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Lima de Freitas 

De entre aqueles que tiveram o privilégio de privar com Almada, 

de o ouvir, de conversar com ele, poucos, ou talvez nenhum outro 

' O presente texto, conjunto de anotações, procura apenas referenciar de  

modo muito sucinto questões que foram desenvolvidas rigorosa e amplamente por 

Lima de Freitas em variadíssimas obras e, nomeadamente, naquelas que constam da 

i3revíssirna bibliografia no final do artigo. As citações apresentadas dizem respeito 

quer à compilação da obra de  Almada, quer aos prefácios de Ak~za~la e o NNnero e 

515: O Lugar rlo fipelbo.. . , de Lima de Freitas. 



como Lima de Freitas, o escutaram com tanta abertura de espírito, 

interesse e curiosidade, ainda que pleno de perplexidade. Porque 

escutar faz parte de um diálogo que se estabelece, seja ele silente ou 

não, aceitação ou dúvida, recepção ou controvérsia. 

O convívio entre os dois foi escasso em quantidade de tempo e 

de encontros; porém de duas conversas resultou um encontro verda- 

116 deiro, um elo efectivo que gerou um autêntico dialogo interpares. 

Daí brotou uma iniciação, ocorrida bem posteriormente é certo, origi- 

nando uma investigação particular a vários níveis, quer pela temática 

abordada, quer pelas aberturas a ela inerentes e que perduraram para 

além desse exíguo tempo de convívio físico entre ambos. A referida 

investigação originou um filão enorme de manifestações - em cur- 

sos, em palestras e em numerosas publicações de Lima sobre Almada 

- e questões suscitadas pela obra do último. 

Singular e singularizante, tal encontro f~incionou como uma es- 

pécie de confronto com a imensidão do desconhecido, do  miste- 

rioso, que em Lima - contrariamente a muitos outros ouvintes de 

Almada - desencadeou uma autêntica experiência de revelação, ori- 

ginadora de uma investigação fecundíssima e fascinante. Daí resultou 

uma viragem na produção de Lima que esteve na raiz de uma vasta 

produção, não só relativamente 2 obra de Almada, mas também, pos- 

teriormente, seguindo um percurso individualizado ligado 21 transdis- 

ciplinaridade. 

Esta é desencadeada pela descoberta fulgurante do "belo acha- 

do  do número", dádiva de Prometeu 2 humanidade, bem como do  

simbólico e rigoroso discurso da Geometria. Com efeito, até então 

ninguém se tinha empenhado na tentativa de compreender o discurso 

sibilino que Almada proferia de modo apaixonado nas duas últimas 

décadas de vida. Pois, no dizer do último, em Aqui, Cáucaso, "o que 

está escrito depende do tempo em que foi escrito. Não se entenderia 

de outro modo. A nós agora de repor idade e perpetuidade." 
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Assim, depois da rnorte de Almada, em 1970, e de um sonho 

onde, no decurso de um diálogo entre ambos, este diz a Lima 

de modo peremptório não poder fazer mais nada no tocante 2s 

reflexões pitagóricas e geométricas, inas que ele, Lima, o pode 

fazer, opera-se urna espécie de passagem de testernunl-io respeitante 

a uin conhecimento-sabeboria ignorado do grande público. Da 

aceitação dessa "ordemn-imposição surge um "pacto" tácito, insólita 

herança, originando um longo percurso iniciático, visto o referido 

conhecimento que Almada possuía, intuía e vivia no recôndito da 

sua mente, do qual falava de modo peculiar e arrebatador, consignar 

as questões acima apontadas e, nomeadamente, uma cultura visual 

esquecida, "tesouros" escondidos dos olhos do vulgo, um saber 

inilenar. Esse saber prenunciado nos fragmentos deixados por Almada 

transforma-se para Lima de Freitas em verdadeira fonte de motivação 

e, em simultâneo, via a desvendar, desocitltando e decifrando uma 

produção plasinada em textos aforísticos nem sempre concluídos, 

esquemas e traçados de ordem vária, deinonstrando um cunho a 

um tempo sistemático e assistemático, uma vez que para Almada 

"O conheciinento vive cara a cara com o inistério". Contudo, esse 

conhecimento-sabeboria permanecia ignorado do grande público, 

facto que urgia modificar. 

