessoa-nome não tem consciência 

desse processo; deve tornar-se Antunes, Luís, ou outro 

nome qualquer, sem sentir a opacidade da linguagem. Em 

“Acerca da verdade e da mentira no sentido extramoral”, 

Nietzsche defende que a verdade é apenas uma convenção 

que deixa de ser estranhada; trata-se de “Um exército móvel 

de metáforas, de metonímias, de antropomorfismos, [...] 

uma soma de relações humanas [...] que depois de um longo 

uso parecem a um povo fixas, canónicas e vinculativas: as 

verdades são ilusões que foram esquecidas enquanto tais” 

(1997a: 221). Do mesmo modo, o nome pode surgir como 

natural graças ao seu uso continuado, mas o protagonista de 

Nome de Guerra compreenderá que nenhum uso naturaliza 

realmente nome nenhum.

Será preciso, então, estranhar e recusar os nomes 

artificiais, como “Luís” ou “Antunes”. Mas como poderia o 

protagonista de Nome de Guerra encontrar um nome que 

não seja acidental, histórico, arbitrário, humano, ou seja, 

o nome que ele deveras tem para as estrelas? Admitida a 

hipótese de uma tal procura, insisto: esse nome não poderia 

caber num romance, num texto, em nenhuma língua; poderia 

ser anunciado, teoricamente descrito, nunca apresentado. 

Seria um nome em linguagem adâmica, pré-babel, ou 

pós-Pentecostes.

Ora, na recusa dos nomes arbitrários, judite tem um papel 

importante:

era uma vez uma rapariga chamada Judite. mas o 

seu nome verdadeiro não era Judite. só às vezes, em 

ocasiões muito íntimas, é que ela esteve quase para dizer 

tudo:

— eu não me chamo Judite. mas não digas nada a ninguém. 

O meu nome verdadeiro é...

e calou‑se. (2001, 13)

judite vai calar-se sempre, e nem ao protagonista de 

Nome de Guerra dirá o nome; é a única parte de si que ela 

pode recusar, o último lugar da sua resistência. Mas o que 

importa realmente não é o nome de baptismo da rapariga, 

aliás registado pela mesma sociedade que a vende; o que 

importa é que ela tenha criado um nome de guerra. Ambos 

os nomes são artificiais, mas a rapariga sabe, pelo menos, 

que Judite é um artifício. Ora, ela reivindica este artifício — e 

até o direito de prescindir dele: “Eu não me chamo judite”. 

Ao usar ou abandonar um nome, a deuteragonista de Nome 
de Guerra torna-se, mais do que ninguém, capaz de devolver 

a visibilidade à convenção da linguagem. Apenas sabemos 

que ela é “Uma judite que não se chama assim” (13) mas 
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que, por escolher um nome falso, começa a inventar uma 

linguagem verdadeira.

O modernismo não deixará de colocar em questão a 

capacidade dos nomes, da linguagem, para descrever o 

mundo, ao mesmo tempo que persegue o sonho de uma 

língua perfeita, demiúrgica, sem acaso. Mas recuo ao 

início do século XX, para reler a Carta de Lord Chandos, 

de Hugo von Hofmannsthal. Na carta, um muito peculiar 

e decadentista Philip Chandos narra ao seu amigo Francis 

bacon o momento em que “as palavras abstractas de que 

todavia a língua tem forçosamente de se servir para trazer 

até à luz um juízo [...] se [lh]e desfaziam na boca como 

cogumelos podres” (1990, 26), interditando qualquer análise, 

estudo, juízo moral. Aporia de uma linguagem que se 

descobre como artifício complicado, obscuro e inútil. Porém, 

a carta termina com uma surpreendente revelação:

a língua em que me seria, talvez, dado não apenas escrever 

mas pensar, não é nem o latim, nem o italiano, nem o 

espanhol, mas uma língua de que não conheço uma só 

palavra, uma língua com que as coisas mudas me falam 

e na qual deverei talvez um dia, do fundo da campa, 

justificar‑me perante um juiz desconhecido. (1990, 54‑55)

Talvez todas as propostas modernistas após este texto, 

de Caeiro a Proust, de Gertrud Stein a Wallace Stevens, do 

primeiro ao segundo Wittgenstein, sejam modos de pensar 

a relação dos nomes com o mundo, num conflito entre essas 

linguagens artificiais e uma linguagem “das coisas mudas”, 

de uma presença ao mesmo tempo concreta e inefável. 

resta perguntar, de novo: se o protagonista de Nome de 

Guerra se chama, artificialmente, Antunes, ou Luís, que nome 

teria ele na linguagem das coisas mudas?

2. como funciona a máquina nome de Guerra?
Pode-se pensar Nome de Guerra como Bildungsroman, mas 

por uma peculiar via negativa: em Almada, aprender importa 

menos do que desaprender. Como Chandos perdendo a 

linguagem e encontrando coisas como regadores, cães ao 

sol, cemitérios pobres, casas de camponeses (1990, 34), 

assim o protagonista de Nome de Guerra deve atravessar e 

perder a sociedade para depois (re)encontrar-se a si próprio. 

Nesse gesto demolidor, ele pode constituir um exemplo 

perfeito de heroísmo modernista. Trata-se, como no gesto 

mais radical das vanguardas, de recusar as heranças e 

conseguir uma tabula rasa fértil. Avanço para a sequência 

final do romance: 

o verdadeiro merecimento deste novo quarto para o 

antunes consistia em que tudo o que a ele tinha acontecido 

até esta água‑furtada era para rasgar. só depois de bem 

rasgado tudo o de até este quarto, é que o antunes poderia 

então começar a pensar na maneira de arranjar para si uma 

nova alma mais competente. (2001, 138)

Bildungsroman por via negativa: rasgão, recusa, perda dos 

nomes. realizada a purificação, restaria apenas a coisa muda 

que o protagonista é, sempre foi: uma essência, um númeno, 

presença absoluta e natural. 

A este nível, as teses do início de Nome de Guerra são 

confirmadas no fim. Página 11: “O melhor que se pode fazer 

em favor de qualquer é ajudá-lo a entregar-se a si mesmo”; 
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página 22: “O trabalho para a autobiografia não é mais do 

que evitar aquilo a que outros nos quiseram forçar”; página 

133: “temos sempre que perder o nosso tempo em desfazer 

o bem que os outros fizeram por nós”. Entre as teses do 

narrador e as descobertas da personagem, um extenso 

exemplum, educação sentimental, história encaixada de 

uma rapariga com nome de guerra, e sua contraproposta 

angélica: judite e Maria, a mulher-demónio e a mulher-anjo, 

colocadas entre parênteses na vida do protagonista. Entre 

parênteses, quer dizer: consumidas, exauridas, primeiro 

absolutamente usadas e depois absolutamente despedidas, 

a caminho da solidão de um sujeito já sem nome, entregue a 

si próprio. Quod erat demonstrandum.

Voltarei a judite, mas agora insisto numa dúvida: esse “si 

próprio” existirá mesmo? Poderá o protagonista de Nome de 
Guerra rasurar todo o artifício e encontrar, junto às estrelas, 

uma pura essência de si, indemne, impoluta, sem dívida em 

relação ao mundo? Existirá realmente um ser que não se 

chame Antunes, nem Luís, que seja pura coisa essencial, 

espontânea, misto de bom selvagem e de vontade de poder? 

Ou deveríamos procurar antes a realidade do protagonista 

nos seus acidentes, artifícios, feridas, no atrito de todos os 

seus erros humaníssimos?

3. determinismo, liberdade, má-fé.
As teses finais de Nome de Guerra são muito claras: o 

protagonista deve encontrar-se a si mesmo por subtração 

dos atributos sociais (via negativa) e por participação nas 

estrelas (via positiva). As estrelas definem o determinismo do 

universo humano: o protagonista (tal como o seu tio, afinal) 

limita-se a obedecer aos “exércitos dos astros”, “formados 

desde o princípio do mundo, invencíveis”, sendo ele mesmo 

uma “determinada posição das estrelas à hora em que ele 

nasceu na terra” (2001, 142). Assim, aparentemente, não há 

qualquer livre arbítrio, ou uma condenação à liberdade.

Contudo, devo introduzir várias ressalvas. Primeiro, o 

romance esclarece: “Nos factos da nossa vida mandam os 

astros, nos nossos sentimentos mandamos nós e todos os 

que estiverem no nosso sangue, nas nossas ideias mandam 

os astros e os nossos sentimentos” (147). Os factos são 

impostos, os sentimentos escolhidos, e as ideias resultam de 

um compromisso; quero dizer: não há determinismo para os 

sentimentos, e só em parte para as ideias. Por outro lado, o 

protagonista sugere uma alternativa: “verdade verdadinha, 

antes obedecer aos astros do que a outros [homens]” (146), 

como se houvesse uma opção livre entre dois senhores; 

nenhuma conciliação, mas o espaço livre para uma escolha 

— certa ou errada.

Terceira e última ressalva: se as estrelas mandam, resta ao 

indivíduo escolher obedecer a esses mesmos mandamentos. 

Seja como for, o indivíduo não poderia furtar-se ao inevitável; 

mas, ao desejar activamente o destino, ele assume-se como 

criador daquilo que o criou. Perante os factos passados, 

irreversíveis, também o zaratustra de Nietzsche aconselha: 

“que em vez de dizer: «Pertence ao passado, é um facto», se 

diga: «assim o quis» — eis aquilo a que chamarei redenção. 

/ Vontade, tal é o nome do redentor, do mensageiro de 

alegria” (1997b, 155-156). Desejar aquilo mesmo que não 

se pode evitar, eis o acto paradoxal de uma vontade não 

ressentida, a única escolha do super-homem. Neste sentido, 

o protagonista de Nome de Guerra, ao tomar o partido das 

estrelas, aceita também o inelutável, aliando-se a um lugar 



–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dactiloscrito de Nome de Guerra. 
Capítulo LVI. Projecto Modernismo Online, 
ANSA-L-10



RHA 02 380 AlMADA: o NoME EM EstADo DE GuERRADOSSIER 

–
–
–
–
–
–
–
–
–

supra-humano. Nas águas-furtadas ele encontra a sua Sils 

Maria, e Nome de Guerra transforma-se em livro para todos 

e para ninguém. 

é neste sentido muito estrito, de uma obediência 

voluntária, que o protagonista de Nome de Guerra devém 

quem ele é — e subsume toda uma linhagem. Tese no início 

do romance: 

a cada um aconteceu qualquer coisa que não se passou 

com mais ninguém. e aconteceu‑nos antes ainda de nós 

termos nascido. É a árvore genealógica. [...] nós somos 

hoje o último fruto dessa árvore secular, secularmente 

secular! [...]

[...] é completamente impossível conhecer inteira uma 

árvore genealógica; o que pode é cada um possuí‑la toda 

no seu carácter. (2001, 10)

Constatação final do romance: “Mouros, Afonso Henriques. 

Os cruzados. E desde então até hoje. Até aqui a esta água-

furtada. Até mim.” (141). Tudo, portanto, existe para culminar 

no protagonista de Nome de Guerra, súmula de uma 

família, um povo, um universo, sujeito plural mas capaz de 

uma síntese suprema. Ou, como escreve E. E. Cummings, 

tantas vezes próximo de Almada, “todo o ser humano é 

em si e por si próprio ou por si própria ilimitável; mas a 

essência da ilimitabilidade dele ou dela é precisamente o 

seu carácter único” (1953, 122). Ou seja: o protagonista de 

Nome de Guerra não precisa de imitar os pais, o tio, Afonso 

Henriques ou os cruzados; mais: é precisamente quando se 

afasta desses modelos para devir ele próprio que integra 

em si toda a linhagem. Não como repetição do mesmo, mas 

como singularidade nova: não se trata de ser possuído pelos 

mortos, como em Húmus de raul brandão, mas sim de os 

possuir em si próprio. 

regresso, para terminar, à rapariga que se chama judite, 

ou a uma judite que não se chama assim. Ela já não surge 

nestas últimas páginas do romance, e a sua ausência é 

significativa: judite foi sublimada pelo protagonista. Mas 

a solidão do übermensch constrói-se sobre essa ausência 

trabalhada. relembro alguns momentos da passagem do 

definitivo ao provisório, fragmentos de um longo monólogo 

interior do protagonista, ou discurso indirecto livre do 

narrador: 

e se era uma mulher livre não era por culpa dele. não era 

por culpa dele que as mulheres não eram todas senhoras. 

(63)

O meu futuro não é impossível! Com ela é impossível. e eu 

tenho o dever do meu futuro, o maior dever que eu tenho 

na minha vida. (84)

eu tenho o meu caminho e ela tem o seu. respeitarei 

exactamente o dela, para poder respeitar melhor o meu. 

não será isto ser cristão e moderno? (84) 

Uma tal insistência na retórica do altruísmo, da inocência, 

do respeito pelo outro — deve levar-nos a uma incómoda 

suspeita: talvez Antunes, Luís, o super-homem esteja apenas 

a esconder de si próprio a mais insuportável má-fé. Onde o 

romance descreve um projecto dionisíaco e super-humano, 

devemos então ler a ocultação de um remorso, a laboriosa 

desculpa para um estado de coisas que aniquila judite. Esta 

operação implica uma retórica própria: o protagonista invoca 
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o dever, a metáfora do caminho pessoal, o ideal do respeito, 

aliás “cristão e moderno” — termos que nunca usara até aqui. 

Doravante, para abandonar judite, anything goes. 

Anything, isto é: ideais, projectos, narrativas. Ou ainda a 

conversão de judite numa metáfora da vida, que lhe retira 

qualquer substância: “A judite é… é a pedra de toque com 

que afinal verifiquei a realidade da minha vida. A judite 

não é uma mulher, é a própria realidade” (76). Ou ainda, 

este açambarcar da responsabilidade: “a minha culpa não 

é contra a judite, é contra mim, é contra mim! é contra a 

minha vida!” (ibidem), desculpa esfarrapada de amante lasso: 

o problema não és tu, sou eu... 
Para terminar este ensaio, considerarei que é preciso 

desafiar estas definições, desconfiar do protagonista de 

Nome de Guerra. quando Antunes diz “A judite não é 

uma mulher, é a própria realidade”, é preciso responder 

que judite é a realidade, claro, mas sem deixar de ser uma 

mulher. No início da sua educação, Antunes revolta-se por 

ter sido educadamente insensível ao corpo de judite; como 

quer que interpretemos esse episódio, esse remorso, essa 

necessidade de deixar acordar a besta (42), eu diria que o 

protagonista de Nome de Guerra faz agora algo muitíssimo 

mais grave: transforma judite em índice da realidade, quer 

dizer, metáfora, alegoria, tropo, denegação. Transformá-la 

em índice da realidade é a última operação da má-fé que 

sacrifica judite. Deixa então de ser uma mulher. Acaba de 

ser sublimada. Desaparece.

Será assim? Pode judite ser sublimada alguma vez? Ou 

algo nela resistirá sempre, sempre mais real do que Antunes? 

Algo: pequena pedra dura do atrito do seu corpo, da sua 

condição de mulher, real e dorida, judite míope e errada e 

eternamente cuspida, protegida apenas por um pequeno, 

frágil, nome de guerra.
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resumo 

Há nas obras de Almada uma intenção de revelar aquilo que 
é velado, mas presente em toda a arte: “O cânone não é obra 
do homem, é a captação que o homem pode da imanência. é o 
advento inicial da luz epistemológica.”
Em particular, para o painel Começar, Almada faz isto usando 
algum material matemático: “A divisão simultânea do quadrado 
e do círculo em partes iguais e partes proporcionais é a origem 
simultânea das constantes da relação nove/dez, grau, medida 
e extrema razão e prova dos nove.” Nesta comunicação 
pretendemos investigar algum deste material matemático que 
Almada apresenta nos seus painéis, comparando o gesto artístico 
com o gesto matemático. Paralelamente, será investigada a 
dimensão canónica das construções propostas. Entre elas, 
apresentaremos estudos dos seguintes tópicos: aritmética 
modular; polígonos regulares e estrelados; a construção do ponto 
da bauhütte; o triângulo 3-4-5; “Pintar o Sete”.

PAlAvrAs-chAve
GEOMETrIA | CÂNONE | COMEçAR | NÚMERO

ABsTrAcT

In Almada’s work there is an intention of revealing what is hidden, 
and yet present in all art: “The canon is not the work of man, it is 
what man can capture of the immanence. It is the initial advent of 
the epistemological light.”
Specifically, for the panel Começar, Almada pursues this intention 
using mathematical material: “The simultaneous division of 
the square and the circle in equal and proportional parts is 
the simultaneous source of the constants of the relation nine/
ten, degree, measure and extreme reason and rule of nines.” 
In this communication we intend to investigate some of this 
mathematical material that Almada presents in his panels, 
comparing the artistic gesture with the mathematical one. 
Simultaneously, we will investigate the canonical dimension of the 
proposed constructions. Among them, we present studies of the 
following topics: modular arithmetic; regular and star polygons; 
the construction of the point of the bauhütte; the 3-4-5 triangle; 
“Pintar o Sete”.
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introdução

“não tem este livro nenhum argumento que não seja visual” 

(negreiros 1982, 113)

Nas obras Número e Começar, situadas nos átrios do 

Tribunal de Contas de Lisboa e da Fundação Gulbenkian, 

respetivamente, Almada Negreiros apresenta várias 

construções, figuras e anotações, que resumem um longo 

trabalho de investigação geométrica, aritmética e artística. 

Antes de uma análise mais particular de cada um dos 

trabalhos, torna-se necessário tentar entender a motivação 

e o significado destas construções, que vai evidentemente 

para além das simples propostas matemáticas. 

Há várias passagens da série de entrevistas “Assim 

Fala Geometria”, dadas a António Valdemar e publicadas 

no Diário de Notícias em 1960, que esclarecem essa 

motivação. Apresentamos aqui citações destas entrevistas 

feitas em Almada e o Número, de Lima de Freitas. 

Primeiro que tudo, há nestas obras uma intenção de 

trazer ao público uma revelação daquilo que é velado, 

mas presente em toda a arte. O que se pretende é 

explicitar uma ordem, que se revela nas suas criações 

artísticas:

“O cânone não é obra do homem, é a captação que o 

homem pode da imanência.” (Freitas 1977, 85),

“ir ao encontro de um cânone. eis a razão de todo o meu 

trabalho.” (Freitas 1977, 37).

No que diz respeito à relação entre o gesto artístico e o 

gesto matemático, afirma Almada noutra entrevista: 

“devo dizer que me considero da gente da arte, isto é, vivo 

a analogia e a antinomia das figuras, razão da semelhança e 

oposição recíprocas. e não vivo mais nada. basta‑me. sou 

da gente da arte.” (Freitas 1977, 159)

Esta posição deixa claro que nas suas obras não se 

encontrará um espírito estritamente matemático, de 

demonstrações dedutivas. O mesmo espírito aparece na 

descrição das Edições Nónio, uma editora inventada pelo 

autor, que descreve como “sem texto — sem enigma — sem 

cálculo — sem opinião”

Em particular, Almada descreve os elementos canónicos 

que apreendeu e que pretende explicitar na obra: 

“a divisão simultânea do quadrado e do círculo em partes 

iguais e partes proporcionais é a origem simultânea das 

constantes da relação nove/dez, grau, medida e extrema 

razão e prova dos nove.” (Freitas 1977, 85). 

Este tipo de programa artístico baseado num material 

matemático exíguo não é exclusivo de Almada. Le Corbusier, 

por exemplo, ao pensar o seu Modulor, declarou que os 

seus pontos de partida eram a unidade, o dobro e a razão 

de ouro. Foi usando criativamente estes três conceitos 

que chegou à tabela de medidas que veio a tornar-se 

famosa. Almada insere-se assim na atitude característica 

do modernismo de procurar princípios gerais e abstratos, 

utilizando-os na sua criação artística, quer como elementos 

estéticos quer como revelação destes princípios ao público. 

número
Na tapeçaria Número, Almada apresenta algum do material 

que retomará mais tarde em Começar, aqui de uma forma 

menos intrincada. 

Do lado esquerdo da tapeçaria aparecem um motivo de 

um vaso de Suse, babilónia; um friso do palácio de Cnossos; 

a Tetracys pitagórica, ao lado de um triângulo retângulo; 

uma representação do ponto da bauhütte e a figura 
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supérflua ex errore de Leonardo da Vinci. Ao lado de alguns 

destes elementos vemos diagramas geométricos. 

A segunda figura, o friso de Cnossos, aparece também 

em (Negreiros 1982, 209ss), que nele inscreve um jogo 

aritmético, prenunciando já a relação nove/dez. De facto, 

no nosso sistema numérico, ao atingirmos o número 9, 

escrevemos o número seguinte como 10, ou seja, o algarismo 

da direita volta a ser zero, o primeiro algarismo de todos. 

Almada propõe aqui que, ao fazer somas, consideremos 
apenas o algarismo das unidades, o que em matemática 

corresponde a fazer as contas módulo 10. Assim, por 

exemplo, 

5 + 6 = 1, 7 + 8 = 5, 9 + 5 = 4, etc.

Esta aritmética é possivelmente uma instância da 

relação nove/dez, por considerar o 10 igual a 0, recomeço 

da contagem. Almada faz, em Ver, uma justaposição de 

números no padrão de Cnossos.

Nesta disposição os números são colocados nas diagonais 

por ordem crescente, seguindo-se o 0 ao 9. Depois de 

separar os losangos como acima, Almada nota que em cada 

losango a soma das casas da esquerda e da direita é sempre 

igual à soma das casas de cima e de baixo. Por exemplo, no 

segundo losango, 

4 + 7 = 11 = 5 + 6.

No entanto, a soma não deve ser entendida como a 

escrevemos acima, devemos antes aplicar a regra de Almada 

e esquecer o dígito das dezenas: 

4 + 7 = 1 = 5 + 6.

Só assim fica certa a conta do terceiro losango (e as de 

outros a seguir a ele): 

7 + 0 = 7 = 8 + 9.

Esta é assim a primeira vez, nesta análise, que aparece 

a relação nove/dez, embora de forma muito velada e 

aritmética. Como veremos em breve, no painel Começar 
haverá uma manifestação geométrica da mesma relação, 

que a torna mais explícita.

Esta regra aritmética aparece também nas réguas que 

delimitam o quadro, em que pequenos quadrados aparecem 

numerados, de três em três, com a numeração a seguir esta 

regra. Em baixo, por exemplo, podemos ler 1/4/7/0/3/6/9/2...

A figura seguinte, do lado esquerdo, é a Tetracys 

pitagórica, que representa 10 como número triangular:1

10 = 1 + 2 + 3 + 4.

A Tetracys põe em evidência que podemos dispor 

10 objetos em triângulo (o mesmo se passando com todos os 

números triangulares).

Os pitagóricos davam grande importância a estes números 

que se podiam dispor em formas geométricas regulares, 

como triângulos, quadrados ou pentágonos, por exemplo. 

Estes números eram por eles chamados números figurativos. 



fiG. 1  Número

fiG. 2  Pormenor de Número
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1  Em geral, um número é triangular se 
for a soma dos primeiros inteiros, até um 
certo número dado. 10 é o quarto número 
triangular, sendo 6=1+2+3 o terceiro e 
15=1+2+3+4+5 o quinto.

Ainda hoje chamamos quadrados perfeitos a números 

inteiros que se podem dispor em quadrados. 

A Tetracys era particularmente importante para a 

irmandade pitagórica pois era o símbolo sobre o qual se 

jurava ao entrar para a ordem. Mais do que um número 

triangular, era um traço de união dos pitagóricos. 

juntamente à Tetracys aparece um triângulo retângulo, 

com os lados medidos: 3, 4 e 5. Estes são os mais pequenos 

números naturais que podem ser medidas de lados de um 

triângulo retângulo — isto por serem os números naturais 

mais pequenos que são solução da equação dada pelo 

teorema de Pitágoras, x2 + y2 = x2. Verificando:

32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 52.

Almada, nos seus escritos, designa este triângulo por 

“triângulo 3.4.5”. 

Diz Almada em Ver que este triângulo 3.4.5 aparece 

também no mosaico do empedrado da orquestra do Teatro 

de Dionisos, em Atenas e que o elemento do friso do 

palácio de Cnossos tem igualmente a proporção 3/4. 

O mesmo triângulo aparece citado mais vezes na mesma 

obra de Almada. Neste livro, Almada analisa o pentágono e 

o pentagrama, encontrando neles vários triângulos 3.4.5. 

No pentágono e no pentagrama, Almada considera que 

são triângulos 3.4.5 os quatro triângulos rectângulos em que 

se decompõe o losango AbCD (e, naturalmente, os outros 

losangos que deste se obtêm por rotações). As legendas das 

figuras são do próprio Almada.

Almada observa então:

“não se trata de justapor triângulos 3.4.5 aos planos 

regulares do pentágono e pentagrama [...] mas do 

movimento encadeado do quaternário 4(3.4.5) nos planos 

regulares d’estas quatro figuras.” (negreiros 82, 268).

Nestas figuras verificamos que os triângulos são apenas 

aproximadamente triângulos 3.4.5. Nos triângulos retângulos 

das figura, o ângulo menor é de 36°, por estar inscrito num 

Pentágono = 5 (4 triângulos 3.4.5) Pentagrama = 5 (4/2 triângulos 3.4.5)
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ângulo de 72o = 360o/5 (pensando o pentágono inscrito 

numa circunferência). No triângulo 3.4.5, o ângulo menor 

é aproximadamente 36,87o, havendo portanto um erro da 

ordem das décimas de grau. 

Medindo de outra forma: se o cateto menor dos triângulos 

das figuras medir 3, o cateto maior medirá aproximadamente 

4,129 e a hipotenusa 5,103. 

Acerca destes triângulos, Almada tem a dizer o seguinte:

“Já se torna bastante simples a presença de triângulos 

3.4.5 na antiguidade para hoje se saber que este triângulo 

é símbolo inteiro que subentende todos os simplicíssimos 

achados acima referidos do ‘belo achado do número’.” 

(negreiros 82, 217).

Há assim uma proximidade entre estas figuras 

geométricas que se revelarão particularmente 

interessantes para Almada: o pentágono, o pentagrama 

e o triângulo 3.4.5.

Voltemos à tapeçaria do Tribunal de Contas. junto 

à Tetracys e ao triângulo está uma figura humana, de 

um homem grego, que dispõe pedras em triângulos — 

possivelmente alguém da irmandade pitagórica. 

Logo abaixo aparecem duas figuras, a figura supérflua ex 
errore de Leonardo da Vinci (que reaparecerá com grande 

destaque em Começar) e outra que corresponde a uma 

construção possível do ponto da bauhütte, que era descrito 

por uma quadra (Freitas 77, 67):

um ponto que está no círculo 

e que se põe no quadrado e no triângulo. 

Conheces o ponto? tudo vai bem. 

Não o conheces? tudo está perdido. 

Almada retomará no painel Começar a construção que 

propõe para este ponto. Fazemos apenas notar que se trata 

da solução de um problema que é posto por uma quadra, 

de uma forma imprecisa. O primeiro trabalho do artista 

aqui é interpretar a quadra, para depois apresentar uma 

solução. Lima de Freitas, por exemplo, propõe em Almada e 
o Número outra construção para este ponto, que lhe parece 

melhor por incluir um triângulo equilátero e por permitir 

igualmente a construção de um pentágono.

Assim, concluímos que, do lado esquerdo da tapeçaria, 

Almada apresenta individualmente alguns elementos 

matemáticos que considera canónicos. Do lado direito 

encontramos uma figura de um homem do renascimento, 

com uma folha na mão em que se pode ver a representação 

de um pentágono. À sua volta aparecem nomes de três 

figuras do renascimento: Luca Pacioli, Piero della Francesca 

e Campanus de Novara. 

é possível estabelecer uma relação entre o primeiro nome 

e a figura do pentágono. Luca Pacioli escreveu um tratado 

em que deduz várias propriedades do número de ouro, 

ou razão de ouro, ou média e extrema razão — um dos 

conceitos de base de Almada, enumerados acima. Esta razão 

é definida através da seguinte equação: 
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O retângulo de ouro, em que a proporção do lado maior 

para o lado menor é justamente j, foi largamente estudado 

e usado em arte, especialmente no renascimento. Como 

se disse, esta razão tem uma grande proximidade com o 

pentágono e também com o pentagrama, ou pentágono 

estrelado, nele inscrito (na figura da tapeçaria vemos duas 

diagonais, que são dois lados do pentagrama). 

Nesta figura, representando um pentágono regular e 

um pentagrama inscrito, e semelhante à que aparece na 

folha apresentada na tapeçaria, encontramos nos seguintes 

quocientes a razão de ouro:

Finalmente, do lado direito da tapeçaria, encontramos os 

cinco sólidos platónicos, que se caracterizam por ter como 

faces polígonos regulares, todos iguais, e por terem também 

os ângulos sólidos todos iguais. é possível demonstrar que 

há apenas cinco sólidos com esta propriedade. Os desenhos 

apresentam os sólidos em esqueleto, uma ideia original de 

Leonardo da Vinci, que permite ver as faces mais distantes 

bem como as que se encontram junto do leitor. Estas 

ilustrações aparecem no livro De divina proportione, do seu 

mestre Luca Pacioli. 

começar
No painel Começar encontramos uma grande variedade de 

construções geométricas. Iremos debruçar-nos apenas sobre 

as duas circunferências que delimitam o painel, à esquerda 

e à direita. As fotografias que ilustram esta secção são de 

Duarte belo, a quem agradecemos.

Na da esquerda, Almada apresenta uma ligação entre 

dois elementos do seu cânone, fazendo derivar a relação 

nove/dez da divisão do círculo em nove partes. Depois de 

uma referência aritmética na tapeçaria Número, Almada 

apresenta agora uma construção geométrica. 
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Almada faz três afirmações matemáticas nesta figura. Em 

primeiro lugar, afirma que ao rebater o segmento AM, tirado 

do pentagrama, obtém o lado do eneágono. Em segundo 

lugar, afirma que o segmento MN tem a mesma medida, 

usando para indicar isso uma semi-circunferência de centro 

M. Em terceiro lugar, afirma que o segmento NP, também 

tirado do pentagrama, é o lado do decágono, usando para 

isso igualmente um arco de circunferência. 

Destas três afirmações, apenas a primeira é aproximada, 

as duas seguintes são exatas. 

Aliás, a primeira não podia ser verdadeira, como explica 

o teorema de Gauss-Wantzel (séc. XIX) que descreve 

os polígonos construíveis (com régua não graduada e 

compasso). Esse teorema afirma o seguinte: 

O polígono regular com n lados é construível com régua 
não graduada e compasso se e só se 

n = 2k p
1
 . . . p

t

em que p
1
,...,p

t
 são primos de Fermat, distintos dois a dois 

(um primo de Fermat é um primo da forma 2m + 1, em que m 
é uma potência de 2).

Os primos de Fermat conhecidos até hoje são 3, 5, 17, 257 

e 65537.

fiG. 3  Começar: relação 9/10
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Assim, são construíveis, por exemplo:

— O pentágono: n = 5,

— O hexágono: n = 6 = 2 x 3,

— O dodecágono: n = 12 = 22 x 3.

Mas o eneágono não é construível: n = 9 = 32. Assim se se 

conseguisse construir o eneágono a partir do pentágono 

(ou do pentagrama), o eneágono seria construível, o que 

sabemos não ser verdade.

Podemos calcular porém as medidas determinadas 

por Almada e verificar qual a grandeza do erro. Fixando 

como unidade o raio da circunferência, o erro é de cerca 

de seis milésimas, o que representa uma aproximação 

absolutamente notável.

Finalmente, se juntarmos as três medidas apresentadas, 

como sugere a figura, no diâmetro vertical, obtemos 

2(r9) + r10 = 2r, que é uma das igualdades que aparece no 

painel. Esta é mais uma instância da relação nove/dez, desta 

vez relacionada com o diâmetro da circunferência. 

À direita aparece uma proposta de construção do ponto 

da bauhütte, que, como já vimos, vem descrito numa quadra 

que não o define de uma forma matematicamente clara, 

sendo preciso que o artista interprete a quadra e apresente 

uma proposta de construção correspondente à sua 

interpretação.

Almada, como acontece em geral, interpreta a quadra 

como definindo um ponto comum a um círculo, a um 

quadrado e a um triângulo, estando os dois últimos inscritos 

no círculo. Ora, uma vez escolhido um vértice, só há uma 

maneira de inscrever um quadrado num círculo: basta traçar 

o diâmetro a partir do vértice e o diâmetro perpendicular 

a esse. Os quatro vértices do quadrado serão os extremos 

desses diâmetros. quanto a triângulos, a situação é diferente: 

é possível inscrever vários triângulos num círculo: equiláteros, 

rectângulos, isósceles, etc. é possível encontrar triângulos 

de qualquer um destes tipos com alguma regularidade 

interessante. 

A construção que Almada propõe é então a seguinte: 

Em cima está uma foto do painel, em baixo uma 

representação geométrica mais simples da construção. 

fiG. 4  Começar: ponto de bauhütte
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O quadrado obtido é o DEFG e o triângulo é o EGH. 

Este triângulo não é equilátero, como o que aparece na 

construção de Lima de Freitas, mas é retângulo e tem, para 

mais, uma propriedade inesperada: é o triângulo 3.4.5, que 

como vimos tanto fascinava Almada. Aqui as medidas são 

exatas, ao contrário do que acontecia com os triângulos no 

pentagrama. Aparece como parte do ponto da bauhütte, 

mediante uma construção muito simples, mas pode também 

ser determinado com auxílio de papel quadriculado, ao 

qual Almada faz referência no canto inferior direito da 

construção.

Esta proposta aparece igualmente num dos quatro 

quadros abstratos apresentados na exposição de 1957, 

que tem como nome justamente “O ponto de bauhütte”. 

Estes quadros são analisados no artigo “Geometria na obra 

abstracta de Almada Negreiros — quatro composições de 

1957” de Simão Palmeirim Costa. O artigo “Os «quadrantes» 

de Almada: Do escândalo à musealização” de Leonor 

Oliveira aborda o impacto destas obras, de base geométrica, 

no seu tempo. Ambos os artigos se encontram nestas atas. 

Embora tenham valor estritamente matemático, pela 

sua simplicidade e elegância, o principal interesse destas 

construções geométricas é revelado pelo projeto artístico 

de Almada, descrito acima. São parte de um cânone que 

o artista pretendia descobrir e revelar, por processo de 

pesquisa “sem texto — sem enigma — sem cálculo — sem 

opinião”. Parece-nos adequado terminar com uma citação de 

Picasso, presente no auto-retrato que deu origem ao cartaz 

do Colóquio:

não procuro, encontro.
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resumo

Um dos traços mais peculiares da personalidade artística de 
Almada Negreiros resulta do seu permanente interesse quer pela 
teorização do que é, foi e será a arte, quer pela diversidade de 
saberes e práticas empíricas que o fazer arte envolve.
Na minha conferência, abordarei, especialmente, o Almada faber. 
Deter-me-ei sobretudo no que considero um dos momentos 
marcantes da sua carreira: a diversidade das intervenções 
realizadas na Igreja de Nossa Senhora de Fátima que envolveram 
o vitral, o mosaico, o fresco, a pintura mural e o trabalho em ferro, 
consagrando uma aliança duradoira com o arquitecto Pardal 
Monteiro, reactualizada, até ao final dos anos de 1950, em obras 
decisivas. 
A paixão do estaleiro que viveu como artista-artífice, alimentou, 
ao longo dos anos, aspectos fundamentais da sua reflexão 
teórica. Em primeiro lugar, a convicção de que a grande arte se 
mostra não no museu ou em exposição temporária, mas no lugar 
da arquitectura, permanente e integradamente. Em segundo 
lugar, a reivindicação de que a arte só interessa como totalidade, 
simultaneamente filosofia, escrita poética e indagação simbólica, 
reactualizando a mítica experiência grega e anunciando um 
mundo por vir.
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ALMADA NEGrEIrOS | IGrEjA DE NOSSA SENHOrA DE FáTIMA 
| ArTISTA-ArTíFICE

ABsTrAcT

One of the most peculiar features of Almada Negreiros’s artistic 
personality is related to his permanent interest in theorizing art’s 
past, present and future and in the diversity of knowledge and 
empirical practices that the making of art involves.
I will address Almada as a faber in this paper. I will, therefore, 
highlight one of his career’s landmarks: the multidisciplinary 
intervention in the Church of Our Lady of Fátima (Lisbon), 
ranging from stained glass, mosaic, fresco, mural painting to 
iron work. Such enterprise celebrated the lasting alliance with 
the architect Pardal Monteiro, which was reiterated in notorious 
projects until the end of the 1950s.
Almada’s passion for the shipyard’s environment, where he 
assumed a double role as artist-craftsman, provided the 
fundamental aspects of his theoretical reflection. First of all, 
it stimulated the belief that the greatest works of art are not 
displayed in museums or temporary exhibitions, but integrated 
permanently in architectonic structures. Secondly, it inspired the 
claim that art must be considered as a philosophical, poetic and 
symbolic whole, thus renewing the Greek mythical experience 
and announcing a world to come.
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1  Ver síntese sobre Pardal Monteiro e a 
edificação da Igreja de Nossa Senhora 
de Fátima in GUEDES, Natália Correia; 
FErNANDES, josé Manuel, Igreja de Nossa 
Senhora de Fátima em Lisboa 75 anos. 
Lisboa, 2013, onde publico o texto, SILVA, 
raquel Henriques da, ‘As artes na Igreja de 
Nossa Senhora de Fátima’, pp. 89-121, com 
documentação inédita. O presente texto 
utiliza-a, numa perspectiva interpretativa que 
ali não tinha lugar.

2  SILVA, op. cit. p. 92. No actual momento, 
a documentação referente aos contratos 
celebrados com os artistas continua por 
inventariar, no arquivo da Igreja de Nossa 
Senhora de Fátima.

introdução

A década de 1930 foi decisiva na carreira de Almada 

Negreiros. Depois de breve estadia em Paris (1919-20) 

e de mais longa em Madrid (1927-32), a opção por Portugal 

é definitiva, consolidada, em termos pessoais, com o 

casamento com Sarah Affonso, em 1934, e o nascimento 

dos dois filhos. Estas circunstâncias, e o contexto geral 

da estabilização política imposta pelo Estado Novo, vão 

facultar-lhe uma série de importantes encomendas públicas, 

todas elas em projectos de Porfírio Pardal Monteiro, o 

arquitecto por excelência do regime, autor do Instituto 

Superior Técnico, do Instituto Nacional de Estatística, da 

Igreja de Nossa Senhora de Fátima, das Gares Marítimas de 

Alcântara e da rocha do Conde de óbidos, da biblioteca 

Nacional, da Cidade Universitária e do Hotel ritz.

Não sendo este o lugar para aprofundar o 

relacionamento e fidelidade existentes entre estes dois 

homens, interessa sublinhar o seu ponto de partida: 

exactamente a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, 

cujo projecto remonta a 1933 — resultante da decisão e 

encomenda do Cardeal Cerejeira — e que foi inaugurada 

em 13 de Outubro de 19381. Desde o primeiro momento, 

Pardal Monteiro — com a concordância do encomendador 

e dos seus conselheiros religiosos — decidiu que a Igreja 

seria duplamente moderna: pela arquitectura, estruturada 

em sólida engenharia de betão armado, e pela sua 

decoração, encomendada a artistas relevantes da cena 

portuguesa de então que contratualizaram o trabalho a 

fazer com a empresa Progresso de Portugal, constituída 

expressamente para gerir e fiscalizar a edificação2. Neste 

contexto, Almada celebrou um primeiro contrato referente 

aos cartões para os vários conjuntos de vitrais, depois 

ampliado para envolver outras encomendas: as pinturas 

murais da capela-mor, representando os evangelistas; 

os retábulos em mosaico das capelas laterais; a obra 

integrada do baptistério onde utiliza o mosaico, o vitral, 

o ferro e a pintura a fresco.

Esta extensão dos trabalhos teve como razão de ser 

a qualidade e paixão com que Almada se lhes dedicou. 

Ao enumerar os artistas que participaram na obra, Pardal 

Monteiro afirmaria, a ele se referindo:

‘ninguém estranhará decerto que comece por aquele cuja 

colaboração foi a mais extensa. no vitral, no mosaico, 

na pintura mural e até no ferro. O seu talento produziu 

obras que o colocam definitivamente no primeiro plano 

dos renovadores e impulsionares da arte nacional. Já 

disse publicamente que esse artista foi, nesta obra, o meu 

colaborador número um (…) pelo muito que enobreceu 

e valorizou a minha obra (…) (ele) a quem o meu colega 

Cottinelli telmo chamou o mais arquitecto dos pintores 

portugueses’. (silVa, 2013:96).

uma arte total
A que se deve o entusiasmo de Almada por esta obra? Creio 

que ele reside em duas questões complementares mas que 

tratarei separadamente. A primeira radica no seu gosto 

pela diversidade das práticas artísticas. Poeta, romancista, 

ensaísta, desenhador e pintor, Almada sempre proclamou 

que a poli aptidão era o cerne de si mesmo e cultivou-a 

esplendorosamente ao longo de toda a vida. O estaleiro da 

Igreja de Nossa Senhora de Fátima (INSF) permitiu-lhe uma 
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3  ALMADA,1938:269. Vale a pena transcrever 
o excerto: ‘As construções do Estado 
multiplicam-se a olhos vistos, porém, as 
paredes estão nuas, como os seus muros, 
como um livro aberto sem nenhuma 
história para o povo ler e fixar. São apenas 
construções, construções que já funcionam 
mas que ainda não têm o prazer do 
conhecimento’.

experiência mais radical. Ali ganhou o gosto de trabalhar em 

equipa, sob a batuta do arquitecto, o que lhe fez afirmar, em 

1938, ano da inauguração do novo monumento:

‘(…) hoje o momento é propício aos arquitectos. não é 

uma casualidade. É a arte, essa que está acima de todas 

as profissões e de todos os profissionais da arte, que está 

arrumando as suas coisas. (…)

a vez dos arquitectos quer dizer que já não se trata apenas 

de construir mas de ligar a ciência da construção a um 

povo inteiro, a uma humanidade que marcha para amanhã. 

