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Este, evidentemente, que iria ser um editorial centrado no 25 de Abril,
depois sobre o 1ºde Maio, depois sobre os dois ao mesmo tempo. 
Este iria, então, abrir com uma piada fabulosa sobre o Portugal de 17, o
dos três “F’s”, Fátima, Futebol e Festival.
Pois ele não houve jornal, newsletter, blogue, cartoonista que não
abrisse as suas edições com tal trilogia.
Apetece-me citar o Almada, «tu chegas sempre primeiro, eu volto
sempre amanhã».
Bem feito.

2. Fátima do centenário faz ressurgir velhas questões que de há muito
dera por resolvidas. Como crente, mantive sempre com Fátima a relação
ambivalente de suspeição e respeito. Suspeição, pela aliança
historicamente oportunista entre o politico e o económico, entre o poder
e o dinheiro, entre o deve e o haver da mercearia dos milagres. Respeito,
pela força interior dos que simplesmente acreditam e, movidos por uma
fé que eu não tenho, vivem uma crença para lá da crendice.
Ainda que visivelmente impressionado com Fátima e o seu ambiente,
com a devoção dos milhares de pessoas que ali correram, o papa
Francisco, para quem os cristãos devem ser, antes de mais, “marianos”,
não se poupou nas palavras: que  Maria?  “A Bendita por ter acreditado”
ou “a Santinha a quem se recorre para obter favores a baixo preço?”,
Sem a referir explicitamente, fez-me ouvir muitas vezes aquela
passagem emblemática dos evangelhos, quando Jesus manda dar a
«Deus o que é de Deus e a César o que é de César».
Também o papa Francisco me suscita um novo olhar sobre crentes e
ateus. Mais do dirimir argumentos sobre a existência ou a não
existência de Deus, crentes e ateus distinguem-se apenas pelo modo
como olham para a relação do Homem com o transcendente e o
imanente. Em rodas as ocasiões Francisco insiste na atenção que tem de
ser dada a “cada um dos deserdados e infelizes a quem roubaram o
presente” e a todos os “excluídos e abandonados a quem negam o futuro”
e exorta à necessidade de “antepor a misericórdia ao julgamento”. E aqui
ocorre-me outra passagem emblemática do Novo Testamento, quando
Jesus diz que curava os doentes e expulsava os demónios porque “não
suportava ver as pessoas sofrerem”. Era fazer o bem pelo bem, não em
busca de uma recompensa, nem sequer divina.
Talvez que para Francisco, os verdadeiros ateus não sejam os que
negam a Deus, mas o próximo. E aí, para muitos crentes, lá temos o
caldo entornado.

3. Os meus amigos não benfiquistas que me desculpem, o tetra soube
mesmo bem. 
Aquilo que eu gostava mesmo seria um penta, bem jogado e bem visto.
O que vai sendo cada vez mais difícil. O excesso de hermenêutica e de
análise, dizem, matou a filosofia. Eu acho que está a matar o futebol,
que de desporto entre clubes rivais, passou a indústria de
entretenimento que também precisa, para sobreviver com mais conforto,
do incentivo à suspeita, à rivalidade agressiva, odienta e descontrolada

4. No domingo pós eurovisão, leio no britânico The Guardian, um breve
comentário à canção portuguesa: “…  and then, sublimely, Portugal,
nicely described by Norton, back on form, as “just a boy in his bedroom
singing a song written by his sister”. It was immensely, stoppingly sur-
prising, and reminds us that Portuguese is quite possibly the loveliest
language in which to sing soft, good, songs”. 
Gostei da referência à língua portuguesa, ultimamente tão maltratada,
mal ensinada, mal escrita, mal falada até, que de acordo em acordo lá
caminha alegremente até à submissão final. Acrescento, porém, o que
todos sabemos: a língua portuguesa é muito mais do que,
provavelmente, a melhor língua para cantar canções boas e suaves”.
1 “procrastinação”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, https://www.priberam.pt/ 

De onde se fala de muitas coisas, todas elas sem qualquer
interesse.
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1. pro·cras·ti·nar 1

(latim procrastino, -are)  verbo transitivo
A. Deixar para depois. = ADIAR, POSTERGAR, PROTRAIR?
ANTECIPAR  verbo intransitivo
B. Usar de delongas. = DELONGAR, DEMORAR, POSTERGAR?
ABREVIAR, ACELERAR, DESPACHAR-SE
Palavras relacionadas:

, , , adiar, ,
Mandrião, madraço, preguiçoso, também se relacionam.



I
A bofetada, inesperada,

súbita, assentou, ruidosa, na
bochecha do advogado.
Demorou um segundo a bater e
demorou décadas a calar-se. 

Há gestos miúdos,
repentinos, quase impensados,
que perduram muito para além
do tempo e do espaço em que
acontecem. Como cantava o
Sérgio Godinho no seu álbum,
“Pano Cru”, de 1978, a vida é,
efetivamente, feita de pequenos
nadas.  

Foi o caso daquela
estalada que, absorvida num
instante pelas seis paredes do
gabinete do juiz, continuou, no
entanto, a soar para além delas,
fazendo eco nas esquinas das

conversas de rua e nos
mexericos de café daquela vila
de província, transportada
pelas bocas e ouvidos do povo.

Essa atitude rubra e
espontânea rolou, imensa,
estrondosa, até aos confins do
concelho e para além das suas
fronteiras, tendo-se mantido
presente na memória das
pessoas da terra ao longo de
várias gerações. De tal maneira
assim foi que, ainda não há
muitos anos atrás, me
recordaram, com respeito e
admiração, esse episódio de
resistência e afirmação
femininas. Que o foi, de facto!

As coisas passaram-se no
dobrar do final dos anos
cinquenta para o início dos anos

sessenta do século passado,
quando chegou aquela comarca
do litoral, a cerca de cinquenta
quilómetros da capital, uma
advogada, atrevida, disposta a
trabalhar e a concorrer num
terreno que até aí tinha sido
exclusivo dos advogados e
solicitadores homens - sendo
igualmente machos os juízes, os
magistrados do Ministério
Público e os funcionários
judiciais, que, para mais, se
conheciam todos uns aos outros,
dado se contarem pelos dedos de
uma, máximo, duas mãos.

Sei que não foi fácil
instalar escritório e conseguir
clientes (apesar de já existirem
outras, ainda que poucas,
advogadas a singrarem os
caminhos dignos e essenciais da
advocacia noutras comarcas do
país) num município que, até aí,
encarara essa atividade como
sendo um feudo geneticamente
masculino. 

Como sempre se verifica
em profissões tradicionais e
conservadoras, havia entre os
causídicos aí residentes, um
advogado que se destacava dos
demais, quer por força do
número e tipo de casos que
tinha, quer por alma das
pessoas que representava
perante a justiça.

Esse barão local da
advocacia, senhor já de idade e
de muitos pergaminhos,
i n c o m o d a v a - s e
particularmente, ao que parece,
com a desfaçatez e
combatividade daquela mulher,
que lhe fazia frente - bem como
aos restantes colegas - nas salas

de audiências e dos advogados,
nos gabinetes e corredores do
tribunal.

Ora, num dado dia,
quando essa advogada
abelhuda e aquele já ilustre
causídico se encontravam no
gabinete e na presença do único
juiz da comarca, que se achava,
para o efeito, assistido por um
oficial de justiça,
provavelmente e como é da
praxe, para tentarem resolver a
bem, por via de acordo
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dois tribunais existentes, com
as outras profissões da justiça,
onde ombreiam, sem espiga ou
espinha, pessoas dos dois
géneros.

Essas novas advogadas
não têm certamente consciência
desse facto, mas aquela
(longínqua) estalada também
ajudou a escancarar a porta
através da qual, ao longo dos
anos, cada vez mais mulheres
foram se chegando à frente no
retrógrado e difícil mundo dos
tribunais.

Tais causídicas, aliás,
filhas da liberdade trazida pela
Revolução de Abril, ficariam
certamente atónitas e
revoltadas caso lhes exigissem
prévia autorização do marido
para exercer tal profissão, mas
foi isso que impuseram, nesses
tempos idos e de acordo com a
lei então vigente no nosso país,
à referida advogada, separada
judicialmente de pessoas e
bens, não podendo a mesma

desenvolver tal atividade caso
não obtivesse o referido
consentimento do cônjuge e o
apresentasse na Ordem dos
Advogados (essa autorização, aí
arquivada, símbolo de uma
época patriarcal, foi-lhe
devolvida pelo Bastonário Dr.
António Pires de Lima numa
justa homenagem que lhe
prestaram).             