Lima ocupa-se dos manuscritos inéditos de Alinada, que em 

1983 publicará com o título de Ver. Porém, ao estudar esse corpus 

de aforismos de formulação ora clara, ora enigmática que combinam 

uma riquíssima tradição esotérica de raiz milenar com a investigação 

pessoal, que muitas vezes não passa de redescoberta, por Almada 

empreendida, Lima inicia todo urna vasta pesquisa, que começa 

na geometria sagrada do pitagorisino, culininando no campo dos 

números proféticos, passando pela Antropologia do Imaginário. 

Esse percurso de tentativa de coinpreensão do legado de Almada 

no tocante ii ordem simbólica tein um momento f~ilcral em 1974, 



quando Lima descobre o traçado que leva 2 determinação correcta 

do Ponto de Bauhutte, por Alri~ada incessantemente procurado mas 

nunca achado de facto. O dar conta dessa descoberta e dos caminhos 

que a ela leva111 surge consignado em Almnada e o Núme7po, publicado 

em 1977, "ensaio dedicado a Almada Negreiros e 2 introdução do 

leitor português no inundo incompreendido do ~lnun~erou, tal como 

118 o concebia o pioneiro do nosso modernismo na linha de uma 
- 

antiquissima e fascinante tradição da qual ele soube adivinhar a 

eterna frescura", conforme consta do respectivo prefácio. 

Aí se dá conta de uina espécie de "baptismo" na geometria 

simbólica; o propósito de Lima, segundo ele próprio, era o de, através 

do confronto com os cadernos manuscritos que dariam origem a Ver, 

"intentar a partir dos rascunhos de ideias, das notas e dos traçados que 

vinha acunlulando havia uns dois ou três anos, produzir a redacção 

final do livro que prometera a mim mesmo escrever sobre Almada e 

o ~(níimero~~". 

Assim, Lima de Freitas começa por tentar fazer uma espécie de 

(...) introdução à questão dos traçados geométricos em 
Almada que foi também uina demanda do número ou 
figura que representa emblematicamente o que pode- 
mos classificar de segredo último da arte e chave da 
consciência mais alta e intercessora, ligando o que está 
e111 cima ao que está em baixo (. . .) o homem 5 sua es- 
sência, a obra 5 sua função sacralizante. 

A fulgurante presença do Almada vanguardista, apostado na 

transformação da ordem social e das mentalidades através da arte, 

encontrou nos restantes membros de Oipheu, nomeadamente em 

Amadeo e Santa-Rita, como ele artistas plásticos, interlocutores 

estimulantes para esse projecto que apaixonadamente abraçararil. 

António Quadros em O Modernismno Português: Vanguarda e 
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Tradição salienta que a vanguarda portuguesa e a rnodernidade 

que dela ressalta apresentam uma característica peculiar, aliás na 

senda da formulação baudelaireana da nlodernidade, a relação com 

a Tradição. Citando a referida fonte, nela se afirma que o projecto 

de Olpheu implica uma dimensão iniciática e uma clara releitura 

da Antiguidade. Este cunho particular encontra-se perfeitamente 

documentado através do testemunho de Almada concernente ao 119 
- 

acta estabelecido em 1916 ante Ecce Honzo, consistindo no firme 

propósito de ir à Antiguidade "de encontro à nlodernidade actual". 

Os empenhados modernistas procuram estabelecer o elo, por vezes 

invisível ou não directamente visível, que liga todas as eras entre si 

e que constitui a Tradição. O referido pacto, apenas cumprido por 

Alinada, devido à morte prematura dos outros dois, direccionou toda 

a sua produção posterior, no presente texto apenas aludida. 