(…).

É aos arquitectos a quem cabe a alta missão de colaborar 

com o estado e de preparar o inevitável casamento da arte 

com a nação (…). (almada, 1938:268‑69)

Não vale a pena ler este excerto como prova do 

compromisso de Almada para com o Estado Novo porque 

ele tem que ser filtrado pelo que Gustavo rubim considerou, 

com grande pertinência, o ‘idioma de Almada Negreiros’ 

(rubim, 2014:11) que obriga a descodificação permanente e 

articulação interna com o seu pensamento. 

Exactamente em 1938, Duarte Pacheco era nomeado 

Ministro das Obras Públicas e Presidente da Câmara 

Municipal de Lisboa, criando uma dinâmica edificatória 

excepcional que servia o regime mas de modo nenhum se 

confundia com ele, do ponto de vista ideológico, com uma 

autonomia técnica considerável de que Pardal Monteiro foi 

o principal concretizador, bem como as suas equipas que 

Almada passa sistematicamente a integrar. 

Era de facto, como ele certeiramente afirma, o ‘momento’ 

da arquitectura e dos arquitectos cujo trabalho entende à 

maneira medieval: um estaleiro complexo e multi direccional, 

empenhado em realizar uma obra de arte total onde as 

outras artes eram chamadas a participar para específicas 

tarefas que povoassem, expressivamente, as ‘paredes nuas’ 

da edificação3. Naturalmente, ele ocupou o seu espaço e 

depressa o extravasou. Não há provas documentais das 

condições em que lhe são confiadas sucessivas tarefas, 

nomeadamente o baptistério onde a decoração adquire 

determinante carácter construtivo. Mas pode imaginar-se a 

facilidade com que se movia naquele extraordinário palco, 

próximo do arquitecto, solícito em relação aos programas 

iconográficos e, sem qualquer dúvida, especialmente 

atento aos artífices das diversas materialidades. No 

texto que venho citando, afirma que esta obra foi ‘a 

maior e a melhor colaboração da minha vida de artista’ 

(ALMADA, 1938:269).

Vale a pena recordar um belo excerto de ‘A Invenção 

do Dia Claro’ 1921 que prova, com exuberância, quanto a 

questão da mestria é, para ele, fundadora:

‘sonhei com um país onde todos chegavam a mestres. 

Começava cada qual por fazer a caneta e o aparo com 

que se punha à escuta do universo; em seguida, fabricava 

desde a matéria‑prima o papel onde ia assentando as 

confidências que recebia directamente do universo; depois, 

descia até ao fundo dos rochedos por causa da tinta 

negra dos chocos; gravava letra por letra o tipo com que 

compunha as suas palavras; e arrancava da árvore a prensa 

onde apertava com segurança as descobertas para irem ter 

com os outros. era assim que neste país todos chegavam a 

mestres. era assim que os mestres iam escrevendo as frases 

que hão‑de salvar a humanidade’ (almada; 1921:55). 
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Entre esses ofícios antigos, os vitrais ocuparam-no 

especialmente. Em primeiro lugar, pela importância do 

conjunto da encomenda de que, em grande parte, dependia 

a estética neo gótica com que Pardal Monteiro queria 

fecundar o modernismo do projecto, através da criação de 

uma luz específica de espiritualidade cativante. Os cartões 

de Almada foram transpostos para o vidro no atelier ricardo 

Leone (Vieira, 2002) e, sem dúvida, ele acompanhou esta 

fase do trabalho, caracterizada por exigente artesania. 

Na conferência Elogio da ingenuidade ou as desventuras 
da esperteza saloia, proferida em 1936, quando a obra 

plenamente o ocupava, refere, como exemplo maior da 

expressividade das artes medievais, o vitral ‘dos séculos XII 

e XIII’ quando ‘apenas se conhecia uma elementaríssima 

química de cores e de fornos de cozedura do vidro, os 

artífices desenhadores de vitrais supriam todas as faltas 

da técnica principiante com a sua alma de primitivos 

autênticos’ (ALMADA, 1936:249). Mais tarde, à medida que a 

técnica se aperfeiçoava, a expressividade plástica diminuía 

mas, em relação ao seu compromisso, ele entendia que a 

‘ingenuidade’ deveria ser temperada pelo ‘conhecimento’, 

sem usurpar ‘o total das energias que animam cada pessoa 

em estado de ignorância’ (ALMADA, 1936: 248).

Os primitivos vitrais europeus possuíam ‘Uma enérgica 

simplicidade, um grande carácter, um colorido ousado, 

silhuetas poderosíssimas’ (ALMADA, 1936:249) e foi essa 

energia ‘ingénua’ que ele utilizou nos seus desenhos 
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4  Almada entende o ‘cubismo’ como o 
estilo mais característico do modernismo. 
respeita-o, mais que o futurismo, mas 
sempre através da sua reivindicada 
autonomia em relação às escolas, aos estilos 
e à História. Ver a sua conferência ‘Arte e 
Artistas’, 1933 in José de Almada Negreiros. 
Manifestos e Conferências. Lisboa: Assírio & 
Alvim,2006:183-211, especialmente pp.198-
200.

5  Uso, traduzindo, o título do livro de 
jacques Derrida, La vérité en peinture. Paris, 
Flammarion: 1978

6  Vale a pena citar mais extensivamente: 
‘quando, no fim do ano lectivo de 1910-1911 
terminei o curso dos liceus e saí do Colégio 
para onde fui interno desde a idade dos seis 
anos, vi pela primeira vez diante de mim 
uma única coisa e da qual ninguém me havia 
falado. Essa única coisa que estava diante de 
mim era a vida, a realidade da vida. (…) Não 
me foi necessário muito tempo para perceber 
que não havia afinal ligação possível entre o 
meu curso e a realidade da vida que estava 
na minha frente, de modo que não tive outro 
remédio senão dar por escusados aqueles dez 
anos consecutivos que levei a estudar metido 
no colégio’. In ALMADA NEGrEIrOS, 1926 
‘Modernismo’ in José de Almada Negreiros. 
Manifestos e Conferências. Lisboa: Assírio & 
Alvim,2006: 139

adequando-a uma estilística ‘cubista’4. No entanto, o 

sucesso da obra final não se deve à técnica que maneja 

primorosamente mas, ao modo como ela faz corpo com a 

invenção das iconografias. A esta questão regressarei mais 

adiante. 

Imbuído, poeticamente, do espírito medieval dos estaleiros 

das catedrais, além do vidro, Almada praticou, na INSF, 

a pintura a fresco que voltaria a usar, com outra escala e 

impacto, nas gares marítimas, num contexto de invenção de 

iconografias laicas. No entanto, estas muito devem, às vezes 

como descendência directa, a alguns dos temas religiosos 

dos vitrais. recorreu também ao mosaico e, em ambas as 

técnicas, o que parece encantá-lo é o ensaio da codificação 

máxima dos atributos dos santos, dos evangelistas, dos 

apóstolos, de Cristo, da Virgem e do próprio Deus Pai (no 

grande vitral do Coro). Ao contrário da diversidade temática 

dos vitrais, em que exercita uma imaginação transbordante, 

os mosaicos e a pintura a fresco parecem empenhados 

em criar uma espécie de heráldica altamente codificada 

que alguma inspiração recolhe na escrita medieval. Aliás, a 

escrita habita todas as narrativas, em fitas que titulam cada 

uma das composições, expediente evidentemente arcaizante 

que exercitou com especial prazer.

Todavia, na INSF, os mosaicos e os frescos não têm a 

qualidade dos vitrais, a não ser na peça excepcional que 

constitui o baptistério, notabilíssima obra-prima das artes 

decorativas portuguesas do modernismo. Utilizando um 

sistema narrativo — respeitando toda a iconografia do 

Sacramento — e abstracto (que remete para o baptismo 

primitivo, nomeadamente o de Cristo), Almada inventa 

uma pele expressiva à depuração da arquitectura de que 

as componentes fundamentais são os vitrais e os mosaicos 

decorados com os jorros de água, evocadores da Fonte da 

Vida, e o extraordinário portão de ferro, decorado com os 

peixes que simbolizam o desígnio salvítico do baptismo, 

entrelaçado com motivos vegetais, numa ressonância Deco 

que Pardal Monteiro certamente muito apreciou.

uma religião popular
A segunda questão que interessa abordar é do foro 

religioso. Não seria indispensável ser crente para concretizar 

plasticamente o rigoroso e extensivo programa litúrgico, 

exigido pelo encomendador, o Cardeal Cerejeira. Aliás, o 

arquitecto Pardal Monteiro assumira, publicamente, ‘a sua 

não religiosidade’, afirmando-se ‘um cidadão laico’ (ESTIMA, 

2003: 156) que foi orientado, do ponto de vista da definição 

dos programas litúrgicos e iconográficos, por Dom Martin, 

monge beneditino belga (SILVA, 2013:91). No caso de 

Almada, e tendo em conta o seu imenso envolvimento, 

interessou-me auscultar ‘a verdade’5 do seu catolicismo, 

tanto mais que, sem nenhuma dúvida, o que ali realizou 

constitui a mais importante e qualificada pintura religiosa da 

arte portuguesa do século XX.

Como se sabe, Almada foi aluno interno do prestigiado 

Colégio jesuíta de Campolide, entre 1900 e 1910, ou 

seja entre os 7 e 17 anos. Em 1926, evocaria esse tempo, 

afirmando que, quando saiu, ‘vi pela primeira vez diante de 

mim uma única coisa e da qual ninguém me havia falado. 

Essa única coisa que estava diante de mim era a vida, a 

realidade da vida’6. Apesar de não ter tido ‘outro remédio 

senão dar por escusados aqueles dez anos consecutivos 

que levei a estudar metido no colégio’ (ALMADA, 1926:139), 

a formação religiosa ali recebida e praticada não era 

apagável. 
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Em ‘Pierrot e Arlequim’ conta a história de Inácio de Loiola, 

como aventura juvenil (ALMADA, 1924: 122) e, mais adiante, 

cita uma máxima de baltasar Gracián, ‘jesuíta espanhol do 

século XVII’: «é necessário servirmo-nos dos meios humanos 

como se não houvesse os divinos, e dos divinos como se os 

não houvesse humanos»’ (ALMADA,1924: 129). Num caso 

e outro, manifesta-se uma ideia de divino desempenhado 

por homens que são heróis e sábios. Esta evidente marca 

almadina esclarece-se melhor no final do mesmo texto 

quando ‘para terminar’, e como ‘uma prova de lealdade’ 
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7  Enumero as designações de Nossa Senhora 
ao longo das 10 janelas da nave, primeiro 
do lado do Evangelho em direcção ao altar, 
e depois do lado da Epístola em relação à 
entrada.

revela ‘publicamente o segredo infalível que me ensinaram 

para conhecer todas as coisas e todos os detalhes. Chama-se 

esse segredo:

O anJO da guarda

É um anjo lindíssimo, mais lindo sem comparação 

nenhuma do que qualquer outro, e tal como o sonho 

dourado de cada um. tem umas grandes asas doiradas 

para acompanhar a voar o sonho doirado de cada um’ 

(almada, 1924: 131)

Enquanto neste excerto quem fala é o Almada ingénuo, 

constituído determinantemente pela infância e a cultura 

popular (que podia ser veiculada por professores jesuítas 

a meninos que cresciam sem pai nem mãe), num passo 

anterior do mesmo extraordinário texto, quando faz a 

apologia do Teatro, afirma:

‘nenhuma arte tem de falar para todos a não ser o teatro. 

grandes e pequenos, instruídos e analfabetos, sábios e 

ignorantes, no teatro todos são um e, por conseguinte, 

só o que interessa o Único pode ser agradável a todos.

(…)

O melhor exemplo de puro e admirável teatro são as 

palavras de Cristo. Falando para todos, não ignora ninguém 

e estima cada um.

O Velho e o novo testamentos, a biografia mitológica, 

os personagens dos cómicos gregos e latinos, e os 

dos trágicos espanhóis, e de uma maneira geral todo 

o espectáculo público, divino ou profano, lendário ou 

histórico, são símbolos universais e portanto teatro.

(…)

a igreja Católica compreende perfeitamente o sentido 

desta palavra: os seus templos têm as portas abertas para o 

público e no interior cada qual encontrará a imagem da sua 

devoção.

Católico quer dizer universal, isto é, para que todos sejam 

um Único. (…)’ (almada, 1924: 101‑102).

Mais de 12 anos antes de aceitar a encomenda para realizar 

os vitrais da INSF, Almada formula, neste texto, a teoria 

do que será a sua prática de artista-artesão. Ao longo das 

estreitas janelas da nave, mais ostensivamente no janelão 

do coro, com especial dramatismo na capela mortuária 

de Nossa Senhora da Piedade, com alegria espiritual no 

baptistério, ele desenhou, para serem iluminados, episódios 

fundamentais e inventados desse catolicismo aprendido 

na infância, com sabor a contos populares, onde as 

personagens são sempre mais humanas que divinas e nos 

falam e nos protegem com uma bondade sem mácula.

Na conferência ‘Arte e Artistas’, depois de descrever 

longamente a criação do mundo, nomeadamente a de 

Adão e Eva por um Deus que não suportava a solidão, e, 

depois, a sua disfuncional família com filhos que se odiavam, 

esclarece:

‘e o que diriam V. exªs se lhes disséssemos que esta família 

nunca existiu?

e sabeis porque não existiu? porque é um símbolo.

Como quereis que a humanidade tenha podido guardar 

até os nomes próprios do primeiro homem e da primeira 

mulher que viram este mundo? não vedes que tudo isto é 

feito com a imaginação e a tradição oral? metade sonhado 

e metade vivido! isto é, um símbolo. uma criação da arte. 

poesia pura. Verdade por cima da realidade. tragédia 

autêntica. a tragédia do mundo.

(…) adão e eva, e abel e Caim, ainda não morreram, estão 

ainda aqui neste mundo, são os nossos nomes próprios, 

minhas senhoras e meus senhores’. (almada1926:166)

Não é objectivo desta reflexão analisar a religião almadina, 

nem para tal teria competência. Mas os textos que acabo 

de citar provam, à evidência, que o seu catolicismo vinha de 

longe, ou seja da infância, e que a ele se manteve fiel por isso 

mesmo, seguro da eficácia teatral da Igreja e da bondade 

de Deus, dos anjos, músicos e cantores que iluminam o 

altar-mor, dos santos, especialmente de Nossa Senhora 

que, ao longo das janelas da nave, é Mater Dolorosa, Decor 
Carmeli, Immaculata, Flos Rosarum, Stella Maris Domina 
Poluli, Regina Christianorum, Mater Dei, Regina Apostolorum, 
e Mater Nostra 7, como podemos ler nas cartelas com que, 

à maneira medieval e popular, inscreveu, no corpo, a escrita 
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de cada distinção. A composição é idêntica em todos os 

vitrais, criando o característico ritmo do ritual de marcha 

lenta ao longo da nave. Nossa Senhora está no centro 

de todos, mediadora generosa entre o céu que os anjos 

representam, e a humanidade, em diversos desempenhos, 

económicos, sociais e religiosos. Tanto a cartela escrita 

como os emblemas iconográficos desempenham uma 

dupla função que muito agradaria a Almada: envolvem 

em mistério a representação, exigindo chaves de leitura 

e decifração. Dois painéis devem ser destacados: Regina 
Christianorum em que o povo cristão é representado por 

uma camponesa com um molho de trigo nos braços, por um 

artífice que parece compor um objecto e um terceiro jovem 

de caneta na mão mas olhar distraído que é um auto-retrato 

do artista; Stella Maris é Nossa Senhora protectora dos 

pescadores e navegadores, evocados sem gente, através da 

nau portuguesa quinhentista e de uma densa composição 

de apetrechos de pesca artesanal que, alguns anos mais 

tarde, será tópico fundamental das pinturas murais das gares 

marítimas.

A toada destas composições sugere, com eficácia, a 

poesia popular oral, as ladainhas e os cânticos católicos, bem 

como, mais especificamente, a Histoire du Portugal para 
coeur, escrita em Paris, 1919, numa tissitura mítica, popular 
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e infantil Assim, era a História, assim era a religião para 

‘O menino com olhos de gigante’ de 1921. Curiosamente, 

tanto o arquitecto como os responsáveis pelo programa 

religioso da INSF aderiram a essa visão de um catolicismo 

simbólico e lendário que fazia parte da vida de uma 

comunidade como coisa própria, longamente cerzida com a 

História e a educação informal.

valores estéticos e heranças
A intensidade com que Almada trabalhou na INSF foi 

fundamental para a passagem da sua pintura da juventude 

à idade adulta. As exigências da encomenda obrigaram-no 

a uma disciplina de repetição do mesmo, com pequenas 

e expressivas mutações e isso favoreceu a agilidade do 

controle da linha em espaços delimitados, nomeadamente 

os impostos pela materialidade do vitral. As figuras 

acumulam-se, em sobreposições expressivas, através de 

delineamentos quebrados, tendencialmente geometrizados, 

que alguma coisa devem ao cubismo, filtrado pela memória 

juvenil do simbolismo e da arte nova. 

Mas o que mais interessa destacar é que a técnica, a 

estética e as temáticas funcionam numa ‘direcção única’ de 

descoberta e experimentação em que as técnicas, apesar da 

sua novidade e da sua exigência, não determinam nem são 

determinadas. O gosto de ser artesão é muito mais intenso 

e eficaz porque alimenta e é alimentado pela inventividade 

intuitiva e pela conceptualização mais racional. 

No conjunto de elevada qualidade global, há duas 

obras-primas absolutas. Uma já foi referida: o baptistério em 

que a decoração se inscreve e extraordinariamente amplia 

a arquitectura, numa simbologia delineada sob o signo da 

leveza, matérica, cromática e espiritual, o que significa Graça 

no sentido almadino:

‘temos pois que o intelectual está exclusivamente 

ao serviço do emocional. e é neste serviço feito pelo 

intelectual ao emocional que nasce a graça, palavra 

latina por excelência e que tem tanto de poética como de 

sagrada. se não é nos ingénuos que a graça se encontra é 

sem dúvida na ingenuidade que ela está. 

a graça é pura essência emocional sem nenhuma cicatriz 

intelectual. 

a graça é a chegada triunfal do conhecimento ao homem 

determinado. É o prémio de esperar. É a transfiguração do 

indivíduo em pessoa. 

a graça é a luz e o vértice da poesia. a graça é o rumo dos 

poetas!’ (almada; 1936:255)

A outra obra-prima de Almada na INSF é constituída pelos 

vitrais da Capela de Nossa Senhora da Piedade; tanto a 

crucificação, como a Pietà afastam-se da elegância de todos 

os outros, gerando um movimento convulsivo cuja filiação 

é indiscutivelmente expressionista. O traço torna-se duro e 

mais gordo, os membros crescem e deformam-se, as mãos 

arrepiam-se sobre os rostos, na representação dolorosa de 

sofrimento eterno. Poucas vezes depois, a obra plástica de 

Almada atingiu esta alta intensidade mas há um trânsito 

expressivo para os painéis da Gare da rocha do Conde de 

óbidos, embora o sofrimento divino se transmute no silêncio 

denso dos corpos das varinas.

Sintetizando, no estaleiro da INSF, Almada delineou e 

conquistou uma parceria fundamental com o arquitecto 
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Pardal Monteiro. Ganhava assim uma nova responsabilidade, 

em termos de obra pública do regime, o que, com 

acentuada independência, lhe permitia realizar um dos seus 

desígnios: praticar uma arte falante e interventiva, capaz de 

contribuir para dignificar a cidade e a cultura. Sem nenhuma 

perda ao nível da inventividade que, paralelamente aos 

compromissos com a História e os permanentes registos de 

auto-indagação, irá, em breve enveredar pela pesquisa de 

matriz pitagórica em volta dos Painéis de Nuno Gonçalves, 

continuando a auscultar Deus, já não como fenomelogia mas 

em dimensão ontológica.
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resumo 

Para o jovem Almada, a relação imediata com a matéria através 
da qual arte e vida se sobrepõem centra-se no corpo, na sua 
voluntariosa energia e nas suas intuições. A aproximação da 
matéria foi, para os futuristas italianos, o grande esteio da sua 
“revolução tipográfica”, numa intersecção entre literatura e 
pintura. Contudo, apesar da sua exuberância vanguardista, 
Almada é bastante comedido nesse campo.
Na verdade, o seu inconformismo divide-se entre uma ânsia de 
imersão nas coisas e uma renúncia à fusão com a matéria que 
remete para um plano abstracto. Se, por um lado, a exaltação da 
vida e da matéria não encontra correspondente directo naquela 
interpenetração entre materialização e desmaterialização que 
faziam da escrita futurista objecto com forma, cor e som, por 
outro lado, a abstracção não satisfaz o seu ímpeto criativo. A 
vontade de fusão com a matéria, à Marinetti, coexiste então com 
a ânsia de profundidade interior do azul de kandinsky.
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and sound. On the other hand, abstraction does not satisfy his 
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1. entre um quadrado

Aquele entusiasmo transbordante com que o jovem 

Almada faz a vida moderna entrar na arte e usa a arte 

para fazer estiolar preconceitos, hierarquias e academismos 

tem no seu cerne a energia de um corpo que se exprime 

directamente como voz e como gesto vital, numa 

confluência entre quem representa e o que é representado. 

Um dos primeiros a notá-lo foi o futurista Francisco 

Levita, quando o invectiva como o “Sterico que eu já vi 

fazer de gaivota, bailando em noites de podridão”, entre um 

quadrado:

“aventei‑me ao espaço sul e enxerguei somente um fumo 

que, em forma de espiral de enbrionagem, bailava o nome 

almada... negreiros; José! — entre um quadrado! apontei 

esse corpo volatil como apontaria qualquer outro.” 

(levita [1916], s.p.)

A desafiarem Almada do lado da tradição, foram 

muitos. Mas este repto é-lhe lançado por alguém que o 

desafiou como vanguardista, o estudante de Coimbra 

Francisco Castelo branco Levita, e que no seu manifesto 

Negreiros‑Dantas. uma página para a história da literatura 
nacional assim captou a efusão desse corpo.

O retrato com que se inicia a carta que Eduardo Viana 

envia aos seus amigos Sonia Delaunay-Terk e robert 

Delaunay, em Outubro de 1915, quando o casal vivia em Vila 

do Conde, descreve com mais detalhe os seus prodígios:

“Je suis passé à la ‘brazileira’. almada m’a vu. il se met à 

faire un potin incroyable, court à moi en jetant toutes les 

chaises par terre et tombe dans mes bras presque évanoui 

de bonheur. il est joyeux de me voir; il crie aux passants 

qu’ils sont emmerdants et que je suis un chic type, et vous, 

il dit que vous êtes tout simplement merveilleux. il vous 

aime bien, et il est content d’avoir de vous des nouvelles 

fraîches. il me demande si Charlot est encore son petit ami. 

Je lui parle de l’exposition de madame — et qu’est‑ce qu’il 

pense de sa collaboration à la publicité? il fait tout de suite 

des danses rythmiques en plein trottoir. il serait enchanté 

de faire des ballets russes — danses simultanées — avec 

un costume en couleurs fait par madame. il me dit qu’il va 

écrire un article d’une série qu’il pense faire sur madame: 

cela vient dans le Seculo.” 

(apud Ferreira 1981, 93)

Vestia-se “[…] de azul-claro para pasmar as pessoas, […] 

com Amadeo e Santa-rita, rapava o cabelo à navalha de 

barba e andava assim pelas ruas do Chiado”, acrescenta josé 

Augusto França (França 1986, 196).

As artérias da capital e a brasileira são a cena sem palco 

onde interpela quem vai passando, onde dança e onde 

exibe as suas roupas coloridas e o seu visual fora da norma, 

num frenesim de ideias e projectos. Dedica-se a uma 

multiplicidade de modalidades de expressão artística, que 

continuará a cultivar ao longo do tempo. Desenha, pinta, 

concebe cenários e figurinos, dança e põe em cena bailados, 

escreve prosa e poesia, bem como um conjunto de textos 

que tão bem traduz a irreverência do seu inconformismo, os 

manifestos. 

O seu Futurismo não se resume a uma mera confluência 

com aquela que foi a primeira vanguarda histórica, o que lhe 
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1  Em carta dirigida ao Director do jornal, 
Lyster Franco, Almada e Santa-rita 
agradecem, em nome do Comité Futurista de 
Lisboa, o acolhimento que na recentemente 
criada secção de “Futurismo” é concedido às 
novas tendências artísticas (júdice 1993, 10, 
176-80 e passim).

2  Na verdade, no catálogo diz-se josé 
deALMADrA-NEGEIrOS, cúmplice daquele 
Marinetti que, logo no início de Zang tumb 
tumb, dava como superada a correcção de 
provas tipográficas, e começando por aplicar 
essa estratégia ao próprio nome.

confere uma posição destacada no quadro do Modernismo 

português. A aspiração a uma renovação radical das formas 

de vida em todos os seus aspectos, a demolição do passado 

e do saber absoluto, em nome de uma ficção de futuro que 

estimule as mais inovadoras invenções, ou a apologia de uma 

guerra que aniquile a história e dê velocidade ao presente 

são ideários programáticos que alinham Almada-Negreiros 

ao lado de Filippo Tommaso Marinetti e do Futurismo 

italiano. Mas Almada distingue-se, no panorama português, 

pelo imediatismo de uma actuação que tende a dispensar 

mediações, privilegiando o contacto directo com as coisas e 

uma interacção com o público tão próxima quanto possível. 

Esse voluntarismo tem por destacado suporte a força vital 

do corpo.

O primeiro texto que assinou como Futurista foi 

o Manifesto anti‑Dantas, editado em 1916: josé de 

Almada-Negreiros poeta d’Orpheu futurista e tudo. Também 

no folheto que no mesmo ano escreve para a exposição de 

Amadeu de Sousa Cardoso; no remate do poema Litoral, 
inicialmente publicado no jornal O Heraldo de Faro1; e no 

artigo “Os bailados russos em Lisboa”, que saiu na revista 

Portugal Futurista, se diz josé de Almada-Negreiros poeta 

futurista2.

Dois dados documentais aproximam os primórdios da 

biografia de Almada e de Marinetti. Ambos nasceram em 

áfrica, o primeiro no Atlântico equatorial (S. Tomé, 1893), o 

segundo no Oriente do Mediterrâneo (Alexandria, Egipto, 

1876), e ambos estudaram em escolas jesuítas. As raízes 

extra-europeias ter-lhes-iam facultado, de certa forma, 

uma visão mais distanciada e relativizadora de uma Europa 

dividida entre decadência e ânsia de renovação. quando o 

seu pai parte para Paris em 1900, Almada é internado no 

colégio jesuíta de Campolide, em Lisboa, onde fica até que 

as agitações resultantes da implantação da república o 

levam a fazer uma breve estadia em Coimbra, juntamente 

com o irmão, ficando a cargo do botânico júlio Augusto 

Henriques, amigo do pai. Tem então oportunidade de 

empreender as suas primeiras experiências em liberdade 

num meio urbano. Por sua vez, Marinetti, em Alexandria, 

ingressara no colégio francês de Saint François Xavier, aí 

fazendo o ensino secundário. Em 1893, o pai, que tinha 

acumulado um imenso património, transferiu-se para Milão, 

tendo a mãe falecido em 1902. Estudou então em Paris, 

Pavia e Génova, em cuja Universidade se licenciou.

O ensino jesuíta fornecia aos seus alunos uma sólida 

preparação retórica, aliás seguindo directrizes comuns a 

toda a rede de instituições. Dela dão mostras as estratégias 

de captatio em que os dois vanguardistas foram mestres, 

com destaque para os manifestos. Giovanni Lista vai mais 

longe, ao interpretar a determinação de que todos os 

membros do movimento futurista italiano assinassem as suas 

obras pospondo ao nome próprio o epíteto de “futurista”, 

como reminiscência dessa educação (Lista 2009a, 163). Os 

jesuítas assumiam a partilha de um mesmo credo através 

da sigla S. j. (Sacerdos jesus ou Societas jesus). Assim os 

futuristas, no entender de Marinetti, deviam sigilar a sua 

dedicação ao projecto do grupo, inscrevendo a seguir ao seu 

nome a pertença ao colectivo.

Mas Almada dilata ainda essa estratégia de auto-

engrandecimento através do nome, ao apresentar-se como 

Narciso de Egipto. Assina A cena de ódio, escrita durante os 

três dias da revolução de 14 de Maio de 1915, como josé de 
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Almada-Negreiros poeta sensacionista e Narciso do Egipto. 

Essa tensão narcísica, feita de orgulho próprio e de uma 

sensibilidade exacerbada, mostra à transparência os seus 

contornos íntimos na correspondência com Sonia Delaunay. 

Na breve carta de 23 de Setembro de 1915, acrescenta no 

espaço reservado ao remetente, numa evidente remissão 

topológica: “Envoi de Narcisse de l’Egypte” (apud Ferreira 

1981: 86). Narciso é o nome de um jovem ávido em captar 

as atenções da sua correspondente: “Avez-vous des 

pardons pour Narcisse? […] O! mon coeur exilé!” (86). 

A 1 de Fevereiro, dirige-lhe um poema em que expõe toda 

a “émotion-orgueil d’être moi/Narcise” (105). O orgulho 

épico engrandecido, próprio do futurista que desafia o 

mundo, intersecta-se com a efusão lírica de um sujeito que 

anseia reforçar o seu espaço interior através da interacção 

pragmática. A concentração de uma tão densa interferência 

de vectores no espaço de uma individualidade que se 

exprime em termos imediatos como corpo dá então lugar a 

uma assombrosa operação de hiperbolização do sujeito.

Osvaldo Silvestre mostrou muito bem o percurso que 

conduz da dissolução da estética normativa, a partir do 

Neoclassicismo, até à “fisiologia aplicada” do Moderno, na 

qual inscreve aquele “corpo em bruto” que é figura obsessiva 

desta fase vanguardista de Almada-Negreiros (Silvestre 

1998). Ponto comum entre o seu ideário e o da vanguarda 

futurista, é Nietzsche.

A afirmação do corpo assume um papel fundamental, 

na superação das pré-determinações que para a estética 

clássica definiam a arte a partir de normas prescritivas e 

para a estética idealista a partir da conciliação entre forma 

e conteúdo. Nela se manifesta, para Nietzsche, a força 

de um sujeito transcendental em permanente esforço de 

construção, que sobrepõe, às normas estabelecidas, a livre 

celebração dos seus instintos e a força da sua vontade 

de poder. Esse sujeito superior, o super-homem, leva a 

cabo um permanente esforço de construção interior e 

de auto-realização, numa ânsia de aniquilar todas as pré-

determinações do passado e de se superar sempre a si 

próprio. A libertação do passado tem por contraponto a 

aliança com um universo onde não há uma ordem, que é o 

universo estético. O corpo funde-se com os vários corpos 

das artes e a arte do corpo faz-se lugar do “pensamento do 

concreto ou análogo sensorial do objecto” (Silvestre 1998, 

403).

A Nietzsche, acrescenta-se bergson na captação directa 

da matéria pela intuição que dispensa uma filtragem 

mediadora. A sobreposição, ao dualismo cartesiano de 

espírito e matéria, da exploração das formas de ligação 

entre esses dois planos, afirma o movimento do corpo 

como fundamento da percepção. O fluxo incontido da vida 

faz então de cada experiência um acto que não pode ser 

desgastado pela repetição dos termos do passado, o que 

suscita a questão da memória. Daí decorre a distinção entre 

os dados dos sentidos que apreendem o movimento e os 

artifícios do espírito que os recompõe através de categorias 

que tendem para o estatismo. quando o movimento das 

coisas é reorganizado artificialmente, perde a sua carga 

vital, pelo que são os sentidos e as reacções físicas a 

compreenderem o contínuo do seu imediatismo (bergson 

1913, 209-13). A arte não é uma mera representação do 

vivido, mas o resultado da actividade e do movimento do 

corpo.
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3  A adesão de largas faixas do operariado ao 
Futurismo e as capacidades de liderança de 
Marinetti surpreenderam fortemente Antonio 
Gramsci: “È avvenuto questo fatto inaudito, 
enorme, colossale, la cui divulgazione 
minaccia di annietare del tutto il prestigio 
e il credito dell’internazionale comunista: a 
Mosca, durante il II Congresso, il compagno 
Lunaciarsky ha detto […] che in Italia esiste un 
intellettuale rivoluzionario e che egli è Filippo 
Tommaso Marinetti. […] Molti gruppi di operai 
hanno visto simpaticamente (prima della 
guerra europea) il futurismo. Molto spesso 
è avvenuto (prima della guerra) che dei 
gruppi di operai difendessero i futuristi dalle 
aggressioni di cricche di ‘letterari’ e di ‘artisti’ 
di carriera” (Gramsci 2009, 336).

Se a exaltação da acção em termos nietzschianos é 

uma ideia-chave do Futurismo, exposta à transparência 

em Fondazione e Manifesto del Futurismo (1908-1909), o 

pensamento de bergson plasma-o tão penetrantemente 

que três meses depois da publicação do Manifesto tecnico 
della letteratura futurista (11-5-1912) é editada uma Risposta 
alle obiezioni (11-8-1912) que discute a sua preponderância. 

A obsessão pela apreensão da energia da matéria de forma 

directa e voluntarista, que encontra em Nietzsche e bergson 

os seus grandes esteios conceptuais, é o fundamental 

suporte da dessacralização da arte.

O super-activismo contestatário de Marinetti valeu-lhe 

a alcunha de caffeina d’Europa. Ao combater bibliotecas, 

livros e academias, recusava um saber fossilizado e incólume 

à passagem do tempo. Essas mesmas razões levaram-no 

a desprezar a oratória petulante e livresca de discursos 

artificiosos que repetiam lances de retórica ditados há 

séculos, como se o público não existisse. A fusão com o 

quotidiano requeria um contacto comunicativo imediato, 

num corpo a corpo vital e instigante que ia da distribuição 

de manifestos até às serate futuriste, em constantes viagens 

pelo mundo fora. A entrega em mão de panfletos e de folhas 

volantes oferecia oportunidade, aos futuristas, de interpelar 

directamente os transeuntes. Mas o envolvimento colectivo 

numa mesma atmosfera de provocação e de agitação teve 

como expressão máxima as serate futuriste. Os futuristas 

sempre tiveram um fascínio pelas multidões, e as formas de 

provocação podiam ir até à violência física: “La letteratura 

esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, l’estasi e il sonno. 

Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia 

febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il 

pugno”, lê-se em Fondazione e manifesto del Futurismo 

(Marinetti 1968, 10)3. A presença corporal é baluarte desse 

tal sujeito transcendental e de uma vontade de domínio que 

se sobrepõe ao medium, de forma a estabelecer uma relação 

sem mediações com a matéria e com a vida que funde 

intuitivamente arte e movimento do corpo, numa dinâmica 

catalisadora e catalisada pela relação pragmática.

No voluntarismo narcísico e no imediatismo com que 

o jovem Almada se exprime através do corpo, reflecte-se 

de forma palmar o vanguardismo futurista. Enunciação, 

dança e interpelação encontram no corpo, que é presença 

física, e na corporalidade, que é o modo como é entendido 

e experimentado, uma das suas fundamentais formas de 

expressão e de comunicação. O erotismo que caracteriza a 

sua obra destes anos transmite bem a força contestatária de 

convenções e estereótipos que se liberta através do corpo, 

e que é também uma forma de auto-construção narcísica 

numa relação de alteridade.

De resto, o Manifesto anti‑Dantas está tão intimamente 

ligado à vida lisboeta e às circunstâncias em que surgiu 

que as leva até àquele paradoxismo justamente assinalado 

por Fernando Cabral Martins, “pois aceita dissolver-se no 

quotidiano, a ele escapando para o tempo sem tempo da 

arte só por efeito do grau de intensidade dessa mesma 

relação com o contemporâneo” (Martins 1998, 308). 

A vitalidade dessa imersão no contemporâneo é bem 

ilustrada pela cadeia de diatribes que lhe serviu de caixa 

de ressonância e que foi oportunamente explorada, numa 

estratégia provocatória que de Marinetti se estendeu a todas 

as vanguardas (S. Ferreira 2013: 19-29, para referenciação 

bibliográfica das diatribes). Na Ilustração Portuguesa de 
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4  é a tríade saber, poder e desejo que Claude 
Abastado coloca no âmago da estruturação 
do manifesto (Abastado: 1980). Sobre o 
manifesto, ver também Stefanelli 2001; 
Copetti, 2010.

19 de janeiro de 1911, Almada tinha ilustrado o soneto de 

josé brandão A caixa de rapé do prior, paródia de um outro 

de júlio Dantas, A liga da duquesa, e também Fernando 

Pessoa não poupara esta influente personalidade dos meios 

intelectuais portugueses, nas páginas da revista Teatro de 

1 a 25 de Março de 1913. quando em Março de 1915 sai o 

primeiro número de Orpheu, júlio Dantas aproveita para pôr 

ao serviço da sua causa o saber académico acumulado na 

sua tese de licenciatura em medicina, de 1900, Pintores e 
poetas de Rilhafoles, e em “Poetas-paranóicos”, publicado na 

Ilustração Portuguesa de 19 de Abril, diagnostica a loucura 

dos colaboradores na revista.

Almada teria escrito o Anti‑Dantas logo a seguir à 

representação da peça de júlio Dantas Sóror Mariana, que 

estreou a 21 de Outubro de 1915 no Teatro Ginásio de Lisboa, 

e leu-o aos amigos em animadas sessões. A edição em 

folheto leva-o depois até um público mais alargado, e com 

um sucesso comprovado pela aquisição, por júlio Dantas, de 

quantos exemplares encontrou, e que depois destruiu. Mas 

os episódios que mostram até onde se estende a intensidade 

daquela relação com o contemporâneo multiplicam-se 

em sucessivas agitações. Paulo Ferreira conta que um dia 

Santa-rita se cruzou com júlio Dantas à saída da brasileira 

e o cumprimentou, apostrofando-o como “Senhor Dantas, 

júlio”, e que quando o famoso expoente da intelectualidade 

portuguesa reagiu à inversão dos nomes, o pintor lhe 

respondeu que, estando ele a vê-lo do outro lado, a ordem 

dos nomes era ao contrário (Ferreira 1981, 26).

O Manifesto anti‑Dantas não é, como já foi dito, um 

texto programático, no sentido em que não enuncia 

postulados a serem seguidos, não defende uma teoria 

explícita, nem expõe, pela positiva, uma visão de futuro. 

é pars destruens, mais que pars contruens, num radicalismo 

caracteristicamente futurista (Ceccucci 1996). Denuncia 

o atavismo da condição cultural portuguesa simbolizada 

pela figura que é colocada no centro do alvo, júlio Dantas, 

e à qual se soma, no final, um desfile de nomes bem 

conhecidos e tradicionalmente respeitados (o Chianca, o 

Vasco Mendonça Alves, o josé de Figueiredo Amarante, 

etc.; Tocco 2002: 56-57, para a identificação dos visados), 

e a condenação em bloco dos jornalistas de O Século 

e de A Capital, dos pintores das belas-Artes e assim 

sucessivamente. quem o diz é a pessoa que o assina, 

joséde Almada-Negreiros poeta d’Orpheu futurista e tudo, 

em mais um efeito voluntarista de auto-hiperbolização, 

como detentor do saber que proclama através de uma 

linguagem assertiva, do poder que legitima a destruição 

do seu alvo e do desejo de público reconhecimento, 

pela parte de quem o escreve4. Nesse sentido, a pars 
destruens reverte em pars construens da auto-afirmação 

do sujeito.

Por sua vez, o ultimatum futurista às gerações 
portuguesas do século XX, publicado no número único de 

Portugal Futurista, exprime de forma directa as convicções 

de um Eu que, como frequentemente acontece nas obras 

deste período, é grafado em maiúscula, e que expõe a 

sua força e a sua inteligência com uma convicção e um 

orgulho que o levam a reclamar uma pátria que esteja à 

sua altura. A sua individualidade é pois o argumento de 

base que sustenta a reivindicação e a criação ex novo da 

pátria portuguesa do século XX. O meio para o seu alcance, 

é a guerra ao passado, ao atavismo, ao saudosismo e ao 
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sentimentalismo. Os 10 pontos do manifesto conformam-se 

como um verdadeiro decálogo que apura a lição retórica 

de Fondazione e manifesto del Futurismo, no qual são 

enunciados 11 pontos, 10 mais 1 (Cantelmo 2006). Contudo, 

ao contrário do que acontecia nos manifestos dos futuristas 

italianos e em tantos outros textos de vanguarda, o seu 

conteúdo não é propositivo, mas justificativo. Sustém as 

razões pelas quais Portugal é um país decadente e de fracos. 