II
Não se julgue que foi só

entre os advogados que o
caminho foi difícil para as
mulheres, bastando recordar
que o acesso às magistraturas -
judicial e do Ministério Público -
só foi franqueado ao género
feminino com o Decreto-Lei n.º
251/74, de 12/06 (logo, um dos
bons frutos do 25 de Abril de
1974).

O resultado de tal
abertura dos tribunais às
mulheres faz-se notar, ainda
que de forma algo modesta, no
ano de 1990, onde se contavam
182 juízas contra 1017 juízes,
tendo tal panorama se alterado
radicalmente 16 anos depois,
quando no final do ano de 2006,
já existiam 923 magistradas
judiciais contra 947
magistrados judiciais (verificou-
se, ao que pensamos, ao nível da
magistratura do Ministério
Público, uma evolução idêntica).  

Atualmente, constituem a
maioria num universo de cerca
de 2000 juízes (no final de 2011,
era de 1967 juízes, segundo o

Relatório Anual de Atividades
do Conselho Superior da
Magistratura, aí se incluindo 49
magistrados judiciais que estão
em comissão permanente de
serviço nos tribunais
administrativos e fiscais), a crer
nos números que o Dr. Paulo
Leitão, advogado e filho de uma
das poucas mulheres que, em
1950, abraçou igualmente tal
profissão, refere num artigo
seu, publicado no Jornal diário
“Público”, de 15 de Outubro de
2012, intitulado «Quem roubou

(transação judicial, no jargão
legal), o litígio que dividia os
clientes de uma e de outro, o
clima entre ambos azedou,
misturando-se, talvez, a
discordância forense com o
desaforo pessoal.

Foi então que o dito
advogado, dirigindo-se à colega,
em voz alta e em mau tom, lhe
disse: - «A senhora devia era
estar em casa a coser
meias!».

A resposta não se fez
esperar e traduziu-se em alguns
passos lestos, dados em cima de
uns saltos altos nervosos,
enquanto um braço ofendido se
erguia e se desfazia numa
bofetada indignada.

Sendo embora juiz, não
consigo imaginar o que passou
pela cabeça do meu colega (bem
como do funcionário judicial) ao
assistir a esta cena, pois os
tempos eram outros e nenhum
deles estava imune aos fortes
preconceitos ideológicos da
época, mas estou seguro que a
mesma foi certamente ventilada
por um e por outro a terceiros,
que trataram de a ajudar a
espalhar-se aos sete ventos da
vila, como um rastilho de
pólvora.

Essa cena desagradável,
depois de conhecida,
transformou a causídica em
questão na defensora dos pobres
e desafortunados (dos “frascos e
dos comprimidos”, como a
própria dizia como graça e com
graça, muitas vezes), por
contraponto ao outro advogado,
que era visto como o
representante dos poderosos e
endinheirados, dos fortes e
opressores, tendo-lhe trazido,
nessa medida, muita clientela
pé-rapada mas suficiente para
fazer carreira na dita comarca
(numa certa fase da sua vida foi
conhecida como a advogada dos
rendeiros rurais, que
enxamearam o seu escritório às
dezenas, senão mesmo
centenas, de conflitos e
processos).     

Hoje, no concelho em
questão, trabalham mais de cem
advogados, sendo muitos deles
mulheres (a maioria, talvez?
Como acontece, em geral, no
território nacional?), à imagem
do que acontece igualmente
dentro e fora dos edifícios dos



incompreensões, superstições,
preconceitos, discriminações e
atitudes mesquinhas para com
as magistradas judiciais.

Os edifícios dos tribunais -
como a mentalidade dos juízes
mais antigos - não estavam
aptos a acolher mulheres dentro
das suas paredes como a própria
organização judiciária e o órgão

de cúpula da gestão e disciplina
dos juízes que era já o Conselho
Superior da Magistratura não
se adaptaram com a rapidez,
eficiência e eficácia necessárias
a essa modificação radical da
composição da judicatura
portuguesa.

Tal incapacidade de
resposta às novas
circunstâncias e necessidades

foi particularmente nítida no
que respeita aos casos de
gravidez e maternidade das
juízas e precisão da sua
substituição por três ou mais
meses, consoante o tempo da
correspondente licença e
eventuais casos de risco,
recordando aqui telefonemas de
colegas para o Conselho
Superior da Magistratura,
quando ali desempenhei funções
de Juiz-Secretário, que quase
pediam desculpa de irem ser
mães, numa inversão da lógica
das coisas que dispensa
palavras.   

Louve-se o esforço
desenvolvido por muitas colegas
no sentido de prejudicarem ao
mínimo o serviço dos seus
tribunais, com a antecipação do
regresso ao seu tribunal ou a
realização de trabalho de
gabinete durante a sua baixa ou
licença de maternidade, sendo
mesmo conhecidas histórias de
magistradas forçadas a ir
buscar o seu filho ou filha à
creche e de o/a manterem
consigo na sala de audiências,
enquanto realizavam um
julgamento sumário ou um
primeiro interrogatório de
arguido preso.               

o Supremo Tribunal de
Justiça?»: 132 juízas-
desembargadoras (nos cinco
tribunais da relação) e 938
juízas de direito (nos
tribunais de 1.ª instância),
devendo ainda acrescentar-se,
segundo as nossas contas e
salvo algum erro involuntário, 5
juízas-conselheiras no
Supremo Tribunal de Justiça
(encontrando-se uma delas em
comissão de serviço) [1].

O Dr. Paulo Leitão, no
referido artigo (no qual,
curiosamente, se insurge contra
a nomeação da quinta juíza-
conselheira, proveniente da
quota dos juristas de mérito
graduados no último Concurso
Curricular de Acesso ao
Supremo Tribunal de Justiça)
afirma o seguinte: «Hoje, os

tribunais são o único órgão de
soberania que as mulheres
portuguesas já conquistaram em
pleno, a pulso, por mérito, sem
quotas nem favores”.

Pensamos que esta
afirmação é absolutamente
correta e justa para com as
juízas que, no quadro dos
tribunais judiciais, exercem as
funções próprias da judicatura,
estando os tribunais, nesta
matéria e na sua qualidade de
órgãos de soberania,
largamente à frente dos demais
que igualmente compõem a
estrutura política do Estado. 

Importa, contudo, dizer
que, quer o próprio sistema de
justiça, como alguns dos até aí
donos das casas da justiça, não
lhes facilitaram a vida, tendo
sido muitos os escolhos,

A essas dificuldades
logísticas e de funcionamento do
sistema judiciário, acresceram,
por vezes, no dia-a-dia dos
tribunais, cenas e situações que
não foram compreensíveis e
dignificantes, desde as
implicâncias com o barulho que
os saltos altos das juízas faziam
nos corredores e que não
deixavam alguns dos juízes



trabalhar, ao escândalo que,
para um ou outro, constituía o
facto de aquelas reclamarem
casas de banho separadas e
adequadas à fisiologia do
género feminino, passando,
finalmente, pela pretensa
superioridade masculina no
julgamento dos litígios, que
levava muitos magistrados
judiciais mais velhos a
adotarem uma postura
sapiente, paciente e
condescendente para com elas e
as suas decisões e despachos.

Mesmo nos tribunais da
relação, apesar de terem
decorrido, no mínimo, duas
décadas sobre a entrada das
mulheres na magistratura, esse
espírito ainda se fez sentir, aqui
e ali, recusando-se algumas
secções a integrar a colega que
havia sido para ali nomeada ou,
quando tal acontecia, havendo
quem lhe corrigisse os projetos
de acórdão a vermelho e
devolvendo-lhes, como se
estivesse na escola primária,
não se coibindo, até, numa
situação única que me foi
relatada, de lhe dizer, perante a
rapidez com que decidia os
recursos, de que «cadela
apressada pare cachorros
cegos…!».

Ainda hoje, dentro da
família judiciária e quando as
juízas são a clara maioria, com
provas mais que dadas de que
vieram para ficar e que não
devem nada, em termos de
capacidade de julgamento e
competência, aos seus colegas
homens, se houve lamentações
relativamente às magistradas,
que classificam de emocionais,
irracionais, intratáveis,
complicativas ou difíceis, sendo
ainda pronunciada, aqui e ali, a

famosa frase: «Quem deu cabo
dos tribunais foram as
mulheres!». Haja Deus…! [2]

1 No dia 31/12/2015, de acordo
com os números fornecidos na página
do CONSELHO SUPERIOR da
MAGISTRATURA -

estatistica - num universo de 1969
magistrados judiciais, 1150
pertenciam ao género feminino,
estando 1100 no ativo e as demais
magistradas judiciais (50) em
comissões de serviço (permanentes ou
não), sendo 819 do género masculino e
encontrando-se 734 nos tribunais e 85
em situação de comissão de serviço. 