Assim, e no meio de acesa polémica, Almada descobre, ern 1926, 

a correcta ordenação das várias tábuas dos painéis atribuídos a Nuno 

Gonçalves através da perspectiva dos ladrilhos neles patente. Mais 

tarde, ein 1928, em Madrid, ao observar atentamente o vaso de Suza, 

toma consciência da celebérrisna relação 9/10. Posteriormente, nos 

anos 40, Alrnada publica Mito, Alegoria, Símbolo, obra que prenuncia 

a sua ulterior investigação no tocante ao número de ouro, à geo- 

metria sagrada e ao pitagorismo. No final dos anos 50, produz vá- 

rias pinturas, a preto e branco, "Os quadrantes", que dão conta das 

inúmeras tentativas que Almada empreendeu visando determinar o 

mencionado Ponto de Bauhutte, que está simultaneamente no triân- 

gulo, no quadrado e no círculo, mas que, contrariamente ao que ele 

pensava não conseguiu de facto encontrar, conforme anteriormente 

se apontou. Em 1960, Almada anuncia uma obra, "Cineil~atografias 

Geométricas", ''sei11 texto, serri enigma, sem opinião", cuja materia- 

lização é "Começar", executado entre 1968 e 1969, "poema gráfico", 

conjunto de "sinais apolíneos em cujo centro está a estrela pentago- 



na1 inscrita no círculo e no quadrado", no dizer de Lima, autêntica 

súmula das reflexões e investigações neopitagóricas do "português 

sem Mestre". 

Entretanto, em 1965, Almada tinha dado uma série de longuíssirnas 

entrevistas a António Valdemar, publicadas no Diário de Notícias, 

sob o título de "A chave diz: Faltam duas tábuas e meia.. .", em que 

120 demonstra a persistência na cultura portuguesa de todo um caudal de 
- 

conhecimento visual de origem antiquíssima, comprovando também 

que os painéis de Nuno Gonçalves se destinavam originariamente 

à Capela do Fundador do Mosteiro da Batalha. Estes constituen~ a 

base de uma estrutura em ogiva onde constam o Ecce Honzo e na 

qual figuram vários quadros e tábuas avulsas existentes no Museu 

Nacional de Arte Antiga. Ao mesrno tempo, Alrnada chama a atenção 

para a existência de uma particular relação da mesma cultura com 

questões esotéricas veiculadas através das academias italianas de 

neopitagóricos, posteriormente esquecidas, ou pura e simplesmente 

não lembradas, ou ainda não convocadas. 

Lima, refazendo os traçados de Almada e investigando quer na 

área da nurnerologia, quer na da geometria sagrada e no pitagorisrilo, 

refaz o percurso por aquele empreendido, ampliando-o, continuando- 

-o e corrigindo-o na imprecisão no que toca à determinação do já 

referido traçado do Ponto de Bauhtitte, facto que o leva à redescoberta 

da Vesica Picis e à Mandorla patentes nas catedrais góticas. 

Conforme se aludiu, este processo de investigação desencadeia uma 

transformação radical na mente e na produção criativa de Lima de 

Freitas, levando-o a prosseguir no sentido de um aprofundamento 

dos seus conl-iecimento da tradição hermética e de algumas áreas do 

esoterismo, como a alquimia e a cabala. Constata então que 

(. . .) importa operar por decifrações e transcrições, 

actualizar os léxicos de moclo a tornar menos enigmática 



e mais próxima das obsessões do ctia a linguagem 
interilporal dos oráculos e dos deuses. De código para 
código, o chumbo irá ganhando transparência até ao ouro 
da transfiguração: o incompreensível sexto senticio. 

Assim, a plena consciência dos vários níveis e graus de conlle- 

cimento torna imperativa a rigorosa divulgação do  mesino; uma vez 

que a perda ou "o esquecimento da Medida, da Proporção, do  Núme- 

ro, do Cânone pelos quais se guiaram as civilizações mais gloriosas 

da história e que foram o segredo de uma beleza imperecível des- 

lumbra as gerações", acarreta "o dever de tentar salvar o equilíbrio 

canónico, espelho dos equilíbrios da natureza, o que foi o segredo 

do que de melhor e mais durável criou o génio da humanidade e 

que representa a esperança (. . .) de regresso à saúde, à beleza, à justa 

medida e à infinita e harmoniosa complexidade do ecossistenla de  

que o homem é cabeça". 