Na última parte, com a anáfora “é preciso”, são de facto 

enunciadas linhas directrizes prospectivas. Nelas reentram, o 

cosmopolitismo de cidades e portos, a educação da mulher 

para a produção de filhos e a destruição dos nomes de 

Camões ou de Dante, substituídos pelos de Marinetti, Edison 

e Picasso. Contudo, o discurso vai gradualmente resvalando 

para tonalidades messiânicas, com a exaltação do Homem 

definitivo, a Apoteose dos Vencedores e a entrada na 

Civilização. A relação com o contemporâneo e a imersão 

no concreto são desviadas por uma tensão utópica, como 

se a potência do corpo se auto-superasse num outro nível, 

através de um crescendo de abstracção, no “tempo sem 

tempo da arte”.

2. o corpo do texto
Ao reivindicar o lirismo da matéria, o Futurismo italiano 

proclama a captação da esfera física à margem de 

mediação, através de golpes de intuição, na senda declarada 

de bersgon. Sobrepõe-o à subjectividade do sujeito, a 

qual, programaticamente, deve ser dissolvida e abolida. Por 

conseguinte, a actividade artística funde-se com as coisas, 

para gerar o espaço dinâmico onde se inscreve a intervenção 

criadora. 

O objectivo de abolir o eu da literatura, proclamado no 

Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912), leva à 

erradicação daquelas categorias mais de perto ligadas à 

sensibilidade de quem escreve (o adjectivo, o advérbio, 

o verbo conjugado, a pontuação regular), bem como à 

recusa da construção lógica da frase, que tem por veículo 

de suporte a sintaxe. Aliás, ao refutar a normatividade 

comunicativa, Marinetti desenvolve algumas ideias expostas 

na Gaia ciência (Die fröhliche Wissenschaft, 1882, 1887) de 

Nietzsche, quando criticava os pressupostos que afectam 

a linguagem verbal. A eliminação desses elementos 

convencionais leva os futuristas a fazerem regredir a palavra 

poética até à sua aurora, que corresponde afinal á sensação 

corpórea da sua produção. Por conseguinte, a materialidade 

do texto carrega consigo a fisicidade do corpo. As antigas 

categorias gramaticais e a sintaxe são substituídas pelas 

potencialidades do aparelho articulatório, auditivo, óptico, 

gustativo, olfactivo e táctil.

A revolução tipográfica desenvolve-se numa linha de 

evolução contínua a partir destas propostas. Marinetti 

considerava a tipografia, tal como era praticada, decrépita, 

e as bibliotecas, assim sendo, cemitérios. A escrita devia-se 

libertar das modalidades de registo técnico às quais se 

encontrava presa, para participar no lirismo da matéria, 

captando directamente as características físicas do objecto 

e a diversidade das formas dinâmicas que são seu corolário. 

Daí decorre a enorme variedade criativa dos resultados 

gráficos futuristas.

Mas a sua matriz radicalmente inovadora, que marcou 

todo o grafismo contemporâneo, só pode ser cabalmente 

entendida, na sua génese conceptual, em íntima intersecção 
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com a teoria do dinamismo pictórico explorada pelos 

pintores futuristas. Publicam dois manifestos em 1910, 

Manifesto dei pittori futuristi e La pittura futurista. Manifesto 
tecnico, assinados por Umberto boccioni, Luigi russolo, 

Giacomo balla, Gino Severini e o segundo também por 

Carlo Carrà. A introdução ao catálogo da exposição que 

apresentam em Paris na galeria berheim jeune, em Fevereiro 

de 1912, ao mesmo tempo que dá o golpe de piedade ao 

desenho de modelo, mostrando o absurdo da representação 

de um objecto fixo e imóvel (congelado, escrevem eles), 

propõe em alternativa o tratamento dos grandes temas da 

vida moderna. O movimento dos corpos, tal como é captado 

pela intuição, é então transmitido pela intersecção entre 

o objecto e o ambiente que o rodeia, através de técnicas 

de deslocação e de divisão, com a dispersão e fusão dos 

relativos pormenores em planos, libertos de uma lógica 

comum e independentes uns dos outros (boccioni, Carrà, 

russolo, balla, Severini 1912).

é da colaboração entre pintores e poetas futuristas, nesta 

alternância de manifestos e proclamações, que brotam as 

grandes ideias da revolução tipográfica proclamada por 

Marinetti no ano seguinte (Lista 2009b), em Distruzione della 
sintassi. Immaginazione senza fili. Parole in libertà:

“il libro deve essere l’espressione futurista del nostro 

pensiero futurista. non solo. la mia rivoluzione è diretta 

contro la così detta armonia tipografica della pagina, che 

è contraria al flusso e riflusso, ai sobbalzi e agli scoppi 

dello stile che scorre nella pagina stessa. noi useremo 

perciò in una medesima pagina, tre o quattro colori diversi 

d’inchiostro, e anche 20 caratteri tipografici diversi, se 

occorra. per esempio: corsivo per una serie di sensazioni 

simili o veloci, grassetto tondo per le onomatopee violente, 

ecc. Con questa rivoluzione tipografica e questa varietà 

multicolore di caratteri io mi propongo di raddoppiare la 

forza espressiva delle parole.”   

(marinetti 1968, 67)

A palavra já tinha sido libertada dos grilhões da sintaxe, 

mas a sua emancipação das formas tipográficas do passado 

é uma etapa fundamental de aproximação ao objecto. 

Nesse sentido, é evocada uma concepção da página 

tipograficamente pictórica, intensificando os componentes 

visivos e gráficos das palavras em liberdade, em explícita 

rota de colisão com a estética decorativa e preciosista do 

simbolismo. Essa revolução preconiza uma arte do concreto 

que trabalha a materialidade da palavra como som e escrita 

e a liberta dos códigos da construção discursiva, através de 

processos comuns aos pintores futuristas. A dita harmonia 

tipográfica deve ser destruída, abolindo a disposição linear 

das palavras e da mancha, em páginas que tiram partido do 

sentido oblíquo e circular de modo a dinamizar vários focos 

visuais, através de técnicas de deslocação e divisão também 

por eles utilizadas. Nesse mesmo ano, Marinetti começou a 

elaborar o seu primeiro livro de palavras em liberdade, Zang 
tumb tumb, editado em 1914. quando Apollinaire viu a obra 

em preparação, resolveu eliminar a pontuação dos poemas 

que em 1913 coligiu no volume Alcools, para passar, a breve 

trecho, aos Calligrammes.

O Manifesto dei pittori futuristi foi publicado, em 

versão francesa, no número único de Portugal Futurista, 

antecedido por um apanhado, em português, de vários 
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textos da vanguarda italiana, mas ecos mais ou menos 

longínquos das suas propostas iam chegando a Portugal, 

nomeadamente através de Mário de Sá Carneiro e dos 

pintores portugueses que praticavam em Paris. Contudo, 

não encontramos na obra plástica do jovem Almada 

sinais daquela cumplicidade entre poetas e pintores 

futuristas, com o collage, o poema-quadro e o livro-

objecto. A intuição dinâmica do objecto, a captação da 

sua intersecção com o ambiente que o rodeia, o cone de 

deslocação da força cinética e as vibrações luminosas 

não despertam os interesses do seu vanguardismo. 

Correlativamente, a aplicação das técnicas da revolução 

tipográfica aos textos dos manifestos e do resto da sua 

obra é bastante comedida. Essa contenção resulta à 

evidência de uma comparação com os textos dos seus 

congéneres italianos. Mas bastará um confronto com a 

produção dos futuristas de Coimbra para fazer ressaltar a 

diversidade das vias por que enveredou.

O Manifesto anti‑Dantas é um folheto que tem na face 

uma esquadria moderna, sendo todo ele uniformemente 

grafado em caixa alta. O único ícone utilizado é uma 

mão a apontar para a palavra pim, quatro vezes no início 

e duas no final. A linguagem tem aquela agressividade 

e aquela ironia corrosiva características do estilo 

panfletário, com o repetido recurso a fórmulas de 

definição, um clássico expediente retórico, a arrasar 

júlio Dantas. Exclamações e interrogações enfáticas 

adquirem um cariz provocatório, mas onomatopeias 

(pim) e neologismos (merdiana-aldantascufurado) 

são pontualmente utilizados. Por sua vez, o ultimatum 
às gerações portuguesas do século XX é um texto 

regularmente formatado a duas colunas e que obedece a 

uma formulação linguística canónica.

Algo de semelhante se poderia dizer a propósito da 

produção literária destes anos. Frizos, assinado pelo 

desenhador josé de Almada-Negreiros no primeiro número 

de Orpheu, e Saltimbancos (contrastes simultaneos), em 

Portugal Futurista, são constituídos por fragmentos em 

prosa que não apresentam surpresas na disposição visual. 

No campo da poesia, em Mimi‑Fatáxa, editado nesta última 

revista, destacam-se algumas palavras em caixa alta e a 

negrito, uma palavra disposta na vertical (femme) e um A 

em caixa alta de proporções engrandecidas. Litoral, que 

saiu num folheto em edição de autor, é um poema dotado 

de grande beleza gráfica, mas os seus alinhamentos muito 

devem às proporções clássicas. Em nenhuma circunstância 

é tirado partido do sentido diagonal ou de vectores 

direccionais curvos, de forma a criar um ou vários pólos 

de movimento que dirijam a visão, como na revolução 

tipográfica. As potencialidades plásticas das palavras em 

liberdade não fascinam o talentoso agitador.

Apesar de não aplicar essas técnicas mais ousadas, a obra 

deste período que se distingue pela inovação visual será 

sem dúvida K4 o quadrado azul, editada em 1917. O seu título 

é materializado pelo recorte de dois quadrados em papel 

de lustro azul, um colado na capa, outro na contracapa, 

e graficamente mimado pelo geometrismo ortogonal 

do arranjo das primeiras e das últimas páginas. Aliás, a 

tentativa de captar a matéria na sua dimensão geométrica 

e o tratamento de temas que se prendem com os avanços 

da mecânica possibilitam uma remissão, rara no quadro do 

Modernismo português, embora sem cumplicidades, para Lo 
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5  A obra assume, nesse sentido, uma 
dimensão genesíaca envolta em mistério: 
“Poesia terminus diz-se aqui o segredo 
do genio intransmissivel”, lê-se logo no 
frontispício.

splendore geometrico e meccanico e la sensibilità numerica, 

publicado por Marinetti em 1914. 

O texto desenvolve várias considerações geométricas que 

se vão intersectando com os fios da história. O quadrado, 

que é uma forma regular, é decomposto em triângulos e 

pode-se até tornar face de um sólido, apesar de nunca 

se fazer volume. A luz projecta-se “sem fazer sombras” 

(Almada-Negreiros 1917, 7), pelo que a geometria de K4 o 
quadrado azul fica contida numa perspectiva bidimensional. 

As séries de substantivos ligados à vida moderna são sinal 

da ânsia de captar a matéria, e com ela a simultaneidade e 

a velocidade que lhe são próprias: “Tabaco de Espanha e 

cinta belladona e fôgo negro batuque Loanda Cabinda zona 

Equador 0o = 40o á sombra” (7), “ice-berg s. o. s. titanic 

titan-tan tan-tan tan-tania lusitania s. o. s. wanderbilt U35 

berlim kronprinz prussia kaiser 300 hp + 42 krupp canet 75 

joffre 38 goritzia 914 neo-salvarsen europa” (17). Mas o Eu 

que se auto-afirma, grafado em letra maiúscula, não confia 

afinal nas recentes invenções da modernidade:

“O gramofóne, o cinematografo, a arte e a lynotipe 

reproduzem os sentidos, as qualidades, os defeitos, a 

sensibilidade, a ideia mas tudo subjectivamente, tudo 

deficientemente, tudo convencionalmente. invente‑se a 

machina de reproduzir o cérebro! industrialise‑se o génio! 

e co’a morte perpétua do subjectivismo, da deficiencia 

e do convencionalismo proclamar‑se‑ha a paz definitiva 

erguida de entre todos os cérebros absolutamente iguaes 

pra dentro. O unico dado imprescindivel prá invenção 

da machina de reproduzir o cérebro é profetisa‑la. Fui 

eu, portanto, o poeta José de almada‑negreiros quem a 

inventou.” 

(almada‑negreiros 1917, 17)

A vontade de uma fusão com a matéria é de tal ordem 

que as próprias invenções mecânicas são insatisfatórias. 

Diferentemente, ao terminar o Manifesto tecnico della 
letteratura futurista, Marinetti proclamara “il regno 

meccanico”: “Con la conoscenza e l’amicizia della materia, 

[…] noi prepariamo la creazione dell’uomo meccanico dalle 

parti cambiabili” (Marinetti 1968, 48). Almada não crê nem 

no gramofone, nem no cinematógrafo, nem no linotype, 

enquanto possibilidades de captação e percepção da matéria. 

Confia no que ainda não existe, a máquina de reproduzir 

o cérebro. A sua ânsia de matéria e de potência leva-o até 

um futuro bem mais avançado e ambicioso, no objectivo de 

mecanizar o cérebro e o génio, aniquilando radicalmente 

a subjectividade5. Será então que o homem se poderá 

fazer matéria. Condição sine qua non para a construção 

desse mecanismo, é a respectiva profetização pelo sujeito 

que assume o discurso, josé de Almada-Negreiros, o Eu 

narcisicamente grafado com maiúscula.

revê-se, nesse profetismo futurante, o tom messiânico 

com que termina o ultimatum futurista às gerações 
portuguesas do século XX. Mais do que captarem o 

objecto, as palavras proclamam a intuição do cérebro. Mais 

do que transmitirem o lirismo da matéria, criam matéria, 

profeticamente.

3. o quadrado azul
“Lembro o seu quadro uma inglesa na praia 

— representada por um traço perpendicular erguendo-se 

de uma linha horizontal, e do quadro Cena num túnel — 

uma tábua quadrangular pintada de preto”, recorda Hernâni 

Cidade a propósito dos anos de convívio na brasileira 

(Cidade 1970, 28). O quadrado de Almada é uma citação por 

demais explícita de Malevich.
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Quadrado negro sobre fundo branco foi pela primeira 

vez exposto por kasimir Malevich em 1915. Ao cunhar 

a designação de suprematismo, juntamente com 

Maiakovsky, o pintor visava a supremacia de uma arte 

que, porque radicalmente liberta do figurativismo, 

podia aceder ao conhecimento puro. Propulsionada 

pelo abstraccionismo de Wassily kandinsky e pelo 

neoplasticismo de Piet Mondrian, a rebelião contra a 

imitação do objecto ia-se espalhando por toda a Europa 

e chegava à América, através de uma intensa rede de 

contactos que englobava também poetas, músicos ou 

bailarinos.

“Estava bastante bem informado das tentativas de 

Mackevitch [sic], kandinski, Paul klee, Mondrian, Cubistas, 

enfim de todas as feições tomadas pela arte moderna depois 

da extraordinária revolução dos impressionistas”, afirma o 

próprio Almada-Negreiros numa entrevista dada em 1960, 

ao falar desses anos (Almada-Negreiros 1960, 19).

Em 1915, o casal Sonia Delaunay-Terk e robert Delaunay 

entra na brasileira do Chiado. Para um ambiente com 

escassas marcas de cosmopolitismo, a sua estadia 

ofereceu-se como oportunidade ímpar de um contacto 

com o ambiente das vanguardas europeias. robert, que 

era parisiense, trabalhara com ronsin e no início da sua 

carreira seguira o impressionismo, les nabis, o pointillisme 

e o cubo-futurismo, acabando por enveredar pelo orfismo. 

Desenvolvia então uma tendência própria, o simultanéisme. 

Sonia, que nascera na Ucrânia e estudara em S. Petersburgo, 

karlsruhe e Paris, onde em 1910 casara com robert Delaunay, 

além de se dedicar à pintura, desenhava e produzia vestuário 

e objectos decorativos. Do seu círculo parisiense de 

convívio próximo, faziam parte Guillaume Apollinaire, blaise 

Cendrars e Amadeu de Sousa Cardoso, entre outros. O casal 

encontrava-se de férias em Espanha com o filho quando a 

Guerra rebentou, e no Verão de 1915 resolvera seguir para 

Lisboa. Logo estabeleceu relações com o grupo formado 

por Eduardo Viana, Pacheco, Santa rita e Almada-Negreiros. 

Instalou-se de seguida em Vila do Conde, juntamente 

com Eduardo Viana e Sam Halpert, que depois havia de 

regressar aos Estados Unidos. Passou a Valença e a Vigo, 

abandonando definitivamente Portugal em inícios de 1917.

À casinha que habitam em Vila do Conde, chamam la 
ville simultanée, numa alusão à corrente do simultanéisme, 

assim designada por Cendrars, e que era liderada por robert 

Delaunay. O simultanéisme inscreve-se, a pleno título, no 

cerne do vivo debate gerado entre as várias tendências 

das vanguardas artísticas europeias, trabalhando a relação 

entre cor e forma geométrica, em particular o uso contíguo 

de cores vivas, que o olho humano passa a apreender de 

forma diferente em virtude da respectiva aproximação. 

“Le contraste n’est pas un noir et blanc, au contraire (une 

dissemblance), le contraste est une ressemblance. L’art 

d’aujourd’hui est l’art de la profondeur” (r. Delaunay apud 

Ferreira 1981, 41).

Vila do Conde, com a sua luminosidade, ofereceu ao casal 

oportunidade para estudar os célebres círculos solares, a 

partir da relação entre luz e cor, e para a experimentação 

de novas técnicas. O pintor que mais intensamente teria 

partilhado o entusiasmo das suas prospecções teria sido 

Eduardo Viana, sendo esta a fase da sua carreira em 

que mais se aproximou do vanguardismo. Amadeu de 

Sousa Cardoso, que vivia em Manhufe mas se deslocava 
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regularmente ao Porto e a Lisboa, também as acompanhava, 

embora a sua prática desse continuidade a um percurso 

internacional sedimentado. Em 1913, os Delaunay tinham-no 

indicado para o Herbstsalon de berlim, na galeria Der Sturm, 

onde expôs ao lado de Severini e Soffici.

Apesar de ter ficado em Lisboa, Almada-Negreiros estava 

muito ligado ao grupo. Mostra-o bem K4 o quadrado azul. 
K4 quadrado azul é também o título de uma tela de Eduardo 

Viana, pintada em Vila do Conde no ano de 1916. O jogo 

entre as formas e as cores dos objectos representados 

explora técnicas do simultanéisme, mas ao fundo vêem-se as 

linhas mais depuradas da capa da obra. Amadeu colaborou 

no grafismo do livro, como o mostra a correspondência que 

lhe é enviada por Almada-Negreiros a 4 e a 10 de janeiro de 

1917 (Molder, Freitas 2007 vol. 1: 260-61). é-lhe dedicado em 

termos que mais uma vez exaltam o corpo e a corporalidade: 

“A amadeo de souza cardoso substantivo impar 1, o detentor 

da Apologia Masculina, o que me possue em tatuagem azul 

na sensibilidade, o Amante preferido da Luxuria e do Vicio 

(Vide genio Pintor)”. Por conseguinte, o pioneirismo de K4 o 
quadrado azul não pode ser entendido à margem desta rede 

de relações de colaboração.

A estadia em Vila do Conde não distancia o casal das 

controvérsias que, lá fora, agitavam os meios artísticos 

(Ottinger 2009; Dickerman 2013 para informação actualizada). 

é Viana, talvez com mais elegância do que convicção, a 

desvalorizar as reacções dos cubo-futuristas que afligem 

Sonia e robert, em carta de 27 de janeiro de 1917:

“allons, je vois que vous êtes tous les deux un peu trop 

indignés par l’action d’art des cubo‑futuristes, fumistes, 

etc. Je ne vois pas qu’un mouvement artistique de si peu 

d’importance, de succès européen si douteux, de gens déjà 

âgés et inoffensifs, eh bien, je ne vois pas que ces gens‑là, 

avec leur oeuvre stérile, puissent retenir votre attention.” 

(apud Ferreira 1981, 209)

A obra pioneira do cubismo, Les demoiselles d’Avignon 

de 1907, acabou por ficar no estúdio de Picasso sem 

ser mostrada, e quando as telas de Georges braque são 

recusadas pelo Salon d’Automne de 1908, o que Charles 

Morice justifica em virtude de serem formadas por pequenos 

cubos, donde a designação de cubismo, os dois pintores 

decidem não expor nos Salons parisienses e dedicam-se à 

exploração da matemática de  Pointcarré. Então, um grupo 

formado por Metzinger, robert e Sonia Delaunay, Léger e 

jean Marchand apresenta-se como cubista e expõe na sala 

41 do Salon des Indépendants de 1911. A reivindicação de 

bergson, feita quer por futuristas, quer por cubistas, cria 

logo um certo mal-estar. 

Entretanto, os pintores futuristas, apoiados por Marinetti, 

ocupam a cena parisiense. Diferentemente dos cubistas, 

que instauravam um distanciamento analítico do objecto 

e usavam tons neutros, visam aquela aproximação que 

o funde com o ambiente e com o espectador através do 

dinamismo plástico dado por um jogo colorido. A exposição 

da galeria bernheim jeune, em Fevereiro 1912, obtém um 

sucesso clamoroso. Gustave kahn louva a forma como 

exprimem o dinamismo da cidade moderna e centenas de 

visitantes fazem fila à entrada.

No Salon de la Section d’or do mesmo ano, é lançado 

o cubo-futurismo, uma tentativa de síntese que tem por 

ícones Nu descendant un escalier de Duchamp e La noce 

de Léger. Contudo, o ímpeto de distanciamento em relação 

aos futuristas a breve trecho levará à proclamação de 

uma nova corrente, no Salon des Indépendants do ano 

seguinte, o orfismo. Desvincula-se do dinamismo pictórico 

para trabalhar a cor e as formas geométricas, sob a 

égide de Orfeu, o deus conhecedor das profundezas e 

das ressonâncias interiores da poesia. é a partir daí que 

robert Delaunay se dedica ao estudo da teoria das cores 

de Chevreul, matriz do impressionismo, que depois virá a 

aprofundar em Vila do Conde. 
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6  Os exemplares foram pouquíssimos. 
Eduardo Viana tinha um e propôs-se vendê-lo 
em 1949, num momento de aflição. quando 
o ia levar ao livreiro que por ele lhe iria dar 
30 000 francos, esqueceu-se da obra no 
táxi, sem que nunca a tivesse conseguido 
recuperar (Ferreira 1981: 209-10).

Apesar de se designar como simultanéisme, são claras as 

diferenças que separam esta tendência da simultaneidade 

futurista. Mostra-o bem La prose du Transsibérien et de la 
petite Jehanne de France (1913), uma longa tira dobrável 

de 195,6(h)x35,6(l) cm, resultado da colaboração entre 

um poeta, blaise Cendrars, e uma artista plástica, Sonia 

Delaunay, autora das aguarelas6. Texto e desenho correm 

em paralelo, sem se intersectarem. A relação estabelecida 

convoca na verdade uma simultaneidade perceptiva, 

mas cujo ponto resolutivo reside no leitor, como no 

interseccionismo. Ora, para os futuristas, a simultaneidade 

implica sempre uma fusão de planos, o que leva a que, no 

campo gráfico, o próprio texto se faça matéria plástica.

Nesse sentido, Saltimbancos (contrastes simultaneos), 
editado em Portugal Futurista, encontra-se 

inquestionavelmente mais próximo do simultanéisme do que 

da simultaneidade futurista. A simultaneidade dos entrechos 

não é potenciada pelo movimento da velocidade que os 

sobrepõe, como no lirismo multilinear, conservando as várias 

partes a sua autonomia.

A leitura do tratado de kandinsky Über das Geistige in der 
Kunst (Munique, 1911), que Sonia, juntamente com Elisabeth 

Epstein, lhe traduziu para francês, foi fundamental para a 

tal “art de la profondeur” perseguida por robert Delaunay. 

kandinsky reservava à pintura um papel único na expressão 

de emoções delicadas e profundas, pois só através da sua 

força espiritual entendia ser possível libertar a arte de um 

materialismo que considerava sufocante. Continuava a 

manter contactos com os pintores da vanguarda russa, e 

foi Malevich, com Quadrado negro sobre fundo branco, a 

levar até às suas últimas consequências a recusa de uma 

arte figurativa. Em 1903, kandinsky pintara Der blaue Reiter, 
símbolo da vitória do espiritual sobre o material, que é 

também o nome do colectivo de artistas e de críticos que 

depois formará em Munique. robert encontra-se ligado a 

esse grupo desde a primeira exposição, em 1911, na Galeria 

Thannhauser, na qual também Malevich participa, e que 

depois será levada a Colónia, berlim, bremen, Hagen e 

Frankfurt. é nesta fase de atracção pelo geometrismo que 

Delaunay produz a série Les fenêtres, composta por vários 

rectângulos pintados a cores, pela primeira vez exposta na 

Ausstellung des Modernen bundes, na kunsthaus de zurique, 

em 1912. A janela abre-se sobre um mundo purificado da sua 

dependência da vida, como retracção à exterioridade, numa 

fusão entre os enigmas de Orfeu e o absoluto da arte.

Na correspondência de Almada-Negreiros para Sonia, 

não faltam menções a projectos de obras simultanéistes a 

realizar em colaboração. A 24 de Agosto de 1915, alude a 

um poema a cores, dividido entre o entusiasmo pela sua 

composição e a pena de não a poder levar a cabo: “Mais, 

si vous avez emporté avec vous toute ma joie, que voulez-

vous que nous puissions écrire de beau ici?” (apud Ferreira 

1981, 85). Em inícios do ano seguinte, esses projectos 

conjuntos não adquirem contornos mais nítidos:

“Je pense toujours toujours à nos poèmes en couleurs, 

mais je sais que je n’en ai pas encore fait un digne de ma 

gloire avec votre belle collaboration. […] et nos ballets? 

est‑ce que vous les avez oubliés? Oh! moi, non! moi, je les 

chante tous les soirs en désirs électriques d’exhibition. 

Je sens dans vos tableaux des beaux gestes de mes 

ballets simultanéistes. Je vois des disques tout nus où 

raidit l’obscénité d’être belle, où bouge la rondeur des 

ventres qui glissent en sueurs d’amour. il y a là aussi 

tout l’internationalisme de la musique des montagnes et 

l’expression frissonnante des grands mots, et les caresses 

passionnées du génie féminin.”   

(apud Ferreira 1981, 108)

O poema simultâneo acabou por não ganhar corpo. 

Das várias ideias, a dos bailados terá sido a que adquiriu 

contornos mais concretos. 
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No ano de 1916, Almada preparou pequenos bailados, 

que foram apresentados no Palácio da rosa e no Palácio de 

Anadia, em Lisboa. Exultou com a vinda dos bailados russos 

a Portugal. O primeiro texto publicado no número único de 

Portugal Futurista, de 1917, que assina com rui Coelho e josé 

Pacheco, contém um entusiástico incentivo aos leitores para 

que assistam aos espectáculos. Uma nota adicional esclarece 

que “A expressão de Arte bAILADO não é inteiramente 

ignorada em Portugal e nao o é porque nós somos autores 

de bAILADOS alguns dos quaes já rializados”. As agitações 

causadas pelo golpe de estado de Sidónio Pais retiveram a 

companhia em Portugal durante três meses, em condições 

muito difíceis. Conseguiu fazer mais dois espectáculos no 

S. Carlos. Mas o prolongamento da estadia deu a Almada 

oportunidade para estreitar relações com Serge Diaghilev, 

seu Director, e com alguns dos seus membros.

Em Abril de 1918, eram anunciados no S. Carlos bailados 

Portugueses. No Bailado do encantamento, dirigiu 66 

bailarinos e em A Princesa dos sapatos de ferro interpretou 

a personagem do Diabo, em estonteantes malabarismos. 

Continuou ainda com O jardim de Pierrette e O sonho do 
estuário. 

Para além da insatisfação que o leva a ir adiando os 

projectos de colaboração com a adorada Sonia, prevalece a 

arte do corpo.

4. A cor do quadrado
O espaço que se abre entre ficção artística e matéria, entre 

forma e cor, entre o conjunto geométrico e as partes que o 

constituem, gera um vazio carente de resolução dialéctica. 

Por conseguinte, a sua superação não pode ficar contida no 

plano sistémico da linguagem artística nos mesmos termos 

em que o fica para outros vanguardismos. é então que 

intervém a energia do corpo, produtor da palavra e do gesto, 

e arauto da matéria futura.

O quadrado de Almada-Negreiros não é negro, como o de 

Malevich. é azul, a cor que, para kandinsky, melhor exprime 

a interioridade de uma arte espiritual:

“a tendência do azul para a profundidade é tão grande que 

é nos tons mais profundos que adquire maior intensidade 

e aí acentua a sua acção interior. O azul profundo projecta 

o homem para o infinito, desperta‑lhe o desejo de pureza 

e uma sede sobrenatural. O azul é a cor do céu, tal como o 

imaginamos quando ouvimos a palavra ‘céu’.” 

(Kandinsky 2010, 82)

Na mesma página de K4 o quadrado azul em que reproduz 

as referências comerciais da Galerie berheim jeune, onde 

os futuristas tinham apresentado a sua primeira exposição 

parisiense, figuram também as da firma de tintas londrina 

Windsor & Newton e da parisiense Lefranc bourgeois, que 

era onde Amadeu, os Delaunay e os outros pintores deste 

grupo habitualmente se forneciam. Há também o carimbo 

de uma carta remetida de Vigo, Pontevedra, a 15 de Agosto 

de 1916. No envelope, apenas um quadrado azul, regular, 

mas sem cor definida: “Dentro só estava um quadrado azul. 

Nem um defeito minimo em qualquer das faces. Apenas a 

côr caprichava em não se definir e de tal maneira que Eu já 

duvidava de o ter visto azul” (Almada-Negreiros 1917, 6).

O fundo inconformista do vanguardismo do jovem Almada 

divide-se entre uma ânsia de imersão nas coisas e uma 

renúncia à fusão com a matéria que remete para um plano 

abstracto. Mas se a exaltação da vida e da matéria não 

encontra correspondente directo naquela interpenetração 

entre materialização e desmaterialização que fazia da escrita 

futurista objecto com forma, cor e som, a abstracção não 

satisfaz o seu ímpeto criativo.
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resumo

Na obra plural almadiana, o «eu» encontra-se e afirma-se na sua 
individualidade, representando a problemática do sujeito. Embora 
não se reconheça a primazia do feminino, a verdade é que ele 
representa uma presença de força na obra de Almada e é figura 
de grande relevo nas suas várias expressões artísticas. 
Conquistando um lugar que o homem não consegue igualar, 
porque não é sem ela e porque ela o cativa e o fascina, a mulher 
é representação natural da beleza suprema, que tudo domina, e 
o seu corpo merece a contemplação e comporta um magnetismo 
surpreendente, numa linguagem plena de erotismo. Surge 
simplesmente como mulher, mas é também representação de 
estados e de papéis singulares: força do trabalho, figura sedutora 
que acorda prazeres e desejos, companheira e noiva, amante, 
mãe. 
Num artista plural, desvendar os mistérios do feminino é auscultar 
sentidos outros em obras que significam, por si só, uma arte.

PAlAvrAs-chAve
ALMADA NEGrEIrOS | MULHEr | FEMININO

ABsTrAcT

The subject finds itself and deal to its problems in the huge 
Almada´s literary composition. Female´s primacy is not 
recognized however it represents a great strength in all several 
artistic lines.
Woman wins a place that can not be equaled by the man. She 
represents the supreme beauty which controls everything. Man 
is nothing without her; she fascinates him; her body deserves 
reflection and all that erotism is showed through a peculiar 
language. Woman represents many roles and conditions: work 
strength, person that wake up pleasures and wishes, mate and 
bride, sweetheart and lover, mother.
Almada is a plural artist. Disclose female mystery´s in his work is 
like auscultate many senses; is another art.

keywords
ALMADA NEGrEIrOS | WOMAN | FEMALE

riTA mendes BisPo
Assistente Convidada da Escola Superior 
de Educação e Ciências Sociais (Instituto 
Politécnico de Leiria) 
Doutoranda da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra

O ladO  
sublimadO 
dO mundO: 
O FemininO 
almadianO

http://revistaharte.fcsh.unl.pt/rhaw2/rhaw2_print/RitaBispo.pdf


RHA 02 421 o lADo subliMADo Do MuNDo: o FEMiNiNo AlMADiANoDOSSIER 

–
–
–
–
–
–

A obra de Almada constitui-se como um imenso universo 

de descobertas e de desafios, pelo caráter polimórfico 

de um sujeito que experiencia uma crise materializada no 

descentramento produtivo, em explosões proliferantes, 

e nela a mulher parece assumir-se como uma existência 

ubíqua.

quem é, afinal, a mulher na obra de Almada? Ou como 

é expresso o feminino nas mais diversas manifestações 

artísticas de Almada?

Na obra plural almadiana, o «eu» vale como ser 

humano que encontra e afirma a sua individualidade 

e, embora reconheçamos que não há primazia de 

homem ou mulher, uma vez que quer um quer outro 

representam a problemática do sujeito, a figura 

feminina parece representar uma presença de força 

na obra de Almada e é figura de grande relevo, na 

sua poesia, na sua ficção narrativa, no seu teatro, 

na sua pintura. 

Ela conquista um lugar que o homem não consegue 

igualar, porque ele não é sem ela e porque ela o cativa, 

o fascina pela sua beleza, pela sua ductilidade, pela sua 

graciosidade. A mulher é representação natural da beleza 

suprema, que tudo domina, e o seu corpo merece a 

contemplação e comporta um magnetismo surpreendente, 

que a linguagem peja de erotismo. Surgindo simplesmente 

como mulher, é afirmação do feminino e do seu valor na 

vida e no mundo, mas a mulher é também representação 

de estados e de papéis singulares: a mulher também é a 

força do trabalho, também é a figura sedutora que acorda 

prazeres e desejos, também é companheira e noiva, também 

é amante, também é mãe. 

A muitas mulheres da sua obra Almada não atribui nome. 

Aliás, raras são as figuras femininas que recebem um nome 

que as individualize (como a judite de Nome de Guerra); 

noutros casos, o autor escolhe um nome tão comum 

que quase deixa de o ser (como o de Maria de Portugal). 
Essa referência vaga — «Ela», «Aquela», a «Morgada», a 

engomadeira, a varina… — corporiza a ideia da busca da 

essência do feminino, o lado sublimado do mundo.

Na poesia, a mulher é a figura estonteante, uma 

virgem que endoidece, em «rondel do Alentejo», mas 

é ainda a que provoca a agressividade e que origina 

o insulto n’ «A Cena do ódio», é a figura etérea em 

«Frisos», é «A varina», é «a única mulher que eu vi!» 

(em «Homem transportando o cadáver de uma mulher!») 

e é plena e inigualavelmente «Mãe!», n’ «A Invenção do 

Dia Claro».

Na ficção narrativa, conhecemos judite e A Engomadeira, 

polos do feminino que se perspetivam como exemplos 

acabados da mulher cheia de fulgor e ardência e da mulher 

desinteressante, a «coitadita», e conhecemos a metamorfose 

feminina na fusão do sujeito com a mulher, anulando-se 

— «Eu era a minha amante!», em K4 o Quadrado Azul 
(Almada Negreiros 1997, 372). 

No teatro, a mulher é impertubavelmente o ser que 

encanta pela beleza física, mesmo que corrompida pelo 

tempo, como em O Mito de Psique, cegando o homem de 

admiração ou levando-o a preterir todos os que o rodeiam, 

como em Portugal. Esta mulher dos palcos almadianos 

chega a reduzir tudo a si mesma, abstraindo-se do que gera, 

como mãe, egoticamente. Ela é síntese do feminino, primeiro 

enigmática nos jogos de palavras, depois sensual, exótica e 
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erótica como Vampa e, finalmente, tornada irrealidade como 

Sereia em Deseja‑se Mulher.
Na pintura, encontramos obras que comunicam com 

as palavras que se entretecem nos textos e adivinhamos 

a precedência dos sentidos. A engomadeira da ficção 

materizaliza-se no quadro de 1938, tal como a varina 

lírica num outro de 1939 (figs. 1 e 2). Entre quadro e texto, 

há sentidos que se repetem, imagens que se completam, 

laços que se deduzem, fronteiras que se excedem — a mãe 

deixa de o ser e torna-se o próprio estado ou a qualidade 

que lhe é inerente, a maternidade, no quadro sem título 

de 1948 (fig. 3). é espontânea e caracteristicamente 

portuguesa, figura tipificada da mulher popular lisboeta 

fiG. 1  A Engomadeira, 1938  
(Col. particular, Lisboa)

fiG. 2  Sem Título [Varina], 1939 (Col. particular, Lisboa)



fiG. 3  Sem Título [Maternidade], 1948 
(Col. Ilídio Pinho, Vale de Cambra)

ora enamorada e em gozo prazenteiro num piquenique 

sob a copa de uma árvore, ora descarregando carvão 

e carregando canastras, na Gare Marítima de Alcântara, 

e é força e suor, amante enlaçada num abraço, bailarina 

de grupo de saltimbancos ou música cansada, mulher 

saudosa em momento de partida de emigrantes, sem 

identidade mas com género, na da rocha do Conde 

de óbidos. 

Na obra pictórica, a figura feminina encontra um lugar 

muito equivalente ao do próprio artista, que se autorretrata 

frequentemente ao longo da sua vida. A partir do momento 

em que, n’ A brasileira do Chiado, conhece Sara Afonso, 

que namorou escassos meses e com que casou, a pintora 

torna-se modelo inspirador que se fixa em trabalhos onde 

é retratada com as tranças dos primeiros tempos da paixão 

(fig. 4) e, como mãe, como no retrato em que amamenta o 

seu primogénito josé, recém-nascido, de 1934. 

A mulher que a obra literária almadiana primorosamente 

explora torna-se protagonista na pintura, principalmente 

após o casamento de Almada e de Sara Afonso. 

Excedendo o propósito e o limite do retrato de uma 

mulher individualizada e com identidade, os trabalhos de 

Almada tornam-se hino à sensualidade feminina; numa 

primeira fase, as mulheres surgem magras e pálidas e, mais 

tarde, tornam-se enérgicas, fortes, roliças. Essa evolução 



da mulher na obra pictórica de Almada é reveladora das 

transformações que se vão operando na sua vida e daquilo 

que o decurso dos anos lhe vai permitindo descobrir 

sobre a figura feminina: no início, a vida boémia levava-o 

a conhecer a mulher-judite, mas, mais tarde, Almada 

conhece a feminilidade feita maternidade, trabalho, 

domesticidade (fig. 5).

Por vezes, a mulher retratada por Almada é traçada em 

linhas picassianas, prova da lição aprendida com um dos 

fiG. 4  Sara Afonso lendo o jornal, 1938

fiG. 5  Nu, 1926 (CAMjAP/FCG)
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artistas que mais admira e que na conferência de 1933, 

«Arte e Artistas», equipara aos artistas helénicos. Picasso 

imprime em Almada marcas que este não tenta dissimular 

por considerar o primeiro um pintor de excelência, em 

quem reconhece desde cedo um mérito artístico que 

outros demoraram a admitir. A linha picassiana espraia-se 

em desenhos, gravuras e pinturas de nus femininos, de 

pares que se abraçam ou dançam, de toiros e figuras 

mitológicas e, exemplarmente, no quadro Sem título 

[Maternidade] (1948), para o qual Almada fez cerca de 

trinta estudos.

Nas páginas de ensaios, crónicas e textos doutrinários, a 

figura feminina também tem o seu lugar — «Um futurista 

dirige-se a uma senhora», Mademoiselle Lenglen é retratada 

e descrita pelo artista, há «banhos de mar», descobrimos 

uma  Argentinita, «verdadeira, saudável e genial» e «Nenette 

ou o foot-ball feminino».

Num artista plural, desvendar os mistérios do feminino é 

auscultar sentidos outros em obras que parecem significar, 

por si só, uma arte.
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resumo

Entre os pioneiros do Modernismo em Portugal, Almada 
Negreiros foi quem se manifestou em mais modalidades artísticas. 
Dando prioridade à cultura visual, foi porém o seu génio literário 
que mereceu a especial atenção de Sá-Carneiro e de Fernando 
Pessoa, a partir do seu poema «A Cena do ódio», que começou a 
ser redigido em 1915. Entendido inicialmente como manifestação 
de agressividade «futurista, coetâneo dos seus panfletos 
satíricos contra júlio Dantas e josé de Figueiredo, o élan da 
sua artisticidade ultrapassou a negatividade implícita da arte 
satírica, o mesmo acontecendo com outro poema, «As quatro 
Manhãs», também iniciado em 1915. Os dois poemas revelam uma 
precoce positividade que o próprio Almada adoptou como seu 
programa de vida: realizar-se através da arte, incessantemente 
renascer em cada dia, ser sempre ele próprio. O ensaio poético 
«A Invenção do Dia Claro» (1921) está já inteiramente despojado 
de negatividades. Poeta imbuído de nietzschiano vitalismo dadá, 
Almada afirmou-se como ser livre em todas as circunstâncias.