Se quisermos clarificar melhor
tais dados estatísticos, num quadro de
62 juízes conselheiros, havia 9 juízas
conselheiras e 50 juízes conselheiros
no ativo, encontrando-se 2 em
comissão de serviço e um outro em
comissão permanente de serviço, ao
passo que no conjunto dos 5 tribunais
da relação, existiam 116 juízas-
desembargadoras e 207 juízes-
desembargadores no ativo,
encontrando-se então 28 e 23
magistrados do sexo masculino,
respetivamente, em comissão de
serviço e comissão permanente de
serviço, ao passo que em idêntica
situação se achavam 9 e 11
magistradas dos tribunais da 2.ª
instância, integrando assim, em
termos globais, os quadros destes
últimos 258 juízes e 136 juízas.

Nos tribunais da 1.ª instância,
finalmente numa população total de
1005 e 508 profissionais do género
feminino e masculino,
respetivamente, somente 975
magistradas e 477 magistrados
estavam a exercer a função
jurisdicional nos tribunais de
comarca, estando 12 e 18 juízas e 10 e
21 juízes, correspondentemente, em

cenários de comissão de serviço
permanente ou não.            

O Supremo Tribunal de Justiça,
em 7/3/2016, contava no seu quadro
com 65 magistrados judiciais, dos
quais 11 eram juízas-conselheiras,
sendo que duas delas estão a exercer
funções em comissão de serviço
noutras instituições ou tribunais
(Ministério da Justiça e Tribunal
Constitucional), ao passo que os 5
tribunais da relação do país têm aí
colocadas 167 juízas-

desembargadoras, num total de 427
juízes-desembargadores. 

O Tribunal da Relação de
Lisboa, em 7/3/2017, integrava no seu
quadro 65 juízas desembargadoras,
achando-se 5 em comissão de serviço
noutras entidades (1 chefe de gabinete
e 2 inspetoras do CSM, 1 coordenadora
do CEJ e 1 inspetora-geral do IGAI),
ao passo que o Tribunal da Relação do
Porto tem 29 juízas-
desembargadoras, achando-se uma em
comissão de serviço, como inspetora
judicial do CSM, tendo o Tribunal da
Relação de Guimarães 39 juízas
desembargadoras, com uma delas em
comissão de serviço como presidente
de um tribunal de comarca, o Tribunal
da Relação de Coimbra 17
magistradas judiciais, estando 3 delas
em comissão de serviço (Inspetora
judicial do CSM, presidente de
tribunal de comarca e juíza do

tribunal de justiça da 1.ª instância da
União Europeia), restando o Tribunal
da Relação de Évora com idêntico
número de juízas desembargadoras
(17).

Num espaço temporal
ligeiramente superior a 1 ano e sem
ter em linha de conta eventuais
jubilações (no TRL verificou-se pelo
menos uma), ocorreu um aumento de 2
juízas conselheiras no Supremo
Tribunal de Justiça e 31 juízas
desembargadoras no conjunto dos

tribunais da relação do país.
No universo dos tribunais

administrativos e fiscais e com
referência também a 31/12/2015,
deparamo-nos com 7 juízas
conselheiras e 19 juízes conselheiros,
no Supremo Tribunal Administrativo,
com 13 juízas-desembargadoras e 22
juízes desembargadores nos tribunais
centrais administrativos (2.ª
instância) e com 109 juízas e 45 juízes
de direito nos tribunais
administrativos e fiscais da 1.ª
instância.                         

2 Texto publicado originalmente
na Revista online PSICOLOGIA NA
ATUALIDADE N.º 12 – abril de 2013,
com exceção da última frase e da nota
de atualização do número de juízes
atualmente existentes em Portugal e
da sua repartição por géneros e por
tribunais.
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desobediente, desafiador e atrevido,
saído de uma lâmpada republicana ainda
em brasa, que rapidamente seria
derretida no caldeirão da bruxa das
trevas e reforjada num par de botas e em
inúmeras algemas, não obstante o sopro
libertário e modernista que o nosso
ALMADA, à imagem de muitos outros,
sempre foi recatando, teimosamente,
dentro de si. 

A respeito dos mil rostos de
ALMADA NEGREIROS, pode ler-se o
seguinte, na página da internet relativa à
EXPOSIÇÃO que decorre na Fundação
CALOUSTE GULBENKIAN:

«Esta exposição antológica
mostra a obra de um artista que catalisa
a vanguarda nos anos 1910 e atravessa
todo o século XX.

Autor profuso e diversificado,
Almada (1893-1970) pôs em prática
uma conceção heteróclita do artista
moderno, desdobrado por múltiplos
ofícios. Toda a arte, nas suas vá   rias
formas, seria, para Almada, uma parte
do «espetáculo» que o artista teria por
missão apresentar perante o público,
fazendo de cada obra, gesto ou atitude
um meio de dar a ver uma ideia total de
modernidade.

A exposição apresenta um
conjunto de obras que reflete a condição
complexa, experimental, contraditória e
híbrida da modernidade. A pintura e o
desenho mostram-se em estreita ligação
com os trabalhos que fez em
colaboração com arquitetos, escritores,
editores, músicos, cenógrafos ou

Quem diz a verdade, não merece
castigo, diz o provérbio popular! E, eu,
sem filtros de conveniência ou treinos
de aparência, confesso aqui a minha
quase total ignorância a respeito da obra
enorme, polífona e complexa desse
animal das artes que foi ALMADA
NEGREIROS. Triste vida a nossa
quando andamos mergulhados nas
ondas encrespadas – as mais das vezes,
artificiais e mesquinhas, por onde
navegam tantas desculpas de mau
pagador - dos processos judiciais e não
temos tempo nem cabeça para ver as
muitas outras dimensões da realidade
que nos rodeia. Da vida que anda por aí
aos tombos e trambolhões, a desbravar
caminho e a procurar soluções. De
continuidade. De novidade. De
criatividade.

Ora, criatividade era
precisamente o que não faltava ao nosso
amigo ALMADA nos começos do
século XX. Não se via NEGRO [1] para
encontrar imaginários diferentes,
distantes, opostos, estrangeiros uns dos
outros. Bateu, para isso, a todas as
portas quiromantes que adivinhavam o
devir ou entrou, à socapa, por todas as
janelas que, artisticamente, se
entreabriam para universos
desconhecidos e ainda por eclodirem no
seu próprio e particular BIG BANG
modernista. 

Quantas mãos tinha ALMADA
NEGREIROS? Quantas personalidades
diversas e submersas, vieram à tona do
papel ou da tela, lhe afloraram o lápis ou
o pincel, se revelaram nos seus trabalhos
gráficos, visuais? Quantos ALMADAS
existiam num só NEGREIRO? Quantos
criadores distintos, amigos ou inimigos
uns dos outros, inquilinos ou meros
veraneantes de uma semana de férias,
habitaram o cérebro e o corpo do
artista?

Temos para nós, meros leigos
nestas coisas da Arte, que, como
FERNANDO PESSOA (não tivessem

sido eles amigos e contemporâneos), o
novo e velho ALMADA também
assumia, ainda que sem o assumir,
diversas encarnações e reincarnações,
(tra)vestindo-se com a pele do lobo ou
do cordeiro (ou de qualquer outro bicho
que lhe assentasse bem na ocasião), era
visitado por ilustres médicos e outros
tantos monstros, assombrado por
fantasmas do passado, do presente e
principalmente do futuro, era pau para
toda a obra e obra para todo o pau, desde
que original, inédito, saído, ainda a
escaldar, do forno da incredulidade
escandalizada da burguesia reinante e
bem pensante.

Fez um pouco de tudo, deu o seu
corpo ou o corpo dos outros ao
manifesto (os seus múltiplos
autorretratos ou o famoso quadro de
FERNANDO PESSOA aí estão para o
demonstrar), esgotou o cardápio
conhecido das vias e veias artísticas
instaladas e acrescentou-lhe mais
algumas, tendo, por exemplo, inventado
a «Performance» como manifestação
artística em Portugal no dia 14 de abril
do ano de 1917, num sábado, no Teatro
República, trajado de operário, com a
sua conferência denominada
ULTIMATUM FUTURISTA – ÀS
GERAÇÕES PORTUGUESAS DO
SÉCULO XX.

