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Resumo 

 

Américo Amarelhe, artista autodidacta, aprendeu a arte da caricatura pela 

experiência, embora fosse detentor de um talento inato que o fez começar a sua carreira 

com apenas oito anos. Pertenceu à primeira geração dos humoristas portugueses, facto 

que só por si lhe destaca um lugar na história da caricatura em Portugal. Embora a sua 

obra seja vastíssima, não obteve a importância que lhe era devida para a posteridade. 

Amarelhe seguiu uma vertente mais conservadora do chamado “raphaelismo”, embora 

não tivesse descurado as suas obras de um toque de modernidade, seguindo as 

tendências da época. Independentemente do estilo que seguiu, é incontestável o traço 

pessoal e original que conferiu às suas obras, levando-nos a conhece-las mesmo sem 

uma assinatura que comprove a sua autenticidade. A sua obra foi massivamente 

apreciada pela sua geração, visto que criou aquilo a que podemos chamar um Álbum 

teatral que no seu conjunto tece a história do teatro português. Não houve artista 

vinculado à arte do espectáculo na primeira metade do século XX que não tivesse sido 

glorificado pela pena de Américo Amarelhe. Seguiu a via do jornalismo tornando-se 

quase um “repórter fotográfico”, visto que ilustrava, em vários periódicos os momentos 

de ouro do teatro português. No entanto, foi igualmente director artístico de 

determinados periódicos relativos ao teatro, destacando-se o mensário De Teatro 

Caricatural… 

 

Abstract 

 

Américo Amarelhe, self –taught artist, learned the art of caricature through 

experience, though having an innate talent that made him start his career at age 8. He 

belonged to the first generation of Portuguese cartoonists, a fact that by itself .gives him 

a place in the history of caricature in Portugal. Although his work is vast, he did not get 

the importance he deserved for posterity. Amarelhe followed a more conservative side 

of the so called “raphaelism”, without neglecting his works a touch of modernity 

following the time tendencies. Regardless of the style he followed, it is undeniable the 

personal and the original trait he gave to his works, allowing us to recognize them even 

without a signature that proved its authenticity. His work was extremely appreciated by 
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his generation, since it created what can be called of theater album which in its whole 

tells the history of Portuguese theater. There was no artist connected to the theatrical 

arts, during the first half of the 20
th

 century who was not glorified by Américo 

Amarelhe’s art.  He followed the path of journalism becoming almost a photojournalist, 

as he illustrated in different periodicals the golden moments of Portuguese theater. 

However, he was also artistic director of certain journals related to the theater, 

especially the monthly De Teatro Caricatural… 

 

Résumé 

 

Américo Amarelhe, l’artiste autodidacte, a appris l’art de la caricature à travers 

l’expérience, quoiqu’il fût détenteur d’un grand talent inné qui lui a fait commencer sa 

carrière seulement avec huit ans. Il a fait parti de la première génération des humoristes 

portugais, fait qui lui donne une place dans l’histoire de la caricature au Portugal. 

Quoique son œuvre soit très longue, il n’a obtenu l’importance qui lui était dû pour la 

postérité. Amarelhe a suivi une direction plus conservatrice du “raphaelismo”, quoiqu’il 

n’ait pas devié ses œuvres d’une touchée de modernité et suivant les tendances de 

l’époque. Malgré le style qu’il a suivi, c’est sûre le trait personnel et original qu’il a 

conferé a ses œuvres, et qui nous montre même sans une signature, et qu’il nous preuve 

son authenticité. Son œuvre fut très apprécié par sa génération, puisqu’il a crée un ce 

que l’on peut appellé un Album Teatral que ensemble fabrique l’histoire du théâtre 

portugais. Aucun artiste n’a été vincule à l’art du spectacle dans la première moitié du 

XXème siècle, qui ne fut glorifié par Américo Amarelhe. Il a suivi la voie de 

journalisme, devenant presque un “photojournaliste”, vue qu’il illustrait, dans quelques 

périodiques des moments de l’or du théâtre portugais. Cependant, il fut également 

directeur artistique de quelques périodiques concernant le téâthre, en se relevant le 

mensuel De Teatro Caricatural… 
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Introdução 

 

Apesar das inúmeras obras existentes sobre artistas de mérito na História da 

Caricatura em Portugal, poucos foram os autores que se dedicaram exclusivamente a 

prestigiar a obra caricatural de Américo Amarelhe. Esta lacuna despertou o nosso 

interesse para a elaboração de um estudo sistemático, embora não exaustivo, sobre um 

dos artistas que mais prestigiou o teatro português do início do século XX, através do 

seu dom caricatural.  

 Amarelhe marcou incontestavelmente a arte da caricatura portuguesa do século 

XX ao atribuir, a cada elemento da sua produção artística, uma identidade própria 

facilmente reconhecida. Abordou a caricatura teatral de tal forma, que não há actriz ou 

actor, músico ou autor dos primeiros quarenta anos do século XX, que não tenha sido 

eternizado pelo lápis do caricaturista. A sua paixão pela arte do espectáculo foi de tal 

forma colossal que uma colectânea dos seus desenhos formaria, indubitavelmente, um 

Álbum Teatral, à semelhança da obra de Avelino de Sousa, embora substituindo a 

fotografia e a literatura pela caricatura. 

O facto de nos termos deparado com um campo fecundo totalmente inexplorado, 

fez-nos desenvolver uma investigação direccionada não só para a arte, como também 

para o homem. Pretendemos transmitir o seu valor artístico ao público em geral, como 

também impulsionar o seu merecido reconhecimento na História da Arte da Caricatura 

em Portugal. Apesar da vastíssima obra de Amarelhe, o teatro e todas as suas 

componentes e participantes prevalecem, levando-nos a direccionar a nossa investigação 

apenas para a análise das caricaturas referentes à arte do espectáculo.  

A escolha desta vertente deve-se, não só à evidente predominância do tema, mas 

também ao facto de, através das caricaturas do artista, podermos contar a história do 

Teatro Português. O carácter efémero inerente aos espectáculos teatrais caracteriza a 

obra de Amarelhe como única e imprescindível, eternizando os grandes sucessos e 

eventuais insucessos do teatro. Os seus desenhos deram a conhecer de forma inteligível 

e acessível, todos os acontecimentos pertinentes do mundo teatral, tanto à sua geração 

como às gerações actuais que continuam a contemplar a sua obra. 

 Visto que Amarelhe se dedicou maioritariamente à colaboração com a imprensa 

periódica, procedemos inicialmente a uma pesquisa específica em todos os periódicos 

que poderiam eventualmente conter desenhos e artigos sobre o artista. Procurámos, 
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dentro do limite de tempo que despusemos, reunir o maior número de obras contidas 

nos periódicos nacionais, que nos permitisse relacionar e estabelecer critérios de 

definição das várias fases de criação artística. A lista abrange um compêndio geral 

incluindo não só periódicos humorísticos, como jornais diários, revistas, magazines, 

bem como publicações específicas dedicadas ao teatro, onde Amarelhe foi muitas vezes 

colaborador permanente e responsável exclusivo pela direcção artística. Com esta 

pesquisa pretendemos apenas compreender a obra artística e não realizar uma exaustiva 

inventariação, visto que o tempo e a quantidade não o permitiram. 

 Tendo em conta a falta de estudos específicos sobre o artista, dedicámos grande 

parte do nosso trabalho à recolha de todos os dados possíveis que nos permitissem 

acrescentar elementos novos à biografia do autor. Tendo em conta a falta de informação 

referente ao artista, o conteúdo dos artigos presentes na imprensa periódica constituem 

uma fonte imprescindível de informação. 

Nesta primeira parte de cariz biográfico pretendemos traçar uma linha 

cronológica, expondo os pontos essenciais da sua vida e carreira artística, caracterizada 

essencialmente pela diversidade de exposições e pela colaboração periódica. 

Consideramos esta primeira fase primordial para um conhecimento mais lato da vida do 

artista, ainda que muitas arestas fiquem por limar, permitindo investigações mais 

profundas posteriormente. Além da prioridade cedida à biografia de Amarelhe, 

propusemo-nos, igualmente, a criar o perfil humano do artista, a fim de compreender as 

diversas vicissitudes da sua vida e, consequentemente, os sucessos e as limitações 

intrínsecas à sua obra.  

 O primeiro volume do nosso trabalho, de carácter apenas literário, está dividido 

em quatro partes essenciais, sendo o primeiro capítulo de cariz biográfico. De seguida 

achámos pertinente contextualizar a arte da caricatura em Portugal no início do século 

XX, bem como definir resumidamente o conceito desta vertente artística. Pretende-se 

contextualizar a obra do artista no panorama artístico nacional, bem como na dimensão 

cultural e social da época em questão. Tendo em conta que a obra está evidentemente 

direccionada para o retrato caricatural foi essencial consagrar algum espaço para a 

distinção e a semelhança entre o retrato e a caricatura. Optámos por reservar 

exclusivamente o terceiro capítulo para retratar, de forma sucinta e geral, o panorama da 

arte teatral em Portugal nas primeiras décadas do século XX. Desenhar a História do 

Teatro Português, ainda que em poucas décadas, é uma tarefa indescritivelmente 

complexa. Neste sentido, apenas nos propusemos a ditar breves considerações a fim de 
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facilitar a compreensão posterior da obra de Amarelhe. Além desta breve resenha 

teatral, achámos pertinente destacar, em particular, as linhas essenciais que caracterizam 

o teatro de revista, visto que este género teve o seu auge em paralelo ao sucesso do 

artista e tem vindo progressivamente a deteriorar-se de forma inaceitável.  