PAlAvrAs chAve
MODErNISMO | PrOVOCAçãO | OrIGINALIDADE | rENASCEr | ALEGrIA

ABsTrAcT

Among the Pioneers of Modernism in Portugal, Almada Negreiros 
expressed himself in more artistic modalities than anybody else. 
Having given priority to visual culture, it was however his literary 
genius that deserved utmost attention from the poets Sá-Carneiro 
and Fernando Pessoa, since 1915 when he began to write his 
poem «A Cena do ódio»(«The Hate Scene»). First understood 
as a «futurist» manifestation of aggression, coetaneous of his 
satirical pamphlets against júlio Dantas and josé de Figueiredo, 
the great élan of his artistry overcame the implicit negativity 
of satirical art. The same happened regarding another poem 
called «As quatro Manhãs» («The Four Mornings») (1915). both 
poems reveal a precocious positive talent that Almada adopted 
as his own Life Programme: to achieve himself through art, to 
be constantly born every day, always to be himself. The poetical 
essay «A Invenção do Dia Claro» («The Invention of the bright 
Day») (1921) is already entirely freed from negativity. As a poet 
impregnated of nietzschian dada vitalism, Almada assumed 
himself as a free human being in whatever circumstances.
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em 1912, realizou-se, no Grémio Literário de Lisboa, a 

Primeira Exposição dos Humoristas. Foi visitada pelo 

Presidente da república Manuel de Arriaga e obteve muito 

sucesso junto do público e da imprensa. A exposição 

homenageou a memória de rafael bordalo Pinheiro, falecido 

em 1905; reuniu 28 artistas. Alguns gozavam já de boa 

reputação como desenhadores; outros, muito jovens, foram 

distinguidos pelo crítico Veiga Simões na revista A Águia, 

nomeadamente Cristiano Cruz, jorge barradas e Almada 

Negreiros. Integrado no grupo dos humoristas, encontrava-

se também o espanhol rodriguez Castañé que, nesse 

mesmo ano, 1912, fez o retrato de Fernando Pessoa.

Almada Negreiros iniciara em 1911 a sua carreira pública 

como caricaturista, colaborando nos jornais. Em 1913, decidiu 

reunir um grande conjunto dos seus trabalhos, para realizar 

a sua primeira exposição individual, nesse ano em que 

completava vinte anos de idade. 

No dia 1 de Março, Fernando Pessoa foi ao quarto 

de Almada. Achou que eram muito bons os desenhos 

destinados à exposição. Elaborou então uma teoria sobre 

a arte da sátira que veio a publicar na revista A Águia, e 

Almada apresentou um retrato de Pessoa na Segunda 

Exposição dos Humoristas, também em 1913. Estavam 

criados os laços de amizade e de admiração mútua que 

duraram toda a vida.

No pequeno texto de Fernando Pessoa, deve sublinhar-

se dois conjuntos de afirmações. Um refere-se à situação 

paradoxal da arte satírica. O outro define três géneros 

de arte satírica e três níveis de mérito dos artistas. Nos 

dois conjuntos encontramos alguns conceitos que nos 

ajudarão a entender o comportamento de Almada como 

artista, ele, que apenas como artista quis ser considerado 

pelos outros.

No primeiro conjunto, Pessoa começa por nos lembrar 

que a arte satírica procura traduzir um objecto para inferior 

a si próprio. Cito: «Daí o carácter basilarmente negativo da 

arte satírica. Acontece porém que toda a arte é criação; 

ora, sendo toda a arte criação, e sendo toda a criação, por 

sua natureza, afirmação, resulta que a arte satírica, que é 

negativa, encerra em sua essência o paradoxo de que é 

grande na proporção em que sai para fora de ser satírica. 

quanto mais satírica menos satírica.»

Fernando Pessoa, com esta frase, põe às escâncaras 

o paradoxo. Ele, como poeta e filósofo, movia-se 

bem no âmbito dos paradoxos. Almada Negreiros era 

completamente diferente, com o seu estilo assertivo, 

coerente e directo. Os dois reconheciam-se como opostos. 

Mais tarde, em 1965, Almada dirá: «Devo a Fernando Pessoa 

a alegria de ver noutrem a oposição e não o costumado 

contrário nosso alheio. (…) Pois era este o homem a 

quem devo ter encontrado pela primeira vez alguém 

absolutamente diferente de mim mesmo, e sobre isto, 

totalmente oposto a mim. Até ele, todos me foram sempre 

alguma vez parecidos, não-parecidos, afins, contrários. 

Ele era o meu oposto. Era-nos impossível a inveja um do 

outro. Até o facto de ele ser um auditivo e eu um visual, não 

trocávamos» (Orpheu 1915‑1965).

Almada e Pessoa tinham a convicção de que só poderiam 

realizar-se pela arte. «Se não for por arte, não serei de outro 

modo» disse Almada. E considerava que o seu amigo Pessoa 

estava tão inteiramente na sua obra, que nem viveu. Em 

1935, Almada escreveu: «Não conheci exemplo igual ao de 



RHA 02 428 «PÕE-tE A NAsCER outRA vEz!»DOSSIER 

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Fernando Pessoa: o do homem substituído pelo poeta! Esta 

sobreposição do poeta ao homem, outro que não Fernando 

Pessoa poderia tê-lo feito mal. Mas ele tinha efectivamente 

posto toda a sua vida na Poesia: ele é exactamente o poeta 

dos seus versos.» 

E o próprio Almada, que declarava ele sobre si mesmo?

já em 1915, no primeiro poema do conjunto intitulado «As 

quatro Manhãs», denunciava que a terra inteira pertencia 

aos outros e aos descendentes dos outros. A ele deixavam-

no apenas sonhar. Mas ele não separava o sonho da vida 

e mostrava-se impaciente na sua vontade de realização 

integral.

Logo de início, o poema revela o desprezo do poeta por 

quem tem a terra toda apenas porque a herdou, como 

se a biografia dos descendentes estivesse escrita antes 

de eles terem nascido e nada fizeram por si mesmos: 

apenas ocuparam a terra. Não nasceram senão uma vez, 

biologicamente, na hora em que a mãe os deu à luz. Não 

vivem nem deixam viver, como Almada dirá noutro poema, 

escrito também desde 1915: «A Cena do ódio».

Início de «As quatro Manhãs»:

primeira manhã 

Quando eu cheguei devia ser tarde, 

Já tinham dividido tudo 

pelos outros e seus descendentes.

só havia o céu por cima dos telhados 

lá muito alto 

para eu respirar 

e sonhar.

tudo o mais 

Cá em baixo era dos outros e seus descendentes.

a terra inteira 

e o mar 

e o ar 

tudo medido 

dividido tudo a régua e compasso 

pelos outros e seus descendentes.

no mundo inteiro 

não faltava ninguém 

depois dos outros e seus descendentes.

a terra inteira 

era estrangeira 

mais este pedaço onde nasci.

não me deixaram nada 

nada mais do que o sonhar.

eu que sonhasse!

e eu que amo a vida mais do que o sonho 

e o sonho e a vida juntos 

mais do que ambos separados 

e que não sei sonhar senão a vida 

e que não sei viver senão o sonho 

hei‑de ficar aqui 

entre os outros e seus descendentes?
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«Ser por arte» e nada mais definia os comporta-

mentos de Almada e de Pessoa. Alguns artistas e poetas 

seus contemporâneos partilhavam a mesma convicção: 

Sá-Carneiro, Santa-rita, Amadeo, Eduardo Viana, josé 

Pacheko e outros. juntaram-se num grupo sem programa 

previamente definido, mas apenas por se admirarem e 

respeitarem individualmente. E a eles, ou à sua memória 

sempre Almada ficou fiel. Nunca ninguém lhe ouviu apoucar 

os méritos de algum dos seus companheiros do tempo da 

revista Orpheu.

Voltemos ao texto de Fernando Pessoa sobre a arte 

satírica, publicado dois anos antes da revista Orpheu. 

Como já lembrei, Pessoa indicou que a intenção da arte 

satírica é traduzir um objecto para inferior a ele próprio. E 

acrescentava que essa intenção era consequência de um de 

três sentimentos: o ódio que produz a revolta, o desprezo 

que produz o riso, e o interesse fútil que produz o sorriso. 

Mas caracterizar o género não basta. 

é então necessário, em qualquer destes géneros, avaliar 

o génio, o talento ou a mera habilidade de um artista, 

conforme o nível da sua artisticidade.

Aplicando a sua teoria a Almada, Pessoa declara que ele 

pertence ao terceiro género, aquele que cultiva o interesse 

fútil pelas coisas. quanto ao mérito artístico do caricaturista 

Almada, Pessoa procede por exclusão de partes. «que 

Almada Negreiros não é génio manifesta-se em não se 

manifestar.» Mas Almada também não é um mero caso de 

habilidade e brilhantismo. Logo, poderia acreditar-se que 

Almada era um caso de talento, bastando reparar que «ao 

sorriso do seu lápis se liga o polimorfismo da sua arte».

Um dos aspectos interessantes da intervenção de Pessoa 

está em deixar suspeitar alguma insatisfação pelas obras da 

maioria dos numerosos caricaturistas portugueses daquela 

época, fúteis e meramente habilidosos. Mas, para Pessoa, 

Almada era mais do que isso. E a distinção foi certeira.

Este acerto poderá surpreender. Fernando Pessoa, 

segundo declarações do próprio Almada Negreiros feitas 

durante uma entrevista concedida a David Mourão-Ferreira, 

não sabia olhar para um desenho.

De facto, o texto não descreve nenhum desenho da 

exposição, exposição que, aliás, Pessoa nem sequer fora 

ver. Mas conhecia os desenhos através de reproduções nos 

jornais e principalmente pela visita que fez ao quarto de 

Almada no dia 1 de Março. Além disso, deve ter lido a crítica 

de Veiga Simões à Primeira Exposição dos Humoristas (1912), 

publicada na revista A Águia. Talvez tenha também trocado 

impressões com o seu retratista rodriguez Castañé. E não 

podemos excluir levianamente a possibilidade de uma boa 

obra de arte sensibilizar uma pessoa não especializada…

Mas a teoria sobre a arte da sátira é de Fernando Pessoa. 

Se não a exemplifica com obras de desenhadores, evoca 

porém o «D.quixote» de Cervantes e «A tale of a Tub» de 

jonathan Swift, grandiosas sátiras que saem para fora de 

serem satíricas.

«que Almada Negreiros não é génio manifesta-se 

em não se manifestar». Esta frase, cuja forma invulgar, 

simultaneamente brincalhona e irónica, agradava a Almada 

Negreiros, apesar de ser ele o objecto visado. Em 1935, 

na notícia anónima que o pintor enviou para o Diário de 
Lisboa, anunciando a morte do poeta, incluía esta frase e um 

desenho retratando Pessoa.
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Na camaradagem que desde 1913 se intensificou entre os 

dois, Almada em breve convenceu Pessoa acerca dos seus 

méritos, no próprio campo de actividade deste: a literatura. 

Fernando Pessoa, em 1915, em carta enviada ao poeta 

açoriano Côrtes-rodrigues, anunciando a Orpheu 3, falou 

no génio de Almada, que nessa revista ficaria patente com 

«A Cena do ódio».

Se reutilizarmos o quadro classificador de características 

dos géneros satíricos e dos méritos dos artistas, verificamos 

agora uma posição diametralmente oposta: Almada passou a 

ser reconhecido como um génio na literatura e o seu espírito 

satírico manifestava ódio e revolta. «A Cena do ódio» é um 

rancoroso exorcismo contra a mediocridade circundante, 

exigindo de quem o ouvir: «Larga tudo (…) Põe-te a nascer 

outra vez!»

O humor tradicional manifestado nas caricaturas foi 

substituído pelo humor provocatório dos poemas e dos 

manifestos.

Logo nos primeiros versos, o poema «A Cena do ódio» 

desafia os valores da chamada boa sociedade: 

«ergo‑me pederasta apupado d’imbecis,

divinizo‑me meretriz, ex‑libris do pecado,

e odeio tudo o que não me me é por me rirem o eu!»

Não tardará que Almada e Santa-rita se apresentem 

publicamente e se façam fotografar com roupas nada usuais, 

inventadas por eles, numa espécie de dandismo negativo, 

contrariando todo e qualquer preconceito.

Uma vez que o vanguardismo artístico era marginalizado, 

tornava-se necessário que os seus promotores não se 

deixassem intimidar. Antes pelo contrário: assumindo 

ostensivamente a marginalidade, revelavam desprezar o 

julgamento dos outros.

A «A Cena do ódio» procura ser ameaçadora, com um 

refrão insistente:

«sou a raiva atávica dos távoras,  

O sangue bastardo de nero, 

O ódio do último instante 

do Condenado inocente! 

a podenga do limbo mordeu raivosa 

as pernas nuas da minh’alma sem baptismo… 

ah! Que eu sinto, claramente, que nasci 

de uma praga de ciúmes! 

eu sou as sete pragas sobre o nilo 

e a alma dos bórgias a penar!»  

(…) 

(pesam quilos no meu querer 

as salas de espera de mim. 

tu chegas sempre primeiro… 

eu volto sempre amanhã… 

agora vou esperar que morras. 

mas tu és tantos que não morres… 

— Vou deixar d’espr’ar por mim!) 

ah! Que eu sinto, claramente, que nasci 

de uma praga de ciúmes! 

eu sou as sete pragas sobre o nilo 

e a alma dos bórgias a penar!» 

(…) 

(final) 

«hei‑de ser a mulher que tu gostes, 
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hei‑de ser ela sem te dar atenção! 

ah! Que eu sinto, claramente, que nasci 

de uma praga de ciúmes! 

eu sou as sete pragas sobre o nilo 

e a alma dos bórgias a penar!» 

(…)

Agora, outras focagens:

«larga tudo! 

— Os outros, os sentimentos, os instintos,  

e larga‑te a ti também, a ti principalmente! 

larga tudo e vai para o campo 

e larga o campo também, larga tudo! 

— põe‑te a nascer outra vez! 

não queiras ter pai nem mãe, 

não queiras ter outros nem inteligência!» 

(…) 

«depois põe‑te a viver sem cabeça, 

Vê só o que os olhos virem,  

Cheira os cheiros da terra 

Come o que a terra der,  

bebe dos rios e dos mares, 

— põe‑te na natureza! 

Ouve a terra, 

escuta‑a. 

a natureza à vontade só sabe rir e cantar! 

(…) 

larga tudo e a ti também!» 

«mas tu nem vives nem deixas viver os mais, 

Crápula do egoismo, cartola d’espanta pardais! 

mas hás‑de pagar‑me a febre‑rodopio 

novelo emaranhado da minha dor!»

A primeira versão deste poema que imediatamente 

agradou a Sá-Carneiro e a Pessoa foi redigida durante os 

três dias e as três noites que durou a revolução de 14 de 

Maio de 1915. Deve por isso prestar-se especial atenção a 

dois versos apresentados entre parêntesis: «(Há tanta coisa 

que fazer, meu Deus!, /E esta gente distraída em guerras!)».

Estes versos devem ser lembrados sempre que lermos a 

parte do Manifesto Futurista de Almada, em 1917, onde faz o 

elogio da guerra.

Em Portugal, o termo «futurismo» alcançou mais 

audiência do que muitos outros que Pessoa e Sá-Carneiro 

iam propondo: paúlismo, interseccionismo, simultaneísmo, 

sensacionismo…

A audiência do termo «futurismo» explica-se facilmente 

pela sua retumbância internacional. Foi proposto pelo 

italiano Marinetti, em 1909, e apareceu no mesmo ano no 

Diário dos Açores. Em 1912, através de uma crónica enviada 

de Paris por Aquilino ribeiro, o termo começou a circular em 

Lisboa. Ora, foi em Fevereiro de 1912 que se realizou em Paris 

uma exposição dos pintores futuristas italianos, exposição 

que entusiasmou Santa-rita e Amadeo de Sousa- Cardoso.

Santa-rita adoptou o sentido provocatório das atitudes 

do poeta Tomaso Marinetti, cujos Manifestos do Futurismo 

tentou divulgar em Portugal. Amadeo, mais atento ao 

fenómeno pictural, perto de Severini, imediatamente 

compreendeu a necessidade do Abstraccionismo, 

conjugando as lições desse italiano com as do francês 

robert Delaunay, cuja pintura se baseava na simultaneidade 

dos contrastes de cores.

Um dos aspectos interessantes das obras pictóricas de 

Amadeo e de Eduardo Viana, realizadas em Portugal depois 

de 1914, é o facto do seu cromatismo intenso aproximar-se 

das cores das cerâmicas e dos brinquedos populares do 
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Minho, que encantaram também Sonia Delaunay. Ou seja: 

o cromatismo internacionalmente mais moderno e erudito 

coincidia com o timbrismo cromático da arte popular do 

Minho.

robert e Sonia Delaunay viveram em Vila do Conde, em 

1915-16-17. Conviveram com Eduardo Viana e Amadeo, e a 

eles se vieram juntar Almada Negreiros e josé Pacheko, com 

a intenção de organizarem exposições colectivas que se 

tornassem itinerantes em Portugal e no estrangeiro. Intenção 

frustrada.

Sá-Carneiro, Santa-rita e Amadeo já se conheciam 

antes de 1914, em Paris. Mas foi durante os anos da Grande 

Guerra que o seu reencontro em Portugal permitiu um 

alto momento de manifestações vanguardistas, desta vez 

em consonância com o que de mais avançado se realizava 

na Europa. Lembremos: em 1915, publicação da revista 

Orpheu 2, reproduzindo quatro colagens de Santa-rita, 

com títulos marinetianos; em 1915, vinda dos Delaunay 

para Portugal; em 1916, exposições de Amadeo no Porto 

e em Lisboa, com apresentação provocatória de Almada 

Negreiros, que no seu texto construía ironias visando 

o Dr. josé de Figueiredo, aí designado como «gago do 

governo», e denunciava a «fúria de incompetência com 

que Portugal participava na Guerra Europeia»; em 1917, 

Novembro, publicação da revista «Portugal Futurista», 

sobrevalorizando a personalidade de Santa-rita. Esta revista 

foi imediatamente apreendida pela polícia, que tomou como 

pretexto a novela simultaneísta intitulada «Saltimbancos» da 

autoria de Almada Negreiros, novela considerada obscena, 

por falar em cavalos a cobrir éguas, numa prosa fortemente 

ritmada, sem pontuação e com muitas intersecções de 

imagens.

A revista reproduzia também a conferência futurista 

realizada em Abril de 1917 por Almada Negreiros, no Teatro 

república (depois, S. Luis). Almada começou por dizer: «Eu 

não pertenço a nenhuma das gerações revolucionárias. Eu 

pertenço a uma geração construtiva.» Almada proclamou 

três vezes que era preciso «criar a pátria portuguesa do 

século vinte», contra a decadência de um país preso na 

«saudade» e que «estava a dormir desde Camões». Sobre 

ele próprio: «Eu resolvo com a minha existência o significado 

actual da palavra poeta com toda intensidade do privilégio». 

Fez o elogio da guerra como modo de fortificar a vontade e 

afirmar o patriotismo. Disse: «A guerra serve para mostrar os 

fortes e salvar os fracos. Na guerra os fortes progridem e os 

fracos alcançam os fortes», dizia ele, sem considerar que a 

Guerra, iniciada em 1914, utilizava uma tecnologia desumana, 

devastadora, onde sobreviver era um acaso e não uma 

consequência da bravura individual.

Nesta defesa da guerra, Almada segue os futuristas 

italianos, cujo manifesto fora porém redigido em 1909, em 

plena «belle époque», quando a Europa beneficiava de um 

longo período de paz. Ora, a guerra pensada em tempos 

de paz é diferente de qualquer guerra real, numa época de 

acelerado desenvolvimento tecnológico.

Ao lermos o manifesto de Almada, não devemos esquecer 

o facto de nenhum «futurista» português ter ido para as 

frentes de batalha.

Na mesma altura em que o futurismo português se 

promovia, surgiu num país neutro, a Suiça, o movimento 

Dadá, constituído por poetas e artistas que ostensivamente 
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proclamavam ser contra a Guerra; denunciavam uma 

civilização que, no seu desenvolvimento pejado de 

recursos tecnológicos, não conseguira evitar a Guerra; 

dispunham-se a pôr em causa todos os valores vigentes; na 

sua necessidade de expressão vitalista, realizaram uma arte 

provocatória, libertadora do indivíduo e inoficiável.

Em Portugal, os prodígios de imaginação artística que se 

manifestaram nos vanguardistas dos anos dez, não tiveram 

consequências imediatas. Sá-Carneiro morreu em 1916; 

Santa-rita e Amadeo, em 1918. Sobreviveram Fernando 

Pessoa que tardou em publicar os seus livros de poemas, 

cingindo-se à Mensagem já perto da morte; Eduardo Viana 

foi viver para a bélgica, voltando apenas quando começou 

a Segunda Guerra Mundial. Ficou Almada Negreiros, que se 

manteve um grande animador cultural e criador profundo 

nas artes e na literatura, com um interregno de cinco anos 

em Madrid, de 1927 a 1932, e uma estadia em França, em 

1919.

No estrangeiro apercebeu-se de que um artista tem 

de viver na sua pátria. O seu espírito desenvolto era 

mais dadaísta do que futurista e subia às alturas do 

pensamento de Nietzsche. Ao ler publicamente o seu ensaio 

poético «A Invenção do Dia Claro», em 1921, o público 

português, pensando ainda que ouviria provocações 

como as do Manifesto Anti‑Dantas, começou por rir 

despropositadamente. A continuação da leitura mostrou 

porém a seriedade do ensaio.

O APóSTOLO NOVO…OU…O INVENTOr DO DIA CLArO, 
desenho dedicado a Almada Negreiros, em 1912, pelo autor 
Emmérico Hartwich Nunes (1888-1968). Este caricaturista 
enviara de Munique seis desenhos para a Exposição dos 
Humoristas, de 1912. Expôs em zurique, berço do movimento 
Dadá, em 1914, 1916, 1918 e 1919. Nesta caricatura, pode ler-se 
os títulos de dois livros: «Movimento Dadá» e «Ainsi parla 
zarathustra». Ao alto, uma frase de Almada: «quando eu 
nasci as frases que hão-de salvar a humanidade já estavam 
todas escritas. Só faltava uma coisa: salvar a humanidade.»
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O verso de «A Cena do ódio», onde se diz «Põe-te a 

nascer outra vez», deixou também de ser um insulto a 

alguém. Passou a ser entendido como um programa de 

vida do próprio Almada, até ao fim dos seus dias. Não é 

por acaso que a sua última pintura, na sede da Fundação 

Calouste Gulbenkian, em 1969, intitula-se «Começar».

Mas o vanguardismo permaneceu marginalizado, durante 

muitos anos, em Portugal.

Almada, como pintor, sentiu a falta de Santa-rita e de 

Amadeo. Acresce o facto de Santa-rita não ter deixado 

obra; e a obra de Amadeo somente começou a ser 

conhecida em Portugal cerca de quarenta anos após a sua 

morte.

Os tempos da revista Orpheu tornavam-se lendários. 

Mas Almada era a presença viva desses tempos. Nele 

se condensava a potencialidade poética múltipla de 

personalidades que, sem programa prévio, se encontraram 

de facto apenas por necessidade de se realizarem através da 

arte.

Houve porém atitudes comuns que ajudam a definir esse 

encontro dos principais pioneiros do modernismo português: 

um humor tradicional manifestado em caricaturas, um humor 

moderno proto-dadaísta e a obsessão da originalidade. 

Almada Negreiros assumiu estas três atitudes de um modo 

muito pessoal e compreendendo o modo como cada um dos 

outros as assumiram; mas não pode dizer-se que qualquer 

um dos outros assumiu estas três atitudes simultânea 

ou sucessivamente. Também foi Almada o único pintor 

que verdadeiramente acompanhou os poetas Fernando 

Pessoa e Mário de Sá-Carneiro; e foi ele o único poeta que 

entendeu a pintura dos seus contemporâneos, pois nem 

Pessoa nem Sá-Carneiro escreveram algum texto em que 

revelassem entender a especificidade da pintura. Assim, a 

ideia tão proclamada por Almada de que Orpheu não foi 

apenas uma revista de gente de letras só tem significado 

de pleno encontro através da presença dele próprio, pintor 

e poeta.

O problema da originalidade une estes poetas e pintores 

na própria consciência crítica com que o princípio do século 

vinte o levanta. A uma doentia sensibilidade «fin-de-siècle» 

opõem uma vigorosa sensibilidade «século novo».

O século XIX tinha criado o «eu» e destruiu-o no seu 

final. Foi no romantismo que floresceu o tema do duplo; 

e àqueles que se fazem a si próprios através da arte, este 

problema depara-se-lhes constantemente, como em Sá-

Carneiro, Fernando Pessoa e Almada.

A tentativa de Sá-Carneiro de se fixar afectivamente 

impregna toda a sua poesia, grito de aflição causado pela 

consciência da sua pluralidade e pela constante premonição 

da queda. A sua linguagem poética é constituída por 

um simbolismo que pela exacerbação e pela sinceridade 

expressionistas ganha presença no seu tempo.

quanto a Almada, a própria linguagem é já moderna. 

Não distorce um prévio material de comunicação, senão 

raramente, como no início de «A Cena do ódio». Os próprios 

aforismos são programa e exemplo. Disse: «Entre mim e a 

vida não há mal-entendidos».

A comparação das novelas A Confissão de Lúcio e 

Nome de Guerra mostra que, perante o problema do 

«eu», a primeira mantem-no como problema, intensificado 

pela falhada tentativa dramática de o resolver através 

do desdobramento da personalidade; Almada soluciona 

o problema do «eu» ao redescobrir-se inteiro na sábia 

ingenuidade.

Em Fernando Pessoa, a ironia é, para além de um 

peculiar processo intelectual, uma forma de pudor. Mas 

a intelectualização força-o à análise, numa contínua 

interrogação de si mesmo, o que tende à pulverização do 

«eu». Este aspecto é corrigido pelo exercício futurista do 

álvaro de Campos do «Ultimatum» e de algumas «Odes», 

embora a exaltação forçada em outros poemas deste 

heterónimo seja interrompida pontualmente por um colapso 

emocional que deixa ouvir aflições de criança. Digamos 

então que Almada estava mais certo, em saúde e lucidez, 

quanto a estes problemas vivenciais.

A sábia ingenuidade é uma conquista de Almada, como é 

uma revelação para a personagem Luis Antunes, no final do 

romance Nome de Guerra, depois de nascer três vezes.
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em 1915, «As quatro Manhãs» e «A Cena do ódio», vê se 

que descobrir-se inteiro na sábia ingenuidade é uma 

aspiração sentida muito cedo por Almada e que sempre o 

acompanhou.

No primeiro poema de «As quatro Manhãs», lê-se:

«nascer é vir a este mundo 

não é ainda chegar a ser. 

nascer é feito dos outros. 

O nosso é depois de nascer 

até chegarmos a ser  

aquele que o sonho nos faz.»

No segundo poema:

«O meu sonho é bem melhor do que no programa 

Que hoje o destino me dá! 

eu sempre sonhei com ser eu 

mas não como me vejo no filme, 

nem como me olho no espelho, 

nem como me ouço no disco, 

nem como digo na rádio!

Quem alterou o espelho? 

Quem falsificou o disco? 

Quem torceu o enredo? 

Quem mentiu a minha voz? 

eu não aqueci quimeras 

nem preguicei fantasias 

nem rabisquei confusões, 

nada que não fosse eu 

e dignidade. 

eu não viajei aventuras 

senão legitimidade.

porque me trocam então por outro igual a mim, 

tão igual a mim que eu‑próprio já mos confundo? 

porque há‑de ser esse, tão igual a mim, 

e não eu próprio de quem se faz igual? 

porque há‑de ser precisamente esse eu que me inventaram 

e não este mesmo que eu me ganhei?»

Depois, Almada reivindica cinco vezes o direito à sua vida 

intacta. Eis apenas três delas: 

«Como hei‑de eu — o próprio 

levar‑me a salvo 

e deixar em terra firme 

a minha legítima vida intacta?» 

(…) 

«hei‑de gastar a minha existência inteira 

a guardar para quando  

a minha legítima vida intacta?» 

(…) 

«leve‑me para onde me leve a multidão 

eu trago sempre bem justa a mim 

a minha legítima vida intacta.»

Almada não quer dissolver-se na multidão. Gostaria que a 

multidão não fosse massa, mas um conjunto de indivíduos. 

Diz:

«hoje todos não é nada. 

amanhã talvez. 

no futuro sim. 

Quando todos forem a soma de cada uns 

Quando cada for cada qual 

então sim 

então bravo 

então eureka 

todos já serão alguém.»
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Almada compreende que o indivíduo e o colectivo são 

indissociáveis, como escreveu em 1932 em Direcção Única:

«Hoje nasce o mundo outra vez, desde o princípio (…) 

temos de fazer tudo outra vez: a colectividade e o indivíduo. 

Esses dois valores iguais, recíprocos, que dependem um 

do outro e que isoladamente se suicidam por suas próprias 

mãos.»

Almada torna-se «apolítico voluntário», anarquista. Para 

ele, nenhum povo tem o governo que merece.

Como indivíduo, procura reaver a inocência, no cerne da 

qual despertará a intuição do cânone, pois que este, sendo 

universal e intemporal, tanto está antes como depois do 

conhecimento.

Para Almada, ver é a actividade fundamental da 

percepção do real. Mais do que ouvir, cheirar, degustar ou 

tactear.

Não duvida que a Geometria está antes da Aritmética, 

que a Arte precede a Ciência e que a intuição da Perfeição 

precede a da Exactidão.

Um único valor confirma em cada momento da existência 

o que está bem: a Alegria. Dizia ele: «Não me tirem a 

alegria.» é uma afirmação vitalista.

«A Alegria é para os vivos, a coisa mais séria da vida! 

Alegria é saber muito bem por onde se vai, é ter a certeza de 

que o caminho é o bom, que a direcção é a única.» (Direcção 
Única, 1932)

Em 1913, aparecera em Portugal a tradução do livro 

mais poético de Friederich Nietzsche Assim Falava 
Zaratustra. Perto do final do livro, a sabedoria de zaratustra 

condensa-se num cântico que diz: 

«Ó homem! Ouve! 

Que diz a meia‑noite com a sua voz grave? 

«eu dormia, eu dormia, 

emergia de um sono profundo, 

O universo é profundo. 

e mais profundo do que o dia imagina. 

profunda é a sua dor, 

mais profunda ainda é a sua alegria. 

a dor diz: «Vai!» 

mas a alegria quer a eternidade, 

Quer a profunda eternidade.»



josé de Almada Negreiros, 
Lisboa, [196-]



almada, 
Os bailadOs 
russOs e 
O «Club das 
CinCO COres»

resumo

A importância, para Almada, do contacto com os bailados russos, 
que actuam em Lisboa em Dezembro de 1917 e janeiro de 1918, 
excede os limites da produção do artista no domínio específico 
da dança. Marcado pelo primitivismo visual e coreográfico de 
Larionov e Massine, que trazem Sol da Noite a Lisboa, é na 
esteira das representações portuguesas da companhia de Sergei 
Diaghilev, no âmbito dos espectáculos promovidos em Abril 
de 1918 por Helena Castelo Melhor, que Almada conhece as 
pequenas bailarinas que viriam, com ele, a compor o «Club das 
Cinco Cores». Originalmente campo de experiências baléticas, 
o grupo tornar-se ia, como nos mostram as cartas (inéditas) 
de Almada a Maria Adelaide burnay Soares Cardoso, a cena 
privilegiada da busca e da criação da Ingenuidade.

PAlAvrAs-chAve
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ABsTrAcT

For Almada, the contact with the Ballets Russes, which performed 
in Lisbon in December 1917 and january 1918, was important far 
beyond the limits of the artist’s production in the specific field 
of Dance. Following the presentations in Portugal by Sergei 
Diaghilev’s Company — Almada was struck by Larionov’s and 
Massine’s visual and choreographic primitivism, patent in The 
Midnight Sun, witch they stage in Lisbon — Helena Castelo Melhor 
promoted the events that, in April 1918, allowed the artist to meet 
the young dancers with whom he was to found the «Five Colours 
Club». The group would later evolve, as the (still unpublished) 
letters Almada wrote to Maria Adelaide burnay Soares Cardoso 
show, from the original ballet research field into the privileged 
stage for the quest and the creation of Ingenuity.
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bALLETS rUSSES | PrIMITIVISM | CHILD ArT | INTErArT 
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1  Numa carta ao Diário de Lisboa, publicada 
a 4 de Maio de 1925, Almada afirma ser o 
único autor do manifesto co-assinado por 
rui Coelho e por josé Pacheco. No espólio 
conservado pelos seus herdeiros pudemos 
localizar um exemplar da folha volante 
assinada exclusivamente pelo artista (ANSA-
IMP-1).

2  A partir de 13 de Outubro de 1917, a 
imprensa lisboeta começa a anunciar os 
bailados russos no Coliseu dos recreios. 
Previa-se inicialmente que as representações 
tivessem lugar entre 24 e 31 de Outubro de 
1917. O manifesto de Almada está datado de 
14 de Outubro de 1917.

3  Cf. ribas, Tomaz. 1962. «ballet em 
Portugal». Adolfo Salazar. História da Dança 
e do Ballet. [Lisboa]: Artis; Sasportes, josé. 
1970. História da Dança em Portugal. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian — Serviço 
de Música; ramos, Carlos. 1968. [Introdução 
ao catálogo da exposição]. Eduardo Viana. 
Lisboa: SNI; Negreiros, Maria josé de Almada. 
1993. Conversas com Sarah Affonso. Lisboa: 
Publicações Dom quixote.

4  Pudemos localizar, no espólio de Almada 
conservado pelos seus herdeiros, o programa 
Les Ballets Russes à Paris: saison mai 1917, 
largamente dedicado a Parade (ANSA-IMP-2).

5  Este documento faz parte de um conjunto 
inédito, constituído pelas cartas de Almada 
a Lalá e ao «Club das Cinco Cores» e pelo 
diário íntimo da primeira, a que pudemos 
aceder graças à amabilidade da família Ivo 
Cruz, detentora do espólio da jovem amiga 
do artista. Agradecemos especialmente a Ana 
Isabel Ivo Cruz, Duarte Ivo Cruz e Mafalda 
Ivo Cruz. Agradecemos também a joana 
Morais Varela e a Luis Manuel Gaspar, que nos 
permitiram descobrir este material.

Anunciada no manifesto Os Bailados Russos em Lisboa 

por rui Coelho, josé Pacheco e Almada, autor do 

texto1, no momento inicialmente previsto para a sua estreia 

lisboeta em Outubro de 19172, a companhia de Diaghilev 

apresenta-se finalmente no Coliseu dos recreios entre 13 e 

27 de Dezembro de 1917 e, no Teatro de São Carlos, nos dias 

2 e 3 de janeiro de 1918. A passagem dos bailados russos 

por Lisboa influencia substancialmente Almada que assiste 

aos espectáculos e convive intensamente com a troupe, 

tornando-se mesmo, ao que parece, amigo de Massine.3

josé Sasportes escreve que Almada, «perante o seu 

primeiro banho de arte europeia […], parece ter escolhido 

aquela parte mais hesitante da revolução da arte 

contemporânea que […] se ligava ainda ao passado [e] 

ao formalismo decorativo da arte nova» (Sasportes 1985, 

138). Consciente da falta de documentação real que toca 

a produção almadiana dessa época, e inspirando-se nas 

«opções de Almada […] particularmente visíveis nos bailados 

que vai ajudar a criar na imediata esteira dos […] russos» 

(Sasportes 1985, 138), é a «elegância tranquila dos ballets 

neo-românticos» e a «doçura das cores pastel de Carnaval» 

(Sasportes 1985, 139), que o investigador considera ser a 

principal marca dos bailados russos na obra do artista. 

Sasportes estima assim que seja «admissível que Almada 

partilhasse, em parte, o gosto do crítico […] Manuel de Sousa 

Pinto, cujos artigos ilustrou», que «saudava exactamente nos 

bailados russos esse gosto reformista que a revolução da 

arte moderna já começava a ultrapassar», que «denuncia[va] 

o modernismo de Parade» e que «lamenta[va] que nas obras 

de Massine “prevaleça a parte coreográfica”» (Sasportes 

1985, 138).

Ora note-se, por um lado, que a opinião de Almada 

acerca de Parade (de Massine, Satie, Picasso e Cocteau) 

— ao qual não terá assistido pessoalmente (excluído das 

representações portuguesas) mas cujo programa (oferecido 

talvez pelo próprio coreógrafo) conservou cuidadosamente4 

— parece ser contrária à de Manuel de Sousa Pinto. As 

palavras que Almada escreve de Paris a Maria Adelaide 

burnay Soares Cardoso (a Lalá)5, em 14 de Abril de 1919, 

são reveladoras do apreço do artista por Parade e pelos 

seus autores. Abordando um dos seus projectos baléticos 

(de que quase nada se sabe), intitulado Nau Catrineta, 

Almada orgulha-se da colaboração de Eric Satie, «autor de 

Parade, ballet cubiste», que «está compondo comigo para 

orquestra»6.

Por outro lado, como se verá, o entusiasmo do «futurista» 

Almada face à modernidade da companhia de Diaghilev, 

expressa no manifesto Os Bailados Russos em Lisboa, 

parece não ter diminuído após as representações lisboetas 

da companhia russa. Anunciando os bailados russos como 

tendo «uma compreensão feliz da arte moderna» (Negreiros 

2006, 37), como sendo «a melhor expressão de Arte que 

hoje te podemos aconselhar» e «[u]ma das mais belas étapes 

da civilização da Europa moderna» (Negreiros 2006, 36), 

Almada anseia claramente pela «originalidade», pelo «gesto», 

pelo «inverosímil», pelo «fantástico», pelo «fenómeno» e 

pela «invenção» (Negreiros 2006, 36) dos espectáculos mais 

inovadores da companhia. E, muito embora o repertório 
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6  Carta de Almada aos membros do «Club 
das Cinco Cores», datada de «Paris lundi 14 
avril 19 / 29 rue Singer / Passy / Paris — XVI».

7  Alves, F. rodrigues. 17.12.1917. «Os bailes 
russos». A Luta: 3.

8  Pinto, Manuel de Sousa. 15.02.1918. 
«Impressões dos bailados russos: IX Sol da 
Noite». Atlântida, 28: 484.

9  Op. cit.: 486.

10  Cf. Schouvaloff, Alexander. 1997. «Soleil de 
Nuit (The Midnight Sun)». The Art of Ballets 
Russes. New Haven e Londres: yale University 
Press: 230-232.

11  Pinto, Manuel de Sousa. 15.02.1918. 
«Impressões dos bailados russos: IX Sol da 
Noite». Atlântida, 28: 485.

12  Cf. Sasportes, josé. 1970. História da Dança 
em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian — Serviço de Música: 264.

13  Cf. Schouvaloff, Alexander. 1997. «Soleil de 
Nuit (The Midnight Sun)». The Art of Ballets 
Russes. New Haven e Londres: yale University 
Press: 231.

14  Pinto, Manuel de Sousa. 15.02.1918. 
«Impressões dos bailados russos: IX Sol da 
Noite». Atlântida, 28: 485.

15  Cf. Infra.

dançado em Lisboa seja maioritariamente constituído 

por bailados mais antigos e acessíveis do ponto de vista 

musical, coreográfico e plástico, Almada pôde assistir, 

nomeadamente, ao bailado Sol da Noite, de Massine e 

Larionov que assina, para além de participar directamente na 

encenação, a parte plástica do espectáculo.

Dançado no Coliseu dos recreios e no Teatro de São 

Carlos Sol da Noite constitui o único escândalo, embora 

discreto, da saison. A Luta considera-o «uma fantasia de 

manicómio, indescritivelmente caricatural», uma «ode 

futurista concebida por farsantes e dançada por malucos» 

cujo «cenário não vale nada»7. A «índole deformadora, 

caricatural, excêntrica mesmo» de Massine e a «sua 

exagerante maneira cómica» também «não entusiasm[am]»8 

Sousa Pinto. O crítico finaliza a crónica que dedica a Sol 
da Noite, ilustrada por Almada, dizendo que, «Vestido à 

minhota — e não são menos garridos os fatos de Viana — 

com passos do vira, do malhão ou da cana-verde em vez 

dos do hopac, o Sol da Noite, com a mesma arbitrariedade 

de título, poderia chamar-se “Vinho Verde”.»9 Desmerece-se 

assim fundamentalmente o desígnio de Massine e Larionov 

de construir o bailado num estilo autenticamente camponês, 

com figurinos baseados de perto na arte popular russa e 

uma coreografia inspirada em antigas danças tradicionais e 

marcada por gestos rudes e primitivos.10 Ora para Almada o 

espectáculo parece ter sido positivamente inspirador.