Foi ator de fitas e fazedor de
cinema de sombras, dramaturgo e
cenógrafo, figurinista e bailarino,
escritor e poeta, pintor e ilustrador,
cartoonista e autor de Banda Desenhada,
humorista e caricaturista, vitralista e
paineleiro, arquiteto e tapeceiro,
dançarino e azulejista, crítico e
comentador, matemático e geómetra,
divino e ateu, gigante e anão, operário e
patrão, extraterrestre e argonauta,
tresloucado e astronauta, criador de
realidades outras e decantador das já
passadas, um provocador desmancha-
prazeres, siricutico de todas as lides
culturais e afazeres similares, génio
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JOSÉ SOBRAL DE ALMADA NEGREIROS de seu nome, filho
de Elvira Freire Sobral (falecida em 1896) e de António Lobo de Almada
Negreiros (militar de carreira a administrador de São Tomé), nasceu no
dia 7 de abril de 1893, na povoação de Trindade, em São Tomé e Príncipe
e morreu em Lisboa, no dia 15 de junho de 1970, com a idade de 77 anos,
no Hospital de São Luís dos Franceses, no mesmo quarto em que tinha
morrido Fernando Pessoa.

ALMADA NEGREIROS é o filho primogénito mas não filho único do
casal formado por seus pais, tendo nascido posteriormente um irmão de
nome ANTÓNIO.  

A sua formação académica e artística foi concretizada no Colégio
Jesuíta de Campolide e, após o advento da Repúblico e a extinção dessa
agremiação religiosa, no Liceu de Coimbra (este último por pouco tempo),
entre os anos de 1900 e 1910 e, posteriormente, na Escola Internacional
de Lisboa, na Rua da Emenda, entre os anos de 1911 e 1913 (?).

O ensino diferente e autodidata que se ministra em tal Escola
Internacional, onde lhe é para o efeito atribuído um espaço oficinal,
explica, de alguma forma, a seguinte frase do mestre: - “Eu sou o
resultado consciente da minha própria experiência”.

No ano de 1905 – apenas com 12 anos - e nos anos seguintes, faz já
desenhos e escreve textos para revistas manuscritas como O MUNDO e
A REPÚBLICA, por si manufaturadas.  

Vê, em 1911, os seus primeiros desenhos figurarem na revista A
SÁTIRA, a que se seguirão, no ano de 1912, outras ilustrações e textos em
diversas publicações nacionais e um jornal totalmente manuscrito por ele
e intitulado A PARÓDIA, do qual fez vários exemplares com recurso ao
copiógrafo da Escola Internacional de Lisboa. 

Escreve em 1912 a peça de teatro O MOINHO (sendo certo que já
antes, em ano não apurado, já havia escrito uma outra, no género teatro-
circo, denominada ANTES DE COMEÇAR, que, curiosamente, foi
encenada e mostrada ao público lisboeta em fevereiro de 2017), tendo
ainda exposto desenhos seus no 1.º Salão dos Humoristas Portugueses
(vindo também a participar no ano seguinte no 2.º Salão e em 1920 no 3.º
Salão).       

Conhece Fernando Pessoa no ano de 1913, na sequência de uma
crítica que este faz na revista A ÁGUIA à 1.ª exposição individual que
ALMADA NEGREIROS faz na Escola Internacional e que é integrada
por 90 desenhos seus, tendo continuado a colaborar em diversas
publicações com ilustrações da sua autoria (atividade que manterá de
uma forma mais ou menos regular ao longo dos anos seguintes). 

O ano de 1914 encontra-o como o Diretor Artístico do Semanário
Monárquico PAPAGAIO REAL.

Em 1915 escreve a novela A ENGOMADEIRA, que virá, contudo,
apenas a ser publicada em 1917 e o poema CENA DO ÓDIO (editado
parcialmente no ano de 1923 e que deveria integrar o número 3 da revista
ORPHEU, a sair a público em 1917, o que contudo nunca aconteceu),

encenadores. Esta escolha dá também
visibilidade à presença marcante do
cinema e à persistência da narrativa
gráfica ao longo da sua obra. Juntam-se
ainda obras e estudos inéditos que
darão a conhecer diferentes facetas do
processo de trabalho artístico de José
de Almada Negreiros.» (em

)
Conhecido e amigo de

ANTÓNIO FERRO, desde, pelo menos,
1915 (senão mesmo antes), que teve um
papel político, ideológico e cultural de
grande relevância após a (pretensa)
revolução do 28 maio de 1926,
ALMADA NEGREIROS é levado, por
mão e influência daquele, a produzir
obra para e no quadro do regime
corporativo/fascista, dentro da
denominada «Politica do Espírito»; dir-
se-á, não obstante, que da mesma não
ressalta um comprometimento com a
forma de pensamento e atuação oficiais
e com os seus propósitos
propagandísticos, mas antes o
compromisso possível entre o espírito
livre, rebelde, crítico e independente do
artista e as exigências e o
aproveitamento político do regime de
então. 

Não terá sido sempre fácil e linear
o percurso minado e armadilhado de
ALMADA NEGREIROS entre 1934 e
1941, mas o seu nome e produção
artísticas saem, na sua essência e
natureza, incólumes a qualquer
contaminação ou simples associação às
figuras pardas e às ideias gradas da
Velha Senhora…         

Vem-me, por isso, aqui e agora e
estranhamente à memória, a minha
querida e sempre presente avó materna,
de seu nome MARIA CARLOTA.
Mulher extraordinária, que apostou forte
em mim, enquanto jovem, semeando e
fazendo brotar na minha forma de ser e
de estar conturbada e insegura algumas
das facetas e traços de personalidade que
me definem ainda hoje perante os outros
e eu próprio. 

A imagem que mais uma vez
perceciono com os olhos do coração, é
aquela em que, no topo da mesa da
cozinha da casa de Varatojo, no final do
almoço, me faz sentar ao seu colo,
refúgio honesto, seguro, amoroso,
reconfortante para as minhas angústias e
ansiedades. Enquanto eu lhe passava os
braços à volta do pescoço e ali me
alocava, lugar meigo e familiar, ela
recebia-me, brincalhona, com as
seguintes e costumeiras palavras: - «És
um pantomineiro e um impostor…!»  

Olhando para a obra visual,
gráfica, plástica, escrita, de ALMADA
NEGREIROS e para a forma como,
designadamente, terá vivido esses anos
de ferro e de fogo do salazarismo, tenho
também essa tentação de o denominar,
carinhosa e admirativamente, com esses
mesmos e precisos epítetos. Porque, no
fundo, não possui todo o verdadeiro
artista uma ou várias costelas fingidas,
fortuitas, furtivas, falaciosas, farsantes,
trapaceiras?    

1 Ai as polícias do moral e politicamente
correto…já estão a sair, todas afobadas, das
esquadras anónimas onde se acoitam! Estou
lixado…!
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tendo também colaborado no primeiro número da revista ORPHEU
(editor: ANTÓNIO FERRO), com FRISOS (prosas) e realizado o bailado O
SONHO DA ROSA. Publicou também o célebre MANIFESTO ANTI-
DANTAS E POR EXTENSO, numa reação simultânea à crítica negativa
que JÚLIO DANTAS havia feito aquela revista e à estreia de uma peça
escrita por esse mesmo autor (e médico), denominada SOROR MARIANA
ALCOFORADO. 

Em 1916 redige o MANIFESTO DA EXPOSIÇÃO DE AMADEO DE
SOUSA CARDOSO (Primeira descoberta de Portugal na Europa do
Século XX) e integra a exposição levada a cabo na Galeria das Artes de
José Pacheko (ao longo da sua vida, terá os seus trabalhos apreciados em
exposições similares ou até de muito maior grandeza).    

No ano de 1917 proferiu, vestido de operário, a célebre conferência
ULTIMATUM FUTURISTA (às gerações portuguesas do Século XX) e
escreveu a novela/folheto satírico K4 O QUADRADO AZUL.

O ano de 1918 é dedicado por NEGREIROS ao bailado, tendo
integrado (liderado?) o grupo de HELENA DE CASTELO MELHOR,
tendo partido para Paris, após o fim da Primeira Guerra Mundial e já no
ano de 1919, onde redige HISTOIRE DU PORTUGAL PAR COEUR
(poema em porás), que, no entanto, só conhece a luz da edição, no ano de
1922. 

No ano de 1920, regressa a Portugal, onde continua a colaboração
gráfica e escrita em revistas várias, concebe capas de livros, cartazes
publicitários, numa palavra, o necessário para viver (sobreviver) da sua
arte e criatividade.

Em 1921, começa a colaborar com ANTÓNIO FERRO, que faz a
apresentação da sua conferência A INVENÇÃO DO DIA CLARO e o
convida a colaborar na revista ILUSTRAÇÃO PORTUGUESA, vindo
ALMADA NEGREIROS, em 1923, a desenhar a capa do livro daquele,
intitulado A ARTE DE BEM MORRER.       