 Por fim, aproximamo-nos directamente da obra gráfica de Amarelhe, iniciando o 

último capítulo com as linhas sistemáticas que caracterizam o estilo peculiar e muito 

próprio do artista. Pretendemos demonstrar uma visão abrangente, ainda que geral, da 

obra caricatural de Américo Amarelhe a fim de contribuir para o seu reconhecimento. 

Tendo em conta a massiva quantidade de obras que o artista elaborou durante cerca de 

quatro décadas, não poderíamos analisar a sua obra na totalidade, levando-nos a optar 

apenas pelo tema teatral e subsequentemente à análise de algumas obras do periódico 

De Teatro Caricatural. Este mensário, exclusivamente dedicado à publicação de obras 

do artista, constitui um acontecimento cimeiro na sua carreira relativamente à caricatura 

teatral, o que facilitou a nossa escolha. Optámos por excluir alguns desenhos publicados 

no mensário, utilizando o critério de inclusão somente dos que representam nomes mais 

sonantes do mundo teatral. Mais uma vez sublinhamos que este não se trata de um 

estudo exaustivo e completo da sua obra, mas sim uma selecção que nos permitisse criar 

uma visão global sobre a mesma. 

De forma a estabelecer uma ligação ainda mais evidente entre a obra de 

Amarelhe e o teatro, utilizámos quatro partes essenciais do teatro de revista para 

classificar os quatro momentos fundamentais do nosso trabalho, sendo elas: abertura, 

primeiro acto, segundo acto e apoteose, o culminar de toda a acção, neste caso particular 

a análise das obras do autor.  

A fim de sermos fiéis aos artigos citados, maioritariamente provenientes de 

jornais e revistas do início do século XX, optámos pela transcrição ipsis verbis do seu 

conteúdo. Neste sentido, muitas palavras encontram-se escritas e acentuadas de 

diferentes formas de acordo com a época e o autor. 

Muito fica por revelar e analisar face à prodigiosa e vasta obra de Amarelhe, 

embora este trabalho nos pareça essencial para multiplicar conhecimentos e permitir 

novas abordagens futuras. Tendo em conta que apenas analisámos uma ínfima parte da 

obra do artista, procedemos à realização de um segundo volume, um suporte imagético, 

onde optámos por anexar não só as imagens analisadas e referidas ao longo do corpo do 

texto, como também outras obras do artista referentes ao mundo teatral, apenas como 

forma de divulgação e exemplo da sua produção. 
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Para a realização deste trabalho seguimos os procedimentos básicos da 

metodologia de investigação. Começámos pela recolha bibliográfica de obras de 

carácter geral que nos permitissem a contextualização da produção gráfica de Amarelhe 

no panorama artístico e cultural da época. Seguidamente procedemos à recolha 

persistente de artigos publicados, de forma a preencher a falta de documentos essenciais 

à realização de um estudo biográfico o mais completo possível. Provimos, também, à 

recolha de obras referentes à arte da caricatura e à história do teatro em Portugal, a fim 

de contextualizar a obra de Amarelhe.  

A fim de obter um leque abrangente de obras do artista, procedemos a um 

levantamento fotográfico da sua produção gráfica existente no Museu Nacional do 

Teatro. Nesta instituição, assim como na colecção particular da família do artista, 

conseguimos o contacto directo, gratificante e essencial, com obras originais. Parte da 

recolha imagética surge da reprodução de imagens provenientes de jornais e revistas, 

nomeadamente no mensário De Teatro Caricatural, na revista De Teatro e em alguns 

catálogos de exposições.   
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«Bom camarada e excelente conversador, Amarelhe era um desses raros 

temperamentos que deixam atrás de si, para todo o sempre, o perfume inesquecível da 

mais viva saudade…»1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 O Século Ilustrado. N.º 432. Lisboa, 13 de Abril de 1946. 
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Capítulo I  

Abertura – Américo Amarelhe 
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1.1 – Notas biográficas 

 

Américo da Silva Amarelhe nasceu no Porto, na Freguesia da Vitória, a 26 de 

Dezembro de 1889. Embora não haja qualquer incoerência quanto ao dia e ao mês em 

que nasceu, a controvérsia gera-se apenas no ano, tanto nos autores seus 

contemporâneos, como nos autores actuais que se dedicam à sua biografia. A própria 

imprensa periódica da época, que para os historiadores constitui uma fonte fidedigna, 

leva-nos a cometer o erro crasso de apresentar a data de 1892 como a data verídica do 

seu nascimento. 

Um texto de Julieta Ferrão, presente no catálogo da exposição póstuma, em 

1946, garante que o ano de 1892 corresponde ao nascimento de Amarelhe, enquanto, no 

mesmo catálogo, Luiz d’Oliveira Guimarães aponta para o ano de 1894
2
.  

De forma a primar pelo rigor científico e obter um comprovativo fidedigno do 

ano de nascimento de Américo Amarelhe, procurámos o registo de baptismo, 

consultando os livros de registos dos anos anteriores da freguesia da Vitória, onde 

tínhamos certeza ter sido ali o local onde nasceu. Assim, o registo de baptismo declara:  

“Aos nove dias do mez de Fevereiro do anno de mil oitocentos e noventa n’esta 

igreja parochial de Nossa Senhora da Victoria concelho da Diocese do Porto, eu o 

Presbytero Santiago Rodrigues Palhadas com autorização do Reverendo Abbade da 

mesma freguesia, baptisei solenemente um individuo do sexo masculino a quem dei o 

nome de Américo que nasceu n’esta freguezia da Victoria ás seis horas da manhã do dia 

vinte e sete do mez de Dezembro do anno de mil oitocentos e oitenta e nove”
3
. 

Até ser proclamada a República, a 5 de Outubro de 1910, a única fonte de 

registo dos nascimentos era a Igreja, nomeadamente os livros dos registos de baptismo 

de cada cidadão. Só em Fevereiro de 1911 foi decretada a Lei do Registo Civil, sem que 

cada cidadão fosse obrigado a ter qualquer vínculo à Igreja. Consequentemente, os 

                                                 
2
 Exposição póstuma de homenagem a Amarelhe. [Catálogo]. Lisboa: Casa do Distrito do Porto, 1946, s/ 

p. 
3
http://pesquisa.adporto.pt/cravfrontoffice/WebSearch/ODDisplay.aspx?move=next&DigitalObjectID=26

421&FileID=_1108864. [10/5/2011, pelas 16 horas]. Informação retirada do website do Arquivo Distrital 

do Porto. Livro dos Registos de Nascimento da Freguesia da Vitória. Pertence ao Livro de Registo 20, 

folha 11, data do facto registado a 27/12/1889. 

http://pesquisa.adporto.pt/cravfrontoffice/WebSearch/ODDisplay.aspx?move=previous&DigitalObjectID

=26719&FileID=_1123502 

http://pesquisa.adporto.pt/cravfrontoffice/WebSearch/ODDisplay.aspx?move=next&DigitalObjectID=26421&FileID=_1108864
http://pesquisa.adporto.pt/cravfrontoffice/WebSearch/ODDisplay.aspx?move=next&DigitalObjectID=26421&FileID=_1108864


Américo Amarelhe 

O impressivo artista da caricatura teatral 

10 

 

livros de registos paroquiais foram até esta data a única prova de registo de cada 

cidadão
4
.   

Sem dúvidas quanto à legitimidade deste documento, enquanto comprovativo 

desta data, podemos afirmar o lapso cometido pela maioria dos jornalistas dos 

periódicos análogos ao período de vida e posteriores à morte de Amarelhe. Neste 

sentido, detectámos dois artigos em jornais portuenses, referentes à sua morte, que 

legitimam e confirmam a data de 1889, como a data correcta do seu nascimento. Um 

deles n’O Primeiro de Janeiro e o outro no Comércio do Porto: 

“Faleceu o caricaturista portuense Amarelhe. Vítima de uma síncope cardíaca 

faleceu ontem, pelas seis horas na sua residencia à Rua da Rosa, 265, 1.º 

esquerdo, em Lisboa, o distinto caricaturista Américo Amarelhe de 56 anos, 

solteiro, natural do Porto, artista bem conhecido, pelo seu natural merecimento, 

em todo o País”
5
.  

“Subitamente, faleceu, ontem, em Lisboa, o caricaturista Américo Amarelhe.  

Faleceu ontem, de madrugada, na sua residência na Rua da Rosa, 152, 1º 

esquerdo. Américo Amarelhe, de 56 anos”
6
. 

 

Através do registo de baptismo podemos comprovar dados referentes ao 

parentesco, sendo que também estes são algo controversos. Américo, filho de José 

Amarelhe, de profissão jornaleiro, natural da freguesia de Sam Pedro de Couceiro, 

Província da Corunha, Reino de Espanha. Da sua origem espanhola advém o nome 

Amarelle, adaptado para português como Amarelhe. José fugiu da Corunha no período 

da Guerra e veio alojar-se no Porto
7
 e Joaquina da Silva, sua mãe, doméstica, era natural 

de Cinfães, da freguesia de São Martinho de Fornelos. Residiam na Rua de Traz, na 

Freguesia da Vitória, na cidade do Porto
8
. O registo ainda refere que era neto de avô 

incógnito e de Manuela Amarelhe Alvares, da parte paterna, e de João Pinto e de Anna 

da Silva, por parte da mãe
9
. 