À primeira vista, poder-se-ia considerar que a ilustração 

almadiana para o artigo de Sousa Pinto dedicado a Sol da 
Noite espelha, pela dureza do traço anguloso, a opinião 

sarcástica do jornalista acerca do jogo do bailarino e 

coreógrafo Massine, cujas «atitudes rígidas» são dignas, 

segundo ele, de um «polichinelo de bazar»11. No entanto, 

o figurino que Almada compõe para a personagem do 

«Diabo» d’A Princesa dos Sapatos de Ferro — que ele 

próprio interpreta, sendo também autor da coreografia 

do espectáculo estreado em Abril de 1918 (com o eventual 

apoio do próprio Massine)12 — conduz-nos a pensar que 

Almada admira os gestos criados pelo célebre coreógrafo, 

menosprezados pelo autor das Impressões dos Bailados 
Russos. De facto, esta figura de cores vivas, cujo torso 

retoma visivelmente o ricto do «Deus Sol»13 de Larionov, 

desenha-se, como a ilustração de Sol da Noite, com a 

rigidez de um autómato cujos membros fixos se moveriam 

artificialmente — as articulações assemelham-se aos 

encaixes de um boneco mecânico — a personagem de 

Almada apresentando-se, significativamente, com andas 

nos pés. O paralelo entre as descrições da representação 

d’A Princesa dos Sapatos de Ferro, que Sarah Affonso nos 

oferece, e do espectáculo Sol da Noite, comentado por 

Manuel de Sousa Pinto, parecem-nos, aliás, reveladoras. 

O jogo do Diabo-Almada, que «andava à roda» e 

«saltava por cima dos diabinhos que estavam sentados 

ou de cócoras» em «grupos espalhados pelo palco» 

(Negreiros 1993, 39), lembra-nos, de certa forma, a 

actuação de Massine «andando de um extremo ao outro 

do palco, saltando no meio da vasta roda das labregas 

acachapadas»14. Note-se, finalmente, que no seu bailado 

O Jardim da Pierrette15, Almada parece atribuir um sentido 
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16  Pinto, Manuel de Sousa. 15.02.1918. 
«Impressões dos bailados russos: XI As 
Mulheres de bom Humor». Atlântida, 28: 491.

17  Num programa conservado pelos herdeiros 
de Lalá. Trata-se de uma folha volante, não 
ilustrada, que terá sido distribuída durante o 
espectáculo.

18  Cf. Vieira, joaquim. 2001. Fotobiografias 
Século XX: Almada Negreiros. Lisboa: Círculo 
de Leitores: 61.

19  Com libreto de Martinho Nobre de Mello, 
música de rui Coelho, cenários e figurinos de 
raul Lino e coreografia de Louis Symonoff, 
David bromberg e Almada (coreógrafo do 
primeiro acto e da entrada do segundo).

20  Com libreto e música de rui Coelho, 
cenário de josé Pacheco, figurinos e 
coreografia de Almada (que também dança 
os papéis da «bruxa» e do «Diabo»).

21  «Elegâncias / Festas de caridade». 
27.02.1918. Diário Nacional: 3.

eminentemente positivo aos defeitos enunciados por 

Sousa Pinto acerca d’As Mulheres de Bom Humor (que 

Massine traz a Lisboa), considerado pelo crítico como uma 

«descabelada farsa» onde «a pantomina […] se sobrepõe à 

dança», «uma verdadeira fantochada, em que, por vezes, 

as figuras parecem, intencionalmente, movidas a cordéis»16. 

Com efeito, O Jardim da Pierrette anuncia-se como um 

«bailado-Mímico»17 e é recordado, num croquis de Maria 

Madalena Morais da Silva Amado (a Tareca)18, dançarina e 

colaboradora de Almada no espectáculo, como uma peça 

de marionetas.

Mas voltemos a Sol da Noite, que parece ter sido 

inspirador não só do ponto de vista coreográfico mas 

também plástico. Notou-se já a referência, visível no desenho 

do «Diabo», ao «Deus Sol» de Larionov. Ora, em janeiro 

de 1918, Almada assina um conjunto de três figurinos 

praticamente desconhecido dos investigadores — «A 

rainha» , «Escrava» e «O Pajem da rainha» para A Rainha 
Encantada — que testemunha da influência da maneira 

infantil do artista russo.

A Rainha Encantada, segundo se pôde apurar nas páginas 

da imprensa, foi o título escolhido a certa altura para o 

espectáculo projectado por Helena Castelo Melhor (a partir 

de janeiro de 1918) e finalmente concretizado nos dias 10, 

19 e 21 de Abril, no Teatro de São Carlos, pela apresentação 

do Bailado do Encantamento19 e d’A Princesa dos Sapatos 
de Ferro20, ambos dançados por amadores oriundos da alta 

sociedade lisboeta. Eis o que, no dia 27 de Fevereiro de 1918, 

nos diz o Diário Nacional:

«está já, ao que nos dizem, ensaiada a primeira parte do 

bailado da rainha encantada que veremos na festa que a 

[…] gentilíssima filha dos srs. marqueses de Castelo melhor 

está organizando e se realizará no antigo real teatro de 

são Carlos. almada negreiros, que é também o ensaiador, 

e raul lino desenharam tanto para o guarda‑roupa como 

para o cenário belos croquis.»21

A dupla natureza do espectáculo é referida pela primeira 

vez no Diário Nacional a 25 de Março de 1918, não voltando 

a mencionar-se A Rainha Encantada.

Nos figurinos de Almada para o projectado espectáculo, 

o título e o nome das personagens representadas 

inscrevem-se com uma caligrafia intencionalmente pueril. 

O desenho das letras convoca, desde logo, o universo da 

infância que marca, fundamentalmente, a construção destas 

imagens. Nestas composições, nas personagens femininas 

sobretudo, notamos o uso, embora de forma nitidamente 

menos violenta e incisiva (o traço mantém uma elegância 

tipicamente almadiana), de vários processos infantilizantes 

característicos do primitivismo de Larionov (identificáveis 

nos cenários e nos figurinos de Sol da Noite) e até aqui 

inéditos na produção gráfica de Almada. A perspectiva 

truncada (bem visível nos jarros da «Escrava» e na coroa 

da «rainha»); as figuras achatadas (veja-se o modo como 

os braços se dobram) e sem volume (a personagem da 

«rainha» desenha-se num só bloco desajeitado) em que 

se privilegia o jogo dos contornos e das cores; as faces 

estereotipadas (em que os olhos e as sobrancelhas são 
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22  No Manifesto Anti‑Dantas, publicado em 
junho de 1916.

23  No manifesto Exposição Amadeo de 
Souza‑Cardoso Liga Naval de Lisboa, 
publicado em Dezembro de 1916.

24  No ultimatum Futurista às Gerações 
Portuguesas do Século XX, datado de 
Dezembro de 1917.

25  Negreiros, josé de Almada. 06.04.1916. 
«Arte e artistas [carta de Almada a josé 
Pacheco]». A Ideia Nacional série 2, 19: 6.

26  Este título aparece nas tábuas 
bibliográficas do Manifesto Anti‑Dantas 
(junho 1916), de Litoral (Dezembro de 1916), 
de K4 O Quadrado Azul (Março de 1917) e d’A 
Engomadeira (Dezembro de 1917).

definidas por um traço único e estilizado e as maçãs do 

rosto marcadas por dois discos avermelhados); o desenho 

voluntariamente inábil dos olhos (não alinhados) e das mãos; 

a candura de certos detalhes (a flor no jarro da «Escrava», os 

cabelos das personagens femininas, as fitas nas tranças da 

«rainha»): são elementos que servem o carácter tosco, subtil 

mas perceptível, destas ilustrações.

Após ter destruído o passado e proclamado a revolução 

de Orpheu22, após ter celebrado Amadeo como profeta e 

motor do nascimento de Portugal «prò século em que vive a 

Terra»23 (Negreiros 2006, 19), após ter anunciado a criação 

da «pátria portuguesa do século XX» e «a apoteose do 

homem completo»24 (Negreiros 2006, 25-26), Almada institui 

os bailados russos, no manifesto que lhes dedica, como 

meio efectivo de atingir o «máximo da disciplina individual» 

e «o domínio absoluto da personalidade» (Negreiros 2006, 

37). A «grande missão educativa» dos bailados russos, 

que dispensam «qualquer preparação literária ou artística» 

(Negreiros 2006, 36), serve, segundo o manifesto, a prevenir 

o «cérebro» da juventude que, assim tornado «Consciência», 

se sublima em «Vontade para regular ou favorecer as 

condições naturais», que «ficam intactas» (Negreiros 2006, 

37). À luz dos bailados russos, «explicativ[os] dos aspectos 

gerais e sintéticos dos sentimentos» — cuja «série completa» 

sublinha à partida a atenção concedida ao «espontâneo», 

ao «infantil», ao «hesitante», ao «ingénuo», à «intuição», ao 

«gesto», ao «puro», e finalmente, à «invenção» (Negreiros 

2006, 36) — Almada parece enunciar, como meio de 

aceder à fonte de uma identidade que se procura, a via da 

Ingenuidade. Ora os três desenhos para A Rainha Encantada, 

gerados no seio das representações lisboetas da companhia 

de Diaghilev, sob a influência de uma obra de cariz 

nitidamente primitivista, parecem constituir os primeiros 

passos de Almada rumo à (des)aprendizagem ingénua que, 

prenunciada n’Os Bailados Russos em Lisboa viria a marcar 

profundamente a futura obra do artista.

Tendo assistido às tumultuosas representações lisboetas 

da companhia de Diaghilev, e notoriamente marcado pelo 

seu vanguardismo, Almada recobra a sua antiga avidez 

de bailado (de que os projectos expostos nas tábuas 

bibliográficas das suas obras de então e nas cartas que 

escreve a Sonia Delaunay são testemunha) actualizada num 

palco de intervenção outro, mas tal-qualmente enraizado 

na modernidade, que a cena do performer futurista. 

Os figurinos para A Rainha Encantada, que nos evocam 

também a arte de Sonia Delaunay — nomeadamente os seus 

«costumes simultâneos […] cujas maravilhas ainda vivem 

orientalmente aplaudidas nos meus olhos de peregrino»25, 

segundo palavras de Almada — retomam, aliás, a ideia 

antiga de «faire des ballets russes — danses simultanées — 

avec un costume de couleurs fait par Madame [Delaunay]» 

(Ferreira 1981, 93) e o desígnio, apresentado nas tábuas 

bibliográficas almadianas, de criar um «Ballet véronèse 
et bleu, […] Suite-Style des métal-couleurs»26 dedicado à 

artista.

O relevo que Almada confere aos espectáculos 

organizados em Abril de 1918 por Helena Castelo Melhor, 

e muito particularmente à Princesa dos Sapatos de Ferro, 
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27  «Vida Elegante / bailados / Uma soberba 
festa d’arte». 26.03.1918. O Dia: 2.

28  A polémica ocupa as páginas do Diário de 
Lisboa entre 27 de Abril e 7 de Maio de 1925.

29  «Uma questão de arte / Foi preso a seu 
pedido Almada Negreiros por não querer 
bailar no Teatro de S. Carlos». 27.04.1925. 
Diário de Lisboa: 5.

30  «Música / A Orquestra Sinfónica de Madrid 
e uma carta de josé de Almada Negreiros». 
27.04.1925. Diário de Lisboa: 2.

31  «O caso do bailado “Princesa dos Sapatos 
de Ferro” / Almada responde à carta de rui 
Coelho». 4.05.1925. Diário de Lisboa: 2.

visivelmente marcados, como se viu, pela influência dos 

bailados mais modernos produzidos por Diaghilev em 

Lisboa, transparece numa entrevista concedida pelo artista, 

pouco antes da estreia, ao jornal O Dia, e nos textos da 

polémica que, no âmbito da reposição d’A Princesa dos 
Sapatos de Ferro em 1925, o oporia a rui Coelho nas páginas 

do Diário de Lisboa.

A primeira fonte, até aqui ausente da bibliografia 

almadiana, destaca o espectáculo do quadro puramente 

amador e aristocrático em que nasce, factor que, ainda hoje, 

enturva a produção de Almada no domínio da dança:

«É sobretudo [isto] que eu pretendo tornar bem evidente. 

É que muito pouca gente […] sabe a alta significação 

desta festa, quer pelo sentido aristocrático, quer pela sua 

intenção de arte. entre esses poucos que compreenderam 

esta bela iniciativa estão os artistas que colaboram com a 

organizadora […]. / a nossa festa não é propriamente uma 

festa de amadores e não o é porque d. helena de Castelo 

melhor escolheu para a dirigirem artistas profissionais dos 

que mais evidência têm atingido, no portugal que aparece. 

este gosto da organizadora é que eu pretendo que não 

deve passar despercebido ante os olhos da sociedade 

portuguesa, porque significa a extraordinária vantagem de 

fazer de uma festa de caridade um esplêndido espectáculo 

de arte jovem e enobrecida. É esta a minha opinião: não se 

deve usar a caridade senão por uma intenção nobre ou de 

beleza. parece‑me ser esta a opinião de d. helena Castelo 

melhor.»27

Os acontecimentos que envolvem a reposição d’A Princesa 
dos Sapatos de Ferro em 192528, largamente conhecidos, 

demonstram manifestamente o valor que Almada atribui 

à produção de 1918 e a importância que confere ao seu 

papel de coreógrafo e de bailarino. Lembremos que no dia 

da estreia Almada se recusaria a dançar, entregando-se 

à prisão em sinal de protesto29, por considerar que rui 

Coelho, «tendo tomado por palavra a responsabilidade da 

montagem do bailado» — criado «em colaboração com o 

arquitecto josé Pacheco e comigo!» — estava «afinal iludido 

acerca da extensão e do valor dessa responsabilidade» 

faltando-lhe «conhecimento […] sobre a arte daqueles com 

quem tem necessidade de colaborar»30. A violenta oposição 

de Almada — que recorda «o espectáculo organizado por 

D. Helena Castelo Melhor, de que fazia parte o presente 

bailado, representação essa que foi sem mais nem menos 

do que a noite mais entusiástica da minha vida»31 — a rui 

Coelho, que considera o artista um simples executante numa 

obra exclusivamente sua, prossegue nas páginas do Diário 
de Lisboa. é enquanto encenador de um espectáculo por 

ele animado visualmente, pelos seus figurinos, e fisicamente, 

pelos gestos que cria e que interpreta, que Almada 

intervém na polémica, defendendo o palco que, depois das 

fulgurantes aparições do panfletário «futurista», se torna 

lugar privilegiado de uma acção artística essencialmente 

performativa.

A cena dos bailados portugueses representados em Abril 

de 1918 no Teatro de São Carlos constitui, finalmente, o 

campo onde floresce o «Club das Cinco Cores», composto 
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32  Note-se que o espectáculo também contou 
com a participação de Maria Teresa Morais da 
Silva Amado.

33  «bailados / O Jardim de Pierrette 
[entrevista]». 20.06.1918. Diário Nacional: 3.

por Almada, Maria da Conceição de Mello breyner (a Tatão), 

Maria Adelaide burnay Soares Cardoso (a Lalá), Maria josé 

burnay Soares Cardoso (a zeca) e Maria Madalena Morais 

da Silva Amado (a Tareca). Estas meninas, dançarinas do 

Bailado do Encantamento e d’A Princesa dos Sapatos de 
Ferro, tomariam o lugar de rui Coelho e de Pacheco no 

palco das criações baléticas de Almada e tornar-se-iam o 

centro da produção ingénua do autor.

 No dia 21 de junho de 1918, Tareca, Lalá, Tatão e 

zeca32 dançam, no âmbito de uma festa de caridade, o 

bailado-Mímico de josé de Almada Negreiros intitulado 

O Jardim da Pierrette. A música é de Grieg e de Chopin e 

o argumento de Tareca. Almada é o autor da coreografia, 

do cenário, dos figurinos e de um programa ilustrado. Na 

véspera da estreia d’O Jardim da Pierrette Almada concede 

uma entrevista ao Diário Nacional, que elucida a génese da 

sua obra:

«sim senhor, é verdade que vai exibir‑se mais um bailado 

meu. […] imediatamente depois do extraordinário 

sucesso de s. Carlos […] fui convidado pelas gentilíssimas 

intérpretes de o Jardim da Pierrette, a colaborar com 

elas num bailado feito por nós. Foi o que sucedeu: O 

bailado não é exclusivamente meu, nem exclusivamente 

delas; o bailado é meu e delas, é nosso. […] as minhas 

intérpretes são nem mais nem menos do que esse talentoso 

conjunto das meninas na cena do Jardim com que abria o 

2.o acto do Bailado do encantamento. durante o esforço 

inacreditável que eu despendi com os ensaios reparei 

com regozijo que alguém me fazia justiça. esse alguém 

eram as mais pequeninas. Foi então que me convidaram a 

colaborar com elas num bailado que fosse exclusivamente 

nosso, num bailado em que o público não tivesse dúvidas 

absolutamente nenhumas de que era apenas o nosso valor, 

sem intervenção estrangeira, que dominava o palco. […] / 

há dias, depois de um ensaio de apresentação […], alguém 

que me veio felicitar convictamente confessou‑se‑me 

inteiramente subjugado pelo desempenho das petizas e 

comentou: não há dúvida que uma criança é um mundo 

inteiro! então, coube‑me a vez de rectificar e expliquei‑lhe 

que a sua frase poderia estar muito a par da verdade mas 

que, além disso, as minhas gentis intérpretes não eram 

bem um símbolo de crianças […] [,] eram uma excepção 

ao valor de crianças, porque tinham além de crianças o 

verdadeiro valor de origem sã e completa. eu próprio fico 

maravilhado quando tantas vezes penso neste acaso, talvez 

único em todos os tempos, de cinco crianças de valores 

tão independentes se terem encontrado numa intensíssima 

vontade de acordo entre elas e de acordo com os meus dez 

anos de arte.»33

Neste texto, Almada sublinha a relevância do bailado 

no quadro da sua produção artística, destacando-o 

voluntariamente das representações «estrangeira[s]» dos 

bailados russos, e o carácter colaborativo de um espectáculo 

que, elaborado em conjunto pelo artista e pelas jovens 

bailarinas, atesta de um interesse nascente pela criação 

infantil (que não é alheio à influência do primitivismo plástico 
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34  Cf. nota n.o 5.

35  Carta de Almada aos membros do «Club 
das Cinco Cores», datada de «Paris 24 Maio 
1919 29 rue Singer / Passy / Paris — 16e».

36  bNP Esp. D8.

37  Carta de Almada aos membros do «Club 
das Cinco Cores», datada de «Paris 24 Maio 
1919 29 rue Singer / Passy / Paris — 16e».

e coreográfico de Larionov e Massine). A participação de 

Almada, como membro do júri da secção de artes plásticas, no 

Salon Infantil organizado por rui Coelho e por josé Pacheco 

no Grémio Literário, entre 25 de Maio e 27 de junho de 1918 

(na mesma época em que se estreia O Jardim da Pierrette), 

testemunha desta mesma atenção. O artista associa-se, 

assim, ao desígnio dos seus companheiros que «entenderam 

promover esta exposição», não só «como forma de nas 

novas camadas criar o ambiente próprio à compreensão 

das modernas correntes da ideia Europeia, em que Portugal, 

num forte ressurgimento da NOSSA GErAçãO, comunga», 

mas também, «como primeira tentativa de conhecimento 

das tendências espontâneas da raça, a que se deve a maior 

atenção por nelas residirem os bons elementos da criação 

artística» (Pacheco e Coelho 1918, 1).

As cartas que Almada envia a Lalá, zeca, Tatão e Tareca, 

assim como o diário íntimo da primeira34, permitem-nos não 

só determinar o alcance do Jardim da Pierrette, pressentido 

na entrevista ao Diário Nacional, e descobrir que a dança 

continua, bem após o espectáculo da Trindade, um palco 

de experimentação e de jogo relevante para Almada, mas 

também sublinhar a estreita relação que existe entre o «Club 

das Cinco Cores» e a génese da Ingenuidade.

Citemos algumas palavras que mostram o entusiasmo de 

Almada pelo Jardim da Pierrette e pelo «Club das Cinco 

Cores», criado no contexto da representação do bailado:

«recordo ainda os nossos ensaios, sobretudo os do 

Jardim da Pierrette no palco da trindade. […] Foi aí que 

foi fundado O nosso Club, nascido de tanta alegria, esse 

clubinho de 5 pessoas que amanhã serão os maiores de 

todos entre os portugueses. […] aqui em paris por toda a 

parte onde eu vou só vejo […] s. Carlos, s. Carlos, s. Carlos, 

trindade, trindade, trindade, trindade, trindade, trindade. 

[…] Viva o nosso Club! Viva a tareca, viva a tatão, viva a 

Zeca, viva a lalá!»35

A correspondência referida — que nos informa da intenção 

de recriar A Princesa dos Sapatos de Ferro em Paris e 

que Almada terá assistido aos bailados russos na capital 

francesa — dá-nos ainda conta de dois projectos de bailado, 

Nau Catrineta e A Carruagem, ambos desenvolvidos no 

âmbito do «Club». Do segundo, cujo título surge numa nota 

bibliográfica conservada pela biblioteca Nacional36 entre 

as realizações de Almada como coreógrafo e encenador, 

e que estaria praticamente concluído em 1924, Almada 

oferece-nos, aliás, uma pormenorizada descrição.

As cartas de Almada a Lalá mostram-nos que o artista 

segue atentamente a criação das suas jovens amigas — «Eu 

preciso de saber o que fazem vocês, o que vocês inventam» 

— cuja amizade é o seu «maior estímulo para Arte», uma 

verdadeira «inspiração»37 e o terreno fecundo em que 

germina a sua própria criação, marcada, doravante, pela 

identidade (re-)encontrada do artista-menino:

«O único verdadeiro amigo que tenho tido é a arte. ela sim 

é minha verdadeira amiga. brincamos juntos todo o santo 

dia, desde manhã até à noite. ela diz‑me coisas novas todos 



RHA 02 446 AlMADA, os bAilADos Russos E o «Club DAs CiNCo CoREs»DOSSIER 

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

38  Carta de Almada a Maria Adelaide burnay 
Soares Cardoso (Lalá), datada de «Paris 29 
Fev 20 3 r. Laffite».

39  Os quatro números desta revista fazem 
parte da colecção do Centro de Arte Moderna 
da Fundação Calouste Gulbenkian (DP243, 
DP244, DP245 e DP246).

os dias e ensina‑me coisas lindíssimas. estou mais bebé do 

que nunca. tenho muitos papéis de cores e faço comboios 

e vapores com muito fumo e que vão viajar muito longe, 

ao sol. Já conheço quase todas as linhas e todas as cores. 

estou verdadeiramente contente. gosto imenso de estar 

sozinho com os meus lápis: é quando estou mais perto de 

vocês. Já consigo fazer coisas que eu gosto, em desenho. 

[…] agora sou todo para a arte. […] trabalho com toda a 

alegria, todo o dia: faço 5 a 6 desenhos por dia e escrevo 

coisas e também faço negócios para ganhar dinheiro 

para comprar muito papel branco e muitos lápis e muitos 

pincéis e muitas cores: uma riqueza! Faço muitos cavalos 

de circo com amazonas e bailarinas e palhaços e público e 

bombeiros. Ontem fiz o retrato de uma menina em cabelo 

com a perna traçada. Faço as coisas muito claras. estou 

contente. Fiz uma garrafa tão parecida que o quadro caiu 

no chão e só a garrafa é que se partiu. Foi uma pena. estou 

a preparar as minhas coisas para ir a portugal. se não fosse 

o nosso Club não pensava em portugal antes de 10 anos. 

[…] Viva o nosso Club! Coitadinhos dos outros. eu estou 

cada vez mais eu; tão eu que já me encontrei: gosto de 

tudo o que está assinado almada.»38

Através desta vasta correspondência desvenda-se 

grande parte da obra de Almada representativa da poética 

da Ingenuidade, profundamente enraizada, assim, neste 

teatro de experimentações infantis. Os manuscritos dos 

poemas Os Ingleses Fumam Cachimbo e La lettre, são-nos 

revelados nestas cartas. Descobrem-se, graças às suas 

páginas, inúmeros textos inéditos. Uma versão variante do 

poema Histoire du Portugal par cœur, cujo título remete 

directamente para as quatro amigas de Almada, Histoire 
du Portugal par cœur et au hasard écrite par moi pour mes 
quatre cousines, surge nas páginas da revista manuscrita 

parva39, porta-voz, segundo outra carta de Almada, das 

ideias do «Club das Cinco Cores»:

«tenho imensas coisas a propor ao nosso Club. […] [p]or 

exemplo, a criação de um órgão representativo das ideias 

da nossa agremiação, que será um jornal onde apenas têm 

direito de colaborar os sócios fundadores do Club e os 

sócios eleitos por unanimidade entre os sócios fundadores. 

este jornal será escrito em original com as datas de lisboa 

e paris conforme as residências dos autores. […] entre 

as várias secções do jornal haverá um ou vinte folhetins, 

anúncios luminosos d’espírito e de piada, coisas para 

a gente se perder de riso, coisas para fingir que é para 

chorar, […] poesia maluquíssima, correspondência diária de 

paris por diabo verde, entrevistas com cavalgaduras, […] 

invenções de jogos para brincar dentro de casa quando 

chove no jardim […] secção da estupidez livre, secção de 

máximas filosóficas inventadas por nós […], secção triste 

com versos ao contrário e as rimas de pernas para o ar, 

[…] secção de versos inventados por cada um de nós, 

versos feitos com fósforos ardidos, com bocadinhos de 

pó d’arroz e pedaços de cabelos de meninas apaixonadas, 

versos feitos com cordas de vapor e água salgada; secção 

de fantasia perdulária a vapor sem válvulas de segurança, 
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40  Carta de Almada aos membros do «Club 
das Cinco Cores», datada de «Paris 24 Maio 
1919 29 rue Singer / Passy / Paris — 16e».

41  Carta de Almada a Maria Adelaide burnay 
Soares Cardoso (Lalá), datada de Lisboa «1 
Fev. 21».

etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc... O jornal pode ter 

tantas páginas quantas a gente quiser desde 1 até infinitas. 

É proibido o número ímpar de páginas. O título ainda não 

está inventado mas ficará resolvido de acordo entre nós 5. 

O título será qualquer coisa parecida com qualquer coisa 

conhecida como por exemplo: jornal, tinteiro, garrafa, 

nove, dez, zero, azul, mar, helena Castelo melhor, bailado, 

sim, não, talvez, vinte‑sete, azeite, aranha, arame, prego, 

mastro, maestro, batuta, estúpido, idiota, poeta, patriota, 

etc, etc. O título pode ser também uma palavra inventada 

ou uma palavra estrangeira ou pode não ter título o jornal. 

não é obrigatório ter título e se tiver não é obrigatório vir 

ao princípio, pode vir onde a gente quiser, no meio, no fim, 

ao lado, à banda, atravessado, uma letra em cada página, 

etc, como a gente muito bem quiser. enfim é um jornal de 

futuro o jornal d’o nosso Club.»40

A própria Invenção do Dia Claro, singularmente verde 

porque esta é a cor de Almada, manifesto de uma 

Ingenuidade em que o autor «procura comunicar a 

“inocência” de uma visão depurada, infantil e quase primitiva 

da realidade» «através de um tom claro e de umas formas 

simples» (Sapega 1992, 79) surge, finalmente, intimamente 

ligada ao «Club das Cinco Cores»:

«[lalá,] Você sabe muito bem que a invenção do dia Claro 

não é senão a minha imensa amizade pelo nosso Club, 

por quem vivo! Você há‑de forçosamente reparar que 

cada palavra da invenção do dia Claro pensa em si e nos 

do nosso Club. […] enfim, o livro é para o nosso Club [..]. 

[…] O que é facto é que eu não teria pensado nunca em 

escrever a invenção do dia Claro, plo menos da maneira 

como a escrevi, se não fosse a intenção de a escrever 

para os meus maiores amigos do nosso Club. […] não se 

esqueça — a invenção do dia Claro é nossa!»41

A importância, para Almada, do contacto com os 

bailados russos, excede os limites da produção do artista 

no domínio específico da dança. Marcado pelo primitivismo 

visual e coreográfico de Larionov e Massine, que trazem 

Sol da Noite a Lisboa, é na esteira das representações 

portuguesas da companhia de Diaghilev, no âmbito dos 

espectáculos promovidos por Helena Castelo Melhor, que 

Almada conhece as pequenas bailarinas que viriam, com ele, 

a compor o «Club das Cinco Cores». Originalmente campo 

de experiências baléticas, o grupo tornar-se ia, como nos 

mostram as cartas (inéditas) de Almada a Maria Adelaide 

burnay Soares Cardoso, a cena privilegiada da busca e da 

criação da Ingenuidade almadiana.
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resumo 

O texto A Radiotelefonia e o Teatro apresenta-se como “palestra 
radiofónica pela Emissora Nacional”, lida em 1935. À semelhança 
de tantas outras palestras que Almada Negreiros proferiu aos 
microfones das rádios, desconhecem-se registos áudio do que 
terá chegado aos ouvintes. Não temos a voz de Almada para 
preencher com a sua eloquência as entrelinhas deste acto 
comunicativo. Mas temos o dactiloscrito inédito, localizado 
no espólio do autor, que vem acrescentar alguns pontos ao 
conhecimento das noções que Almada definiu sobre a expressão 
e a linguagem das artes — entre elas, o teatro. 

PAlAvrAs chAve
TEATrO rADIOFóNICO | TEATrO | PALESTrA | ESPECTáCULO 
| EMISSOrA NACIONAL

ABsTrAcT

The text “radiotelephony and Theatre” presents itself as a 
“radiophonic lecture broadcast on Emissora Nacional (National 
broadcasting Service)”, read in 1935. As with many other radio 
lectures presented by Almada Negreiros, an audio record of what 
the listeners heard is not known. We lack Almada’s eloquent voice 
to complete the meaning of the communication. Nevertheless, 
the unpublished dactylo-script of the lecture has been discovered 
in the literary estate of the author, adding some new information 
to what we already know of the concepts defined by Almada 
concerning the expression and language of the arts — namely the 
theatre. 

key words
rADIOPHONIC THEATrE | THEATrE | LECTUrE | PErFOrMANCE 
| NATIONAL brOADCASTING SErVICE

sílviA lAureAno cosTA
IELT | FCSH/UNL 
Doutoranda em Estudos Portugueses

a radioteLeFoNia 
e o teatro: 
uma palestra 
radiOFÓniCa de 
almada negreirOs

ver vídeo

http://revistaharte.fcsh.unl.pt/rhaw2/rhaw2_print/SilviaCosta.pdf
https://youtu.be/0K23iZSz000


RHA 02 450 A RADiotElEFoNiA E o tEAtRo: uMA PAlEstRA RADioFÓNiCA DE AlMADA NEGREiRosDOSSIER 

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1  Boletim da Emissora Nacional, n.o 1, Agosto 
1935, p. 81.

2  A primeira fase de inventário do espólio 
à guarda dos herdeiros remonta ao ano 
2000. No entanto, desde 2011 que este 
trabalho tem sido desenvolvido de forma 
sistemática através do projecto Modernismo 
online (IELT — FCSH/UNL), do qual faço 
parte, coordenado pelo Professor Doutor 
Fernando Cabral Martins e financiado pela 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia e 
pela Fundação Calouste Gulbenkian.

A Radiotelefonia e o Teatro é o título da palestra que 

Almada Negreiros, em Agosto de 1935, leu aos 

microfones da Emissora Nacional e que, por se encontrar 

inédita, a seguir se transcreve.

Em 1933, começaram as emissões experimentais desta 

estação de rádio, tornando-se regulares em Agosto de 

35 por interesse e intermédio do Estado Português. 

No entanto, os arquivos da rádio não conservaram o áudio 

desta palestra de josé de Almada Negreiros. A contenção 

de custos inviabilizava gravações frequentes e, por vezes, 

uma gravação substituía outra na mesma bobine. Por 

esse motivo, dos primeiros anos da Emissora Nacional 

subsistem principalmente os discursos pronunciados por 

personalidades afectas ao regime. Sem o registo da voz de 

Almada Negreiros, a certeza de que disse esta palestra aos 

microfones da rádio foi-nos dada pelo Boletim da Emissora 
Nacional, que começou a ser publicado precisamente no 

mês da sua abertura oficial e no qual ficaram registados 

os principais momentos da programação desta estação. 

A lista de palestrantes que passaram pela Emissora Nacional 

naquele Agosto é extensa e, ao lado de nomes como Irene 

Lisboa, Henrique Galvão (o director deste Boletim), Luiz 

de Freitas branco, Fernando Amado, entre outros, surge 

o de josé de Almada Negreiros com “A radiotelefonia 

e o Teatro”1 — texto que acaba por não ser publicado 

no Boletim, ao contrário do que acontece com outras 

palestras. 

Antes de chegarmos a esta informação, A Radiotelefonia 
e o Teatro era apenas o título de um documento batido à 

máquina, com emendas manuscritas existente no espólio 

documental e artístico de Almada Negreiros. 

O trabalho de recolha, inventariação, digitalização e 

estudo que tem vindo a ser realizado sobre uma parcela 

considerável dos espólios de josé de Almada Negreiros e de 

Sarah Affonso tem-se revelado determinante para localizar 

alguns documentos, investigar outros e ir completando 

este puzzle extenso, heterogéneo e disseminado por várias 

colecções2.

Ora, o que se sabia sobre este texto? quase nada. Nas 

informações cronológicas disponíveis sobre o autor não 

havia qualquer referência à apresentação desta palestra. Era 

como se nunca tivesse sido dita. Não obstante, Nuno júdice, 

no prefácio à edição fac-similada da revista Sudoeste, refere 

que um texto de Almada Negreiros, intitulado “A Telefonia 

e o Teatro”, iria fazer parte do quarto número da Sudoeste 

(júdice 1982, VI) — revista essa que nunca foi publicada, mas 

que chegou a estar em preparação. Segundo as informações 

que este estudioso apurou junto de Dario Martins, amigo 

de Almada e administrador da Sudoeste, estavam já 

reunidos textos de vários autores como António Pedro, 

branquinho da Fonseca, Cecília Meireles, Fernando Amado, 

Fernando Pessoa, Pardal Monteiro, raul Leal, entre outros. 

Nesta edição fac-similada, foram incluídos dois dos textos 

destinados à Sudoeste 4, mas não o de Almada Negreiros. 

De destacar ainda que, no espólio do autor, junto do 

dactiloscrito se encontra a prova tipográfica de uma possível 

versão final. O que nos leva a afirmar que estava prevista a 

sua publicação eminente, quer fosse no embrionário número 

quatro da Sudoeste, quer fosse no próprio Boletim da 
Emissora Nacional. Curiosamente, as características físicas 

destas provas, cor e dimensões do papel, assemelham-se 

às das duas publicações referidas. Mas, até à data, 
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3  Publicada com comentários acrescentados, 
segundo o próprio Almada, na revista 
Sudoeste 2 (Outubro de 1935). De acordo 
com a notícia de imprensa (Diário de Notícias, 
19 de Outubro de 1934), esta palestra foi 
dita na Emissora Nacional a 18 de Outubro 
de 1934, ainda durante o período de 
experimentação desta rádio. 

4  A partir deste ponto, todas as citações do 
texto A Radiotelefonia e o Teatro são feitas a 
partir do dactiloscrito.

desconhece-se qualquer publicação deste texto — tanto em 

vida do próprio Almada, como postumamente.

Passemos à palestra propriamente dita.

uma nova linguagem de arte
quando, em 1935, Almada Negreiros profere esta palestra 

na rádio, o seu nome ecoa com familiaridade pelas telefonias 

de muitos dos ouvintes: artista, pintor, desenhador, poeta, 

conferencista... Almada regressa, em 1932, da sua estadia de 

cinco anos em Madrid e conquista um lugar de visibilidade 

no meio artístico português; é regularmente acompanhado 

pela imprensa, principalmente a lisboeta, e pela rádio 

que parece atribuírem-lhe um estatuto de persona grata, 

a avaliar não só pela cobertura dada à sua criação artística, 

como pelas entrevistas e pelas comunicações que lhe 

pedem. 

Almada Negreiros abordou nesta palestra a relação entre 

a radiotelefonia e o teatro; pertinente a vários níveis: por 

um lado, o orador já havia mostrado o seu fascínio pelas 

artes do palco e, por diversas vezes, discorrido sobre a 

linguagem do teatro — pense-se, por exemplo, em Pierrot 
e Arlequim, de 1924, ou na palestra “O Cinema é uma Coisa 

e o Teatro é Outra”, de 19343; por outro, a problemática em 

causa constituía uma preocupação premente para todos 

os que, naquela época, se ocupavam com os mundos da 

radiodifusão. Poucos anos mais tarde, em 1939, Carlos 

queiroz assina a crónica quinzenal “O Problema do Teatro 

radiofónico”, no Rádio Nacional (periódico que substitui 

o Boletim da Emissora Nacional), fazendo uma reflexão 

aprofundada à volta das principais questões levantadas por 

este tipo de teatro. 

A consolidação das emissões de rádio em Portugal 

criou a necessidade de se estabelecer uma programação 

diversificada, com grelhas que satisfizessem as exigências 

dos ouvintes, ainda que dentro das linhas estabelecidas 

pelo regime político. Para além da música, faziam parte 

dos programas de entretenimento da Emissora Nacional as 

leituras e a recitação, os espectáculos de “music-hall” e a 

transmissão de peças de teatro. 

Para Almada Negreiros, pensar a presença do teatro 

na telefonia é, desde logo, equacionar a eficácia e as 

fragilidades de uma nova linguagem capaz de criar a ilusão 

da arte. 

Nesta palestra, o autor abre com a constatação de que 

o teatro, em geral, não se pode subjugar às linguagens das 

outras artes, caso contrário, corre o risco de ser qualquer 

coisa de indefinido:

O teatro tem incorrido no desaire de expressar‑se pelos 

modos próprios do cinema e o mesmo quanto ao cinema; 

quem não sofreu já a fadiga dos programas de cinema 

a fotografarem enredos e diálogos como no teatro? mas 

antes do aparecimento do cinema, já o teatro tinha pecado 

mortalmente deixando‑se subjugar pela maneira própria do 

romance e do folhetim.4

E aqui começam as questões estruturantes desta palestra, 

que se prendem com a transposição da linguagem de uma 

arte para outra: o teatro e a telefonia. 

Almada nega a existência de linguagens estanques. Mas 

se, segundo as suas próprias palavras: “não é necessário 

impor cânones aonde os limites estejam inconfundíveis”, 



RHA 02 452 A RADiotElEFoNiA E o tEAtRo: uMA PAlEstRA RADioFÓNiCA DE AlMADA NEGREiRosDOSSIER 

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

torna-se determinante circunscrever esses mesmos limites 

para que a transposição artística não seja apenas o subjugar 

de uma arte a outra arte. E isto aplica-se, desde logo, na 

relação do teatro com o cinema, assim como da pintura com 

a fotografia ou em qualquer expressão de arte que procure 

a transposição de linguagens — questões levantadas já em 

“O Cinema é uma Coisa e o Teatro é Outra”. O importante, 

segundo Almada, é não abandonar a Poesia presente na 

essência de cada arte; só desse modo se conseguirá manter 

a unidade, mesmo na diversidade de diálogos entre as 

diferentes linguagens de arte. 

a nefasta influência da expressão de qualquer arte sobre 

outra, de linguagem de arte sobre outra, tem o seu cúmulo 

de desastre na separação que se faz da poesia e todas as 

outras artes. Qualquer dicionário nos ensina que a poesia 

é a arte de fazer versos. Claro que versos só se podem 

fazer com as palavras. mas não é apenas com versos que se 

pode fazer poesia. a poesia é a verdadeira alma de toda e 

qualquer arte, de toda e qualquer expressão das linguagens 

da arte. e é até mesmo o seu sentido, a sua expressão de 

poesia, o que torna independente cada uma das várias 

linguagens da arte. 

Delimitando a sua poética, o teatro conseguirá 

expandir-se, obedecendo aos desígnios da imaginação 

humana pois, nas palavras de Almada: 

dentro do próprio teatro não há uma expressão única de 

linguagem cénica. O teatro é ainda muito mais do que nós 

já hoje conhecemos. as suas possibilidades dentro dos 

limites do teatro são inesgotáveis e exigem apenas que as 

imaginações individuais a elas se subordinem.

Com esta convicção, Almada assegura que o teatro 

terá muito a ganhar com a telefonia — trata-se, afinal, 

da possibilidade de criar uma nova linguagem de arte. 

O desafio consiste em fazer teatro usando o processo de 

conduzir o “som à distância” — sem que isso seja apenas 

transmitir uma peça de teatro pela rádio a partir de uma 

sala de espectáculos, como era comum na época. Mas, 

ainda que a criação de um novo conceito de teatro seja um 

repto interessante, não está a ter, para Almada Negreiros, os 

efeitos desejados: 

(...) oxalá o fizessem assim aqueles que se têm utilizado da 

telefonia para nos dar teatro. pegam no teatro tal qual o 

encontram e parece‑lhes o bastante dizê‑lo pela rádio para 

que logo a alguém pareça aquilo teatro radiofónico. 