No ano de 1924 escreve a peça de teatro PIERROT E ARLEQUIM e
em 1925 o romance NOME DE GUERRA, tendo em 1926 elaborado o
ensaio A QUESTÃO DOS PAINÉIS: A HISTÓRIA DE UM ACASO DE
UMA IMPORTANTE DESCOBERTA E DO SEU AUTOR (em torno dos
painéis de NUNO GONÇALVES).

Sendo o café A BRASILEIRA (do CHIADO) um local de reunião de
muitos artistas e que até tem um espaço destinado à exibição dos quadros
pintados por aqueles, ALMADA NEGREIROS não constitui exceção e no
ano de 1925 expõe duas obras suas, constituindo uma delas o seu famoso
autorretrato, entre amigos.

Em 1927 parte para Espanha, tendo assentado arraiais na cidade de Madrid.
Aí, participa em diversas revistas espanholas, como a CRONICA, LA Farsa e outras,
vindo a escrever ainda a obra EL UNO, TRAGÉDIA DE LA UNIDAD, integrada por
duas peças - DESEJA-SE MULHER, publicada em 1959 e representada pela primeira
vez em 1963 e SOS, publicada em 1935 - que dedica à pintora SARAH AFONSO,
com quem se virá a casar no ano de 1934 e de cuja relação nascerá, no ano seguinte,
o filho JOSÉ DE ALMADA NEGREIROS (arquiteto), estando tal nascimento e o
referido relacionamento amoroso na origem das pinturas de NEGREIROS intituladas
DUPLO RETRATO (1934-1935) e MATERNIDADE (1935).

Em território espanhol colabora com arquitetos, tendo realizado murais na
Cidade Universitária de Madrid, nos cinemas BARCELÓ e SAN CARLOS e no
Teatro MUÑOZ SECA. A guerra civil espanhola destruirá os dois últimos murais
referidos.
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«JOSÉ DE ALMADA NEGREIROS:
UMA MANEIRA DE SER MODERNO»

FUNDAÇÃO
CALOUSTE GULBENKIAN
Do dia 3 de fevereiro de 2017 ao dia 5 de junho de 2017 

HORÁRIO – Todos os dias das 10:00 às 18:00, com exceção das quintas-
feiras e dos sábados cujo horário de visita é entre as 10,00 horas e as 21,00 horas   

(encerra às terças-feiras)
Preço do bilhete: 5.00 €

Curadoria: Mariana Pinto dos Santos
( - entrevista a Mariana

Pinto dos Santos)
Curadoria executiva: Ana Vasconcelos

«Em 1873, o poeta RIMBAUD dera o mote: «Há que ser absolutamente
moderno». Almada Negreiros (1893-1970) leva-o à letra ao recusar entender o
modernismo como uma moda, segundo a qual bastaria vestir os estereótipos da
representação (e depois da abstração). Para ele, o modernismo seria antes a
afirmação de uma condição autónoma do artista, ao qual atribuía a
responsabilidade, não de pertencer à modernidade, mas de a fazer acontecer.

Almada catalisou a vanguarda artística dos anos 1910 e afirmou uma
presença forte na arte ao longo do século XX. Com uma obra vasta e diversificada,
manteve, no entanto, temas recorrentes, bem como uma constante intervenção
pública, através de conferências que prolongaram a ação provocadora dos
manifestos que escreveu no início do século XX e nas quais não cessou de
equacionar o papel do artista, da arte e a definição de moderno. A sua conceção
alargada de arte e artista, a pulsão autodidata e as circunstâncias da sua época
levaram-no a trabalhar nas mais variadas linguagens e suportes artísticos,
absorvendo e reinterpretando diferentes estímulos. A obra de Almada mostra a
condição complexa, experimental, contraditória e híbrida da modernidade.

A exposição organiza-se em sete núcleos na Galeria Principal e um outro na
Galeria do Piso Inferior que convidam a um percurso por temas-chave na obra do
artista. São núcleos fluidos e comunicantes que, se ajudam a estabelecer uma ordem
visual, não têm porém a pretensão de a conter.»

(consultar para mais informações 
)



Corria o ano de 1917. Os dois homens franquearam, naquele fim de
tarde, as portas da BRASILEIRA do CHIADO, em Lisboa. Dois jovens,
trajados de forma invulgar e algo espalhafatosa. Pareciam duas aves de
mau agoiro. Dois corvos. Dois abutres. Dois passarões provocadores,
cujos nomes de batismo eram JOSÉ SOBRAL DE ALMADA
NEGREIROS e GUILHERME DE SANTA RITA. A sua entrada naquele
estabelecimento da baixa lisboeta, frequentado por gente fina e boas
famílias, não passou desapercebido a ninguém, não obstante nada terem
dito ou feito de invulgar. Limitaram-se a sentar-se numa mesa
encostada à parede e a apoiar os cotovelos no tampo da mesma e o
queixo sobre as suas mãos entrelaçadas. E assim se quedaram,
silenciosos, na frente um do outro, olhos nos olhos. A atenção dos
clientes foi desviada progressiva e momentaneamente para os bolos,
torradas, sandes, chás ou cafés com leite que eram entretanto servidos
pelos empregados ou que já estavam meio deglutidos e em jeito de serem
totalmente engolidos pelos ditos comensais.
Foi, claro, sol de pouca dura. Pois os dois indivíduos simplesmente não
falavam, quer para encomendar alguma coisa ao funcionário que por ali
passava de vez em quanto, com vista a recolher o pedido (muito embora
sem se importar muito com a situação, demonstrando que conhecia já os
dois personagens de ginjeira!), quer para trocarem uma palavra, a
mínima que fosse, entre eles. Aliás, os dois compinchas, pernas bem
assentes no chão, nem sequer se mexiam, teimando em permanecer
naquela já descrita posição por minutos infindos, olhar fixado no olhar
do outro, como se de duas estátuas de pedra se tratassem. As mães e os
pais, alertados as mais das vezes, pelos seus petizes, recomeçaram,
primeiro disfarçadamente e depois de uma forma descarada e acintosa,
a observá-los, num primeiro estado de intrigados, que celeremente se
transmutou num estado de inquietos, para finalmente culminar num
estado de irrequietude assustada, por vezes agressiva, interlocutória,
expressa em voz alta, derivado dos dois malucos que já estavam há uma
catrefada de tempo naquele preparo (já há uma hora, talvez, aventavam
uns mais exagerados!), sem tugirem nem mugirem, sem darem uma
explicação ou responderem às interpelações que lhes dirigiam.
As mesas que faziam fronteira com a dos dois estrupícios, que nem
sequer pestanejavam, foi ficando vazia de consumidores, que
reclamaram, com urgência, as respetivas contas, pagaram-nas a cem à
hora e deram de frosques, dando-se, num ápice, o sumiço dos seus
corpos, pertences, maneiras e gorjetas pelo Largo do Chiado afora. 
A terra de ninguém ainda foi ocupada por alguns incautos mas também
estes se aperceberam, rapidamente, do nervoso miudinho e suado que
assomava por eles acima, só pelo facto de se encontrarem sentados na
vizinhança ou somente nas imediações daquele par de jarras. Aquelas
múmias paralíticas tiravam-nos do sério e do descanso num instante,
vá-se lá saber porquê…!
Os ponteiros foram circum-navegando vezes sem conta os mostradores
dos relógios de pulso daquelas duas aventesmas, sendo, aliás, o único
movimento visível naqueles energúmenos que já disseminavam
irritação e revolta por todo o território ainda habitado do dito
estabelecimento de restauração. 
Mesmo os trabalhadores da BRASILEIRA do CHIADO, não obstante
estarem copiosamente habituados a cenas e atitudes como aquelas por
parte desses frequentadores habituais, começavam a ficar imbuídos do
ambiente geral de mal-estar enervado e rebarbativo, tanto mais que a
clientela ia contando-se por cada vez menos dedos das suas mãos
paulatinamente desempregadas.
Havia quem já lhes chamasse nomes feios e lhes prometesse uns belos
cascudos, quem pedisse para chamarem a polícia ou quem sugerisse que
pegassem neles à força e em braços e os atirassem aos tombos para a
via, aliás, muito pública, dado amontarem-se cá fora e no desenho das
arcadas da entrada muitos transeuntes e curiosos, ansiosos para ver no
que aquele bizarro chinfrim iria dar.
Foi quando o dono da casa, numa tentativa de evitar qualquer episódio
violento, já se dirigia a um grupo de fregueses que, meio sentados, meio
levantados, se preparava para levar à prática o que havia ameaçado –
não sabendo o proprietário do café ao certo se se trataria da expulsão
verbalmente vaticinada ou do enxerto de porrada prometido ou até de
ambos em simultâneo - que as duas seráficas esfinges se resolveram
erguer, de repente e sincronizadamente, das suas cadeiras e, sempre
silenciosas e numa austera economia de gestos, abandonarem a dita
mesa e o dito espaço comercial, para gáudio de uns e tristeza de outros,
que esperavam ver os malandrins malcriados levar ainda uns bons
tabefes da populaça indignada. 