Do confronto com os nlanuscritos de Almada e da necessidade 

de construir uma rnetodologia que permita uma efectiva leitura de 

um conjunto de aforismos de forinulação por vezes sibilina, baseada 

em fortes intuições mas parca em explicações, Lima questiona e 

confronta não só os textos de Ghika sobre a geometria sagrada como 

textos maçónicos, cabalistas, alquímicos e pitagóricos, confirmando 

aquilo que Almada já afirmara: "só o sinal é constante. Os símbolos 

são epocais. A minha necessidade era dessa ordem. Da ordem 

constante, universal, sem época nem história (. . .) era unânime o que 

está e estará intocável." Tendo estudado durante cerca de 25 anos 

a obra de Almada quer gráfica quer através dos fragmentos de Ver, 

Lima de Freitas prossegue nessa via do  conhecimento que o leva 

até um vasto campo de matérias. Tais pressupostos constituem u n ~  

"sistema rigoroso de medidas e proporções", que se tornam o fulcro 

estruturante da posterior reflexão e produção de Lima, preparando e 



prenunciando a sua incursão naquilo que ele designa por "o território 

dos números proféticos, chave da encarnação", onde ressalta toda a 

vertente ligada 2 simbologia complexa da cifra-número 515. 
Assim, a obra de Lima de Freitas, escrita, pictórica, radica, a 

partir deste momento e das experiências a ele ligadas, numa aposta 

marcada por uma visão antropológica específica e, por uma prática 

122 artística deliberadamente transracional, transdisciplinar. Esta referida 
- 

obra veicula uma mensagem hermesiana, apolínea e, sobretudo, 

pitagórica, constituindo uma tentativa de "penetrar e tornar inteligíveis 

os números e figuras nas valorizações mágicas, simbólicas, teúrgicas 

que Ihes atribuíam os cabalistas, os pitagóricos e as academias 

platónicas da Itália". 

Sendo a fórmula 515 um elemento recorrente na arte medieval 

e também renascentista, nomeadamente na pintura europeia bem 

como no Portugal do século XVI, existe contudo uma única referência 

literária, constando na Comédia de Dante. Na referida epopeia que 

narra uma iniciação, conversão no sentido cristão, através de várias 

etapas portadoras de graus de conhecimento específico, constam 

várias profecias que distam entre si 515 e 666 versos respectivamente. 

O último número constitui tanto aquele que designa a "besta" quanto 

o lriomem, segundo o Apocalzpse de S. João. 

Simbolizando "o mensageiro de Deus", anunciado no final do  

Purgatório por Beatriz e de novo referenciado a Dante, guiado por 

S. Bernardo, no Paraíso, esta entidade, espécie de "messias", tem 

como n~issão castigar a corrupção, erradicar o mal e, em simultâneo, 

restabelecer a justiça através da reunião das três religiões abraânriicas, 

instaurando uma nova ordem social apostada num ideal de fraternidade. 

Tal espírito patenteia a busca da "unidade transcendente das religiões 

do Livro propondo-se realizar a unificação da humanidade num reino 

fraternal vindouro", segundo as palavras de Lima de Freitas. Sabendo- 

-se que Dante era um gibelino, templarista e joaquinriita, manifesta 



Linza de Freitus: do 'Ver' no 515 

deste modo a sua crença no reino do Paráclito, do qual uma das 

muitas formulações constitui o mito do Quinto Império. 

A presença de ideais joaquiinitas é bem patente na cultura por- 

tuguesa desde o reinado de D. Dinis, monarca que salva da extinção 

a ordem templária, reconvertendo-a na Ordem de Cristo. Posterior- 

mente, assume-se como projecto-destino nacional, uma missão pro- 

fética a cumprir pelo colectivo de que o culto do Espírito Santo e 123 - 
a subsequente designação-consagração de Portugal como "Terra de 

Santa Maria", são vivo testemunho. 