O teatro radiofónico não está a criar a “ilusão da arte”, 

condição inerente à concepção estética de Almada:

as verdadeiras maçadas da rádio têm sido as peças teatrais 

que nos transmitem de vez em quando, acompanhadas por 

ruídos realistas com o fim louvável de nos chegarem mais 

perto dos lugares de acção.

“E a arte é mais do que apenas o conhecimento da 

natureza, é também a imaginação humana” — recorda o 

autor na palestra “O Cinema é uma Coisa e o Teatro é Outra” 

(Negreiros 1935, 17). Nesta perspectiva, o teatro radiofónico 
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só conseguirá chegar ao ouvinte através da ilusão — o único 

meio para criar imagens a partir das vozes e dos sinais 

sonoros. A ausência do lado visual constitui a primeira 

grande limitação do teatro radiofónico; mas, ao mesmo 

tempo, o principal impulso à sua criação:

Ora o teatro é essencialmente espectáculo. a palavra 

espectáculo está estreitamente ligada à palavra teatro. 

ambos atraem a atenção pela vista. Como levar então o 

espectáculo de teatro ao cego aparelho da rádio? 

Como se consegue um bom espectáculo de teatro 

radiofónico? é a pergunta que Almada faz reverberar nos 

microfones da Emissora Nacional. E o autor da Direcção 
Única não sugere qualquer fórmula — simplesmente 

reconhece que o teatro radiofónico que é ouvido no nosso 

país, em 1935, não está a resultar. 

parece desagradável, e sobretudo sendo eu verdadeiro 

entusiasta de toda e qualquer linguagem de arte, ter aceite 

o convite da emissora nacional para falar sobre telefonia 

e teatro e apresentar‑lhe pessoalmente este resultado tão 

negativo. 

Ainda assim, Almada acredita que o teatro poderá existir 

na telefonia, sem ser necessário subjugar-se às restrições 

da rádio ou anular a poesia da sua própria linguagem de 

arte. Mas, para tal, num exercício de meta-reflexão, o teatro 

radiofónico deverá avaliar as suas debilidades e antecipar 

modos próprios de comunicar com os ouvintes.

assim como às vezes vamos ao cinema, não [só] para 

tornarmos a ver um determinado filme que gostamos 

de seguir de novo, como para depois de passada já 

toda a surpresa da novidade da estreia podermos então 

serenamente meditar os segredos da manufactura, (...) 

assim também ao escutar a rádio devemo‑nos adiantar aos 

futuros autores do teatro radiofónico, analisando a maneira 

como se conjugam os nossos sentimentos humanos com os 

sons emitidos longe dos nossos ouvidos e tornando a nossa 

imaginação ao seu dispor.

Portanto, o teatro radiofónico encontrará a sua linguagem 

de arte quando conseguir transportar o ouvinte para um 

outro universo, o da ilusão, e não para um palco de teatro ou 

um estúdio de rádio. 

Antes de terminar esta sua palestra, Almada Negreiros 

anuncia uma outra mudança que estaria para breve — 

a chegada da televisão (o que de qualquer modo só 

aconteceria em Portugal, em 1956) — e que iria recriar a 

linguagem do teatro. Para além do som, o teatro televisivo — 

ou o “espectáculo radiofotofónico”, como o designa Almada, 

conquistará a imagem, chegando pela vista à imaginação de 

cada espectador. 

Por enquanto conhecemos apenas a voz da T.S.F. 

amanhã conheceremos também os olhos da t.s.F. e 

uma vez conjugadas a voz e os olhos da t.s.F., o som e a 

imagem emitidos conjugadamente longe dos espectadores, 

é bem fatal que os artistas estejam já capazes de serem os 

autores dessa nova linguagem da arte. 
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Em 1935, A Radiotelefonia e o Teatro foi uma palestra 

radiofónica, com os ritmos e as pausas modelados pela 

voz de Almada Negreiros através dos microfones. Os seus 

ouvintes apreenderam este texto pelos sons e pelos silêncios 

e a forma como foi lido terá, inevitavelmente, influenciado 

no modo como foi entendido. Hoje, A Radiotelefonia e 
o Teatro é apenas um texto escrito, sem as virtualidades 

performativas do texto dito. E mesmo que seja lido em voz 

alta, não voltará a ter o timbre interpretativo que o próprio 

Almada, um dia, lhe imprimiu. Apesar disso, enquanto texto 

escrito, a palestra A Radiotelefonia e o Teatro cumpre hoje, 

ainda que de um modo muito particular, o desígnio de nos 

transportar para a problemática da linguagem das artes. E, 

sendo um texto inédito, tem em si a novidade das afirmações 

de Almada que em muito contribuem para o desenho da sua 

estética de teatro. 

Em 1935, Almada é voz para os ouvintes que o imaginam 

na eloquência do seu discurso. Mais tarde, em 1969, Almada 

é voz e gestos para todos os telespectadores que o vêem no 

programa zip-zip, na ilusão do pequeno ecrã. 

Da rádio para a televisão, tal como previa, a palavra 

concretiza-se como espectáculo — já que “o espectáculo é 

ver, ver”. 

E qual menino de olhos de gigante, Almada vê na 

linguagem das artes o palco para criar — exclusivamente sob 

a batuta da imaginação.
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5  Texto inédito. 
A transcrição 
segue os critérios 
estabelecidos pela 
equipa editorial da 
Obra Literária de 
José de Almada 
Negreiros (Assírio & 
Alvim). São corrigidas 
gralhas evidentes e 
lapsos de pontuação. 
A ortografia é 
actualizada segundo 
as normas vigentes 
antes do novo acordo. 
Sublinhados do autor.

josé de Almada Negreiros

A radiotelefonia e o Teatro

Palestra radiofónica pela Emissora Nacional5

Foi aqui desta mesma Emissora, há tempos, uma 

palestra com o título de Teatro é uma Coisa e Cinema é 
Outra. Tratava-se do esboço dum pequeno ensaio sobre 

as características de um e do outro. Apresentava-se como 

completamente independentes nas suas linguagens próprias 

o cinema e o teatro. 

Essa palestra foi-nos previamente fácil porquanto 

dispúnhamos de dados vividos pelo teatro e pelo cinema 

para podermos assentar em definitiva acerca de um e de 

outro e estabelecer comparadamente o próprio das suas 

linguagens privativas. 

Toda e qualquer linguagem de arte tem o seu campo 

privativo de expressão própria, de modo que a transposição 

da expressão própria a uma linguagem para expressão 

própria a uma outra, desfaz imediatamente no resultado um 

efeito que talvez tivesse começado por ser legítimo. 

Não pretendo de maneira nenhuma dizer aqui que haja ou 

deixe de haver assuntos que sejam exclusivamente teatrais 

ou outros exclusivamente cinematográficos, isto é, que haja 

assuntos que não caibam no teatro por serem próprios 

do cinema e vice-versa. O que desejo afirmar é que há 

uma linguagem própria a cada arte que se expressa. (Digo 

expressar em vez de exprimir como assim desejava também 

Columbano bordalo Pinheiro). 

O teatro tem incorrido no desaire de expressar-se pelos 

modos próprios do cinema e o mesmo quanto ao cinema; 

quem não sofreu já a fadiga dos programas de cinema 

a fotografarem enredos e diálogos como no teatro? Mas 

antes do aparecimento do cinema, já o teatro tinha pecado 
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mortalmente deixando-se subjugar pela maneira própria do 

romance e do folhetim. 

Não quer isto dizer que se pretenda meter em cânones 

cada uma das linguagens em que se expressa a arte. Não 

é necessário impor cânones aonde os limites estejam 

inconfundíveis. Para o inteiro conhecimento duma unidade 

plástica impunham-se ontem os cânones porque não se 

conhecia de cada unidade senão a sua própria essência; mas 

uma vez conhecidos os seus limites já cabe dentro destes 

toda a liberdade que nessa unidade se empenhe. 

Dentro do próprio teatro não há uma expressão única 

de linguagem cénica. O teatro é ainda muito mais do que 

nós já hoje conhecemos. As suas possibilidades dentro 

dos limites do teatro são inesgotáveis e exigem apenas 

que as imaginações individuais a elas se subordinem. 

já noutro trabalho procurámos indicar como se faz 

confusão entre as várias linguagens de arte, deslocando-as 

desobedientemente de seus legítimos lugares para alheios, 

sem se atender francamente à transposição que se fez. 

Por exemplo: a literatura na pintura. A nefasta influência 

da expressão de qualquer arte sobre outra, de linguagem 

de arte sobre outra, tem o seu cúmulo de desastre na 

separação que se faz da poesia e todas as outras artes. 

qualquer dicionário nos ensina que a poesia é a arte de 

fazer versos. Claro que versos só se podem fazer com as 

palavras. Mas não é apenas com versos que se pode fazer 

poesia. A poesia é a verdadeira alma de toda e qualquer 

arte, de toda e qualquer expressão das linguagens da 

arte. E é até mesmo o seu sentido, a sua expressão de 

poesia, o que torna independente cada uma das várias 

linguagens da arte. 

Dito isto talvez nos seja mais fácil entrarmos no 

assunto do título desta palestra: a radiotelefonia e o teatro. 

O primeiro que nos parece imediato ao juntar estas duas 

palavras teatro e telefonia, é que o teatro tem diante de si 

mais uma maneira de expressar-se, e com esta maneira a 

possibilidade de criar uma nova linguagem de arte. Para isto 
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talvez que as próprias palavras nos possam ajudar: telefonia 

quer dizer o som à distância. Fazer teatro dispondo do 

processo de conduzir o som à distância há-de forçosamente 

ser meditado debaixo destas circunstâncias. Parece do 

amigo banana, mas oxalá o fizessem assim aqueles que se 

têm utilizado da telefonia para nos dar teatro. Pegam no 

teatro tal qual o encontram e parece-lhes o bastante dizê-lo 

pela rádio para que logo a alguém pareça aquilo teatro 

radiofónico. 

As verdadeiras maçadas da rádio têm sido as 

peças teatrais que nos transmitem de vez em quando, 

acompanhadas por ruídos realistas com o fim louvável de 

nos chegarem mais perto dos lugares de acção. Mas também 

é bom que se saiba que o mais perto que conseguem com 

esses estratagemas auditivos é levar os rádio-ouvintes à sala 

de emissão, isto é, não é a ilusão da arte. 

Eu próprio particularmente, em várias tentativas de 

teatro para a radiotelefonia, apesar de me ter deixado 

encantar bastante tempo por toda a gama da matéria 

plástica radiofónica, fiquei subitamente surpreendido com o 

desagradável resultado a que chegavam os meus passos os 

quais eu julgava tão bem medidos nesse sentido. 

O que aconteceu? Nada mais do que isto: ao pensar em 

telefonia e teatro pareceu-me, ingenuamente me pareceu, 

ser o factor mais importante a telefonia, mais do que 

o teatro. Porque terei eu pensado assim, tão ingénua e 

erradamente? Não o sei. Mas afinal o que é lógico é que em 

telefonia e teatro sejam estes dois factores tão importantes 

um como o outro. Há telefonia sem ser teatro como há teatro 

sem telefonia, mas o que aqui nos interessa é exclusivamente 

o teatro radiofónico. 

Ora o teatro é essencialmente espectáculo. A palavra 

espectáculo está estreitamente ligada à palavra teatro. 

Ambos atraem a atenção pela vista. Como levar então o 

espectáculo de teatro ao cego aparelho da rádio? 

Lembremo-nos de que o teatro está para a telefonia em 

razão inversa do cinema mudo para o cinema falado. Em 

cinema primeiro veio o mudo e depois o sonoro, isto é, 

estava garantido o espectáculo desde o começo e antes 

mesmo de poder completar-se com o som. 

A telefonia há-de sujeitar-se às suas próprias 

circunstâncias e nas quais o espectáculo não lhe será 

possível antes da sua aliança com a televisão. E então 

sim, a telefonia e a televisão conjugadas formarão uma 

nova linguagem de arte de teatro, com recursos e efeitos 

absolutamente inéditos. 

Entretanto, é bom não confundir a transmissão de um 

espectáculo de teatro pela rádio, com um espectáculo de 

teatro radiofónico. 

Parece desagradável, e sobretudo sendo eu verdadeiro 

entusiasta de toda e qualquer linguagem de arte, ter aceite 

o convite da Emissora Nacional para falar sobre telefonia 

e teatro e apresentar-lhe pessoalmente este resultado tão 

negativo. 

Mas simplesmente não é negativo, nem sequer por 

enquanto, até que nos chegue a televisão. 

Não só à radiotelefonia lhe cabe grandemente a 

transmissão duma imensa variedade de espectáculos que 

os rádio-ouvintes podem facilmente completar com os 

seus próprios conhecimentos e imaginação, como também, 

e principalmente, já estão em jogo inúmeros valores da 

plástica de teatro radiofónico que os futuros autores não 
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podem desconhecer desde já. Seguramente que não serão 

aqueles que se deixarão surpreender subitamente pelo 

próximo aparecimento da televisão, os que hão-de estar 

melhor preparados para a autoria do teatro radiofónico. 

Como artista responsabilizei-me por esta palestra com 

o título de telefonia e teatro e se lealmente cheguei a 

este resultado que aqui apresento não significa isto que 

pessoalmente eu tenha descaído o que seja no grande 

interesse que ponho em todas as linguagens da arte e 

entre as quais conto já como uma realidade a do teatro 

radiofónico. 

Assim como às vezes vamos ao cinema, não para 

tornarmos a ver um determinado filme que gostamos 

de seguir de novo, como para depois de passada já 

toda a surpresa da novidade da estreia podermos então 

serenamente meditar os segredos da manufactura, as 

iniciativas da “mise-en-scene”, a felicidade da “decoupage”; 

a versão do “compte-rendu” em cinematografia, em 

visualidade de “câmara”, em linguagem “fotofonogénica”; 

assim como por vezes nos é lícito o prazer de supor a 

transposição dum romance para o teatro ou para o cinema, 

(digo transposição bem entendido, isto é, fazer uma criação 

inteiramente nova do mesmo romance, mas agora para 

o cinema ou para o teatro); assim também ao escutar a 

rádio devemo-nos adiantar aos futuros autores do teatro 

radiofónico, analisando a maneira como se conjugam os 

nossos sentimentos humanos com os sons emitidos longe 

dos nossos ouvidos e tornando a nossa imaginação ao seu 

dispor. é necessário desde já entrarmos em consciência do 

que distinguirá o cinema sonoro do próximo espectáculo 

radiofotofónico. 

Por enquanto conhecemos apenas a voz da T.S.F.

Amanhã conheceremos também os olhos da T.S.F. E uma 

vez conjugadas a voz e os olhos da T.S.F., o som e a imagem 

emitidos conjugadamente longe dos espectadores, é bem 

fatal que os artistas estejam já capazes de serem os autores 

dessa nova linguagem da arte.



josé de Almada Negreiros, 
Lisboa, [196-]



resumo

Em 1957 Almada Negreiros pinta Porta da Harmonia, Relação 
9/10, O Ponto de Bauhütte e Quadrante I, pertencentes à colecção 
do Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian. 
Como conjunto, estas quatro obras reúnem alguns dos traçados 
geométricos a que o autor dedicou anos de investigação. Embora 
numa primeira abordagem possam ser vistas como pinturas 
herméticas, propõe-se com esta comunicação analisá-las a partir 
dos seus fundamentos geométricos, para um olhar renovado 
sobre as peças. A análise será feita tendo em conta o trabalho de 
organização, inventariação e catalogação do espólio do autor, que 
tem vindo a ser desenvolvido pela esquipa do projecto Modernismo 
online. A partir dos títulos das quatro obras e do reconhecimento 
de alguns dos seus traçados, foi possível identificar desenhos e 
documentos que terão servido a Almada como preparação para as 
mesmas; neste sentido será abordada a relevância de um estudo 
aprofundado sobre a investigação que o autor levou a cabo sobre 
Geometria para a compreensão da sua obra plástica.

PAlAvrAs-chAve
GEOMETrIA | PINTUrA | NúMErO | AbSTrACçãO | bAUHüTTE

ABsTrAcT

In 1957 Almada Negreiros paints Porta da Harmonia, relação 9/10, 
O Ponto de bauhütte and quadrante I, belonging to the Fundação 
Calouste Gulbenkian’s Centro de Arte Moderna collection. As 
a body of work, these four pieces congregate some of the 
geometrical constructions to which the author dedicated years 
of research. Although on a first approach they may be seen as 
hermetic paintings, in this communication we propose to analyse 
them from their geometrical foundations, for a new way of seeing 
them. This analysis takes in account the organising, inventorying 
and cataloguing, still in course, by the project Modernismo online. 
From the titles of the works and the recognition of some of their 
geometrical constructions, it was possible to identify preparatory 
drawings and documents; in this sense, the importance of an in-
depth study on the author’s investigation on geometry towards 
the comprehension of this visual work, will be addressed.
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em 1957 Almada Negreiros expõe na I Exposição de Artes 

Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), na 

Sociedade Nacional de belas Artes em Lisboa, as quatro 

obras que abordamos neste artigo. Porta da Harmonia, 

O Ponto de Bauhütte, Quadrante I e Relação 9/10 são os 

títulos, ordenados pelo autor, destas quatro pinturas a óleo 

sobre tela, de 60 x 60 cm que o Centro de Arte Moderna 

(FCG) adquiriu em 1983.

Presentemente no decurso de um Doutoramento 

em Ciências da Arte, pela Faculdade de belas Artes da 

Universidade de Lisboa, que procura analisar a composição 

pictórica, através da Geometria, para o aprofundamento do 

estudo da História da Arte, é com muito interesse que nos 

debruçamos sobre a obra de cariz geométrico de Almada 

Negreiros. 

A compreensão dos traçados que dão origem a estas 

pinturas permite um melhor entendimento das mesmas, 

não só do seu conteúdo geométrico, mas do seu cariz 

eminentemente estético e mesmo das intenções do autor no 

enquadramento destas peças na sua obra.

A propósito do Colóquio Internacional Almada Negreiros, 

propusemo-nos apresentar uma explicação sucinta dos 

traçados geométricos que presidem a estas composições. 

Neste artigo tentaremos explicitar de forma um pouco mais 

extensa a sua construção, apoiando-nos em imagens que 

ilustram o processo de composição geométrica.

A análise será feita tendo em conta o trabalho de 

organização, inventariação e catalogação do espólio do 

autor, que tem vindo a ser desenvolvido pela equipa do 

projecto Modernismo online. A partir dos títulos das quatro 

obras e do reconhecimento dos seus traçados, foi possível 

identificar desenhos e documentos que terão servido a 

Almada como preparação para as mesmas. Alguns exemplos 

destes documentos inéditos servirão aqui também para 

ilustrar os textos que avançamos.

Como conjunto, estas quatro obras reúnem alguns dos 

traçados geométricos a que o autor dedicou anos de 

investigação. Almada procurou durante décadas um cânone 

que permeasse várias expressões artísticas ao longo da 

história. Este seu exercício investigativo teve implicações na 

sua própria obra, particularmente na progressiva tendência 

para a abstracção.

Em 1957 Almada proferiu uma conferência a propósito 

destas peças abstracto-geométricas; embora não publicada, 

terá servido para as contextualizar em função do cânone, 

a que chamou “théleon”, ou “número perfeito”. Vejamos 

então como estas preocupações subjazem à construção das 

composições destas quatro obras individualmente.

O Ponto de Bauhütte

“um ponto que está no círculo 

E que se põe no quadrado e no triângulo, 

Conheces o ponto? Tudo vai bem. 

Não o conheces? Tudo está perdido

“Esta quadra era a ligação reconhecida por quantos 

colaboravam na construção e edificação duma obra. O seu 

grémio de construtores chamava‑se Bauhütte.

“Foi o Prof. Mössel o achador da quadra da Bauhütte. Quer 

isto dizer: encontrou na tradição popular o que ainda não lhe 

fornecia a via erudita.”

(José de almada negreiros in diário de notícias de 7‑7‑1960)
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O próprio Almada Negreiros viria a aplicar este ponto nos 

seus extensivos estudos sobre a composição quinhentista do 

retábulo que inclui os Painéis de S. Vicente (hoje no Museu 

Nacional de Arte Antiga).

Como o título indica, esta pintura faz uso do método 

utilizado por Almada Negreiros para a determinação do 

ponto de bauhütte. Dividindo verticalmente o quadrado da 

composição ao meio, podemos traçar uma diagonal que vai 

do canto superior esquerdo do mesmo ao ponto médio do 

seu lado inferior. Esta, ao intersectar a circunferência inscrita 

no quadrado da composição, define o Ponto de bauhütte 

(este método de determinação está também patente na sua 

obra ‘Começar’ da Fundação Calouste Gulbenkian). Aqui, 

o Ponto define o vértice superior esquerdo do quadrado, 

perfeitamente inscrito na referida circunferência. Dos pontos 

desse quadrado que pertencem à diagonal oposta a este 

ponto são lançadas duas linhas ortogonais, uma vertical do 

vértice superior direito e uma horizontal do vértice inferior 

esquerdo do quadrado. Estas são concorrentes num mesmo 

ponto da circunferência, simultaneamente destabilizando 

o quadrado perfeito (parecendo desconstrui-lo) e dando 

estabilidade à composição geral por serem as únicas 

linhas paralelas aos limites da própria pintura. Talvez dessa 

dualidade entre estável e instável viva a dinâmica desta 

pintura.

O preenchimento alternado dos espaços a preto e branco 

acentua a só aparente sobreposição de quadrados, num jogo 

de positivo e negativo.

A página de um dos cadernos do autor demonstra outra 

forma de determinar a mesma composição, a partir de uma 

quadrícula. Neste caso, dividindo o lado do quadrado em 

dez partes iguais, o ponto da circunferência surge contando, 

a partir do vértice superior esquerdo, uma parte para o lado 

e duas para baixo. Há várias notas de interesse em relação 

a esta página. Desde logo, no primeiro desenho, o facto 

de Almada marcar o triângulo formado pela composição 

como um triângulo de dimensões 3, 4 e 5 para cada lado. 

Este é primeiro terno pitagórico primitivo, isto é, o mais 

pequeno triângulo rectângulo cujas medidas dos lados 

são três números naturais, primos entre si. A título de 

exemplo, o próximo seria de 5, 12 e 13, já que: 32 + 42 = 52 da 

mesma forma que 52 + 122 = 132. Pedro j. Freitas apresenta, 

nestas actas, mais informação sobre as propriedades deste 

triângulo. Outra relação interessante para a qual Almada 

chama a atenção é a que está marcada repetidamente 

no desenho de baixo com 1.7. Isto corresponde, de forma 

simplificada, ao declive da recta a que se refere: demonstra 

que a relação entre altura e largura do rectângulo que tem 

uma diagonal com aquela inclinação é de um para sete.



RHA 02 463 GEoMEtRiA NA obRA AbstRACtA DE AlMADA NEGREiRos quAtRo CoMPosiçÕEs DE 1957DOSSIER 

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Outro caderno demonstra o procedimento de 

determinação do ponto de bauhütte como descrevemos, 

sem recurso a quadrícula, utilizando somente régua 

não graduada e compasso. As notas que referimos 

sobre o triângulo 3,4,5 e a relação 1.7 estão também 

aqui patentes. Isto deixa a ideia de que o autor teria 

consciência da possibilidade de determinar este traçado 

(e consequentemente as suas propriedades) com o mesmo 

rigor das duas maneiras.

Porta da Harmonia
Num dos seus cadernos Almada escreve:

“Deus fez a curva e o homem a direita”, foi o esclarecimento 

de Gregos a se “os poliedros regulares” foram descobertos 

ou inventados. 

Todo o rebatimento de recta sobre recta recorre à curva 

circular. 

O rebatimento da diagonal do quadrado foi chamado 

“porta da harmonia”.

O traçado do Ponto de bauhütte, patente na pintura 

desta série com o mesmo nome, é também fundamental 

na construção geométrica desta Porta da Harmonia. Nesta 

pintura há quatro quadrados sucessivamente mais pequenos, 

todos inscritos no anterior menos o último, vejamos:

Como é recorrente nos seus cadernos de estudo, Almada 

projecta o traçado geométrico sobre uma quadrícula. 

Nesta, considerando o desenvolvimento do traçado a 

partir do quadrado da composição (equivalente à tela), 

cada lado do quadrado da composição é dividido em 
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28 partes. Assinalando no lado superior do quadrado de 

composição a oitava e a décima sexta parte obtemos 

a sequência numérica 8-16-28 (semelhante a 4-8-14 

ou 2-4-7) e assinalando no lado esquerdo do mesmo 

quadrado a sequência numérica 6-12-28, pode definir-

se o centro da primeira circunferência fundamental para 

a construção do traçado: unindo o termo médio de 

cada uma das sequências (16 no lado de cima, e 12 no 

lado esquerdo) obtemos o diâmetro desta. O seu centro 

corresponde aos primeiros termos de cada uma das 

sequências (oitava parte do lado de cima e sexta do lado 

esquerdo). Esta circunferência contém o vértice superior 

esquerdo do quadrado da composição, origem de ambas as 

sequências.

O diâmetro referido é o lado do quadrado maior, a negro, 

inscrito no quadrado da composição. Desenhando a partir 

do seu centro uma circunferência de raio igual à primeira, 

esta fica inscrita no próprio (tangente aos seus lados). Dos 

quatro pontos desta tangência obtemos um novo quadrado, 

a branco.
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O último quadrado pode construir-se pelo método que 

Almada definiu para determinar o ponto de bauhütte, 

patente na pintura desta série com o mesmo nome. Pode 

também, no caso da Porta da Harmonia, determinar-se de 

outra forma: do vértice mais à esquerda do último quadrado 

determinado lançamos uma linha horizontal, paralela 

ao quadrado da composição. A medida do lado ficará 

determinada quando esta linha intersectar a linha que une 

o vértice inferior do segundo quadrado que determinámos 

ao ponto médio do seu lado superior esquerdo (igualmente, 

como referimos, ponto de tangência com a circunferência 

que se inscreve no mesmo).

Estas páginas de um caderno do autor demonstram 

outra forma de construir o mesmo traçado, a partir do 

quadrado menor, como que de dentro para fora. O segundo 

desenho exemplifica na perfeição o que é o “rebatimento 

da diagonal do quadrado”, referido no texto que citámos. 

Note-se que Almada volta a fazer referência à relação 1.7 

que abordámos na composição anterior — curioso que cite 

Ampère: “Génio é a faculdade de captar relações.” A forma 

como Almada desenvolve o traçado nestas páginas origina 

o desenho patente na pintura em causa, ainda que invertido 

em espelho e rodado. Isto dever-se-á a uma opção estética 

sobre a apresentação final da obra, já que a geometria plana 

não implica qualquer diferença na rotação ou inversão em 

espelho de um traçado, os resultados são sempre idênticos.
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Relação 9/10 
Provavelmente o traçado geométrico a que Almada 

Negreiros mais se dedicou, a relação 9/10 considera 

fundamentalmente o ângulo que se forma unindo um ponto 

específico da circunferência a outros dois que representam 

a divisão da mesma em nove e dez partes. Isto implica uma 

relação directa com o quadrado circunscrito à circunferência. 

Almada dedicou décadas à exploração deste traçado, 

crendo que estava patente na composição quinhentista do 

retábulo que incluiria os Painéis de S. Vicente (hoje no Museu 

Nacional de Arte Antiga).

Esta pintura aplica duas vezes a relação que lhe dá 

título. Como tantas vezes fazia nos seus cadernos de 

estudo, sobre folhas quadriculadas, Almada parte de um 

quadrado para determinar o traçado. Em proporção, este 

quadrado, exterior à composição, terá 10 de lado para que 

o quadrado da composição, com o mesmo centro, tenha 

8. Inscrita no quadrado maior surge uma circunferência 

que, quando intersectada pelo menor, permite determinar 

oito pontos. Unindo-os alternadamente definem-se os dois 

quadrados semelhantes, não ortogonais à composição, que 

a estruturam, mesmo não sendo visíveis no resultado final da 

pintura.

Nesta página de um dos seus cadernos isto torna-se 

evidente. Naquilo que parece ser um estudo para capa de 

uma edição sua lê-se:

relation neuf/dix

invariant Clef du nombre parfait:

décade, theleon et nombre d’Or

le trés noble et trés droit réseau fondamental

le point qui est dans le Cercle, dans le Carré et dans le 

triangle

Édition nónio
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Uma vez mais lê-se a expressão do Ponto de Bauhütte, 

parte desta construção, como também a relação 1.7 que já 

vimos nos desenhos anteriores. Se o desenho desta página 

não torna clara a composição final, vejamos o desenho 

explicativo.

Centrada no vértice superior esquerdo do quadrado 

ortogonal (com os lados horizontais e verticais) menor, pode 

desenhar-se uma circunferência cujo raio se define pelos dois 

pontos que lhe estão mais próximos dos oito anteriormente 

referidos. Esta circunferência, a vermelho no desenho 

explicativo, é também tangente ao primeiro quadrado 

desenhado, exterior à composição. Uma circunferência 

semelhante é desenhada no ponto médio do lado direito do 

quadrado da composição. Estas definem as únicas linhas 

curvas desta pintura, como aliás das quatro pinturas da série.

A partir do ponto médio do lado inferior do quadrado 

da composição, lançam-se duas linhas que se unem aos 

pontos de tangência da primeira circunferência pequena 

que definimos com os lados do quadrado exterior à 

composição. Estas linhas, a vermelho, no seu cruzamento 

com a respectiva circunferência definem o primeiro espaço 

branco da obra de fundo preto. O segundo espaço branco, 

que intersecta o primeiro, define-se unindo os pontos de 

intersecção da segunda circunferência pequena (também a 

vermelho) com o ponto de tangência ao quadrado exterior 

e um ponto de intersecção com o quadrado da composição, 

ao vértice inferior esquerdo da própria composição.

Quadrante I
Esta pintura implica a composição geométrica mais 

complexa da série. Considerando ‘quadrantes’ os quatro 

espaços que resultam da divisão de uma circunferência em 

quatro partes, o primeiro quadrante será o superior direito, 

que corresponde ao quadrado da composição de Almada. 
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Aplicando o traçado que permite determinar o rectângulo 

de ouro a partir do segundo quadrante (quadrado inferior 

adjacente ao do primeiro quadrante), obtemos a primeira 

medida fundamental para a construção desta composição 

(linha horizontal a verde no desenho explicativo). 

Desenhando duas circunferências (a amarelo) centradas nos 

vértices inferiores do quadrado da composição com raio até 

à medida agora determinada, obtemos a sua intersecção, 

ponto por onde passarão praticamente todas as linhas 

visíveis da pintura. Comecemos por abordar as quatro linhas 

que vão deste ponto até ao lado superior do quadrado 

compositivo:

A primeira destas linhas visíveis a ter em conta é a que 

verticalmente vai deste mesmo ponto até ao limite superior 

da composição (linha mediatriz do quadrado, dividindo-o 

em duas partes iguais). A partir do ponto médio do lado 

superior do quadrado que a linha define dividimos o espaço 

que vai até ao vértice superior direito da composição em dez 

partes. A segunda linha visível une o ponto à terceira parte 

desta divisão.

A terceira linha visível implica desenhar uma circunferência 

(a preto) com centro no ponto médio do lado inferior 

do quadrado de composição, com raio definido pelas 

circunferências anteriormente desenhadas (a amarelo). 

Implica também lançar uma linha da sexta parte das 

divisões antes utilizadas (no lado superior do quadrado de 

composição) até ao vértice inferior esquerdo da própria 

composição. Onde esta linha intersecta a circunferência 

(a preto) obtemos o ponto que permitirá definir a terceira 

linha visível, por união ao ponto onde as sete linhas 

visíveis se encontram. A quarta linha visível une este 

mesmo ponto à quinta parte da já referida divisão do 

lado superior.

As duas linhas que vão do mesmo ponto à parte direita 

do lado inferior do quadrado compositivo definem-se 
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da seguinte forma: uma une-o ao vértice inferior direito 

da composição; a outra faz uso das divisões criadas no 

lado superior do quadrado compositivo, considerando-as, 

iguais, no lado inferior do mesmo — une portanto o ponto 

à quinta parte. Finalmente, as duas linhas que atravessam 

a composição de um lado ao outro: a linha visível inferior 

une o ponto por onde passaram todas as linhas visíveis até 

aqui referidas, ao vértice inferior esquerdo da composição. 

A linha visível superior une o ponto de intersecção entre 

a vertical lançada da sexta parte do lado superior com a 

circunferência que definiu os quatro quadrantes (a verde), 

ao vértice inferior esquerdo da composição.

Estas oito linhas visíveis, de complexa determinação, 

definem os espaços preenchidos a preto e branco.

Nesta página, Almada chama a atenção para a 

relação 9/10 patente neste desenho. Sugere duas 

igualdades: a medida do segmento de recta marcado com 

9 será igual à distância que vai de O a IX e a medida do 
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segmento de recta marcado com 10 será igual à distância 

que vai de O a X. 

Esta proposta de igualdades, como outras referências que 

Almada integra nos seus cadernos, reitera o interesse da 

investigação geométrica que levou a cabo. A investigação 

que temos vindo a desenvolver, em parceria com Pedro 

j. Freitas, da Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa, tem como um dos pontos centrais a verificação deste 

tipo de proposta do autor. 

Embora numa primeira abordagem possam ser vistas 

como pinturas algo herméticas, o estudo a partir de 

fundamentos geométricos permite um olhar renovado sobre 

estas peças e sobre o seu interesse na obra de Almada 

Negreiros. Não encontrámos, até ao momento, praticamente 

nenhuma referência a estas quatro peças nos estudos 

do autor que não seja um estudo de cariz puramente 

geométrico. Não deixa de ser interessante que, ao contrário 

do que acontece por exemplo nos painéis Começar e 

Número, nestas obras de 1957 o autor opte por não incluir 

qualquer referência textual. As quatro pinturas são antes de 

mais propostas visuais, de ruptura modernista, que viriam a 

tornar-se, como explora no seu artigo destas actas Leonor 

de Oliveira, referências do abstraccionismo nacional.

Um estudo aprofundado sobre a investigação que Almada 

Negreiros levou a cabo sobre a Geometria será sempre 

necessário para a compreensão da sua obra plástica.



resumo

Almada Negreiros, “poeta D’Orpheu futurista e tudo”, pertence 
à “primeira geração” modernista que, para josé-Augusto 
França, é composta por mais três outras. O próprio Almada teria 
concordado com o autor de A Arte e a Sociedade Portuguesa no 
Século XX (1910‑1990) quando questionou: “que empatar é esse 
de modernidade e modernidade e modernidade a todo o tempo, 
e ainda outra modernidade? (...) Fica esta. A última. Esta agora 
é perfeitamente aquela primeira de todas as modernidades” 
(Negreiros 1993, 21). Os surrealistas em fins dos anos 40, 
representantes de uma “terceira geração” com características 
bastante próximas daquelas nomeadamente futuristas, fariam 
parte de um grupo alvo de críticas de Almada que os julgava 
pouco inovadores se comparados com os modernistas-futuristas. 
No presente estudo, para além defender uma linhagem literária 
única em Portugal, toma-se como exemplo a representação — ou 
as representações — da figura de Alice em A Engomadeira, bem 
como em textos surrealistas de aquém e além fronteiras.

PAlAvrAs-chAve
ALICE NO PAíS DAS MArAVILHAS | A 
ENGOMADEIrA | SUrrEALISMO | LEWIS CArrOLL | MODErNIDADE

ABsTrAcT

Almada Negreiros, futurist poet “and much more”, is considered 
to be a member of the “first Modernist generation” in Portugal. 
He criticizes the idea of different generations in modernity by 
asking “What kind of game is that of modernity after modernity 
after modernity each time, and yet another modernity? (…) The 
first modernity remains. The last one. This one is exactly that 
first modernity of all modernities.” (Orpheu 1915‑1960: 21). It is 
likely that he disagreed with what josé-Augusto França calls 
the “third generation of Modernists” generation of modernists — 
the surrealist artists of the late 1940s — by claiming they lacked 
innovation if compared to his own Modernist-Futurist group. The 
present study will argue that there exists a unique literary “lineage” 
in Portugal in which the influence of the first modernist generation 
intensely informed subsequent modernist generations. Examples 
of such a contiguous lineage of influence will be explored and 
analyzed as part of this study, including the representation of Alice 
in A Engomadeira, as well as in other surrealist texts originating 
from both inside and outside of Portugal.

keywords
ALICE IN WONDErLAND | A ENGOMADEIrA | SUrrEALISM | LEWIS 
CArrOLL | MODErNITy.

TAniA mArTuscelli
University of Colorado at boulder 
tania.martuscelli@colorado.edu

almada, CarrOll 
e a linhagem 
surrealista

ver vídeo

mailto:tania.martuscelli%40colorado.edu?subject=
http://revistaharte.fcsh.unl.pt/rhaw2/rhaw2_print/TaniaMartuscelli.pdf
https://youtu.be/WNbWuql2WoU


RHA 02 473 AlMADA, CARRoll E A liNHAGEM suRREAlistADOSSIER 

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1  Em termos gerais, pode-se propor uma 
divisão geracional das aproximações criticas 
ao texto carrolliano: de caráter psicanalítico 
na primeira metade do século XX, biográfico 
e psicodélico nos anos de 1960, com mais 
atenção a questões de gênero e de feminismo 
entre as décadas de 1970 e 1980. Hoje 
em dia, além de retomar essas diversas 
aproximações, anote-se a crítica de base 
cultural, que desenvolve interpretações 
de ordem matemática, o que era tema de 
discussão entre os intelectuais vitorianos.

Para Ana, em memória do querido Rui‑Mário.

“Vivemos ainda no reino da lógica —  

aqui está, é claro, aonde eu queria chegar”

(breton 1979, 31).

Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho 

causaram um impacto despremeditado no campo 

da crítica literária e da psicanálise, o que de certa forma 

repercute nos estudos desses campos ainda hoje.1 Os livros 

são considerados por alguns obras de dimensão erótica, em 

que a personagem principal passa pelo processo da perda 

da inocência durante sua puberdade. Nesse sentido, podem-

se recuperar diversas teses interpretativas que variam 

desde a sua descoberta do sexo oposto, em que percebe 

e persegue o coelho, antropomorfizado, i.e., um homem, 

da imagética das chaves — que Alice tem dificuldade em 

fazer caber nas fechaduras —, da garrafa da qual ela bebe, 

da lagarta, até ao pescoço da personagem que cresce 

quando come o cogumelo, por exemplo, que funcionam 

como símbolos fálicos. Por outro lado, refiram-se as teses 

de que a essa descoberta sexual se liga o homoerotismo. Tal 

possibilitaria perceber a queda da personagem no túnel e 

os atos de comer bolo e cogumelo, segundo a interpretação 

de críticos que compartilham da interpretação psicanalítica 

do texto, como de tendências homoeróticas. Tratam-se o 

túnel, o bolo e o cogumelo de símbolos convencionados 

a representar o órgão sexual feminino na psicanálise. 

Tais interpretações de base freudiana multiplicaram-se e 

afamaram-se, como as de Goldschmidt, de 1933, que viu na 

imagem da queda — ou penetração — de Alice no buraco, ou 

nas chaves dentro das fechaduras, um coito; defendeu que 

a porta de tamanho normal era uma mulher adulta e a porta 

pequena, uma menina; viu na cortina que aparece em frente 

à porta menor a representação do uso de roupa, versus a 

imagem da porta sem cortina, que seria a de uma mulher 

nua (Goldschmidt 1971, 281). Goldschmidt viu ainda nas duas 

aventuras de Alice o subconsciente de uma sexualidade 

reprimida de Dodgson/Carroll, ele mesmo. já Otto Fenichel, 

em 1936, considerou Alice símbolo fálico (apud Schilder 

1971, 291) e cerca de dez anos depois, em 1947, john 

Skinner defendeu que o autor inconscientemente rejeita 

sua masculinidade adulta e deseja ser uma menina, como a 

heroína de sua estória (Skinner 1971, 297).

O fato de que precisa ser “grande”, ou adulta suficiente, 

ou “pequena”, ou criança inocente para poder entrar, sair 

e interagir com este universo maravilhoso, tal como entrar 

no jardim (do éden, para alguns), ou sair da casa do Coelho 

onde está presa porque cresceu demais, também pode ser 

percebido, segundo outra vertente da crítica, como modo de 

Carroll/Dodgson se opor à tendência matemática da época, 

anti-euclideana, e à filosofia do hiper-espaço. Essa tese, 
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para Dodgson, era um nonsense e pode ter inspirado sua 

ficção. A crítica, neste caso, dedicada a encontrar símbolos 

que representam sua oposição à teoria anti-euclideana, 

ainda que por meio do jogo linguístico, lê Alice como um 

tratado científico (ou anti-científico). As criaturas que 

habitam os dois livros de Carroll são seu modo de sublinhar 

os problemas e falácias dos novos desenvolvimentos da 

álgebra simbólica, desligados da aritmética e da geometria 

tradicionais.