Tendo em conta os raros documentos que existem referentes a Américo 

Amarelhe, não foi apenas a data de nascimento que nos levantou algumas questões. Não 

                                                 
4
 VIEIRA, Joaquim – Portugal século XX – crónica em imagens 1910-1920. Lisboa: Círculo de Leitores, 

1999, p. 31. 
5
 O Primeiro de Janeiro. Ano 78, n.º 91. Porto, 4 de Abril de 1946. 

6
 O Comercio do Porto. Ano 91, n.º 91. Porto, 4 de Abril de 1946. 

7
 Esta informação foi-nos transmitida pelos descendentes de Américo Amarelhe. 

8
 Existe ainda hoje a Rua de Trás, na freguesia da Vitória, junto ao largo dos Lóios.  

9
http://pesquisa.adporto.pt/cravfrontoffice/WebSearch/ODDisplay.aspx?move=next&DigitalObjectID=26

421&FileID=_1108864. [10/5/2011, pelas 16 horas]. 

http://pesquisa.adporto.pt/cravfrontoffice/WebSearch/ODDisplay.aspx?move=next&DigitalObjectID=26421&FileID=_1108864
http://pesquisa.adporto.pt/cravfrontoffice/WebSearch/ODDisplay.aspx?move=next&DigitalObjectID=26421&FileID=_1108864
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há qualquer dúvida quanto à veracidade do nome Américo Amarelhe, até porque o 

registo de baptismo o confirma. No entanto, a dúvida persiste se o seu nome engloba o 

apelido Silva, colocado na maioria dos artigos e pela maioria dos autores actuais.  

Através do nome de sua mãe, Josefina Silva, podemos supor que Américo 

detinha igualmente este sobrenome, embora não haja qualquer documentação, pelo 

menos nossa conhecida, que o confirme. Contudo, ao analisarmos a sua obra gráfica, 

detectámos a mudança da sua assinatura. As obras mais recentes estão assinadas com 

Amarelhe ou simplesmente “A” e as obras do começo da sua carreira artística estão 

assinadas com “ASAmarelhe”
10

. Neste sentido, partimos do pressuposto que o apelido 

Silva efectivamente faz parte do seu nome completo. 

 Américo da Silva Amarelhe era o mais novo de cinco irmãos e o único rapaz. A 

irmã mais velha chamava-se Primavera, seguida por Virgínia, Maria e Zídia, a mais 

nova. Conseguimos obter pouca informação relativa a estas mulheres, embora tenhamos 

conhecimento da actividade profissional de Maria, modista de alta-costura, na freguesia 

da Vitória, no Porto. Temos, contudo, conhecimento da relação próxima que Américo 

mantinha com Zídia, mesmo depois de se ter mudado para Lisboa, chegando mesmo a 

ser padrinho de casamento desta, documento ao qual não tivemos acesso
11

.   

  Ainda no Porto, trabalhou como comerciante, tarefa que cedo recusou “atraído 

pelo seu talento instintivo, pela magia do seu lápis de humorista do desenho, irónico, 

mas não contundente”
12

. O Notícias Ilustrado afirma que esta revelação de talento e 

gosto pelo desenho caricatural foi tão precoce que, aos oito anos de idade, Amarelhe já 

havia iniciado a sua vida de caricaturista
13

.  

 Mais uma vez, os dados biográficos existentes revelaram-se contraditórios. A 

maioria dos artigos e obras referem que a primeira exposição de Amarelhe foi no Porto, 

no Salão da Antiga Fotografia União, quanto tinha a tenra idade de catorze anos. Quanto 

ao local não temos dúvidas, embora não haja documentos que o comprovem. No 

entanto, a sua idade e o ano em que decorreu a exposição deixam-nos um pouco 

                                                 
10

 Cf. “As caricaturas de Amarelhe”. Ilustração Portugueza. Série II, n.º 287. Lisboa, 21 de Agosto de 

1911, p. 225. Ver Vol. 2 – Apêndice Iconográfico – Fig. 11, p. 15.   
11

 Estas informações provêm do sobrinho de Américo, Edgar Amarelhe, filho de Zídia, com o qual 

tivemos breves contactos. Este afirma ter contactado com o tio, ainda que por breves momentos, devido à 

distância que o separava da família. Por ser padrinho de casamento da irmã, Amarelhe ofereceu-lhe uma 

pequena bandeja pintada à mão à qual tivemos acesso. Ver Vol. 2 – Apêndice Iconográfico – Fig. 10, p. 

14.   
12

 FELGUEIRAS, Guilherme – “Gente do Porto nas caricaturas pessoais de Amarelhe”. O Tripeiro. Ano 

1, VI série, n.º 9. Porto, Setembro 1961, p. 268. 
13

 O Notícias Ilustrado. Ano 7, série II, n.º 300. Lisboa, 11 de Março de 1934. 
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reticentes, visto que o ano de nascimento varia consoante os autores. No que refere à 

sua idade também deveria haver oscilação, embora o mesmo não aconteça. Sendo assim 

e sem qualquer prova para o certificar, basear-nos-emos no artigo já referido 

anteriormente do Primeiro de Janeiro: “Aos 14 anos expunha, pela primeira vez, os 

seus trabalhos na Antiga Fotografia União do Porto”
14

, ou seja, no ano de 1903. No 

entanto, O Tripeiro refere o ano de 1909, como a data da primeira exposição do 

“infortunado artista portuense Américo Amarelhe”
15

. 

 A Fotografia União foi, desde a sua fundação, em 1864, por José da Rocha 

Figueiredo, uma das casas fotográficas mais conceituadas e com maior tradição no norte 

do país, nomeadamente na cidade do Porto. Em 1902, o trespasse da União passou para 

o fotógrafo Pinto Henriques, que no ano seguinte mudou as instalações da casa 

fotográfica para a Praça da Trindade, n.º 32
16

, onde, provavelmente, se realizou a 

exposição de Américo Amarelhe. 

Desde 1870 que numerosos operadores espanhóis colaboravam com esta casa, o 

que levou a população galega a dar preferência a este estabelecimento portuense, vindos 

propositadamente da Galiza para ali se fotografarem
17

. Esta relação da União com a 

comunidade espanhola está, sem dúvida, relacionada com a exposição de Amarelhe. A 

sua descendência espanhola, por parte do pai, está associada à tradição que a Fotografia 

União mantinha com o país vizinho. Possivelmente esta afinidade levou a que Amarelhe 

fosse convidado a expor o seu trabalho nesta tão conceituada casa fotográfica nortenha. 

Sobre este facto, em concreto, e sobre a exposição pouco se sabe, embora os seus 

artigos biográficos revelem um imediato “êxito retumbante”
18

. 

O diário A República, num artigo referente à morte de Amarelhe, menciona que, 

em 1903, o caricaturista havia exposto os seus trabalhos no salão do antigo Éden Teatro, 

em Lisboa. Tirando partido desta informação, podemos concluir que a ida de Amarelhe 

para a Capital se concretizou logo após a exposição na Antiga Fotografia União, na sua 

cidade natal. No entanto, se tivermos em conta o ano de 1909, apontado pelo Tripeiro, 

esta informação não faz sentido, visto que a primeira exposição de Amarelhe foi, 

incontestavelmente, a da Fotografia União.   

                                                 
14

 O Primeiro de Janeiro. Ano 78, n.º 91. Porto, 4 de Abril de 1946.  
15

 O Tripeiro. Ano 15, V série, n.º 2. Porto, Junho de 1959.  
16

 BAPTISTA, Paulo Artur Ribeiro – A Casa Biel e as suas edições fotográficas no Portugal de 

Oitocentos. Lisboa: Edições Colibri – IHA/ Estudos de Arte contemporânea da Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2010, p. 70. 
17

 BAPTISTA, Paulo Artur Ribeiro – A Casa Biel e as suas edições fotográficas no Portugal de 

Oitocentos, p. 65. 
18

 Diário de Notícias. Ano 82, n.º 28784. Lisboa, 4 de Abril de 1946. 
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A maioria dos artigos dedicados a Amarelhe, na imprensa periódica, bem como as 

residuais obras dedicadas à sua biografia, atribuem ao ano de 1911 a chegada de 

Amarelhe a Lisboa, agora com vinte e um anos, parecendo-nos esta a informação mais 

sensata e que corresponde à realidade. Excluímos, então, a exposição de 1903, no Éden 

Teatro, em Lisboa, independentemente da data verídica da primeira exposição, no Porto. 

Uma notícia na revista Ilustração Portuguesa esclarece-nos a atribuição da 

maioria dos autores da data de 1911 como o ano em que Amarelhe terá chegado a 

Lisboa: 

“Depois de Raphael Bordallo, Portugal teve os seus caricaturistas famosos, e um 

d’elles, Leal da Camara, com reputação europea. De dia para dia se desenvolve 

mais o gosto pelo genero, e é assim que tem tido uma grande concorrencia a 

exposição que o caricaturista hespanhol Amarelhe, instalou no salão do teatro das 

Variedades. O artista é ainda muito novo, tem apenas 20 annos, mas as suas 

aptidões revelam-se na fórma inteiramente pessoal por que faz os seus trabalhos. 