Recriação romanceada de uma intervenção artística levada efetivamente a cabo por Almada
Negreiros e por Guilherme de Santa Rita no café BRASILEIRA do CHIADO.

NA BRASILEIRA DO CHIADO
(Uma performance artística bem sucedida)



FERRO e virá a realizar diversos trabalhos para o Estado Novo, como, por exemplo,
um selo para a emissão comemorativa da 1.ª Exposição Colonial (onde se pode ler o
célebre lema TUDO PELA NAÇÃO), um cartaz para o álbum Portugal 1934 editado
pelo Secretariado da Propaganda Nacional (S.P.N.) e ilustrações para o programa das
Festas da Cidade de Lisboa.

No ano de 1935 edita os cadernos Sudoeste, nos meses de Junho, Outubro,
Novembro, onde publica textos seus, sendo que o terceiro número reúne
colaborações de artistas da revista Orpheu e da revista .

Conclui no ano de 1938 os estudos (iniciados em 1934) para os vitrais a
colocar na Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Lisboa, numa primeira
colaboração com o arquiteto PARDAL MONTEIRO, tendo ainda até ao final da
década procedido, entre outros trabalhos, à decoração do edifício do DIÁRIO DE
NOTÍCIAS (desenhado também por aquele arquiteto e muito recentemente
vendido). 

Em 1941, o S.P.N. organiza a exposição ALMADA - TRINTA ANOS DE
DESENHO, e convida-o a mostrar os seus trabalhos na 6.ª Exposição de Arte
Moderna e na exposição Artistas Portugueses apresentada no Rio de Janeiro, no
Brasil, acabando por lhe atribuir, no ano de 1942, o Prémio Columbano.

Entre 1943 a 1948 a sua criatividade expressa-se, designadamente, nos frescos
das Gares Marítimas de Alcântara (concretizados entre 1945 e 1947) e da Rocha do
Conde de Óbidos (realizados entre 1946 e 1948).

Em 1946 vence o prémio Domingos Sequeira na I Exposição de Arte Moderna
de Desenho e Aguarela, organizada também pela SPN/SNI (virá ainda a receber o
Prémio extra concurso, I Exposição Gulbenkian, 1957, o Prémio Nacional das Artes,
SNI, 1959, e o Prémio Diário de Notícias, 1966).

No ano de 1950, publica novo ensaio respeitante aos painéis de NUNO
GONÇALVES: «A CHAVE DIZ: FALTAM DUAS TÁBUAS E MEIA DE
PINTURA NO TODO DA OBRA DE NUNO GONÇALVES». 

Retorna à criação de vitrais no ano de 1951, desenhando os da Igreja do Santo
Condestável, em Campo de Ourique, Lisboa, e os da Capela de S. Gabriel, em
Vendas Novas.

A pintura ressurge publicamente na sua vida, quando, no ano de 1954, pinta o
famoso Retrato de Fernando Pessoa para o Restaurante Irmãos Unidos, vindo, mais
tarde, a fazer uma segunda versão de tal quadro (que é de certa forma o reverso da
imagem daquela primeira versão), na sequência de uma encomenda feita nesse
sentido pela Fundação Calouste Gulbenkian.

cantando a vitória do cérebro sobre
todas as nuances sentimentais do
coração.

É a guerra que acorda todo o
espírito de criação e de construção
assassinando todo o sentimentalismo
saudosista e regressivo.

É a guerra que apaga todos os
ideais românticos e outras fórmulas
literárias ensinando que a única alegria
é a vida.

É a guerra que restitui às raças
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«(…) Hoje 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
atual prescindindo em absoluto de
todas as épocas precedentes.

Vós, oh portugueses da minha
geração, nascidos como eu no ventre da
sensibilidade europeia do século XX
criai a pátria portuguesa do século XX.

Resolvei em pátria portuguesa o
genial otimismo das vossas juventudes.

Dispensai os velhos que vos
aconselham para vosso bem e atirai-vos
independentes prà sublime brutalidade
da vida. Criai a vossa experiência e
sereis os maiores.

Ide buscar na guerra da Europa
toda a força da nossa nova pátria. No
front está concentrada toda a Europa,
portanto a Civilização actual.

A guerra serve para mostrar os
fortes mas salva os fracos.

A guerra não é apenas a data
histórica de uma nacionalidade; a
guerra resolve plenamente toda a
expressão da vida. A guerra é a grande
experiência.

A guerra intensifica os instintos e
as vontades e faz gritar o Génio plo
contraste dos incompletos.

É na guerra que se acordam as
qualidades e que os privilegiados se
ultrapassam. É na violência das
batalhas da vida e das batalhas das
nações que se perde o medo do perigo e
o medo da morte em que fomos
erradamente iniciados. A vida pessoal,
mesmo até a própria vida do Génio, não
tem a importância que lhes dão os
velhos; são instantes mais ou menos
luminosos da vida da humanidade. Todo
aquele que conhece o momento sublime
do perigo tem a concepção exacta do
ser completo e colabora na
emancipação universal porque
intensifica todas as suas mais robustas
qualidades na iminência da explosão. E
na nossa sensibilidade actual tudo o

A 
(PRIMEIRA GRANDE) 

GUERRA… 
(excerto do ULTIMATUM FUTURISTA às gerações portuguesas do Século XX - 1917)



É a guerra  que  liquida a
diplomacia e arruína todas as
proporções do valor académico, todas
as convenções de arte e de sociedade
explicando toda a miséria que havia por
debaixo.

É a guerra que desclassifica os
direitos e os códigos ensinando que a
única justiça é a Força, é a Inteligência,
e a Sorte dos arrojados.

É a guerra que desloca o cérebro
do limite doméstico prà concepção do
Mundo, portanto da Humanidade.

Grande Vitória que há-de salvar a
Humanidade.

A guerra por razões de número e
de tempo, acaba com todo o sentimento
de saudade para com os mortos fazendo
em troca o elogio dos vivos e
condecorando-lhes a Sorte.

A guerra serve para mostrar os
fortes e salvar os fracos.

Na guerra os fortes progridem e
os fracos alcançam os fortes. (…)»
(extraído de OBRAS COMPLETAS  de
JOSÉ DE ALMADA NEGREIROS,

A sua ligação à arquitetura e a PARDAL MONTEIRO, prossegue, sendo que
tal colaboração, ao longo dos últimos anos da década de sessenta, se expressa na
intervenção artística nas seguintes obras arquitetónicas:

- Painéis para o Bloco (Edifício) das Águas Livres (1956);
- Frescos para a Escola Patrício Prazeres (1956);
- Painéis para as fachadas dos edifícios da Cidade Universitária (1957);
- Cartões de tapeçaria para a Exposição de Lausanne (1958);
- Cartões de tapeçaria para o Tribunal de Contas e para o Hotel Ritz (1958);
- Decoração do Hotel de Santa Luzia, em Viana do Castelo (1958);
- Decoração do Palácio da Justiça de Aveiro (1962).
Realiza uma série de gravuras em vidro acrílico (1963) e ainda, na sua última

colaboração teatral, desenha os cenários para o Auto da Alma, de Gil Vicente, no
Teatro Nacional de São Carlos.

No dia 13 de Julho de 1967, é agraciado com o grau de Grande-Oficial da
.  

Concretiza as suas últimas obras em 1968 e 1969, com o painel COMEÇAR
que se acha ainda hoje colocado no átrio da Fundação Calouste Gulbenkian e com os
frescos denominados VERÃO e destinados à Faculdade de Ciências da Universidade
de Coimbra.

Faz, em julho de 1969, a sua última e célebre aparição pública no programa
televisivo ZIP-ZIP, de Raul Solnado, Carlos Cruz e Fialho Gouveia. 

(Consultar para uma mais completa e conhecedora análise da vida e da obra de
ALMADA NEGREIROS, as seguintes páginas da Internet, de onde, aliás, foi
retirada praticamente toda a informação que aqui foi utilizada e adaptada:

(O PORTAL DA
HISTÓRIA)

UM ARREMEDO DE BIOGRAFIA 

JS

“Entrei numa livraria.
Pus-me a contar os livros que há
para ler e os anos que terei de
vida. Não chegam, não duro nem
para metade da livraria. Deve
haver certamente outras
maneiras de se salvar uma
pessoa, senão estarei perdido.”