A personagem carrolliana perde a noção de sua 

identidade, bem como tem seus membros esticados 

e encolhidos diversas vezes para poder fazer parte 

(ou encaixar) e resolver os dilemas que esse mundo 

invertido lhe impõe. Como argumenta Elizabeth Throesch, 

“The potential for disorder engendered by symbolic algebra 

and the new geometries was just as disturbing to Carroll as 

the nonsensical logic of Wonderland and the Looking-Glass 

World is to Alice” (Throesch 2009, 50). Carroll, desse 

modo, estaria a demonstrar por meio de seus livros o que 

percebia como perigo de separar símbolos de significados 

na matemática. O uso do sarcasmo, da significação literal de 

figuras de linguagem e de frases vazias, bem como a quebra 

com as regras da lógica linguística seriam modos de o autor 

representar sua oposição a esses novos conceitos. Contudo, 

o resultado que alcança no que se refere aos seus leitores do 

primeiro quadrante do século é o da revolução da linguagem 

literária.

A hipostatização, ou reificação, por exemplo, é uma figura 

de linguagem recorrente nos livros de Alice, sendo ainda 

recurso-chave para o nonsense na literatura. relaciona-se 

com a literalização de abstrações, de ditados e de metáforas, 

gerando a comicidade. A reificação possibilita que “the 

fantastic spaces of Wonderland and the Looking-Glass 

World, like the fourth dimension of space, are simulacra that 

owe their origin to the inversion of signified and signifier, 

or, using the language of Carroll’s Duchess, of ‘sounds’ and 

‘sense’” (Throesch 2009, 39). A Duquesa, por exemplo, 

ensina a Alice o ditado: “take care of sense and the sounds 

will take care of themselves” (Carroll 1999, 72), o que para 

jean-jacques Lecercle corresponderia a afirmar que o 

sentido refere-se ao significante e o som ao significado e não 

o contrário, como se dá na célebre teorização de Saussure 

(apud Throesch 2009, 38).

junte-se às questões interpretativas distintas — 

psicanalíticas e matemáticas — a ligação que os surrealistas 

tantas vezes afirmaram ter com a obra de Carroll. André 

breton chama a atenção para o facto de o pastor anglicano 

e professor de matemática perito em lógica ser surrealista 

no nonsense de sua obra e também de sua biografia. 

Alice é irrefutavelmente celebrada entre os surrealistas. 

Pode-se considerá-la agente irremediável de crítica e de 

perturbação do ambiente pequeno-burguês da época, além 

de ser um tropo do que os artistas quiseram mitificar como 

femme‑enfant, ou mulher-criança. breton inclui Lewis Carroll 

tanto na Anthologie de l’humour noir, como no texto “Do 

Surrealismo e suas obras vivas”, inserido na coletânea dos 

Manifestos da edição de jean-jacques Pauvert. Neste último, 

o francês afirma que Lautréamont, rimbaud, Mallarmé e 

Carroll agiram “de modo draconiano contra a depreciação 

da linguagem” (breton 1979, 349), sugerindo, desse modo, 

seu papel fundador de uma revolução poética que é levada 

ao extremo na proposta surrealista. 
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Entre os portugueses, o papel da personagem vitoriana 

não foi menos inspirador. Além da publicação de um 

texto comemorativo da “edição portuguesa de Alice do 
outro lado do espelho de Lewis Carroll” em 1971 por Mário 

Cesariny no jornal A Capital, refira-se a participação de 

Artur do Cruzeiro Seixas na Seção dedicada a “Alice” da 

exposição mundial do Surrealismo em 1976, em Chicago, 

com um cadáver esquisito co-assinado por raúl Perez. 

Merece nota ainda o pensamento e posicionamento 

matemático, euclideano, do inglês que, entre os surrealistas, 

pode ser percebido como eco de uma tradição que se inicia 

com Dodgson e passa, em Portugal, por Almada Negreiros, 

a quem Lima de Freitas eterniza como “neopitagórico”, e 

ainda por Mário-Henrique Leiria que escreve, por exemplo, 

no conto “Verdadeira história da luta entre Maya-Gol e o 

Velho Amarelo que coleccionava Hipotenusas”, que tais 

hipotenusas representam a Verdade (com “v” maiúsculo), 

ao passo que o Velho Amarelo representa uma vertente 

academicista herdada de júlio Dantas (Martuscelli 2013, 

72-75). Leiria escreveu ainda um poema visual que 

segue inédito, “Euclides, Euclides, Euclides”, em que o 

poeta afirma que a vida pode ser definida pelo teorema 

fiG. 1  Exibição Marvelous Freedom 
Vigilance of Desire — Mapa onde aparece a 
seção “Alice” a norte. (Catalog of the World 
Surrealist Exhibition, 1976, Chicago: Gallery 
black Swan: 57)

fiG. 2  Artur do Cruzeiro Seixas; raúl Perez 
— Cadáver Esquisito, 1976 (Catalog of the 
World Surrealist Exhibition, 1976, Chicago: 
Gallery black Swan: 12)
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2  Maria de Fátima Marinho desmonta o 
argumento de que Almada é “pré-surrealista” 
ao considerar que tanto o português como os 
artistas colegas de breton deviam parte de 
sua postura aos “ditames de Marinetti”, isto é, 
ao futurismo (Marinho 1987, 148). Aventa-se 
com este ensaio que os ditames carrollianos 
cumprem um mesmo papel, portanto, são 
ainda anteriores à tradição futurista.

de Euclides: “o MUNDO é todo feito por/Teoremas de 

EUCLIDES” (biblioteca Nacional de Portugal s/d, E22/11). 

Pode-se inferir um exercício que reabilita o jogo poético-

linguístico e matemático do autor inglês, além de uma forte 

relação com a obra de Almada e sua complexa geometria.

Desse modo, quando josé-Augusto França elabora uma 

cronologia da arte moderna portuguesa do século XX por 

meio de “gerações”, sendo a primeira delas de 1911 a 1918, 

a de Orpheu, a segunda, de 1918 a 1945, uma geração 

que inclui Mário Eloy, a Presença e ainda António Pedro 

e António Dacosta como principais atores, a terceira 

de 1945 a 1960, marcada pelo Surrealismo e pelo Neo-

realismo e a quarta, que teria ocorrido entre os anos de 

1960 e 1980, caracterizada pelo reflexo da modernidade 

tecnológica, isto é, a arte pop, o grupo experimental, o 

advento da revista Colóquio e da arte contemporânea 

em geral, tende-se a aceitar o argumento de uma longa 

linhagem artística. Neste caso específico da análise 

de A Engomadeira, defende-se como marco inicial o 

pensamento e postura de Carroll, que passa tanto por 

Almada quanto pelos surrealistas. Tal linhagem explicaria 

o que a crítica anota como “surrealizante” na obra 

negreiriana, ainda anterior ao ano de publicação do que 

foi o primeiro Manifesto de breton, que é de 1924.2 França 

afirma ainda, expandindo o escopo da linhagem aos 

nossos dias, que “os jovens da ‘primeira geração’ [Orpheu 
e Futurismo] deram a arte moderna a Portugal, enquanto 

os outros, da ‘terceira-quarta gerações’ [Surrealismo e 

depois], deram já Portugal à arte moderna” (França 1991, 

93). 

A figura de Almada Negreiros perpassa essas gerações. 

De “futurista inflamado em 1917”, é “o romancista de 1925, 

o desenhador de arlequins dos anos 20-30” que se torna 

pintor “aos cinquenta e cinco anos”, como ainda sublinha 

josé-Augusto França (50). Seria, portanto, como “poeta 

d’Orpheu futurista e tudo” (Negreiros 2013, capa) o modo 

de perceber o universo da engomadeira. Contudo, como 

vem afirmando a crítica, o livro apresenta a “exploração de 

processos estéticos que anunciam as técnicas surrealistas, 

e entre elas a própria escrita automática” (júdice 1997, 51). 

Neste sentido, poder-se-ia retomar a afirmação que Almada 

faz em tom de crítica que não há diversos modernismos 

no país, mas um só: “que empatar é esse de modernidade 

e modernidade e modernidade a todo o tempo, e ainda 

outra modernidade? (...) Fica esta. A última. Esta agora é 

perfeitamente aquela primeira de todas as modernidades” 

(Negreiros 1993, 21). O autor vai mais além quando afirma 

ser o surrealismo o mesmo que realismo, confirmando o 

argumento da linhagem: “A palavra surrealista é indevida. 

Não há oposição a realismo. realismo é o subjetivo mesmo, 

isto é, fim” (16).

O autor de A Engomadeira, K4 e ainda do painel Começar, 
instalado na Fundação Calouste Gulbenkian (dentre 

outros textos que poderiam ser igualmente mencionados 

como parte dessa linhagem a que se vem referindo) é 

comprovadamente um estudioso da matemática. Em dados 

momentos, em A Engomadeira, por exemplo, permite, 

como na obra de Carroll, tanto uma leitura acerca da perda 

da inocência da protagonista, que passa a explorar sua 

sexualidade, quanto uma leitura relativa à crítica do autor 

— o que pode entender-se como sátira — em relação às 



fiG. 3  Mário-Henrique 
Leiria — Poema sem 
data (Esp. MHL, bNP 
E22/11)
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questões que lhe eram contemporâneas e desagradáveis. 

Proprõe-se neste trabalho que se reconheça na personagem 

negreiriana uma “Alice lisboeta”, de caráter próprio e bem 

mais audaciosa que a personagem inglesa, aliás. 

A engomadeira é uma femme‑enfant, moça pobre e 

inocente que acaba por se rebelar e passar a ser agente do 

que a sociedade conservadora entenderia como perversões 

sexuais. O narrador é um caricaturista, alter-ego do próprio 

Almada Negreiros, que poderia ser aproximado de certo 

modo à figura de Carroll/Dodgson, uma vez que destaca que 

fora distinguido em matemática e recebera uma medalha 

de catecismo. Aprende-se que o personagem publicou o 

desenho de um Cristo Verde sem cabeça (Negreiros 2002, 

40), o que serve de pista para a presença de um plano da 

realidade, uma vez que Almada teve realmente seu Cristo 

sem face — e verde — publicado num jornal.

já no início da narrativa, o leitor se depara com a 

engomadeira, moça decente que não passa a ferro 

as ceroulas dos homens (Negreiros 2002, 11) e que 

é constantemente humilhada por suas colegas. Suas 

companheiras de trabalho tinham o costume de lhe pregar 

partidas por terem ciúmes que os rapazes olhassem para ela. 

Diziam-na feia, mas por recalque, e criticavam sua inocência 

e simpatia pela ideia monarquista. Na última dessas 

maldades, a personagem respondeu a suposta ofensa, 

“sua talassa”, à altura: “E com muita honra!”, ofendendo-as 

puerilmente de volta com um “republicanas”, em tom de 

desprezo (12). A referência ao posicionamento político da 

moça, que reflete um tema recorrente na época por conta 

da incômoda posição de Portugal na Primeira Grande Guerra 

— se seria do lado dos ingleses (como queriam os talassas) 

ou dos alemães (para os germanófilos) —, permite também 

a aproximação com a personagem vitoriana, que convive 

com uma monarquia imaginária, representada por cartas de 

baralho num livro e por peças de xadrez no outro. 

Oprimida socialmente, a engomadeira cede favores 

sexuais ao senhor barbosa, que passa a ser seu protetor. 

Este velho já quase sem cabelos é “presidente da 

Propaganda de Portugal, sócio das comissões de vigilância” 

e “alferes miliciano”, portanto, tipo que ilustra a hipocrisia 

da sociedade da época (21). Para o narrador, ele é “toda 

a gente”, sendo que “nem mesmo como transeunte (...) é 

completo ou competente” (39). A personagem rebela-se 

e torna-se independente de seu amante por meio da 

perversão sexual, ou por meio do choque à sociedade que o 

senhor barbosa representa. A engomadeira passa seus dias 

na cama a ter relações com uma varina que lhe presenteia 

com sardinhas. Também faz sexo com senhoras casadas, 

com meninas, com “casais de garotos de pés descalços” 

(26), com a filha de uma baronesa, com o guarda-portão, 

com um “anão sebento”(25), com a “pretinha das cautelas 

que tinha muletas” (26) e com o narrador, em troca de 

pequenos luxos e comida. 

é exemplar ainda da aproximação com a heroína vitoriana, 

o modo como o autor permite ao leitor desconfiar que a 

engomadeira é um avatar da personagem de Carroll. Ela “se 

parecia imenso” com uma ex-amante do narrador, cujo nome 

era, justamente, Alice (33). A antiga namorada escreve-lhe 

uma carta em que conta que a mãe havia decidido deixar 

de ser prostituta em beja para abrir uma engomadoria em 

Lisboa e que lhe propusera amancebar-se com um tal senhor 

barbosa. Eessa missiva que principia com a informação de 
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que no momento em que o narrador a lesse a remetente 

já estaria morta, traz uma série de post‑scripta em que 

paradoxalmente faz planos para o futuro. Na carta, a 

amante pede que lhe compre um chapéu e convida-o para 

retornarem aos passeios no bosque e fazerem “aquela pouca 

vergonha toda que tinha custado um tiro (...) no ouvido do 

primo dela” (34). Curioso (e este é um termo carrolliano) é 

que a engomadeira também aparece praticamente morta 

logo depois da cena da leitura da carta, com os lábios 

“fortemente pintados de verde-esmeralda”, já mal podendo 

falar (36), o que a aproxima da Alice da carta, bem como 

de uma Alice que é tanto frágil e infantilizada, quanto uma 

femme‑enfant, de lábios pintados, que já não fala, a não ser 

para pedir amêndoas e passeios para ver balões. A cor verde 

é recorrente na narrativa, podendo representar, como anota 

Ellen Sapega, “uma promessa de infinitude”, ou de “outras 

profundidades” (Sapega 1992, 56). 

Ainda em outra cena bastante sugestiva da cor, observa-

se mais uma vez o paralelo com elementos presentes em 

Alice no País das Maravilhas, como as diversas referências às 

chaves e às desproporções geométricas:

“a certa altura ela tinha saído do quarto, dei co’s olhos 

numa caixa de lata relativamente pequena e relativamente 

pintada de verde‑escuro com letras brancas escrevendo 

chaves. abri a caixa e qual é o meu espanto quando a vejo 

a ela, sentada lá dentro a gritar envergonhada pra que eu 

lhe fechasse a porta! bom, fechei.” (negreiros 2002, 19).

Note-se que neste trecho a engomadeira cabe numa 

caixa, e quando é descoberta age com embaraço, não por 

estar pequena, dentro de uma lata, mas como se estivesse 

numa casa de banho. Contudo, se tomarmos por base uma 

análise psicanalítica, o verde-escuro poderia representar 

a personagem antes de se relacionar intimamente com o 

narrador, de maneira que a caixa de lata “relativamente 

pequena” representa o órgão sexual da moça e é lugar 

para se colocarem chaves, isto é, o órgão sexual masculino. 

O verde-esmeralda representaria, neste caso, a cor que a 

personagem passa a adotar já enquanto amante do narrador, 

liberta da hipocrisia (verde-escura) da sociedade, ou do 

senhor barbosa impondo seu caráter brilhante, ou jubilante, 

à contra-corrente.

No quarto da personagem, lugar onde a simbologia das 

chaves aparece tal como em Alice no País das Maravilhas 
e repete-se ao ponto de que inclusive seu gato (de Alice?) 

fiG. 4  Almada Negreiros – Cristo verde, 1916 
(2013. Manifesto Anti‑Dantas e por extenso 
por José de Almada Negreiros poeta 
d’Orpheu futurista e tudo. Lisboa: Assírio & 
Alvim: 14)
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é “cor de chave” (19), o narrador percebe-se num universo 

que, se representativo do falo, é bastante revelador do à 

vontade com que a moça convive com o sexo:

“Chego‑me junto da cama levanto as roupas e zás, uma 

chave da altura de um mancebo apurado pra cavalaria. 

a própria cama (...) era um pedaço de uma chave de que 

eu também fazia parte. Cansado já desse ambiente e até 

com medo de tudo isto fui abrir de novo a caixa de lata 

para lhe pedir que se aviasse mas, longe do que eu queria, 

começaram a transbordar chaves e ia crescendo o monte 

cada vez mais e até já nem podia mexer‑me com chaves 

até o pescoço quando ela entrou tão serenamente por cima 

de todas aquelas chaves como se não fosse nada com ela” 

(idem).

A simbologia da chave aparece em outras instâncias. 

Em uma delas, representa o homoerotismo da moça. 

quando, por exemplo, “uma senhora de avental de dona 

de casa veio trazer um molho de chaves” (21) enquanto 

a engomadeira estava na cama com uma varina, naquele 

momento de ato sexual entre duas mulheres as chaves “não 

serviam” (22). A cena em que o senhor barbosa flagra a 

liberação sexual da moça, permite mais uma vez a relação 

com a história da Alice vitoriana, em cujo espelho se vê o 

reflexo das coisas, portanto a imagem do mundo invertido. 

O amante traído “teve a impressão que ela tinha posto um 

espelho muito grande ao comprido sobre a cama e que 

depois se tinha deitado toda nua com o ventre pra baixo” 

(idem). O que realmente vira era a engomadeira na cama 

com outra mulher. A imagética do espelho vai ainda mais 

além da metáfora do sexo entre duas mulheres enquanto 

inversão, de maneira que transforma o universo da heroína 

e aproxima-a outra vez de uma Alice através do espelho. 
quando abre a janela de seu quarto — depois de um ano e 

meio de dedicação exclusiva ao sexo — tem a impressão de 

que “o Alecrim que dantes subia pr’aquele lado agora era ao 

contrário subia prò outro lado” (26).

Outra via sugestiva de um paralelo com a obra carrolliana 

são as imagens que se aproximam de elementos de 

ordem matemática. Na referida carta de Alice há um 

objeto geométrico no papel informando a necessidade de 

virar página: “no canto do papel dizia muito baixinho em 

hipotenusa de triângulo rectângulo — volte” (34). já numa 

reflexão do narrador sobre o que poder-se-ia considerar a 

proposta de um universo definido geometricamente, Almada 

utiliza a imagem do xadrez, e este é mais um elemento 

que compõe o inverso do mundo da Alice vitoriana, onde 

a personagem viaja pelos quadrados do tabuleiro com o 

intuito de se tornar rainha. No caso do texto de Almada, 

lê-se:

“Cada vez creio mais que a vida obedece a um princípio 

quadrado que se resolve dentro desse próprio quadrado 

e fora dele em xadrez. por isso que o quadrado é sempre 

o mesmo e inconstante de posição as transparências 

lucidam‑se em diagonais galgando. teoricamente é 

irrealizável de planos que apenas praticamente existem 

móveis na fantasia. O quê disto é a incompreensão em 

todos” (26‑27).

O que poderia ser interpretado num primeiro momento 

como cubismo, ou sensacionismo praticado pelo autor, 

merece o argumento de uma noção de hiper-espaço similar 

àquela que preocupava Carroll. Para se compreender a 

concepção da quarta dimensão, basta que se visualize, 

como aparece em Hinton, um quadrado de duas polegadas, 

figura que matematicamente se representa pelo número 4, 

ou 2 x 2, ou 22. Se se construir um cubo, a representação 

passa a ser 6, ou 2 x 2 x 2, ou 23. A quarta dimensão se 
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dá pela representação de uma figura correspondente a 

24, ou 2 x 2 x 2 x 2 (apud Throesch 2009, 41). No trecho 

acima citado d’A Engomadeira, o espaço aparece como 

um quadrado dentro de outro e também fora, “em 

xadrez”, permitindo transparências e “diagonais galgando”, 

irrealizáveis além dos limites da imaginação. Ainda nesta 

trilha, e para terminar as analogias, a personagem inglesa 

torna-se rainha, enquanto a engomadeira se transforma em 

torre. A imagética da torre no jogo de xadrez é instigante, 

uma vez que esta peça usualmente é empregada no final 

da partida, por possuir valor tático e estratégico. A imagem 

da torre só aparece no fim da narrativa de Almada, também 

de maneira tática e estratégica de maneira a romper com a 

expectativa do leitor radicalmente, criando um enigma que 

ainda hoje desnorteia a crítica. 

Carroll de certo modo também cria um enigma com 

as estórias de Alice, permitindo interpretações várias, 

bem como acontece no texto negreiriano. O narrador 

de A Engomadeira é sarcástico e é comparável com a 

postura nonsense do autor vitoriano quando afirma em 

dado momento que “Tudo o que eu estou dizendo é de 

tal maneira a expressão da verdade que o próprio leitor 

há-de ter certamente reparado que não percebe nada do 

que eu venho expondo” (27). A leitura do texto de Almada 

se abre, desse modo, a novas interpretações. Se se aceita 

que a inovação linguística já aparece nas estórias de Alice 

da segunda metade do século XIX e é celebrada entre 

os surrealistas, geração posterior à de Negreiros, deve-

se concordar que não há realmente uma sequência de 

“modernidade em modernidade”, como bem criticou Almada 

em 1965, ao argumentar que a última “é perfeitamente 

aquela primeira de todas as modernidades” (Negreiros 1993, 

21). Há uma linhagem, portanto, que ultrapassa o tempo, as 

fronteiras e os ‑ismos. 
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resumo

As referências ao eu são recorrentes na poesia de Almada 
Negreiros. No entanto, isso não é suficiente para se partir do 
princípio de que a sua escrita é autorrepresentativa ou de que 
o autorretrato é uma preocupação central da sua produção 
neste âmbito. já na sua obra plástica, em que são vários os 
autorretratos expressos e figurativos, esta inquietação é mais 
notória. Iniciada com as Vanguardas das primeiras décadas do 
século XX, quando a unidade do sujeito é posta em causa com 
uma fragmentação do eu sobejamente trabalhada em casos 
como os de Fernando Pessoa ou Mário de Sá-Carneiro, a obra 
multifacetada de Almada nem sempre é abordada da mesma 
forma que a dos seus companheiros geracionais. Pretende-se 
com este estudo questionar o lugar do eu na poesia de Almada 
Negreiros, tentando estabelecer relações entre a sua poesia e os 
seus autorretratos plásticos. 
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AUTOrrETrATO | EU | AVATAr | POESIA | ALMADA NEGrEIrOS

ABsTrAcT

The references to the self are common in Almada Negreiros’ 
poetry. Notwithstanding this is not enough to say that his writing 
is self-representative or that the self-portrait is a central concern 
of his literary production. In his artworks, in which there are 
several explicit and figurative self-portraits, this preoccupation is 
clearer. The multifaceted work of Almada Negreiros, that begun 
with the Vanguards of the first decades of the XXth century, 
when the unity of the self was being jeopardized through a 
fragmentation largely studied in authors like Fernando Pessoa 
or Mário de Sá-Carneiro, is not always considered in the same 
way as the works of his generational companions. The aim of 
the current study is to question the place of the self in Almada 
Negreiros’ poetry, trying to establish relations between his poetry 
and his visual self-portraits.
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1  Michel beaujour, na obra Miroirs d’encre, 
sobre o autorretrato literário, sublinha o 
caráter metafórico do termo «autorretrato» 
neste contexto, bem como das expressões 
em que os autores afirmam, por exemplo, que 
«se pintam» (beaujour 1980, 7). A utilização 
do termo «autorretrato» parte, portanto, 
das artes plásticas, e deverá ser pensado em 
conjunto com o retrato.

2  beaujour defende que, se o autorretrato 
pode constituir uma tentativa de responder à 
pergunta «quem sou eu?», na verdade acaba 
por significar uma «mimésis sans illusion, 
tentative incertaine de retour: l’autoportrait 
est une odyssée vers une Ithaque engloutie. 
La tâche de l’écrivain consistera à forger sans 
magie un simulacre textuel du lieu-miroir 
perdu» (beaujour 1980, 341).

3  Eduardo Lourenço, por exemplo, afirma 
que «Almada foi o anti-Pessoa. Pessoa foi a 
impossível inocência, a cisão sem remédio 
[…]. Almada jogou-se inteiro na ficção de uma 
inocência mágica […]. Não teve duplos para o 
curar de não ser uno e existente» (Lourenço 
1982, 45).

4  A escolha do termo «plástico» prende-
se com o facto de Almada Negreiros 
usar diversos materiais e suportes: óleo, 
esferográfica, tinta da china, grafite, lápis, 
arame, sobre tela, papel, cartolina, cartão, etc.

Autorretrato ou tornar possível o impossível

na obra plástica de Almada Negreiros, existem vários 

autorretratos expressos e figurativos, notando-se uma 

inquietação autorrepresentativa, que pode ser observada 

ao folheamos, por exemplo, os catálogos das exposições 

Almada, de 1984, e O rosto da máscara. Auto‑representação 
na arte portuguesa, de 1994. Na sua poesia (e na sua obra 

literária em geral, na qual aliás nem sempre é fácil traçar 

fronteiras entre os diferentes géneros), as referências ao eu 

são recorrentes — mas será isto suficiente para considerar 

o autorretrato uma preocupação central da sua produção 

poética?

Considerando dois possíveis sentidos do termo, que 

tiveram larga aceitação até ao século XIX, o autorretrato, 

plástico ou poético (e sem desenvolver agora as potenciais 

implicações ecfrásticas desta relação)1, poderia, por um 

lado, tentar responder à pergunta «quem sou eu?», numa 

indagação que procurasse uma representação única e 

estável da identidade, ou, por outro, comemorar a existência 

do artista e combater o seu esquecimento. Em qualquer 

dos casos, o autorretrato serviria um projeto narcísico, 

como espelho do seu autor, preconizando a semelhança 

e a fidelidade ao sujeito original (pelos traços físicos e/ou 

psicológicos).

Ora, com os «abismos do eu» sondados a partir 

do romantismo, abre-se um campo exploratório da 

autorrepresentação, que irá levar os artistas por vários 

caminhos e irá desenvolver a própria ideia de ilusão do 

autorretrato, de irrealidade ou impossibilidade de qualquer 

representação do eu, dando espaço ao simulacro, que 

confirma que a ilusão autorrepresentativa não pode ser 

mais do que isso: uma ilusão2. é neste sentido que vai o 

pensamento de josé Gil, que, dialogando com Deleuze 

e Guatarri a propósito das considerações sobre o rosto 

e o corpo em Mil planaltos, afirma que é necessário repensar 

a questão da semelhança no retrato. Segundo josé Gil, a 

representação não procura a semelhança ou a analogia, 

«mas o lugar topológico da génese da semelhança. Ou 

seja: as intensidades formais primeiras que puxam um 

rosto para a diferença consigo mesmo, para fora de si, e 

novamente para a unificação e para dentro de si», porque o 

rosto é um «complexo de sinais e de forças em movimento» 

(Gil 2005, 33). 

O autorretrato seria então uma espécie de fixação de 

movimentos, de presença e ausência, uma tentativa de 

tornar possível o impossível. O movimento entre presença 

e ausência é fundamental para chegar a este lugar da 

relação entre o sujeito e o autorretrato: há forças que 

põem em causa a unidade estável do eu, que o lançam na 

multiplicidade, mas que não o deixam, contudo, abandonar 

o seu «espaço» de imanência.

As Vanguardas do início do século XX vêm pôr em causa 

precisamente a unidade do sujeito, num desdobramento 

que tem sido trabalhado, no panorama literário português, 

em casos como os de Fernando Pessoa (que cria múltiplas 

subjetividades) ou de Mário de Sá-Carneiro (que trabalha 

a dispersão eu-outro). A obra multifacetada de Almada, 

inscrita nestes movimentos vanguardistas, nem sempre 

é colocada a par dos referidos casos por aparentemente 

manter a centralidade do sujeito3. qual é afinal o lugar do eu 

na poesia de Almada Negreiros? E que relações se podem 

intuir entre a sua poesia e os seus autorretratos plásticos4? 
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eu-artista, eu-poeta
A constante autodefinição de Almada «é a de artista», 

como assinala Eduardo Lourenço, de artista de Vanguarda 

(Lourenço 1992, 14). Para Almada, os artistas (todos 

poetas em sentido amplo) estão «em primeiro lugar», 

porque «têm o dom de descobrir os próprios fundamentos 

da vida, e ainda antes mesmo que a vida tenha podido 

assentar na realidade» (Almada Negreiros 1992b, 143). 

A poesia é o ato criador, o momento que antecede ou 

testemunha a (obra de) arte, o que artista tem para 

expressar, qualquer que seja o suporte artístico utilizado: «o 

que se deseja dizer é a Poesia; a maneira que se emprega 

para dizer é a Arte» (Almada Negreiros 1992b, 147). Ora, 

Almada nunca se apresentou «em público senão como 

pessoa de arte», reforçando a ideia de que a «Arte é 

sobretudo atitude universal da pessoa humana» (Almada 

Negreiros 1993, 178).

Na obra plástica e poética de Almada, é recorrente 

a afirmação despudorada e orgulhosa do ser-artista, 

do ser-poeta. recordem-se os inúmeros autorretratos 

plásticos em que o artista aparece com o pincel e a paleta, 

o livro e a caneta, dos quais destacamos o «Auto-retrato 

com prancheta» (1928), o «Auto-retrato com paleta» 

(Sintra, 1926), o «Auto-retrato» (1938) e o «Auto-retrato» 

(1948). Também através de palavras, Almada constrói uma 

certa imagem do eu-poeta, em parte pela importância 

dada ao nome-assinatura, que muitas vezes aparece antes 

ou depois dos poemas e dos manifestos, e aos epítetos: 

«Poeta Sensacionista e Narciso do Egipto», «Poeta d’Orpheu 

Futurista e Tudo», «poeta futurista josé de Almada-

Negreiros», etc. A assinatura e os epítetos vêm muitas vezes 

incluídos no próprio texto (assim como as dedicatórias e as 

datas), fazendo com que os elementos que seriam à partida 

paratextuais ganhem relevância no interior da obra, como 

parte integrante da mesma.

Alguns autores, como Eduardo Lourenço, consideram que 

a afirmação do autor vai na linha de uma automitificação, 

que constrói uma imagem hiperbólica do sujeito. No 

«Ultimatum futurista às gerações portuguesas do 

século XX», Almada começa com uma sequência da 

várias frases iniciadas por «Eu»: «Eu não pertenço 

[...]», «Eu pertenço [...]», «Eu sou [...]», «Eu tenho [...]» 

(Almada Negreiros 1993, 37). Este recurso anafórico vai 

intensificando a importância do eu e da sua condição de 

artista, entendida como «profissão»: 

«eu sou um poeta português que ama a sua pátria. 

eu tenho a idolatria da minha profissão e peso‑a.

[...].

eu sou aquele que se espanta da própria personalidade 

e creio‑me portanto, como português, com o direito 

de exigir uma pátria que me mereça.» (almada negreiros 

1993, 37)

Até certo ponto, pode supor-se que esta automitificação 

corresponde a um dos propósitos tradicionais do recurso 

à autorreferencialidade, de comemoração e imortalização 

do artista. No entanto, a grande preocupação de Almada 

não parece ser com o seu futuro enquanto artista ou com 

a perenidade da sua obra, mas com o presente em que 

é preciso agir (e a poesia é «ação!», performance), para 

mudar a pátria, o mundo, para poder criar um futuro 
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5  quanto à assinatura de Almada Negreiros, 
Margarida Acciaiuoli refere que, a partir da 
estadia em Paris, «o d de seu nome eleva-
se então no ar, em bandeira desta nova 
conquista, onde a sua situação de indivíduo 
aparece para sempre ligada à sua qualidade 
de ser português» (Acciaiuoli 1985, 4).

6  Em «A passagem das horas», o «engenheiro 
sensacionista» álvaro de Campos dedica os 
seus versos «a josé de Almada Negreiros» 
(Campos 2002, 191).

digno do «homem completo». E Almada alimenta uma 

aspiração em relação à pátria:

«guardo [no meu peito] quotidianamente a ambição que 

não cedo a ninguém — de querer ser eu o melhor de todos 

os portugueses!» (almada negreiros 2005b, 72)

A assinatura «almada», com o dê destacado, foi adotada 

durante a estadia em Paris, num período em que o artista 

encontrou, segundo Margarida Acciaiuoli, uma nova 

«perspectiva de si mesmo»5. Esta assinatura é usada na sua 

obra plástica, mas também, por exemplo, nas edições de 

1921 de A invenção do dia claro e de O menino d’olhos de 
gigante. Afirma-se, com este dê alto e excessivo, a coerência 

da atitude do artista multifacetado, que se expressa através 

de diversos meios. 

Almada quer ser mais (o artista) Almada, mostrar-se, 

reivindicando o seu lugar de criador livre numa sociedade 

que não se cansa de criticar. Neste sentido, sustenta o valor 

único e original da sua existência, através da criação artística, 

considerando-se o centro do universo:

«o logar de um homem é no espaço preenchido pelo seu 

próprio corpo. O logar de um homem é aí, no centro do 

universo. — O centro do universo é no espaço preenchido 

pelo corpo de um homem!»  (almada negreiros 1992a, 61)

António rodrigues, no catálogo da exposição O rosto da 
máscara. Auto‑representação na arte portuguesa, sublinha 

a «exposição pública da imagem do corpo do Artista que 

Almada prossegue, na deliberada confusão entre afirmação 

de identidade autoral e auto-mitificação», relembrando 

muitas das autorrepresentações de Almada «publicadas 

na imprensa como imagens publicitárias de si próprio. 

Vestido de operário, em 1917, para representar no palco 

do Teatro república o seu episódico Manifesto Futurista, 

tenista nos mundanos anos 20, mas também lendo ou 

desenhando ou apenas mostrando-se com boina de artista, 

até aos olhos de gigante da sua determinação de Ver ao 

longe, em rosto de arame, écran de máximas universais ou 

apenas olhos articuláveis pelos eixos do infinito» (rodrigues 

1994, 41).

No entanto, esta constância na sua afirmação como 

artista não implica de modo nenhum a preconização de 

uma unidade do sujeito. Pelo contrário, o artista expande-

se e transforma-se, eleva-se e manifesta-se em diferentes 

suportes e em sucessivas transfigurações. Pode-se 

considerar que o ser-artista concretiza, no caso de Almada, 

a primeira aceção possível da palavra «avatar» (usada pelo 

próprio) — a de descida de um deus à terra, no sentido em 

que o poder (divino) da criação foi assumido pelo homem e 

materializado através da realização da obra de arte. 

exaltação e transfiguração 
Almada segue por vezes a via de uma exaltação violenta 

para melhor expressar a intensidade com que (se) vive. 

Sobretudo quando está mais aceso o entusiasmo futurista 

e sensacionista, do «sentir tudo de todas as maneiras»6, 

os textos de Almada estão impregnados pelo ódio, que 

energiza a reivindicação de um lugar central para a sua 

unicidade no panorama social (e a preocupação de Almada 

é sobretudo nacional).
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Em A cena do ódio, poema de 1915 destinado ao n.o 3 

da revista Orpheu, mas apenas publicado parcialmente em 

1923 e integralmente em 1958 (cf. França 2003, 9), o eu é 

posto em cena, num confronto com um tu que é «tantos» (os 

«burgueses de Portugal»), inspirador de ódio. Todo o longo 

texto se desenvolve através desta oposição entre o eu e o 

tu: o desprezo (ou a indiferença) que a sociedade lhe dedica 

é retribuído pelo ódio dramatizado que Almada usa como 

motor de criação.

Neste poema, Almada dedica «todos os meus [seus] 

avatares» a álvaro de Campos, ele próprio personagem da 

encenação literária pessoana e representante do Futurismo 

e do Sensacionismo. O epíteto que acompanha a assinatura, 

«Poeta sensacionista e Narciso do Egipto», como que 

apresenta esta ficção do eu no subir do pano. Pela primeira 

vez, o artista apresenta-se como poeta; pela primeira vez, 

o poeta apresenta-se como sensacionista, numa nova 

homenagem a Pessoa, teorizador do movimento.

O eu ergue-se desde o primeiro verso. As maiúsculas, 

usadas em pronomes pessoais e afins para referir Deus, de 

acordo com os preceitos gramaticais, são aqui aplicadas em 

«Eu», «Me», «Mim», mostrando como cresce e se inflama o 

sujeito: aqui, é o «Eu» que é exaltado, divinizado, reforçando 

a ideia de avatar enquanto presença de um deus na terra 

(ou no poema). Neste autorretrato, não se procura qualquer 

semelhança com o «autor empírico» do texto. O texto 

abre-se à transfiguração e ao movimento, desenvolvendo 

outro dos sentidos da palavra «avatar» — o de processo 

metamórfico e de transformação:

«ergo‑me pederasta apupado d’imbecis,

divinizo‑me meretriz, ex‑líbris do pecado,

e odeio tudo o que não me é por me rirem o eu!» (almada 

negreiros 2005b, 23)

O ódio nasce do riso dos outros e excita o amor-próprio 

numa vontade de viver de forma intensa. A guerra declarada 

pelo sujeito fá-lo afirmar as suas intenções em relação à vida, 

num assumir de diferentes avatares: 

«agora quero vivê‑la!

hei‑de poeta cantá‑la em gala sonora e dina!

[...]

hei‑de Átila, hei‑de nero, hei‑de eu,

cantar Átila, cantar nero, cantar eu!» (almada negreiros 

2005b, 23‑24)

Estas transfigurações são também confirmadas por uma 

espécie de refrão, em que o nascimento do eu o desdobra 

numa encarnação de males:

«ah! que eu sinto, claramente, que nasci

de uma praga de ciúmes!

eu sou as sete pragas sobre o nilo

e a alma dos bórgias a penar!» (almada negreiros 

2005b, 25)

O poeta declara: «Sou Narciso do Meu ódio» (Almada 

Negreiros 2005b, 24), numa subversão do narcisismo 

tradicional. Não fala do amor por si próprio, pela sua beleza, 

pelo seu rosto aprazível, mas sugere antes um amor pelo seu 

ódio e pela sua face transfigurada. O amor ao ódio do eu 

por um «Tu, que te dizes [se diz] Homem!», representante da 

burguesia, do «ideal com i pequeno!». 

Neste poema, é o próprio autor a incluir uma referência 

a Nietzsche e a zaratustra, que nos remete para o «super-

homem» anunciado em Assim falava Zaratustra: «“Eu vos 
anuncio o Super‑humano. O homem só existe para 

ser superado”» (Nietzsche 2010, 26). Para zaratustra, 
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«“A grandeza do homem está em ele ser uma ponte e 

não uma meta; o que se pode amar no Homem é ser ele 

transição e perdição”», mas as suas palavras levam os outros 

a rir (Nietzsche 2010, 28-31), tal como os burgueses se 

riem de Almada. O «super-homem» de Nietzsche não é um 

homem apenas bom, porque a moral é limitadora da criação:

«“‘É necessário que o homem se faça ao mesmo tempo 

melhor e pior’ — tal é a minha doutrina. O pior mal é 

indispensável ao bem do super‑homem”.» (nietzsche 2010, 

380)

E com este princípio, zaratustra exorta os criadores, 

«“Homens superiores”», a abraçarem o abismo com coragem 

e arrogância (Nietzsche 2010, 379-383).

Almada professa também este desafio e lança-se 

na exaltação do «super-homem» («homem completo» 

ou «Homem Definitivo», nas palavras de Almada). No 

«Ultimatum futurista às gerações portuguesas do século 

XX», Almada adota o mesmo discurso animado pelo ódio, ao 

mesmo tempo que faz um elogio da guerra:

«porque portugal não tem ódios, e uma raça sem ódios é 

uma raça desvirilizada porque sendo o ódio o mais humano 

dos sentimentos é ao mesmo tempo uma consequência do 

domínio da vontade, portanto uma virtude consciente.» 

(almada negreiros 1993, 39‑40)

Por isso, e como zaratustra, Almada lança um repto aos 

portugueses:

«para criar a pátria portuguesa do século xx [...] existe 

apenas uma imposição: se sois homens sede homens, se 

sois mulheres sede mulheres da vossa época. [...]

tentai vós mesmos o homem definitivo.» (almada 

negreiros 1993, 42)

E este desafio, ele próprio o vai seguir, ao querer superar-

se e ser «o melhor de todos os Portugueses!» (Almada 

Negreiros 2005b, 72). 

regressando à poesia, A cena do ódio (a par das odes 
de álvaro de Campos) marca a fação mais vanguardista 

do projeto modernista português, na qual ressaem a 

provocação e a busca do escândalo. Almada assume um 

papel performativo nesta encenação modernista, em que o 

ódio serve de amplificador do eu, que se vai desdobrando 

de forma ameaçadora sobre o «inimigo». O ódio faz crescer 

o amor-próprio, numa experiência sensacionista de ser mais 

e sentir mais, através do eu absoluto, que se autodiviniza e 

autoexalta.

(re)criação do eu-menino
Almada desenvolve uma outra estratégia de autorretrato 

poético, que pode ser simbolicamente representada pela 

figura d’O menino d’olhos de gigante, título do poema de 

1921. Com a epígrafe, «Dizem que sou eu, o menino d’olhos 
de gigante; e eu juro, pela minha boa sorte, que não sou só 
eu!» (Almada Negreiros 2005b, 98), o texto começa por 

questionar a identificação do eu-autor com o eu-menino, 

estabelecendo múltiplas possibilidades de inclusão de 

«eus» no eu-menino. Na primeira página do manuscrito 

deste poema, a epígrafe está corrigida: em vez de «e eu 
juro [...] que não sou só eu», aparece rasurado «e eu juro [...] 
que o menino d’olhos de gigante é toda a gente» (Almada 

Negreiros 2005b, 247). Em relação à expansão do sujeito 

conseguida em A cena do ódio, parecia haver aqui um 

movimento de redução-concentração, através da figura 

«pequena» do menino, mas a epígrafe funciona quase como 

um aviso de que no eu-menino cabem também muitas 

identidades.