Depois d’algum tempo de permanencia no Porto, veiu para Lisboa, onde as suas 

caricaturas teem sido, como na capital do norte, devidamente apreciadas pelo 

publico.  

A Ilustração Portugueza, regista nas suas paginas alguns d’esses trabalhos, que 

representam, na sua maioria, figuras lisboetas bastante conhecidas e que bem dão 

a nota do talento do artista”
19

.         

Amarelhe não teria apenas vinte anos, mas estaria muito próximo dos vinte e dois 

quando expôs individualmente, no Salão do Teatro de Variedades, em 1911, começando 

desde logo a salientar-se pelo seu enorme valor artístico. É curioso ainda salientar, neste 

artigo, a atribuição da nacionalidade espanhola ao artista, possivelmente derivada da 

proveniência espanhola da família paterna e do seu sobrenome aportuguesado.  

Neste sentido, e com poucas evidências que provem o contrário, a exposição de 

1911 foi a primeira realizada pelo artista na capital. O Primeiro de Janeiro
20

, num artigo 

dedicado à morte de Amarelhe, transmite o orgulho de Carlos Leal pelo facto de ter 

apresentado o artista em Lisboa. Com este esclarecimento, concluímos que foi o actor, 

grande amigo de Amarelhe durante toda a sua vida, a ajudar e a dar a conhecer a obra 

                                                 
19

 “As caricaturas de Amarelhe”. Ilustração Portugueza. Série II, n.º 287. Lisboa, 21 de Agosto de 1911, 

p. 225. 
20

 O Primeiro de Janeiro. Ano 78, n.º 354.
 
Porto, 27 de Dezembro de 1946.
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do artista no meio cultural lisboeta, depois de, provavelmente, ter apreciado o seu 

talento e de ter adivinhado o seu futuro sucesso.  

Amarelhe, autodidacta, cedo percebeu a sua vocação e o seu dom para o desenho, 

paixão que o levou a deixar a família rumo à Capital, na tentativa de encontrar um 

futuro promissor nesta carreira de artista, que não era das profissões mais lucrativas e 

muito menos das mais reconhecidas. Mais uma vez, um artigo do jornal A República, de 

Maio de 1912, revela-nos que Amarelhe iria expor brevemente em Lisboa. A crítica e o 

destaque no jornal não poderiam ser melhores, visto que não era, ainda, um artista com 

nome reconhecido no panorama artístico português. Assim, este artigo sem assinatura 

anuncia:  

“O caricaturista Amarelhe inaugurará brevemente a exposição dos seus trabalhos 

alguns dos quais são uma bela revelação do talento.  

Num dos melhores salões de Lisboa, será muito brevemente inaugurada uma 

interessante exposição dos últimos trabalhos do caricaturista Amarelhe. Apesar de 

muito novo – pois conta apenas com vinte anos – Amarelhe tem-se imposto ao 

nosso meio como um dos mais distintos artistas no genero, que devotamente 

cultiva, conseguindo, á força do trabalho e de talento, ir dia a dia aperfeiçoando o 

seu processo estético. Foi esta, pelo menos, a impressão que a maioria dos 

desenhos, que ontem lhe admirámos, em nós originou.  

Fugindo de moldes arcaicos e caducos, o caricaturista é de uma grande sobriedade 

de traços, conseguindo, no entanto, dar, com extraordinária realidade, as feições 

dos seus caricaturados, ou antes, tudo o que nelas existe de caricaturável. Assim, 

impõe-se muito principalmente como caricatura pessoal, sendo esta a modalidade 

em que mais manifestamente o seu valor se pode apreciar.  

Na sua próxima exposição, o género predominante será, pois, o pessoal, figurando 

nela um belo portrait-charge de Guerra Junqueiro, que admiravelmente nos 

patenteia a complicada e judaica fisionomia do autor dos simples.  

Do actor Augusto Rosa exporá Amarelhe um outro portrait-charge, igualmente 

interessante, e duas caricaturas dos poetas Lopes Vieira e Augusto Gil, cheias de 

originalidade, nas quaes ensaia um processo inteiramente novo em Portugal, mas 

que no estrangeiro está sendo, com sucesso largamente cultivado. Além destes, 

muitos são ainda os desenhos que o moço caricatura ao publico tenciona mostrar, 

sendo em geral de poetas, escritores e artistas as figuras que o lápis de Amarelhe 

ironisa. Correia de Oliveira, Brazão, Adelina Abranches, Palmira Bastos, Sampaio 
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Bruno, Lucinda, e muitas outras individualidades, em destaque na literatura e no 

teatro, terão o seu logar na futura exposição, cujo resultado será para o artista – 

disso estamos certos – o mais lisonjeiro possível, multiplicado o número dos que 

nêle poêm esperança de ver surgir, emfim, um continuador de obra de Rafael e de 

Celso Herminio. Arrojo, originalidade e talento não lhe faltam. O que importa 

agora para obter um triunfo definitivo, é estudar e trabalhar, a fim do que as 

magníficas qualidades artísticas que o distinguem, se vão cada vez mais 

firmemente acentuando. De resto, mais eloquentemente do que estas palavras, 

inspiradas numa rápida visita, os trabalhos que vai expôr falarão do seu 

merecimento”
21

.   

O nosso conhecimento sobre esta exposição não vai além de alguns artigos 

publicados na imprensa periódica da época, já que não existe nenhum catálogo de 

referência
22

. No entanto, podemos aferir que Amarelhe já havia direccionado a sua obra 

para a caricatura pessoal, mais caracterizada pela semelhança dos seus «retratos» aos 

modelos, do que propriamente pelo traço irónico e mordaz característico da caricatura. 

O artigo d’A República demonstra não só a prematura preferência e gosto de Amarelhe 

pela caracterização da gente do mundo teatral, como também exalta a qualidade artística 

das suas obras, na qual depositam muitas esperanças de sucesso futuro.  

Há que salientar que, ainda no mesmo ano se inaugurou o I Salão dos Humoristas 

Portugueses. Por imitação a Paris, esta iniciativa da criação da Sociedade foi lançada no 

último número d’A Sátira
23

, um dos muitos periódicos dedicados à caricatura, que agora 

começavam a publicar-se
24

. O Salão foi inaugurado no Grémio Literário em Lisboa, 

                                                 
21

 A República. Ano 2, n.º 468. Lisboa, 4 de Maio de 1912.  
22

 “O caricaturista Amarelhe inaugura, brevemente, a exposição dos seus trabalhos. N’um dos melhores 

salões da capital inaugura, dentro de poucos dias, uma exposição dos seus trabalhos, o caricaturista 

Amarelhe que já tem provado brilhantemente o seu valor artístico. Amarelhe, que é um rapaz cheio de 

espírito, observador e inteligente, expões aproximadamente sessenta quadros que devem causar tanto 

sucesso, pelo menos, como os perfeitos trabalhos de caricatura que elle tem espalhado pela mór parte dos 

jornais lisboetas. Sabemos que Amarelhe está disposto a revelar ao publico o seu – friso de artistas – 

colecção interessantíssima de caricaturas dos nossos primeiros actores, trabalhadas carinhosamente, e os 

portrait-charges de Augusto Rosa e Guerra Junqueiro – quadros de grandes dimensões, que bastariam a 

afirmar a reputação de um grande artista.” A Capital. Ano 2, n.º 622. Lisboa, 23 de Abril de 1912. 
23

 “Os rebeldes, e indomáveis humoristas, bohemios e vagabundos, despreoccupados do dia seguinte, 

acabou de prender mais curtos os seus instinctos de vid’airada, e resolveram dar-se as mãos. A caricatura 

não serve só para desmandibular as multidões n’um riso animal. Tem uma grave responsabilidade perante 

a história, qual seja a da concepção dos costumes. […] Breve a sociedade de Humoristas Portuguezes 

começará de dar os fructos. E Portugal terá um logar não desdourante entre os grandes paizes europeus 

que n’este ramo de arte se distinguem”. Cf. “Sociedade dos humoristas portugueses”. A Sátira – Revista 

humorística de caricaturas. Ano 1, n.º 4. Lisboa, 1 de Junho de 1911, p. 46. 
24

 FRANÇA, José-Augusto – História da Arte em Portugal – O modernismo. Lisboa: Editorial Presença, 
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constituído por “tres salas que deitam para uma varanda ampla onde se vae espairecer a 

meio da visita, porque a aglomeração de quadros é enorme e cança n’aquela meia luz 

das salas”
25

. Participaram nesta exposição vinte e oito artistas, entre os quais esteve 

presente Américo Amarelhe.  

Na maioria das críticas sobre a exposição dos humoristas, nos principais jornais 

da época, o nome de Amarelhe não é referido, embora a Ilustração Portuguesa, no 

pequeno artigo que dedica ao Salão, mencione a presença deste artista, que aos poucos 

tentava conquistar um lugar neste meio. “Outros expositores como os srs. Emerico 

Nunes, Cristiano Cruz, Almada Negreiros, Sanches de Castro e Hugo Sarmento teem 

trabalhos originaes, sendo dignas de menção algumas das caricaturas de artistas 

assinadas por Amarelhe”
26

.  