Almada Negreiros



Em relação às alterações
climáticas, importa esclarecer que
o CO2 sempre existiu na atmosfera
e na superfície do solo e dos mares.

Evidentemente que estamos a
falar em escalas absolutamente
diferentes. Uma situação era
aquela que existia antes da
revolução industrial. Outra é
aquela que se viveu depois e que
persiste até hoje. Este rápido e
brutal aumento dos gases com
efeito de estufa deveu-se,
essencialmente, à abundante e
desenfreada actividade industrial,
que não olhou a meios para atingir
os seus fins. A queima de carvão,
petróleo, gás e lenha são grandes
responsáveis pelo aumento do
CO2.

A Organização Mundial da Saúde
(OMS) publicou recentemente um
estudo em que afirmava que em
2012 uma em cada nove mortes
está relacionada com doenças
causadas por agentes cancerígenos
e outros venenos presentes no ar.

Forçosamente as industrias e os
transportes terão que procurar
outras fontes de produção de
energia não contaminadoras e
amigas do ambiente. Substituir os
combustíveis fósseis por energia
renovável seria um grande
contributo. 

Por outro lado, aumento

populacional está intimamente
ligado com as infraestruturas:
habitação, estradas, transportes,
alimentação. Todas estas situações
contaminam o ambiente. Umas
impermeabilizando outras
degradando os solos.

No início do século XX eramos 1
bilhão e seiscentas mil pessoas.
Hoje somos cerca de 7,5 bilhões. As
estimativas indicam que a
população mundial crescerá para
quase 10 bilhões até 2050. 

Para se conseguir habitações e
alimentação para a totalidade da
população muito solo será afectado.  

A humanidade defronta-se com
uma enormidade de problemas que
têm de ser resolvidos no menor
tempo possível, se quisermos
continuar a viver neste planeta.
Existem três questões que têm de
constar das prioridades dos
governantes para que possamos
manter a qualidade do nosso dia-a-
dia. Questões essas, que se não
forem acauteladas de imediato,
poderão tornar-se irreversíveis. A
poluição atmosférica e as
mudanças climáticas; o aumento
populacional e a degradação dos
solos e o desmatamento, são
problemas que têm de estar no
topo da lista de prioridades, que os
governantes se têm de preocupar e
agir de imediato.



agricultáveis.    

ocorrer.

fortes para a migração
populacional, no futuro, não muito
longínquo. 
A desmatação que temos vindo a
assistir, seja ela provocada pelos
fogos ou na procura de terrenos
agrícolas, está a levar-nos para um
caminho, em que o sentido não tem
regresso. 
A falta de árvores origina que o
CO2 (dióxido de carbono) que
deveria ser reconvertido em O

(oxigénio) não ocorra e por outro
lado a perda de zonas verdes
provoca um maior aquecimento da
crosta terrestre. 
Na semana passada assistimos ao
Presidente dos Estados Unidos
anunciar a retirada do seu país do
acordo de Paris, argumentando que
as alterações climáticas eram uma
falácia, uma verdadeira mentira,
inventada pelos chineses, e que o
acordo era prejudicial à economia
americana.
O Sr.Trump esquece-se que que as
alterações climáticas não escolhem
local, nem país. É um flagelo
mundial a que todos estamos
sujeitos.
Posições como esta só mostram o
total desrespeito pelos outros
países e acima de udo por nós todos,
enquanto habitantes do mesmo
planeta. 
Como diriam os gauleses, da banda
desenhada do Astérix e Obélix, “o
céu ainda lhe poderá cair em cima”.
Cada país terá que fazer o que lhe
compete, no que toca ao combate às
emissões de gases com efeito de
estufa, mesmo sem um dos seus
maiores produtores.
As questões da problemática
relacionada com o ambiente não
podem ser descuradas sob pena de
estarmos a criar um monstro sem
controlo.

CF



PROVA DE CONTACTO
António Sá, Lisboa, ed. do autor (no prelo)

Prova III

O homem tinha passado a noite encostado à coluna mais escura
e saía com a memória difusa das histórias contadas a si mesmo,
da deriva dos pares que se tocaram mas 
a quem já sobra a tristeza das horas feitas,
os já vencidos que amanhã vão voltar, para fechar a noite à hora vaga,
depois de abrirem mais um dia à hora exacta.
O chefe de orquestra 
guardou as últimas folhas e fechou-as à chave na gaveta das pautas,
a que tem, de há anos, a fechadura partida 
(mas isso, a quem interessa?),
sorriu, cansado ou cúmplice, de amores escarnecidos  e apagou a luz.
Ficam memórias e ritmos soltos nas falhas das paredes,
notas nos interstícios e nas sombras. 
Ainda conversam em surdina as histórias que ficaram por contar
vibram, um instante, com o estrépito dos eléctricos nos carris
nos arcos de luz que atravessam as janelas sem portadas e caem,
devagar,
pontos esfiapados no chão.

Quando tudo retroceder hão-de vir os gatos, serenamente ondulando,
recolher os restos. 

(…)



(...)

Prova XII

Não sei por que traços de memórias antigas
me ocorre a imagem de uma noite muito lenta
com  pessoas que saíam de um cinema de “reprise”
(acho que era a assim que lhe chamavam).
Aí, as raparigas riam um pouco mais alto e afeiçoavam as roupas ao corpo,
os rapazes acendiam cigarros e imitavam os gestos do actor.
E a todos era dado o privilégio de reificar – é um termo de filósofos, este –  
Toda a imagem do mundo no acender de um cigarro ou no alisar de uma saia.
Fico a olhar a montra da livraria, 
a Buenos Aires das luas em crescente, a Veneza dos gatos
que abrem a porta a outra fábula, que será sempre a última,
mesmo em Veneza  onde, diz quem sabe, tudo é possível.

Mas hoje, não é das luas de Buenos Aires ou dos gatos de Veneza que falamos.
Só de uma outra  noite muito lenta e de gente sem rosto
alheia  até das letras  apagadas de cartazes que narram destinos 
com tudo em promoção – menos as fábulas de gatos e de luas.
E assim acontece.
Luzes, para sempre cegas, ameaçam levar ao outro lado, 
só para morrer um instante e  acordar sem cor no corpo gelado, 
palavra extrema à  espera do escuro. 
Talvez tenha gritado, 
mas já não assustam os farrapos que envolvem a memória.



delegado da FAPAC em Barcelona.
A partir do ano 2000

aproxima-se das associações que
reuniam os espanhóis vitimas da
deportação para os campos de
concentração nazis. Uma vez que a
maior parte dos deportados já
tinha falecido2, a sua história teve
condições para vingar e no espaço
de pouco tempo converteu-se em
Secretário e depois em Presidente
da “Asociación Amical de
Mauthausen y otros campos”, com
sede em Barcelona e que reúne e
representa todos os espanhóis
prisioneiros nos campos de
concentração da Alemanha nazi,
durante a segunda guerra
mundial.

Nesse período Marco

O impostor, Javier Cercas1,
Assírio e Alvim, 2016

1. Em maio de 2005, Enric
Marco, um nonagenário de
Barcelona que se fazia passar por
um resistente antifranquista,
preso e deportado para a
Alemanha aquando da guerra civil
de Espanha e, posteriormente, por
um sobrevivente dos campos de
extermínio nazis, foi publicamente
desmascarado pelo historiador
Benito Bermejo, descobrindo-se
que nunca tinha sido um deportado
nem, tão pouco, um prisioneiro
sobrevivente de um campo nazi.

À época, Enric Marco
presidia à Amical de Mauthasen, a
associação espanhola de
sobreviventes, que se preparava
para participar no antigo campo de
Mathausen, nas celebrações do 60º
aniversário da libertação dos
campos de extermínio. Na
qualidade de presidente da Amical,
Marco recebera importantes
distinções oficiais, discursara no
Parlamento espanhol, dera
inúmeras entrevistas e

conferências em nome da memória
de todos os seus companheiros de
desdita.

A atividade pública de
Marco começou no período da
transição do franquismo para a

democracia quando, sobre o nome
de Enrique Marcos, militava na
CNT (Confederação Nacional dos
Trabalhadores), chegando a ser
Secretário Geral da Federação
Catalã e, entre abril de 1978 e o V
congresso de dezembro de 1979,
Secretário Geral da CNT.  Não
tendo sido reeleito nesse congresso,
alinhou no grupo dos que
impugnaram os resultando,
acabando por ser expulso em 1980.