O lugar da infância e da ingenuidade é essencial para a 

poética de Almada Negreiros. O menino, que é um homem 

que não mudou («La lettre») (Almada Negreiros 2005b, 88), 
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7  Cf. «Auto-retrato» (1938), «Auto-retrato» 
(1940), «Auto-retrato» (c. 1940), ««Auto-
retrato» (1948), «Auto-retrato» (1949), «Auto-
reminiscência» (1949).

8  Segundo Fernando Cabral Martins, esta 
obra pode ser considerada como um «poema 
em prosa» ou como uma «peça para um 
actor», já que foi lida como conferência e 
depois editada (cf. Martins 1998, 79).

9  No «Auto-retrato com paleta» (Sintra, 1926), 
aparece a seguinte legenda: «Os olhos são 
para ver e o que os olhos vêem só o desenho 
o sabe». Além da importância gráfica dada 
aos olhos, também a legenda ajuda a compor 
este argumento da importância do olhar na 
poética de Almada Negreiros.

sente «tudo muito grande / só eu pequenino» («Chez moi») 

(Almada Negreiros 2005b, 47), e assim olha para o mundo 

com os seus olhos enormes, tantas vezes representados 

nos seus trabalhos plásticos, em que se destacam na 

figuração do rosto7. O recurso à imagem dos olhos grandes 

pode constituir um motivo autorreferencial, uma vez que 

remete para um aspeto físico do autor que é muitas vezes 

representado — a «Auto-reminiscência» (1949) demonstra 

bem isso na obra plástica, já que os olhos grandes são o 

elemento que mais sobressai nas linhas cubistas, quase 

abstratas, traçadas a tinta da china. No entanto, este recurso 

autorreferencial será antes o pretexto para desenvolver na 

obra poética a importância da inocência e dos sentidos 

na relação do eu com o mundo. Em O menino d’olhos de 
gigante, o eu-menino afirma que é «gigante nos olhos» e 

que sabe «aproveitar / estes olhos de gigante / que Deus 

me [lhe] deu para olhar», ao ter de «procurar / mil maneiras 

d’aumentar / o meu [seu] corpo pequenino». O menino 

estabelece com o mundo uma relação espontânea e livre, 

sem as moderações impostas pela idade adulta.

Na obra de poemas em prosa intitulada A invenção do dia 
claro8, e publicada também em 1921, Almada começa por 

apresentar um desenho com um «retrato do autor por elle-

proprio», em que também sobressaem os olhos grandes. 

Este desenho de abertura pode propor desde logo um 

autorretrato: não obstante, é curioso notar que Almada não 

escolhe esse termo, opta antes por «retrato do autor», como 

se não fosse apenas um retrato do eu «por elle-proprio», mas 

um retrato do eu-autor (do eu que é autor). A obra estrutura-

se em três partes, intercaladas por «Confidências», e o 

poeta volta a adotar uma postura cénica, bem notória nos 

monólogos que dirige à Mãe. 

Pode ser, como sustenta Eduardo Lourenço (Lourenço 

1992, 12), que a necessidade de «inventar a infância roubada» 

(provocada pelo facto biográfico da morte prematura 

da mãe) leve o autor ao projeto moderno de procura de 

«origem e originalidade»; ou pode antes ser que o projeto 

moderno de afirmação da originalidade e da liberdade do 

artista passe por outra encenação, a de produção de um 

novo avatar do eu, o eu-menino, num apelo a esse lugar 

matricial da infância, lugar de criação em potência. O eu (re)

cria-se criança, escrevendo A invenção do dia claro com um 

estilo infantil e simples, não simplista, em que a ternura se 

converte, em vez do ódio, no motor de criação:

«mãe! passa a tua mão pela minha cabeça!

Quando passas a tua mão na minha cabeça é tudo tão 

verdade!» (almada negreiros 2005a, 28)

Nas suas confidências à Mãe, o menino conta a sua viagem 

«desde o universo até ao meu [seu] peito quotidiano», 

voltando a enfatizar a importância dos olhos para a perceção 

do mundo, remetido ao visível-tangível:

«durante a viagem encontrei tudo disposto de antemão 

para que nunca me apartasse dos meus sentidos. e assim 

aconteceu sempre desde aquelle dia inolvidavel em 

que reparei que tinha olhos na minha propria cara. Foi 

precisamente n’esse dia inolvidavel que eu soube que tudo 

o que há no universo podia ser visto com os dois olhos que 

estão na nossa propria cara. não foi, portanto, sem orgulho 

que constatei que era precisamente por causa de cada 

um de nós que havia o universo.» (almada negreiros 

2005a, 38)9
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10  O poema Presença é um longo elogio à 
«Luz», que termina: «Luz a Luz tal e qual / 
e é o que é que é / presença de cada qual» 
(Almada Negreiros 2005b, 188).

11  recorde-se a célebre frase de Mallarmé: 
«Digo: uma flor! e, longe do esquecimento 
onde a minha voz relega todo o contorno, 
musicalmente eleva-se, como outra coisa que 
não os cálices conhecidos, pura ideia, e suave, 
a ausência de todos os ramos» (Mallarmé 
2011, 35).

O olhar representa os sentidos, que fazem da sensação 

a «única realidade da vida» e da sua consciência «a única 

realidade em arte», de acordo com a teorização pessoana 

sobre o Sensacionismo. O eu é sensível à claridade (do «dia 

claro») e procura a «Luz» no seu percurso, na sua «viagem» 

pela vida10, que não quer nunca «perder de vista». O gigante 

que queria roubar os olhos do menino é afinal o universo, 

mas o universo está em cada um, em cada eu, porque 

existe através dos sentidos: «Todas as coisas do universo 

aonde, por tanto tempo, me procurei, são as mesmas que 

encontrei dentro do meu peito no fim da viagem que fiz pelo 

universo» (Almada Negreiros 2005a, 38). é este «encontrar 

dentro do peito», esta consciência, que define o artista na 

sua relação com o mundo. Em «A flor» (Almada Negreiros 

2005a, 41), também de A invenção do dia claro, o artista é 

metaforicamente considerado uma criança, que, em solidão, 

deixa que a palavra «flor» ande por dentro de si, «da cabeça 

para o coração e do coração para a cabeça», até encher com 

linhas uma folha. A flor — mallarmeana?11 — é a poesia que 

depois se põe no papel, com «as linhas [...] que Deus» criou. 

Mas não há uma forma única para materializar essa ideia que 

circula, há antes experimentações, propostas para jogar com 

as linhas («algumas d’essas linhas, ou todas. Talvez [...] fóra 

dos seus logares»), usando o mesmo poder divino da criação 

(relembre-se a autodivinização do artista). Com a produção 

literária acontece o mesmo, as palavras (a poesia) estão 

dentro do peito e o poeta depois joga com elas como uma 

criança:

«gásto os dias a experimentar logares e posições para as 

palavras. É uma paciencia de que eu gósto. É o meu gôsto.

tudo se passa aqui pelas palavras — todos os gôstos.» 

(almada negreiros 2005a, 21)

Em A invenção do dia claro, Almada apresenta os dados 

do seu passaporte, para poder viajar pelo mundo: profissão 

— «Poeta!»; estado — «Menino!» (Almada Negreiros 

2005a, 31). Com esta «declaração oficial», proclama mais 

uma vez a sua condição de artista e propõe a sua poética 

da ingenuidade, mas também do «faz de conta» ou da 

encenação, já seguida em A cena do ódio com um tom muito 

diferente.

o verbo na primeira pessoa
Almada Negreiros — o artista, o poeta —, ora inflamado 

pelo ódio, ora (co)movido pelo amor, pela ternura, encena 

distintas produções do eu que se confundem afinal numa 

mesma utilização do pronome:

«eu

Quando digo eu não me refiro apenas a mim mas a 

todo aquelle que coubér dentro do geito em que está 

empregado o verbo na primeira pessôa.» (almada 

negreiros 2005a, 31)

Através do pronome, Almada cria múltiplos autorretratos 

poéticos, apenas possíveis em devir, levados ao palco onde 

o sujeito experimenta diferentes metamorfoses, avatares de 

um eu que não se pode fixar na sua relação com o universo. 

Para estas experimentações, é essencial a relação com o 

outro: os burgueses, no caso de A cena do ódio, a Mãe, no 

caso de A invenção do dia claro.

A grande encenação é a de artista, na qual é posta 

a máscara que condiciona e conforma a relação com 

o universo. é o artista que se anuncia ao público/povo, 

proclamando a sua originalidade criadora e afirmando a 

sua autoridade autodivinizada através, nomeadamente, de 

uma assinatura que se alça no espaço e que marca as suas 

produções plásticas e literárias. O artista, segundo Almada, 

é o centro do universo, é aliás o próprio universo, porque o 

universo só existe no homem, através da sua experiência. 

O que pareciam duas vias distintas de «ação» artística — a 



RHA 02 490 AvAtAREs Do Eu:  A (iM)PossibiliDADE Do AutoRREtRAto NA PoEsiA...DOSSIER 

–
–
–
–
–
–
–
–
–

12  Também no «Auto-retrato» (1938) de lápis 
sobre cartolina há uma alusão aos retratos 
egípcios: veja-se a posição da cabeça (perfil), 
o desenho dos olhos e a forma do corpo.

13  Vários autores salientam a importância do 
teatro na obra de Almada Negreiros. Gustavo 
rubim, por exemplo, desenvolve a relação 
entre poesia e teatro, partindo da frase que 
fecha a conferência Poesia e Criação: «Dez 
minutos: tempo cumprido»; a frase «coloca 
a poesia [...] sob o condicionamento de uma 
performance; [...] a ideia de poesia como 
criação é inseparável, para Almada, de uma 
inscrição teatral da poesia» (rubim 1998, 
49). Fernando Guimarães defende que «o 
teatro, assemelhando-se [...] a um poema, a 
um desenho ou a um quadro, é considerado 
como um espaço onde se conjugam o 
segredo, a sombra e o silêncio que são ao 
mesmo tempo e paradoxalmente outras 
tantas formas de descoberta, de iluminação 
ou de encontro» (Guimarães 2003, 78). Celina 
Silva, a propósito de A cena do ódio, escreve 
que a «criação de um sujeito metamórfico 
através da linguagem, em si mesmo acto e 
acção, volve-se em espectáculo, encenada, 
teatralizada mediante um imenso ritual de 
execução-redenção» (Silva 1994, 148).

14  Poder-se-ia recorrer aqui ao termo 
«irrealismo» proposto por Fernando 
Guimarães, relativamente à produção artística 
de Almada, que recusa a via naturalista da 
representação para valorizar uma «dimensão 
simbólica», que prefere «formas expressivas 
desviantes» (cf. Guimarães 2003, 78-79).

do ódio, a da ternura —, são afinal diferentes faces de uma 

mesma poética. Os olhos grandes (de autorreferencialidade, 

mesmo que residual), de gigante, são como os de um retrato 

egípcio — do narciso do Egito? O Egito, tão recorrentemente 

evocado por Almada12, é um lugar de metamorfoses divinas, 

o lugar de quem dedica os seus avatares (encarnações 

divinas?, transformações?) à personagem de encenação 

literária pessoana que melhor representou o Sensacionismo 

— a sensação, os sentidos, o olhar. Os olhos grandes do 

menino são assim o ponto de ligação entre o eu (qualquer 

que ele seja) e o mundo sensível, tangível, visível, que o 

artista traz dentro do peito. 

Assim, a cena é uma constante nas produções artísticas 

do eu em Almada Negreiros (ele próprio dramaturgo)13 e 

é através da máscara-primeira de artista que os diferentes 

«eus» são criados, em movimentos de expansão e retração. 

A obra procura responder, como noutros autorretratos, à 

pergunta «quem sou eu?» — pergunta, aliás, mencionada 

em dois versos de Almada, «Nunca perguntei a ninguém 

quem é / senão a mim» (Almada Negreiros 2005b, 176), nos 

quais se nota bem que a escrita sobre o eu é sempre uma 

escrita sobre o outro, uma escrita de cisão, um diálogo com 

pergunta e resposta. A resposta não é, no entanto, figurativa 

ou autorrepresentativa, no sentido de procurar uma cópia 

ou um duplo fiel ao original, no sentido de substituir um 

eu que não está presente, no sentido de conseguir uma 

imagem autêntica, una, estática do sujeito — pelo contrário, 

o eu é ficcionado naquela cena, sem ter necessariamente 

nenhuma semelhança icónica com o autor14. Pode haver 

elementos autorreferenciais, mas a relação procurada é 

a da dissemelhança, o lugar do movimento, da liberdade 

criadora. E este gesto instaura uma nova perceção do 

verbo conjugado na primeira pessoa, uma nova forma 

de autorretrato, uma nova tentativa de tornar possível o 

impossível.
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jOSé DE ALMADA NEGrEIrOS

maniFesto anti‑dantas 
e por extenso por 
José de aLmada negreiros 
poeta d’orpheu 
Futurista e tudo
edição de sARA AfoNso feRReiRA, AssíRio & Alvim, 2013

muito embora não seja «uma cópia perfeita da edição 

princeps», como alerta a apresentação ao volume, 

esta recente edição do Manifesto Anti‑Dantas — prefaciada, 

organizada e anotada por Sara Afonso Ferreira — surge 

como a primeira dotada de um amplo aparelho crítico, 

bibliográfico e iconográfico capaz de colocar o leitor 

perante o contexto em que este memorável texto de Almada 

Negreiros foi criado e posto à atenção do público. Sendo um 

manifesto essencialmente cultural e de teor estético — mais 

do que ideológico — cultura e arte erguem-se, de facto, 

como matérias principais da crítica e da «caricatura» dos 

fenómenos que estão na base da sua construção. Mais do 

que «matar o luar», como postulava Marinetti, o Manifesto 
Anti‑Dantas tem alvos reconhecíveis para «espectadores 

decentes»: uma geração (a que precede e combate Orpheu), 

uma forma (considerada retrógrada e ultra romântica em 

pleno século xx) e uma tendência artística incapaz de criar 

(pois «anda co’as modas, co’as políticas e co’as opiniões»). 

A necessidade que o leitor contemporâneo tem de entender 

a fundo esse(s) conflito(s), justifica amplamente as duas 

edições do volume (Maio e Agosto de 2013), quase um 

século depois do aparecimento do manifesto. A segunda 

edição, aliás, veio emendar as poucas imperfeições gráficas 

da primeira, além de ter sido aumentada com a transcrição 

do texto (ausente na edição precedente), conseguindo 

suprir, desta forma, as dimensões forçosamente reduzidas 

do facsimile.

A reconstrução da estreia de Sóror Mariana no Teatro 

Ginásio em Lisboa — enriquecida com inúmeras referências a 

AndreA rAGusA
Departamento de Estudos Portugueses, 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 
Universidade Nova de Lisboa
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jornais e comentários da época — oferece um quadro quase 

completo das repercussões que o episódio teve na opinião 

pública e da tensão entre o cânone representado por júlio 

Dantas e os «poetas paranóicos» de Orpheu. 

Particularmente interessantes, visando uma leitura 

aprofundada do manifesto, são também as sugestões para 

o «reconhecimento» da arte e da cultura da época e das 

suas figuras mais representativas: operação esta, que, como 

avisa a autora, se torna «por vezes impraticável» um século 

depois. é o caso, por exemplo, dos «dois ilustres senhores 

desta terra» (que Almada aponta como autores da tradução 

das Lettres Portugaises), d’«os Sousa Pinto», de «Sousa 

Costa» ou do «Faustino». Todavia, no que respeita a maioria 

dos casos, o aparelho crítico consegue recuperar, dentro 

do possível, figuras e fenómenos que deixam de ser mudos 

e obscuros para o leitor actual («As pinoquices do Vasco 

Mendonça Alves», «As infelicidades de ramada Curto», 

«o Frei Matta Nunes Mocho», etc.) para se transformarem 

em elementos de compreensão e aprofundamento. 

O CD  inserido no livro, enfim, com a gravação da leitura do 

manifesto feita pelo próprio Almada em 1965 e seguida por 

uma entrevista, completa esta notável edição, que reúne 

num volume os elementos necessários para ler “plo menos 

duas vezes”: não apenas o texto, mas, através dele e dentro 

dele, o multifacetado tecido cultural e artístico que subjaz à 

sua própria criação. 
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saiu, no âmbito das comemorações dos 120 anos do 

nascimento de josé de Almada Negreiros, na revista 

Colóquio/Letras, n.o 185, janeiro/Abril de 2014, um conjunto 

de seis artigos abrangendo diversas vertentes da produção 

artística deste autor, desde literatura a teatro, passando 

pelo cinema, obra plástica, correspondência e ficções 

relacionadas com episódios biográficos, apresentando 

textos inéditos recentemente localizados no espólio Almada 

Negreiros e Sarah Affonso, que está actualmente a ser 

inventariado e estudado por uma equipa pluridisciplinar 

de investigadores, no âmbito do projecto Modernismo 

Online: Arquivo Virtual da Geração de Orpheu, integrado no 

Instituto de Estudos de Literatura Tradicional (FCSH/ UNL) e 

financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e pela 

Fundação Calouste Gulbenkian.

O primeiro texto desta série de artigos, “O próprio 

humano”, de Gustavo rubim (FCSH/UNL), solicita uma 

leitura do idioma Almada enquanto acto criativo, invenção 

de uma forma, modo ou, melhor, movimento “peculiar e 

inesperado” de empregar a língua, de dizer, que a destaca 

no instante limite da sua imprevisibilidade. 

Como suspensão de “qualquer programa conjuntural”, este 

gesto idiomático obtém os seus contornos mais expressivos 

numa sequência de sete textos incluídos na conferência 

A Invenção do Dia Claro, sob o título de “Andaimes e 

Vésperas”: da narrativa que o próprio Almada constrói 

sobre a invenção da escrita extraem-se os pressupostos que 

determinam esta operação de ordem identitária e linguística 

— a identificação com a raça dos indivíduos que criaram os 

signos pictóricos (Egípcios) e, mais tarde, verbais (Fenícios).

Associação que se estabelece tanto a nível formal como 

antropológico, ela precede e condiciona qualquer factor de 

identificação nacional, sobrepondo-se, “em configurações 

diversas, a todas as formas de inscrição identitária”; implica, 

ainda, uma articulação entre os vários momentos da 

invenção das palavras e a pertinência da sua reinvenção 

na posição histórica em que é possível contextualizar 

Almada («“Nós não somos do século d’inventar as palavras. 

As palavras já foram inventadas. Nós somos do século 

d’inventar outra vez as palavras que já foram inventadas”»), 

posição que, sendo individual e referindo-se, portanto, 

a uma “autoridade pessoal” que exige uma inscrição 

espácio-temporal, manterá um complexo equilíbrio com a 

acepção que a palavra “NóS” pode adquirir na produção 

literária almadiana, designando, como é sublinhado, um 

espaço amplo e muitas vezes ambíguo, mas sempre 

circunscrito por uma “vida total e unânime do organismo 

colectivo”, como se afirma na conferência Direcção única.

A concepção de nação, no idioma de Almada — enquanto 

elemento inscrito num mapa, subordinado pelas fronteiras 

e ligações que essas fronteiras potenciam —, sofre uma 

deslocação através de uma relação (de conhecimento) 

com o resto do mundo: “A exactidão da posição europeia 

de Portugal, o traço não fortuito ou não aleatório da sua 

inscrição cartográfica (…), legitima um ponto de vista que 

pensa o nacional a partir das fronteiras e das relações que 

as fronteiras estabelecem”. A relação entre linguagem e 

nação estabelece-se, assim, na medida desse desvio, pela 

afirmação de uma perspectiva eurocêntrica que traduz 

a operação idiomática determinante na existência de um 

poema como Histoire du Portugal par Coeur enquanto texto 

pertencente à literatura portuguesa. 

Carlos Martínez Pereiro (UDC), em “De pormenores 

e de pigmentos letrados”, destaca a necessidade de 

dioGo fernAndes
Instituto de Estudos de Literatura 
Tradicional  
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas  
Universidade Nova de Lisboa
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uma abordagem que integre 

uma vertente de carácter 

eminentemente plástico para 

uma compreensão mais alargada 

da novela A Engomadeira, 

perspectiva que, aliás, estende à 

totalidade da produção literária 

almadiana, sublinhando a índole 

paradigmática desta narrativa “na 

coerência sinuosa do, por vezes, 

contraditório percurso literário e 

artístico de Almada Negreiros”.

relação transdisciplinar que 

procura desvelar a importância 

que os referentes visuais 

representam no imprevisível e 

por vezes hermético desenrolar 

da narrativa desta novela 

vulgar lisboeta, aproxima duas 

vertentes da obra deste artista frequentemente tratadas 

de forma autónoma, apontando a sua convergência numa 

fase (1915-1916) em que para Almada “a pintura torna-se 

literária de igual forma que a literatura se transforma em 

plasticidade”.

Partindo do que sustenta “a evidência da linguagem 

plástica reflectida pela escrita” e da presença explícita, 

neste texto, de um desenho seu contemporâneo publicado 

no periódico A Ideia Nacional, em 20 de Abril de 1916, 

com a legenda “Semana Santa”, assinala a recorrência da 

personagem que o protagoniza enquanto tema da sua 

produção plástica, num desenho a tinta-da-china publicado 

no semanário humorístico Sempre 
Fixe, a 11 de julho de 1935, com 

a legenda: “já quando eu era 

rapariga sempre foram as calças 

o meu fadário…”, e em dois óleos 

assinados e datados em 1933, sob 

o título A Engomadeira.

No diálogo que se restitui 

a estas entidades — e ao qual 

não nos podemos furtar — 

privilegia-se, não somente, a 

“coincidência de um mesmo 

tratamento expressionista” 

ou uma procura análoga de 

uma nova forma de “perceção 

e dinamismo, caracterizado 

pelo movimento e a energia”, 

mas, sobretudo, a temática 

comum do “ensimesmamento” 

consubstanciado pela figura da engomadeira e o seu 

encadeamento num espaço social opressivo, que se 

manifesta através de um sentimento de neutralidade perante 

um quotidiano asfixiante.

“Lugares (in)comuns”, de Manuela Parreira da Silva 

(FCSH/UNL), retoma um — “feliz” — diálogo epistolar 

entre dois companheiros de Orpheu, raul Leal e josé de 

Almada Negreiros, iniciado sessenta e quatro anos antes, 

a Novembro de 1950. Enquanto fragmento — ainda que 

extenso (treze páginas) — de uma conversação mais ampla, 

é possível observar neste testemunho inédito, descoberto no 

espólio de Almada Negreiros e Sarah Affonso, o reflexo de 

Capa revista Colóquio/Letras
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uma compreensão mútua retratada nas proposições de raul 

Leal, que escreve a Almada sob o pretexto de o felicitar pela 

recente publicação de um opúsculo referente aos painéis de 

S. Vicente. 

Nesse sentido, e ainda que a continuidade do seu 

relacionamento intelectual e pessoal não seja surpreendente, 

visto serem conhecidas as participações de raul Leal 

em projectos dirigidos por Almada, revela-se o interesse 

analítico que Leal demonstra pelos estudos geométricos 

de Almada, desdobrando-os num “estilo também ele muito 

denso e imbricado”. Se, por um lado, Almada se restringe 

à formulação de uma problemática afecta à universalidade 

dos painéis de S. Vicente, através das relações matemáticas 

que as figuras de cada painel mantêm entre si e no seu todo, 

raul Leal explora-a arrojadamente, associando de forma 

hermética e simbólica entidades tão distintas como o deus 

egípcio Osíris, a figura de S. Vicente e Portugal. 

Mais do que uma declaração de comunhão de interesses 

entre dois antigos companheiros de Orpheu, este documento 

adquire os contornos de um estudo “teometafísico” dos 

próprios estudos geométricos de Almada, uma aproximação 

entre o conceito de Téleon e a sua concretização na noção, 

expressa por raul Leal, de que “tudo o que é Universal tem a 

Unidade íntima do Infinito”. 

Em “Encontro de artistas”, Sara Afonso Ferreira (FCSH/

UNL) apresenta e reconstitui um conjunto de seis fragmentos 

manuscritos, localizados no espólio de Almada Negreiros 

e Sarah Affonso, preservados pelo autor numa pasta, cuja 

génese e disposição temática advêm de um “período de 

intensa convivência artística em que os nomes de Almada, 

Vieira e Szenes se cruzam por um instante”, em junho de 

1935, na cidade de Lisboa.

Divididos em dois núcleos distintos, segundo um critério 

que respeita as características materiais dos próprios 

manuscritos, é possível desde logo destacar-se a coerência 

temática destes elementos, incidindo sobretudo na 

potencialidade de diversos momentos concernentes às 

figuras do pintor húngaro Arpad Szenes, a pintora Maria 

Helena Vieira da Silva e Almada Negreiros. 

O primeiro núcleo, “formalmente menos acabado”, integra 

um fragmento composto por quatro páginas, sob o título 

“Arpad Szenes”, que se logrará talvez definir como “uma curta 

ficção inspirada num episódio biográfico de Arpad Szenes”, e 

outro fragmento composto por cinco páginas, sob o título “No 

atelier dos Szenes em Lisboa Novembro de 1935”, que retrata 

um diálogo entre o casal de pintores e um terceiro elemento, 

que se apresenta pela designação «A visita». 

Num segundo núcleo que, ressalva-se, é analisado “como 

tal embora não haja qualquer indicação explícita do autor 

neste sentido nem nenhuma ordenação manifesta”, estão 

integrados quatro fragmentos manuscritos a tinta azul 

sobre papel quadriculado. Os três primeiros reafirmam a 

sua natureza eminentemente fragmentária, visto estarem 

inscritos, respectivamente, sobre três pedaços de papel 

recortado. Se o primeiro, sob o título “Pintura”, se refere 

ao casal Szenes — recuperando uma formulação similar 

apresentada num momento anterior dedicado a Arpad 

Szenes —, o segundo adquire os mesmos pressupostos 

introdutórios, por sua vez centrados na figura de Maria 

Helena Vieira da Silva, enquanto um terceiro enuncia um 

(outro) diálogo iniciado por Almada com os dois pintores. 

O quarto e último elemento que integra este conjunto, 

composto por quatro páginas, retoma o diálogo iniciado 

no fragmento anterior e retrata “uma visita a casa de 

Luís reis Santos para ver as gravuras de jean-Gabriel 

Daragnès e a exposição de gravura realizada, em 

junho-julho de 1935, por Arpad Szenes, j. Trevelyan e 

S. W. Hayter na Galeria UP”.
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“Apontamentos sobre uma cena de teatro moderno 

de Almada Negreiros”, de Sílvia Laureano Costa (FCSH/

UNL), redescobre a peça de teatro S.O.S., de Almada 

Negreiros, apresentando uma cena referente ao 2.o acto 

desta peça, localizada no espólio do autor, até agora inédita. 

Com o título «Direcção Única», rótulo da sua conhecida 

conferência que agregava, numa fase preliminar, como aliás 

é sublinhado, as peças de teatro S.O.S. e Deseja‑se Mulher, 
este documento manuscrito a tinta preta em 25 páginas lisas 

afirma-se como “um texto acabado que, apesar de não ter 

saído juntamente com os dois quadros do segundo acto de 

S.O.S., ilustra a temática orientadora da palestra, explorando 

um propósito claro: indicar ao indivíduo que o bom caminho 

está na colectividade”.

A sua correspondência com a cena de teatro lida por 

Almada a 9 de junho de 1932, no Teatro Nacional Almeida 

Garrett — actual D. Maria II —, parece legitimar-se tanto 

pelas palavras do próprio autor, no segundo número da 

sua revista Sudoeste, como pela alusão, no corpo do texto, 

à data em que a cena terá sido lida, tendo no entanto sido 

excluído no momento da publicação do segundo acto da 

peça, no referido número da revista Sudoeste, em 1935, 

seleccionando apenas as cenas que divulgara no Salão 

Nobre da Associação Académica de Coimbra, a 15 de junho 

de 1932.

Mantendo-se, por um lado, uma correspondência temática 

com as demais cenas do mesmo acto, na ordem de um 

“incitamento à criação de uma colectividade” que se 

amplifica numa “entoação mais rígida e incisiva”, assinala-se, 

por outro lado, a considerável dissemelhança “ao nível 

tanto do cenário como das personagens”, que apresentam 

contornos menos definidos, propositadamente imprecisos: é 

apenas no desenvolvimento da acção que se torna possível 

destacar uma personagem que assume uma posição de 

liderança, responsável por “encaminhar todas as outras 

personagens, encorajá-las à mudança”, construindo uma 

concepção de colectividade, e duas outras que “acabam por 

lhe desobedecer, numa tentativa de subverter a orientação 

unidireccional que está a ser imposta”.

Fernando Cabral Martins (FCSH/UNL), em “Um 

filme-ensaio de Almada Negreiros”, propõe uma leitura da 

ligação Almadiana ao cinema partindo de um dactiloscrito 

datado de 1958, descoberto no espólio do autor, sem título 

ou, como aponta, “talvez intitulado apenas Amadeo de 

Souza-Cardoso 1887-1918”, endereçado ao SNI — organismo 

que em 1958 preparava uma exposição retrospectiva de 

Amadeo — e acompanhado de um orçamento detalhado.

Dactilografado em seis páginas lisas — sete, se 

incluirmos o orçamento, mas não sem antes retirarmos as 

consequências que este nível de detalhe implica no seu 

acabamento —, este projecto de filme sob uma vincada 

perspectiva documental formula uma análise da pintura 

de Amadeo que intersecta uma leitura crítica da sua 

produção artística com “uma possível forma cinematográfica 

dessa leitura”, desenvolvendo uma concepção da história 

da arte moderna a partir da figura de Amadeo e da 

relação que se estabelece entre abstraccionismo e arte 

abstracta.

Se, para Almada, o cinema era sobretudo entendido como 

meio de divulgação e documentação — como, aliás, afirma 

na sua revista Sudoeste em Outubro de 1935 —, este projecto 

revela um desdobramento da sua concepção de cinema, 

atentando nas potencialidades que este meio demonstra 

relativamente à exploração da vertente estética das imagens 

através de montagens cinematográficas, às quais recorre 

consciente e sistematicamente.
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ARquivo digitAl 
de José de AlmAdA 
NegReiRos e de 
sARAH AffoNso

em curso desde 2011, o projecto Modernismo 
online tem a seu cargo o tratamento, a 

organização, o inventário, a digitalização e a 

catalogação, numa base de dados online, dos 

arquivos de Almada Negreiros e da sua mulher, 

a pintora Sarah Affonso. Este projecto, constituído 

por uma equipa multidisciplinar de investigadores, 

coordenada pelo Professor Doutor Fernando Cabral 

Martins, está integrado no Instituto de Estudos 

de Literatura Tradicional, Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 

e conta com o financiamento da Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia e os apoios da Fundação 

Calouste Gulbenkian e da biblioteca Nacional de 

Portugal. 

No final deste ano, a comunidade científica 

e o público em geral poderão aceder ao 

arquivo digital destes dois artistas através do 

site www.modernismo.pt. 

reminisCênCia de 
aLmada negreiros

inaugurado em julho de 2013 e inserido no âmbito 

das comemorações dos 120 anos do nascimento 

de josé de Almada Negreiros, Reminiscência de 
Almada Negreiros, da autoria das arquitectas 

Catarina (1972-) e rita Almada Negreiros (1969-), 

netas do artista, é um monumento em aço corten 

com 9m de altura por 4m de largura, adaptado da 

obra Auto‑Reminiscência (1949), um auto-retrato 

de Almada Negreiros (1893-1970) desenhado a 

tinta-da-china.

Situado na Avenida ribeira das Naus, Terreiro do 

Paço, destaca-se pela integração dos elementos 

visuais que a compõem — na conjunção entre linhas 

e formas geométricas, que representam a face ou 

corpo do autor, os olhos e a sua assinatura mais 

expressiva — na paisagem citadina, criando uma 

relação necessariamente dinâmica onde as formas 

geométricas e, por associação, o próprio, serão 

preenchidas e modeladas pela cidade e pelo rio, 

fundindo-se ritmicamente através da gradação de 

elementos como a iluminação ou perspectiva e 

marcando, através da sua localização privilegiada, 

a presença de Almada na cidade e nas zonas 

fluviais pela relação que estabelece com as Gares 

Marítimas e os locais que mais frequentou em vida, 

como a baixa e o Chiado.

Reminiscência de Almada Negreiros celebra 

também, através do simbolismo que advém 

da escolha de um auto-retrato como forma de 

homenagem, a obra e a visão do autor de si 

próprio, indissociável dos seus profícuos estudos de 

geometria e do traço plasticamente depurado que 

apresentou nas suas últimas obras. 

diOgO Fernandes

Instituto de Estudos de Literatura Tradicional 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas  

Universidade Nova de Lisboa
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A lisboA de AlmAdA 

foi lançada, em finais do ano transacto, uma 

aplicação para smartphones que pretende 

reunir e retratar a presença de Almada Negreiros 

na cidade de Lisboa. Esta iniciativa, inserida no 

âmbito das comemorações dos 120 anos do seu 

nascimento, em parceria com a Vodafone e com 

o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, pode ser 

descarregada gratuitamente através do site da 

Apple ou do próprio dispositivo, e visa reflectir 

não só o percurso singular deste autor referente 

à sua obra pública visível em Lisboa como, 

simultaneamente, um conjunto de monumentos 

ou estruturas que celebram e invocam a presença 

e intervenção de Almada na cidade. Para o efeito, 

procurando traçar um percurso que se delineia 

quer numa vertente artística como física, as obras 

detalhadamente descritas são acompanhadas por 

imagens e pela sua localização no mapa da cidade.

Figura incontornável do movimento modernista 

português, sobressai desde logo a necessidade 

de destacar esta sua faceta artisticamente tão 

profícua e interventiva quanto a sua produção 

literária pela sua importância tanto em termos 

estéticos como no enriquecimento do património 

arquitectónico da cidade de Lisboa, onde 

cresceu e viveu grande parte da sua vida, e cujas 

manifestações de obra pública, desdobrando-se ao 

longo de cinco décadas, acompanharam o ritmo de 

desenvolvimento do panorama citadino com a sua 

visão e forma de expressão únicas.

Deste olhar construtivamente mais demorado 

espera-se que possa, para além do vital propósito 

informativo a que se presta, suscitar no público 

interessado o desejo de deslocação aos edifícios e 

locais citados, os quais constituem uma das mais 

expressivas memórias da cidade.

A variedade das técnicas de composição e a 

diversidade dos materiais utilizados, bem como a 

sua localização e âmbito, quer se trate dos frescos 

da Gare Marítima de Alcântara e da Estação 

rocha Conde de óbidos ou dos painéis incisos em 

pedra para os edifícios da Cidade Universitária, 

dos vitrais e mosaicos da Igreja de Nossa Senhora 

do rosário de Fátima ou os frescos do edifício 

do Diário de Notícias, das tapeçarias e desenho 

inciso em mármore para o Hotel ritz, dos mosaicos 

murais para o edifício das águas Livres, os vitrais, 

tapeçarias e desenhos para o Tribunal de Contas 

ou o simbólico painel Começar, gravado em 

mármore no átrio principal da sede da Fundação 

Calouste Gulbenkian, conferem-lhe um carácter 

tão abrangente e significativo quanto a própria 

dispersão do autor pelos vários campos da Arte.

diOgO Fernandes

Instituto de Estudos de Literatura Tradicional 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas  

Universidade Nova de Lisboa
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de aL mada nada, 
um espectÁculo de 
RicARdo pAis em toRNo 
dos saLtimbanCos de 
AlmAdA NegReiRos

é de ricardo Pais a intuição da escolha 

dos Saltimbancos. Texto escrito em 

1917,  publicado no único número da revista 

“Portugal Futurista” e de imediato apreendido na 

medida exacta do escândalo da linguagem e do 

tema. Este arrojo que terá sido imenso à data da 

publicação, permanece hoje na ousadia da forma, 

na torrente de palavras não domesticadas, na 

despontuação total, escarnecendo das convenções 

sociais e literárias num imperdoável despudor. 

Nesta espiral toma forma um retrato do país feito 

de uma melancolia falsamente garrida, de uma 

superfície tensa e pronta a ser rasgada. 

Almada e ricardo Pais juntos a provocarem 

este rasgo, a forçarem as convenções do dizível 

ou os limites do teatro. Texto e espectáculo são 

um rasgão vermelho e triangular. rasgão feito 

de tensão incontida, pronta a explodir no interior 

de um tecido social ou num palco perto de nós. 

Esta vontade comum a Almada e Pais que é a 

de um rompimento no tecido da experiência, 

torna-se impossível de cerzir e acerta na escolha 

de Saltimbancos para um espectáculo onde a 

dança de rua, a palavra e a luz se sobrepõem. 

Universos diferentes que se intersectam sem nunca 

se confundirem: a dança mantém-se, ritmada e 

poderosa, a palavra não se perde nessa espiral 

incessante, e a luz não adoça mas corta à faca o 

cenário negro que obediente se molda a esta nova 

ordem. 

Também por escolha de ricardo Pais, Almada 
Nada ocupa o cenário habitado outrora por 

Pessoa em Turismo Infinito e força os limites deste 

dispositivo, transformando-o e, nesse movimento, 

revelando-o. Os Saltimbancos apoderam-se do 

palco de forma totalitária. O espectáculo circula 

circularmente e em redor de si mesmo, principia no 

final e encerra o movimento, voltando ao princípio. 

O texto esparrama-se geometricamente no fundo 

negro e a intersecção entre o desenho e a palavra é 

feita pelo corpo, pela expressividade do gesto e do 

movimento: Poesia grafada em tempo real. E nós, 

espectadores, cercados, suspensos nesta arena 

circularmente circular, levados na força centrífuga 

da torrente de palavras, assistimos a um crescendo 

em espiral, um vórtice na progressão do texto e na 

ocupação do palco. 

No início do círculo, de forma a sitiar o palco, 

a ocupação é totalitária, o “corpo de baile”, as 

improváveis “coristas”, avançam, movem-se 

em hélices circulares avisando-nos desde logo 
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ao imprevisto da música e ao fulgor dos 

corpos. Entreguemo-nos sem resistência a esta 

trupe de Saltimbancos num bulício de caserna, de 

festa na aldeia, de circo e folclore. 

Em sucessivos contastes simultâneos e sem aviso 

prévio, o espectáculo reinicia-se uma e outra vez, 

agora lentamente, numa descrição de quartel em 

cinzento de brim mas anunciando já ao fundo o 

amarelo sol, o muro, o espaço lá de fora. Um corpo 

dança no palco com um espectro em saia de tule, 

numa melancolia arrastada, a torrente de palavras 

acompanha e prepara a espiral que se aproxima. Em 

seguida o espectro é carnal e, o cinzento do brim 

ganha tons de vermelho-escândalo, e os cavalos 

são aquilo de que Almada pode falar para dizer 

dos segredos da cobrição, expostos à luz do sol, 

do sol a pino que tudo ilumina e expõe. Cavalos 

de vaidade em amarelo-luz, contraste simultâneo 

e orgulhoso com o cinzento do brim dos tristes 

soldados. Explode a tensão no texto de Almada, nas 

luzes profusamente coloridas e corpóreas do palco, 

na sensualidade dos corpos.

Num novo contraste simultâneo, o Teatro 
Radiofónico faz-se ouvir para pôr cobro à 

espiral de escândalo, antes que a censura feche 

as portas do espectáculo, e os olhos seguem 

num travelling” mais alto, longínquo no espaço: 

o cenário rural, o comboio em baixo e longínquo 

no tempo: nas entoações e nuances da voz de 

ricardo Pais numa locução anacrónica. 

Ao travelling segue-se um plongé, uma espiral 

que recomeça mergulhando numa outra arena, 

a do espectáculo de circo. Aqui já não há sinal 

de cinzento do brim, o vermelho que esconde 

a inocência rompe-se sem emenda. O rasgo é 

visível e impossível de cerzir. zOrA! a personagem 

que percorre o texto, na sua inocência inicial, é a 

personagem imolada no interior deste movimento 

de tristeza e euforia entrelaçadas num jorro 

de energia, algazarra e clamor, um tambor em 

crescente contínuo e violência reprimida à solta. 

resta avançar até ao limite, abrir o espaço 

para a batalha na arena, agora arena da dança e 

do ritmo frenético do espectáculo. E depois um 

fim, um assomo de fim, um princípio de fim, um 

círculo em vertigem e sem redenção à vista, numa 

impossibilidade de cerzir a fenda que se abriu, 

chegámos, pois, semi-inteiros ao centro desta 

arena. Voltemos agora ao início e retomemos o 

círculo, como se Começar não pudesse ser senão 

a última obra.

Voltemos agora, aqui, a esta Alma 
Danada de Almada, nestes Saltimbancos um Tudo 
Nada Pais e fecha-se de novo o círculo. Para que, 

na circunstância do presente estado de coisas, 

possamos recomeçar do Princípio, uma outra vez. 

Se nos derem licença.

sOFia pintO bastO
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