O primeiro artista a surgir no catálogo da exposição é Amarelhe. O catálogo não 

contém imagens, mas possui o inventário das obras de cada um dos caricaturistas 

presentes, bem como a sua morada de residência. Amarelhe residia na Rua da Rosa, 2.º 

andar
27

, local onde viveu desde que foi para Lisboa, até à sua morte. O artista expôs 

vinte caricaturas representando as seguintes figuras:  

 1 – Chaby Pinheiro; 2 – Teixeira Lopes; 3 – Affonso Lopes Vieira; 4 – Medina 

de Sousa; 5 – Palmyra Bastos; 6 – Augusto Gil; 7 – Paulo Falcão; 8 – Israel Anahory; 

10 – Augusto Rosa (1); 11 – Augusto Rosa (2); 12 – Adelina Abranches; 13 – 

Bernardino Machado; 14 – José Pereira de Sampaio (Bruno); 15 – Lucinda Simões; 16 

– Guerra Junqueiro; 17 – Alexandre Braga; 18 – Veiga Simões; 19 – Manuel de 

Arriaga; 20 – Eduardo Brazão
28

.    

Depois da presença na primeira exposição dos humoristas, tentativa destes se 

imporem no contexto da arte nacional, Amarelhe expõe individualmente na cidade do 

Porto, em Abril de 1914
29

. Tal como a grande maioria das exposições em que 

                                                 
25

 “Exposição dos humoristas no Grémio Literário”. Ilustração Portugueza. Série II, n.º 326. Lisboa, 20 

de Maio de 1912, p. 647.  
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de Maio de 1912, p. 648. 
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participou, também, desta em particular, obtivemos poucas informações. Um artigo da 

Ilustração Portuguesa constitui uma fonte eloquente, a qual achámos pertinente citar: 

“O Sr. Amarelhe é uma figura de destaque na pleidade dos novos caricaturistas 

portuguezes.  

A exacta observação, a verdade na reprodução, a delicadesa no exagero de traços 

fisionomicos que não irrite, que nem sequer melindre o caricaturado, a finura do 

colorido, a jovial espontaneidade, a nitidez da expressão colhida em flagrante, 

todas estas qualidades, imprescindíveis para um caricaturista pessoal tem-nas o Sr. 

Amarelhe no mais desenvolvido grau.  

São muito conhecidas as suas charges de alguns dos atores portuguezes para que 

nós falemos detalhadamente n’elas em todo o caso não deixaremos de acentuar as 

charges de Augusto Rosa, Ferreira da Silva, Chabi, Telmo e outros em que a 

expressão, o sentimento dos caricaturados subsistem nitidamente através da 

deformação proveniente do exagêro.  

Ha alguns anos, quando o Sr. Amarelhe expoz pela primeira vez em Lisboa, nós 

nos referimos aos seus trabalhos admirando o seu valôr de principiante.  

De então para cá, em vez de parar na sua fôrma, foi-se modificando 

progressivamente, melhorando, acentuando cada vez mais a sua individualidade e 

o seu merito.  

Hoje podemos colocar este delicado humorista a par dos vultos em evidencia no 

extrangeiro.  

Entretanto Amarelhe é um novo, mas na sua juventude sente-se a concisão, a 

prudência e o bom senso de maturidade, o que faz com que ele seja um artista na 

mais ampla acéção da palavra.  

Não é só no desenho que Amarelhe é o expontaneo caricaturista pessoal. Tambem 

no barro, em maquettes coloridas, ele sabe colher o mesmo triunfo.  

A atual exposição no Porto mostra bem, pela abundancia dos quadros expostos 

que ele possue também grandes qualidades de trabalho.  

Enfim Amarelhe tem todas as condições preciosas para triunfar, e estamos certos 

que se ele continuar trabalhando com a mesma energia, o mesmo bom senso, com 

a mesma delicadesa terá em breve conseguido”
30

. 
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Amarelhe, na altura com vinte e cinco anos, demonstra, mais uma vez, nesta 

exposição, o talento e a relevância que incutia no retrato quase idêntico aos seus 

modelos, geralmente caracterizado por um toque satírico, embora delicado e subtil.  

Em 1913, o Grupo dos Humoristas Portugueses voltou a juntar-se para realizar a 

segunda exposição. Amarelhe, que tinha colaborado na primeira, não consta no catálogo 

desta, por motivos desconhecidos
31

. 

Houve, da parte deste Grupo, uma promessa da realização de um terceiro salão em 

1914, embora não tenha passado de pura ilusão. Contudo, uma das intenções do grupo 

era a realização de uma exposição no Porto, ideia que acabou por se concretizar em 

1915
32

. A exposição dos Humoristas e Modernistas, assim denominada, foi inaugurada 

a 3 de Maio, no Salão do Jardim Passos Manuel
33

. Amarelhe integrou o grupo, expondo 

trinta e uma peças
34

, sendo esta, possivelmente, a sua última exposição em conjunto. 

Numa das conferências proferidas no Salão por Nuno Simões, Amarelhe é referido 

como participante, apesar da pouca relevância dada pelo autor: “Mais nomes de gente 

nova poderiam talvez referir-se sem erro, mas porque de Amarelhe, Mário Pacheco, 

Coquet e Salgado me faltem documentos sobre que traçar impressões, vou terminar”
35

.  

Ainda em 1915, alguns meses antes da inauguração do Salão dos Humoristas e 

Modernistas no Porto, a Ilustração Portuguesa publica algumas fotografias dos painéis 

que Amarelhe executou para o hall do Jardim de Passos Manuel. Estes painéis retratam 

figuras de teatro, políticos e ainda os “frequentadores habituaes do Jardim”, 

curiosamente no mesmo local onde foi inaugurada a exposição referida anteriormente. 

O pequeno texto que acompanha as fotografias descreve uma decoração carnavalesca 

que “bem póde ser comparada a uma série de fitas qual d’elas mais cheias de verve. Á 

cidade do Porto tambem acudiu muita gente de fora a admirar estes trabalhos”
36

. 
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Em Abril de 1917, Amarelhe expôs individualmente no Salão Nobre do Grémio 

Literário. O catálogo da exposição, intitulada Retrato, portrait-charge e caricatura
37

, 

enumera apenas as obras expostas, sem qualquer imagem, além da auto-caricatura que 

impera na capa. São aqui referidos, com os respectivos preços, vinte e três retratos em 

aguarela
38

, dezasseis portrait-charges
39

 e treze caricaturas
40

. Grande parte, senão a 

totalidade destas obras, é completamente impossível de identificar, visto que Amarelhe 

desenhou inúmeras vezes as mesmas pessoas e muitas destas obras não estão datadas 

convenientemente. O mesmo acontece nas restantes exposições, onde os catálogos não 

tinham quaisquer imagens.  

A época de 1927/28 não foi das mais produtivas e benéficas no Teatro Nacional 

Almeida Garrett
41

 pela falta de novidades e má exploração, tendo mesmo que fechar as 

portas, algumas vezes, no fim da temporada
42

. Em Abril de 1928
43

, Amarelhe expõe no 

Salão do Teatro Nacional, onde exibiu cerca de duzentas caricaturas. Foi um 

“«acontecimento» na evolução artística de Amarelhe e «acontecimento» no «clima» 

humorístico nacional”
44

. A propósito desta exposição, Artur Portela publica um artigo 

no Diário de Notícias, que nos despertou a atenção não só pela sua eloquência e visão 

sobre o humor e a caricatura, bem como pela crítica a Amarelhe, o qual passamos a 

citar: 
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“A caricatura é como o jornalismo, absorvente e expontanea. Vive de figuras. Por 

vezes de acontecimentos que são imagens. É ligeira e póde ser cruel. Descarna. 

Examina, Exagera. Deforma. Esmaga. É uma arte, onde o feio tem aspectos 

singulares de beleza. Faz da desordem o seu verbo, e do imprevisto a sua arma de 

combate. Não conhece prudencia, medida ou rigorismo. Expõe a verdade com a 

maior soma de contrastes. Substitui a palavra. Póde chegar á satira. Ficar na 

«charge». Equilibrar-se no desenho. É respeitosa ou irreverente. Vive numa luta 

permanente. Hostilisa. Guilhotina orgulhos, ambições, politicos, mulheres e 

artistas. Ha caricaturas que matam: Bib assassinou Sorel. Bordallo fez do seu lapis 

um varapau – saudoso varapau! – correndo a eito o arraial político do seu tempo. 

Hoje, nesta mesma hora, um caricaturista que pudesse servir a liberdade do 

pensamento, sem limite de sombras, teria muito que descrever… Quantas cabeças 

de polichinelo, ornadas de magestade, não cairiam na sua guilhotina fatal? O deus 

da caricatura é o riso. É este riso atrevido, petulante, impetuoso que Amarelhe, 

artista de raça, com temperamento proprio, tem aberto em clareiras de alegria, na 

prosa alinhada dos jornais. Vêmo-lo em toda a parte: na imprensa sizuda, no 

semanario humoristico, na magazine da especialidade, e agora, desafiando o 

triunfo, na exposição do Teatro Nacional. A mais bela do artista! A mais notavel! 