Para Lima de Freitas, os painéis atribuídos a Nuno Gonçalves, 

pintura maior e emblemática da nacionalidade e da cultura quinhentista 

portuguesa, constituem uma representação pictórica do  515, uma 

vez que a figura central está rodeada, nos dois painéis, por cinco 

personagens instaurando uma perfeita simetria; 515 é, na formulação 

profética, um número-espelho, vulgo capicua, instaurando uma cifra 

onde o duplo e o espelhismo se presentificam. A combinatória aqui 

patenteada demonstra a relação intrínseca do homem, cuja cifra é 

5, com a divindade, cujo número é 1, apontando para a natureza e 

missão divina do mesmo. Por sua vez, o livro aberto que a mencionada 

figura central ostenta, num deles, é precisamente o Evangelho de 

S. João, também conl-iecido como o Evangelho do Espírito Santo. 

Em toda a Europa, existem cerca de nove pinturas - 

inventariadas por Guenon e referidas por Lima - onde se representa 

um episódio apenas relatado nos Evangelhos Apócrifos: a visita de 

Cristo Ressuscitado 21 Virgem. Em Portugal, existem cinco; numa 

delas, pertencente ao Mosteiro da Madre de Deus e atribuída a Mestre 
\ 

Afonso, consta, no interior de um escudo, o número 1515, que durante 

muito tempo se julgou ser a data da respectiva produção. Nos anos 

40, aquando de um restauro motivado por uma exposição, o quadro 

foi objecto de urn longo estudo efectuado por Reinaldo dos Santos, 

ao que se seguiu um outro da autoria de Artur Nobre de Gusmão. 



O primeiro dos críticos prova, através dos traçados dos números, 

que se trata de uma inscrição em pane apócrifa, uma vez que o "1" 

nele figurando é completamente diferente dos restantes algarisn~os. 

O que, de facto, consta no quadro é "515". Esta sigla, encontra-se 

numa coluna que separa o Adão decaído do Cristo ressuscitado, 

simbolizando o triunfo deste sobre a morte e,  de certa maneira, o 

124 consumar da "reden~ão" do pai da humanidade. - 
No pórtico do  Convento de Cristo, emTomar, figura igualmente um 

515 bem visível e, no interior do  mesmo, encontra-se a representação 

da cruz templária no seio do "escudo de David", resultante da 

combinatória de dois triângulos onde figura o delta luminoso. A 

Ordem de Cristo, como é sabido, esteve ligada 2s Descobertas e a um 

ideal de unificação planetária, assente na unanimidade espiritual; tal 

projecto encontra-se também representado, sob forma simbólica, na 

esfera armilar de  D. Manuel. Essas marcas patenteiam a perenidade 

do ideal joaquimita no  Portugal de seiscentos. 

Bem posteriormente uma outra obra arquitectónica, única em 

Portugal, construída no final do século XIX pelo arquitecto italiano 

Luigi Manini, na Quinta da Regaleira constitui um verdadeiro "tem- 

plo" maçónico e esotérico, conforme José Manuel Anes demonstrou. 

Nela figura de modo evidente o 515, patente quer na fachada da 

residência onde cinco ameias rodeiam um nlonteiro de ambos os 

lados (Manini joga com a sinonímia entre a imagem do caçador, que 

é aquele que procura a sabedoria, e o nome do  proprietário que or- 

denou a construção: Carvall-io Monteiro), quer naquilo que hoje se 

designa como "jardins herméticos", conjunto arquitectónico e paisa- 

gístico cheio de referências mitológicas e esotéricas em que um 515, 

esculpido num banco, neutraliza um 666 presente noutro, em clara 

referência às linhas de conhecimento aludidas. 

A obra de Lima de Freitas, pintor, desenhador, ilustrador, peda- 

gogo, critico de arte, evolui no sentido daquilo a que hoje chamamos 
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transdisciplinaridade, conforme se referiu, modalidade de conheci- 

inento que assume "a existência de vários níveis de realidade", em 

que "cada um exige uma metodologia de abordagem específica, dado 

serem regidos por uma lógica específica", conforme Lima propõe. O 

seu percurso encontra-se particularmente centrado na Antropologia 

do Imaginário, nas pesquisas em torno do sagrado e da chamada 

tradição hermética, pitagórica e sua ancoragem particular e vivíssirna 125 - 
na cultura portuguesa, ligada ao profetisino milenarista, ao culto do 

Espírito Santo e ao Sebastianismo. 

Lima de Freitas afirma: "cada poeta, cada nação, cada novo sentir 

terá de traduzir o inito para a inteligência do seu teinpo", missão de 

modo sublime por ele cumprida e de que as breves referências aqui 

presentes constituem uma parcela mínima da sua real dimensão. 
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