A partir de 1987, Marco
passou a desenvolver a sua
actvidade na FAPAC, uma
associação progressista que
congregava a maior parte das
associações de pais das escolas
públicas da Catalunha, na qual
ocupou o cargo de vice-presidente e

Vemo-nos por aí ...

As fronteiras da memória

Javier Cercas



declarou ter estado exilado em
França durante a segunda guerra
mundial, e que de França teria
sido deportado para o campo de
Flossenbürg, na Baviera, por
colaborar com a resistência
francesa. Como testemunha dos
campos de concentração definia-se
como um historiador que combatia
o esquecimento a que estavam
votados milhares de espanhóis
republicanos, exterminados nesse
período.

O historiador madrileno
Benito Bermejo, especializado no
tema das deportações espanholas,
interessou-se pela história de
Marco, depois de o conhecer numa
conferência em 2002; intrigado
com as contradições que nela
detetava, investigou o passado de
Marco, a partir da sua versão que
tinha sido um anarquista obrigado
a fugir para França, desde
Barcelona a sua cidade natal,
terminada a guerra civil.  Bermejo
descobriu que, pelo contrário,
Marco fazia parte de um
contingente de 20.000 espanhóis
que trabalhavam para o III Reich
ao abrigo de um acordo realizado
em 1941 entre Franco e Hitler e
que toda a vida e actividade
públicas de Marco, a partir de
1976, assentavam num passado

deliberadamente tornado vago e
impreciso.3

Enric Marco, hoje com 97
anos, não se arrepende do modo
como agiu, alegando que seu
objetivo era manter viva a
memoria das vítimas espanholas
de Hitler: “quem me teria
escutado, se não tivesse incarnado
essa personagem?”, afirmou numa
entrevista recente. 
2. Cercas, posiciono-o entre os
grandes escritores contemporâneos
de Espanha, capaz de abordar nos
seus romances de forma subtil as
tensões entre o passado histórico
vivido e contado como memória
histórica, acompanhou este caso
desde 2005 e, em 2013, inicia a
escrita do Impostor, construindo
um livro de não ficção sobre a vida
de um protagonista que é uma
imensa ficção, uma mentira de
décadas. 

Um livro que não pretende
ser um livro sobre Marco mas
sobre a mentira da qual todos
somos, de alguma forma, cúmplices
quando confrontados com um
passado histórico de misérias e
grandezas, o reescrevemos e
embelezamos, branqueamos. Se
para nós portugueses, isto poderá
soar um pouco estranho, em
Espanha o período de transição

Impostor

espanhola, conivente com o
franquismo durante várias
décadas. E é todo um passado
colectivo que Cercas interpela,
através de Marco, para
compreender que não é perdoar,
justificar, esquecer, a antítese da
tentativa de justificação de Marco
na entrevista referida.

Mas seria injusto resumir o
Impostor a uma reflexão sobre o
modo como o passado coloniza
grande parte do romance

contemporâneo, sobre o modo como
pesa no imaginário colectivo. O que
está longe de ser uma questão
vagamente académica: veja-se, em
Portugal, como a experiência da
guerra colonial se faz sentir, por
exemplo no universo ficcional de
Lobo Antunes ou de Dulce
Cardoso.  Este livro é, também, um
confronto com o poder da
literatura, sobretudo com o poder
da ficção em reconstruir o real,
como um modo de fazer mundos,

parafraseando a visão da arte do
filósofo Nelson Goodman. Cercas
pretende recuperar o modelo
narrativo de Cervantes que
concebe a obra de ficção como um
espaço de pluralidade e de
liberdade absolutas: qualquer
coisa se acomoda numa obra de
ficção – ensaio, crónica, factos,
micro-histórias que se vão
encadeando no todo que a
narrativa.

O Impostor é um pouco de

Eric Marco



1 Javier Cercas Mena (Ibahernando,
Cáceres, 1962), escritor, professor de
Literatura Espanhola na Universidade de
Girona e jornalista, colaborador habitual de
EL PAIS, desde 1999. 

2 Os 14 deportados espanhóis   para o

FL



Se um Deus qualquer maior talvez
te devolvesse a vida outra vez

e o instante das memórias 
que há muito eu procuro

não sei se cabes inteiro num soneto

quisera ter a ousadia de o tentar
cumplicidade eterna te prometo

tenho tanto e tão pouco para te dar

ensina-nos o caminho ou a estrada
que nos leve até Abril de madrugada
não se explica uma morte anunciada

nem a dor da saudade em nós guardada
o que faz falta é ouvir a tua voz

tão longe e tão perto de nós.

JM

Ao Zeca Afonso Ao Zeca Afonso 
30 anos depois!30 anos depois!
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o insecticidao insecticida

Olhó CLIC ! 

Aí está mais um !

Olhó nrº 10 !

O insecticida é o grande suple-

mento humorístico do CLIC... 

Edição online

Abril / Maio

2017

Participaram neste 
número vários anónimos,

entre os quais: 
A Sá;

A Valério; 
C António;
D Roque; 
F Luis;

J Batista;
J Manaças; 
J Santos; 
Jorge Q 

e ainda um
anónimo que quis 

manter o anonimato. 

mail;

clic.ontherocks@gmail.com

Cuidado ao utilizarem as pia-

das do insecticida. 

Tenham em atenção que não

existem “melgas” por perto. 

Uma melga irritada é do piorio

eh...eh...eh...

dessas recentes ânsias gastronómicas.

organismo ao seu novo estado. 

dos malfeitores. Logo que os encontrou,

dos assaltantes, mas, mais uma vez,
aquela passou ao lado, tendo atingido

não compreender o que se passava (“
ver mal ou quê?

que seguia à frente do mesmo. Deixou-se então ir mas, com tão pouca sorte o fez, que, com o impulso, foi
espalmar-se contra um autocarro de passageiros que circulava na faixa contrária e cujo motorista, apavorado com
aquele palhaço em ceroulas que tinha voado até ao seu para-brisas e que, para mais, o impedia de ver a estrada,
perdeu o controlo da camioneta e foi-se espetar contra uma parede, esborrachando o nosso aracnídeo voador.

E a aranha agressora, o que lhe aconteceu? Bem, o bicharoco, embriagado e com as patas trôpegas e
trocadas, lá regressou à sua casa (de onde não mais se ausentou), a saber, a um barril, onde nasceu e sempre
viveu, meio cheio de uma coisa a que, no seu devido tempo, chamaram vinho mas que com o passar dos anos se
decompôs na mixórdia martelada que sempre fora, geneticamente modificada e pestilenta, onde navegavam
muito agente químico e produto tóxico.

Por favor, se beber, não conduza! JS

o insecticidao insecticida

DR
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Galeriaclic
Almada Negreiros      



oo insecticidainsecticida

Um jovem noviço chegou ao mosteiro e logo lhe deram a tarefa
de ajudar os outros monges a transcrever os antigos cânones e
regras da Igreja.

Ele surpreendeu-se ao ver que os monges faziam o seu
trabalho, copiando a partir de cópias e não dos manuscritos
originais. Foi falar com o velho Abade e comentou que, se
alguém cometesse um erro na primeira cópia, esse erro se
propagaria em todas as cópias posteriores. O Abade respondeu-
lhe que sempre fizeram assim, há séculos copiavam da cópia
anterior, na verdade desde o início da Igreja, para poupar os
originais.

Mas admitiu que achava interessante a observação do noviço.

Na manhã seguinte, o Abade desceu até às profundezas do
porão do mosteiro, onde eram conservados os manuscritos e
pergaminhos originais, intactos e com a poeira de muitos
séculos... 

Pois passou-se a manhã, a tarde e a noite, e ninguém mais vira
o Abade. O último que o vira informou que ele estava indo em
direção ao porão. Preocupados, o jovem noviço e mais alguns
monges decidiram procurá-lo.

Nos labirintos do mais profundo e frio compartimento do porão,
encontraram o velho Abade completamente descontrolado,
tresloucado, olhos esbugalhados, espumando e com as vestes
rasgadas, batendo com a cabeça já ensanguentada nos
veneráveis muros do mosteiro.

Apavorado, o monge mais velho da turma de busca perguntou:
- Mas, Abade, pelo amor de Deus, o que aconteceu?
- IMBECIL! IMBECIL! IMBECIL o primeiro copista!!!
Desgraçado, que arda no Inferno! CARIDADE!!!!! ... era
CARIDADE!!!! Eram votos de “CARIDADE” que tínhamos que
fazer... e não de “CASTIDADE”!!!....