Pasmo. Admiração. É que o Amarelhe, que nós elogiávamos pelo cuidado 

fisionomico que punha no modelo, aparece outro. Diferente. Não o reconhecemos. 

Da sua obra antiga ha vestigios. Vestigios extraordinários, onde o talento brinca 

como musa em férias. Agora, não. Ha uma tecnica originalíssima, de requintada 

beleza, e dum alto pensamento decorativo. O traço afinou-se em sensibilidade. É 

elegante e flexível. A côr obedece ao ritmo das imagens, na moderna motulação 

dos seus valores. Refiro-me ás caricaturas poliédricas. Acho que esta expressão é 

a mais exacta. A abundancia das faces planas justifica inteiramente a minha 

designação. É a aurora dum esplendido estilo, que Amarelhe deve procurar 

desenvolver, abandonando de vez a sua antiga maneira. Nele será muito grande e 

irá muito longe. Veja-se os retratos-caricaturas que ele apresenta: D. Vera de 

Lima, D. Ester Leão, Pedro Bordallo, Guilherme Pereira de Carvalho, Francis. A 

construção geométrica é magnifica. e a côr – um deslumbramento! Mas não 

insisto. Ha mais que admirar na galeria do artista: a estilização doutra do poeta 

Afonso Lopes Vieira; uma mascara opada de Augusto Rosa, um retrato nervoso 

de Camilo, a alegria romântica de Norberto de Araujo, a vivacidade intelectual de 
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Ramada Curto, um perfil sorridente de Alvaro de Andrade; a gordura carrancuda 

de Chaby, o atlectismo dramático de Alves da Cunha, o monoculo penetrante do 

dr. Joaquim Manso, em lugar de honra; João de Barros, menino e moço; o dr. 

Carlos Barbosa aspirando as flores da sua Murtosa; Alfredo Vieira Pinto, serio de 

mais para o seu coração; Amelia Rey Colaço, frágil e preciosa; Virginia Vitorino 

entre a sua obra; Raimundo Alves, com um vinho que é um nectar – e dezenas, 

centenas de homens e mulheres de teatro, de políticos, de pintores, de amigos, 

fraternalmente ali convivem, reunidos pelo lápis luminoso, expressivo, sincero e 

forte de Amarelhe”
45

. 

Embora não tenhamos conhecimento das obras que figuraram nesta exposição, 

podemos afirmar que foi das mais significativas da sua carreira, e que mostra de certo 

modo o ponto de viragem estética na sua obra gráfica: “Amarelhe dá um novo, um forte 

e largo passo na sua carreira de artista, dentro da sua especialidade, caracterizando-se 

agora definitivamente, não apenas como um caricaturista, mas como um artista na 

caricatura e no retrato”
46

.  

 Amarelhe não se limitou a expor no Porto e em Lisboa, mas também passou por 

Coimbra, Cascais, Figueira da Foz e possivelmente pelo Estoril. Destas exposições 

apenas conseguimos apurar a concretização de duas delas. A exposição de Cascais, em 

Setembro de 1934, e a da Figueira da Foz, em Setembro do ano seguinte. Na primeira, 

Amarelhe expôs mais uma vez inúmeras caricaturas que fazem jus ao seu mérito como 

caricaturista. Um artigo do Diário de Lisboa
47

 ressalta as suas qualidades como 

retratista, destacando os trabalhos em aguarela e a representação da maioria dos 

profissionais de teatro do país. Por outro lado, a exposição da Figueira da Foz teve lugar 

no Casino Peninsular, onde Amarelhe expôs mais de cem obras, colocando em 

evidência desde políticos às gentes de teatro tão queridas pelo artista. Mário Azenha 

confirma que a exposição de Amarelhe “trouxe até nós a projecção de Portugal artístico 

e intelectual através da reprodução de algumas das suas figuras eminentes, constituiu 
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acontecimento de invulgar relevo no nosso meio. Adquiriu as proporções de uma 

consagração, á qual gostosamente nos associamos. Aí estão a dizê-lo os milhares de 

pessoas que desfilam todas as noites nas galerias do «Peninsular» e exprimem o voto 

unânime de apreço diante das admiráveis manifestações do seu talento”
48

. Mais uma vez 

a crítica não poderia ser mais positiva em relação às obras expostas e ao talento e 

reconhecimento do qual Amarelhe desfrutava.  

Embora tenha participado no Salão que inaugurou as exposições do Grupo dos 

Humoristas Portugueses, Amarelhe não participou na II exposição, nem na III, em 1920, 

no Teatro de São Carlos, em Lisboa. Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro, Cottinelli 

Telmo e Francisco Valença foram alguns dos artistas cuja ausência igualmente se fez 

sentir
49

. Tal como nas anteriores, também na IV exposição Amarelhe não esteve 

representado.  

 Depois de muitos anos adormecido, o Grupo dos Humoristas Portugueses voltou 

a reunir-se, em 1937. Este clube de artistas impôs, desta vez, aos membros associados, o 

pagamento de cotas, que muitas vezes ficaram por pagar
50

. O Grupo tentou recuperar o 

sucesso que havia tido nos Salões de 1912 e 1913 e reivindicar a posição do humorismo 

no meio artístico nacional. Desde 1937 a 1940 realizaram exposições e conferências de 

modo a unir o grupo e a cumprir o seu propósito
51

.  

 O “Grupo dos Humoristas falha, já que só conseguiu agrupar os que não eram 

totalmente profissionais da imprensa, aqueles que faziam humor como segunda 

profissão, como hobby”
52

. Os boémios, os que faziam do humor uma profissão, 

estiveram ausentes deste grupo possivelmente por falta de dinheiro para pagar as cotas 

exigidas aos sócios. Entre estes estaria Amarelhe que, segundo a maioria dos artigos 

biográficos, “trabalhou como um negro até aos últimos momentos da sua vida de 

boémio. Convem ainda saber-se que morreu extremamente pobre, o que confirma a 

nobre tradição dos artistas portugueses”
53

. Na conferência Gente risonha, proferida por 

Nuno Simões, no Salão dos Humoristas do Porto, em 1915, este justifica as dificuldades 
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económicas dos artistas da caricatura: “o humor difficilmente será – uma fogueira de 

desdem[…]. E digo difficilmente porque, aos humoristas de que fallei, póde muito bem 

faltar o dinheiro para uma caixa de phosphoros com que a accendam”
54

.   

Em Março de 1937, Amarelhe fez-se representar na I Exposição Teatral 

Portuguesa. Segundo o roteiro da exposição, estiveram presentes duas caricaturas de 

Amarelhe, representando Augusto Rosa e Eduardo Brazão
55

. Ainda na mesma 

exposição foram apresentadas obras de Rafael Bordalo Pinheiro, António Ramalho, 

Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro, Columbano, Carlos Reis, entre outros artistas 

reconhecidos que dedicaram algumas obras aos profissionais do teatro português. 

 Michael Tannock, no seu dicionário de artistas Portuguese 20th century 

artists: a biographical dictionary, refere a presença de Amarelhe no Salon do Estoril, 

em 1938, 1939 e 1945
56

. Também alguns artigos da época enumeram Estoril como um 

dos locais onde Amarelhe terá exposto individualmente, embora nenhum nos conceda a 

data destas exposições. No entanto, um artigo da revista Ilustração
57

, referente ao IV 

Salon do Estoril, em Maio de 1938, enumera todos os artistas que ali participaram. O 

nome de Amarelhe, tal como prevíamos, não consta da lista de participantes, o que já 

era de supor, visto que esta exposição teve o patrocínio da Sociedade Nacional de Belas 

Artes onde, geralmente, os humoristas, em particular Amarelhe, não expunham com 

frequência.  

 Controversas continuam a ser as ideias vagas sobre os cenários realizados por 

Amarelhe. No entanto, João Paulo Freire, ao reflectir sobre o teatro de revista, refere: 

“Quero salientar aqui um cenário que deve ser todo êle do pincel de Amarelhe, e onde 

se salientam em atitude de muita graça quási todos os artistas do teatro português. Bela 

charge, que é como quem diz, óptimo achado”
58

. Em concordância com a relação 

próxima de Amarelhe com o teatro, era mais do que lógica a sua participação 
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cenográfica, como afirmam todos os artigos que se referem ao artista em causa. Ainda 

que não haja, pelo menos que tenhamos conhecimento, nenhuma fotografia, maquete ou 

desenhos referentes a qualquer cenário feito por Amarelhe, é certa a sua participação na 

área cenográfica. Um artigo retirado do Diário de Notícias, alusivo à sua morte refere 

que o artista “levou a cabo também algumas decorações e diversos cenários, dando-lhes 

sempre o seu cunho pessoal”
59

.   

 Igualmente Augusto Pina, num artigo da revista De teatro sobre a actividade 

cenográfica e a indumentária teatral em Portugal, refere alguns nomes de artistas que 

desenharam figurinos, tais como Rafael Bordalo Pinheiro, Leal da Câmara e Francisco 

Valença, fazendo também referência a Amarelhe
60

. 

 Segundo um artigo da revista Ilustração Portuguesa relativo à exposição de 

1914, no Porto, podemos constatar que Amarelhe, como artista multifacetado que era, 

havia-se dedicado igualmente à cerâmica. “Tambem no barro, em maquettes coloridas, 

ele sabe colher o mesmo triunfo”
61

 que tinha enquanto caricaturista pessoal. 

 São poucas as notícias concretas que temos conhecimento sobre Amarelhe a 

partir de 1938. No entanto, sabemos que em 1946 estava a preparar uma exposição na 

cidade do Porto
62

 e outra em Lisboa
63

, quando, subitamente a 3 de Abril sofreu uma 

síncope cardíaca que o vitimou mortalmente. Aos cinquenta e seis anos, Portugal perdeu 

um dos grandes vultos da caricatura do início do século XX, um dos pioneiros do Grupo 

dos Humoristas Portugueses. “Ás seis horas do dia tres do mês de Abril do ano de mil 

novecentos quarenta e seis, numa casa da rua da Rosa, duzentos e cinquenta e dois, 

primeiro andar, da freguesia de Encarnação desta cidade, faleceu de miocardite crónica, 

um indivíduo do sexo masculino, de nome Américo Amarelhe de cinquenta e seis anos 

de idade, de profissão caricaturista, natural da freguesia de Victoria, concelho do Porto 

domiciliado na rua supra filho legítimo de João Amarelhe, natural de Galisa (Espanha) e 

de mais cujo nome se ignora, ambos falecidos. O falecido era solteiro. O falecido não 

deixou descendentes ou herdeiros sujeitos à jurisdição orfanológica, não deixou bens, 
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não deixou testamento e o seu cadáver vai ser sepultado no sexto cemitério de 

Lisboa”
64

.  

Alguns dias antes da sua morte, Amarelhe foi atropelado por um automóvel e 

desde então a sua saúde piorou drasticamente, continuando a fazer as suas caricaturas, 

embora com algumas dificuldades, “queixando-se constantemente dos seus achaques”
65

. 

A sua prematura morte foi chocante para todos os que o rodeavam, como constata 

Arnaldo Ressano: “o seu prematuro passamento impressionou-me dolorosamente. 

Amarelhe era quase ainda um rapaz, em plena força da sua vida e na pujança completa 

do seu talento”
66

. 

Como foi referido anteriormente, e próprio de quem fazia do humorismo a única 

profissão para sobreviver, Amarelhe sempre fora e perecera pobre, sozinho na sua casa 

na cidade de Lisboa. Não era casado e nunca teve filhos, como confirma o registo de 

óbito. Residia longe da família, que permanecia no Porto, e viveu uma vida boémia 

sempre ligado às artes do espectáculo.  

Nunca emigrou, ao contrário da maioria dos artistas da época, não só para 

divulgarem a sua arte e terem contacto com outras vertentes estéticas, mas também para 

se tentarem realizar profissionalmente fora do país. Provavelmente devido às digressões 

que as companhias teatrais faziam ao Brasil e ao sucesso que os artistas obtinham, 

sendo este um destino de excelência principalmente para o sucesso do teatro de revista, 

Amarelhe havia sido convidado a realizar uma exposição em terras brasileiras. Esta 

acabou por não se concretizar devido à conflagração
67

.  

“Ultimamente Amarelhe dedicara-se à compra de móveis antigos, algumas 

preciosidades, pelo que a sua casa se transformou num verdadeiro museu. Celibatário 

impenitente, era aquela a sua distracção”
68

.  

O funeral realizou-se dia 4 de Abril e o corpo foi enterrado no Cemitério do 

Lumiar. Prestaram homenagem a Amarelhe no seu funeral: “logo que se soube a notícia 

do seu falecimento, foram a casa do extinto, entre muitos outros amigos de Amarelhe, 

os actores Augusto Costa, Luisa Durão, Carlos Leal, Soares Correia e Josefina Silva; e 

os srs. Mario Pedro, representando o empresário Piero; Francisco Valença; Alfredo 

Candido representando o Grupo Rafael Bordalo; dr. José Viana, Cardoso Marta; 
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Guilherme Pereira de Carvalho, representando os actores Francisco Ribeirinho e 

António Silva, Leal da Câmara, Avelino de Sousa, João Raimundo Alves, dr. Armando 

dos Reis Vale, Mario Norton, dr. Rodrigues Baptista, subdirector dos espectáculos; 

Rodrigo Pinto Bastos, Pargana, António de Almeida, Álvaro de Fonseca, chefe da 

P.I.C., muitos artistas e jornalistas. O empresário do Coliseu dos Recreios, Sr. Ricardo 

Covões enviou à família enlutada um telegrama de condolências”
69

. 

Em Dezembro de 1946, a Casa do Distrito do Porto dedicou uma exposição 

póstuma de homenagem a Américo Amarelhe: “São mais de duzentos os trabalhos 

expostos. Poderiam ser dois mil – disse-nos o Sr. Mário Ferreira, esforçado director da 

Casa do Distrito do Porto, se para isso houvesse mais salas”
70

.  

Foi publicado pela Casa do Distrito do Porto um catálogo referente a esta 

exposição com parte das conferências lidas a 26 de Dezembro de 1946, dia em que 

Amarelhe completaria cinquenta e sete anos, se ainda estivesse vivo. A sessão de 

inauguração foi realizada no Salão Nobre e teve a assistência de inúmeras 

personalidades ligadas às artes do espectáculo, pintores, caricaturistas, entre muitas 

outras figuras ilustres como o Dr. Barbosa de Magalhães e Dr. Roque da Fonseca, 

presidente da Associação Comercial. O Dr. Teixeira de Miranda presidiu a sessão e a 

comissão organizadora era constituída por Alfredo Cândido, Francisco Valença, Manuel 

Monterroso e Octávio Sérgio
71

. Participaram igualmente desta homenagem, o escritor 

Augusto Casimiro, Julieta Ferrão e o actor Érico Braga, que leu uma conferência de 

Luís de Oliveira Guimarães
72

. 

Um desenho magnífico de Alfredo Cândido inaugura o catálogo de homenagem 

a Amarelhe, onde estão desenhadas duas figuras que representam “a caricatura” e “a 

posteridade”
73

 e celebram um retrato de Américo Amarelhe fumando o seu charuto. 

Integram também este catálogo, um texto da comissão organizadora, assim como uma 

conferência de Julieta Ferrão e um extracto da conferência de Luiz de Oliveira 

Guimarães lida por Érico Braga. As suas palavras merecem um destaque nesta 

homenagem ao “portuense ilustre”: 
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“As homenagens que se prestam aos vivos poderão parecer, às vezes, 

interesseiras. As homenagens que se prestam aos mortos estão longe dessa 

suspeita. Dos mortos já nada esperam os vivos. Além disso, com excessiva 

frequência, só a morte possui o estranho condão de resgatar da injustiça humana 

muitos daqueles que, em vida, foram vítimas dessa injustiça. No caso de 

Amarelhe, se é certo que os vivos já não podem esperar que ele os consagre numa 

das suas famosas caricaturas (o que dá, desde logo, a esta homenagem a mais pura 

das intenções), por outro lado, o acto que hoje aqui se celebra não visa reparar 

uma injustiça (porque Amarelhe teve sempre a acompanhá-lo o interesse e a 

admiração dos seus contemporâneos), mas tão sòmente manter a auréola 

prestigiosa que o acompanhou na sua vida artística. Alguém disse que o escritor 

ou o artista que na sua existência terrena conhece mais de perto o fulgor da 

notoriedade é, em regra, o grande esquecido do dia seguinte ao da sua morte. Não 

será ainda o caso de Amarelhe que, sendo um morto de ontem, é o homenageado 

de hoje. Se o que se passa neste mundo vem porventura a saber-se no além-

tumulo, Amarelhe, se souber desta homenagem, não deixará de comentar para si 

próprio, no seu eterno sorriso de criança e de filósofo: 

- Afinal, para que morri eu, se continuo a viver! 

Não. Por mais paradoxal que pareça, só a morte cria a verdadeira imortalidade. Os 

vivos morrem um pouco todos os dias; os mortos – certos mortos – ganham em 

cada dia que passa um novo esplendor”
74

.  

 

O catálogo refere duzentas e sessenta e nove obras expostas no Salão da Casa do 

Distrito do Porto e entre elas estão: oitenta obras pertencentes à família de Amarelhe; 

quatro da Casa do Distrito do Porto; sete pertencentes a João Pereira Duarte; uma de 

Maria A. Saavedra; três do Professor Carlos Santos; duas do Dr. Barbosa de Magalhães; 

duas do “admirador de Amarelhe, sr. Aguiar”; três pertencentes ao Dr. Costa Sacadura; 

duas de Álvaro Gomes Pinto; doze do Dr. Joaquim Roque da Fonseca; duas de 

Francisco Valença; uma da redacção do jornal Diário de Lisboa; duas de Alfredo Vieira 

Pinto; noventa e seis da Empresa Rosa Mateus Ld.ª (Teatro Maria Vitória); duas 

caricaturas em homenagem a Amarelhe de Pargana e Francisco Valença; catorze 
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pertencentes às várias individualidades caricaturadas
75

; quatro da actriz Ausenda de 

Oliveira; três do actor Carlos Leal; uma de Guilherme Pereira de Carvalho; catorze do 

capitão Álvaro Raio de Carvalho; três de J. M. Alves da Silva; três do Engenheiro Joice 

Diniz; um de Sebastião Teles, uma de José da Costa; duas de Ferreira de Andrade e 

finalmente a caricatura de Alfredo Cândido que inaugura a capa do catálogo
76

.   

A Câmara Municipal de Lisboa atribuiu a uma rua da freguesia do Lumiar o nome 

do caricaturista Américo Amarelhe.  

 

1.2.  Colaboração na Imprensa periódica 

 

A actividade gráfica da maioria dos caricaturistas resumiu-se, maioritariamente, 

à ilustração de livros, à colaboração em revistas e periódicos, bem como à ilustração de 

partituras musicais
77

 e cartazes de publicidade dos mais variados temas. Esta produção 

gráfica amplificou-se, tanto pelo aumento considerável de publicações periódicas 

direccionadas para o humorismo, como também pela consideração da ilustração 

humorística como uma actividade de recurso por vários artistas, deixando-a para 

segundo plano, muitas vezes apenas como passatempo
78

. 

Os jornais e revistas, cuja produção aumenta desde a segunda década do século 

XX, foram recusando os idealismos do século passado, progredindo paralelemente ao 

espírito modernista da nova época. A sociedade dos anos 20, boémia, alegre e mundana 

ajudou este crescente desenvolvimento da imprensa, que tentou a pouco e pouco 

acompanhar a modernidade através de novas soluções formais, estéticas e literárias, que 

satisfizessem a nova geração. O mesmo aconteceu no fenómeno publicitário. A 

sociedade mundana foi o meio ideal para o desenvolvimento dos anúncios publicitários 
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cheios de novidades aliciantes e desejáveis. Assim, o “anúncio ganha um mediatismo 

progressivo nas publicações periódicas dos atribulados anos 20”
79

.  

A maioria dos periódicos, salvo algumas excepções, tiveram um curto período 

de vida, não conseguindo sobreviver e satisfazer o público de então. Por conseguinte, os 

responsáveis pela edição destes jornais e revistas tinham de apostar na renovação 

estética, de maneira a conseguir captar a atenção, passando uma mensagem de novidade 

e modernidade.    

Já no século XX desencadeou-se um novo género, o slogan. Este possibilitou o 

triunfo da imagem como ilustração, aliando a escrita à produção estética. Com a 

divulgação deste género, a imagem tornou-se um meio de persuasão, para que o leitor se 

deixasse “render pela absorção da imagem, surgindo assim o sentido contemporâneo da 

palavra «grafismo», ponto de confluência do imaginário discursivo e plástico”
80

. 

No “grafismo” dos anos 20 portugueses podemos evidenciar, como afirma Maria 

Helena Freitas, o aparecimento do Magazine. Este constituiu um fenómeno da época, 

estando a par com a modernidade e assumindo um grande poder na sociedade. Os anos 

20 portugueses foram igualmente marcados pelo surgimento de diversas casas de chá, 

como é o caso da famosa «Versailles», bem como de salões literários
81

. Os magazines 

são o reflexo desta sociedade cosmopolita, caracterizada pelo mundanismo e pelos 

resquícios de emancipação feminina. Este é o público-alvo à qual são destinadas as 

novas publicações, relacionadas com as tendências da moda, provenientes de Paris, com 

o cinema e as suas vedetas, com o teatro, entre tantos outros assuntos da modernidade. 

Várias foram as publicações de destaque nesta época, como ABC, a Ilustração, 

Magazine Bertrand, Ilustração Portuguesa, Eva, Voga, bem como Kino, o Cinéfilo e 

Imagem, relacionadas com o cinema e a fotografia cada vez mais em voga neste 

período
82

. 
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Amarelhe fazia parte do grupo que levava a sério o humorismo gráfico e que 

fazia desta actividade uma profissão. Por este motivo, e boémio que era, acabou por 

morrer pobre, vivendo da colaboração nos mais variados jornais da época, não só os 

direccionados para o humorismo. Trabalhou igualmente na ilustração de livros e 

partituras musicais
83

, como também elaborou inúmeros anúncios publicitários
84

.  

Amarelhe foi um exímio caricaturista, dedicando-se primordialmente às estrelas 

do mundo teatral, colaborando, assim, com os jornais, servindo as companhias teatrais e 

os artistas que as integravam. No início da sua carreira, ainda no Porto, pela sua 

qualidade de distinto caricaturista, “não havia por essa epoca casa de modas, alfaiataria, 

chapelaria, camisaria que não tivessem ao menos uma caricatura de Amarelhe na sua 

montra”
85

. Igualmente pela sua qualidade artística teve papel de destaque nas caricaturas 

dos livros de fim de curso, nomeadamente na Universidade de Coimbra
86

. 

 Amarelhe colaborou ainda na ilustração de livros, apesar da sua escassa 

participação. Por vezes aparecia apenas um pequeno desenho do artista na capa, ou uma 

caricatura do autor do livro. Assim, conhecemos as seguintes obras, nas quais o artista 

colaborou: Quem tem meninos pequenos
87

, Varões e… lustres
88

, de Silva Tavares; 
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Saúde e Fraternidade
89

, de Campos Monteiro; A Grande Questão
90

, de Eduardo Rocha 

e Branco e Negro
91

, de Armando Ferreira.    

 A colaboração na imprensa periódica da época constituiu grande parte da sua 

actividade artística, visto que Amarelhe cooperou com inúmeros jornais, revistas e 

magazines. A imprensa é uma fonte inesgotável das suas obras, embora o seu talento e a 

quantidade dos desenhos publicados se destaquem mais em alguns periódicos, 

nomeadamente no Sempre Fixe. Este jornal foi fundado em 1926, por Pedro Bordalo 

Pinheiro, também fundador do Diário de Lisboa. “O «Sempre Fixe» é um marco pela 

sua qualidade de humor, pela profusão de colaboradores, pela sua tenacidade de espírito 

livre e humorístico perante os anos negros em que teve de sobreviver. Aqui reunirá a 

nata dos clássicos, assim como lançará os jovens. Dará espaço aos académicos, como 

incentivará os modernistas”
92

. Para além de Amarelhe e Francisco Valença, 

colaboraram também neste jornal Stuart Carvalhais, Barradas, Bernardo Marques, 

Roberto Nobre, Paulo Ferreira, D. Fuas (Luis da Cunha), Carlos Botelho e Almada 

Negreiros, sendo estes os que tiveram papel mais relevante
93

.   

 O jornal foi lançado a 13 de Maio de 1926 e só teve fim em 1959, tornando-se 

um dos jornais dedicados ao humorismo gráfico com maior duração. Amarelhe 

participou neste jornal desde a primeira publicação até 1942, alguns anos antes da sua 

morte. Em 1946, Francisco Valença homenageou Amarelhe por ocasião da exposição 

póstuma em Dezembro, na casa do Distrito do Porto
94

.  

 Amarelhe começou a sua colaboração no Sempre Fixe desde o primeiro número, 

a 13 de Maio de 1926, com uma caricatura da actriz Palmira Bastos. Publicou 

caricaturas de actores e actrizes, cineastas, maestros, escritores, desportistas, médicos, 

bailarinos… entre muitas outras figuras importantes da sua época. Podemos afirmar que 

este jornal é uma colectânea de desenhos do artista, compilados durante vinte anos da 

sua carreira. Muitas vezes os desenhos apareciam como ilustração de um assunto da 
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actualidade, embora na sua maioria fossem as obras de Amarelhe a ilustrar a rubrica 

«Teatro – Retroz preto…», onde se davam a conhecer notícias de tudo o que decorria no 

mundo teatral. Em cada número semanal do jornal saiam entre três a cinco desenhos do 

caricaturista. Esta consistência de publicação manteve-se até Julho de 1935, onde houve 

uma ausência de três meses, voltando à publicação continua até Agosto de 1938. A 

partir deste ano, os períodos de ausência foram significativamente maiores, intercalados 

com períodos de inúmeros desenhos publicados. A partir de 23 de Julho de 1942, a sua 

participação no jornal acaba, sem qualquer motivo por nós conhecido.  

 Carlos Botelho ocupava geralmente a contracapa do semanário Sempre Fixe 

desde 1928, com os “Ecos da Semana”, “ hebdomadariamente  desenhados, sem uma 

falha de profissão ou de atenção aos sete dias que de cada vez Lisboa vivia, numa 

pacatez inocente, pautada pelas opiniões dos Senhores Parece-Mal e Escarra-e-Cospe 

em hábitos nacionais de moralidade e porcaria”
95

. A 23 de Fevereiro de 1939
96

 e a 2 de 

Março de 1939, os “Ecos da Semana” foram desenhados por Amarelhe. São ambos 

desenhos de homenagem a Botelho, sendo que no primeiro o artista aparece em 

primeiro plano. No segundo desenho, Amarelhe representa as três personagens 

características dos “Ecos da Semana” e escreve: “O «Sempre Fixe», como os leitores já 

repararam, certamente, está-se tornando, cada vez mais, um jornal actual. E por isso não 

poderia deixar de fazer-se representar no maior acontecimento deste ano: A Exposição 

Universal de Nova York. Botelho levou consigo, para as civilizar, as já populares 

figuras «Parece mal», «D. Encrenca» e «Escarra e Cospe», além da sua inseparável 

«mascotte». Vamos a ver como elas voltam…”
97

.  

 Embora tenhamos dado algum destaque ao Sempre Fixe, semanário onde 

Amarelhe colaborou massivamente, o artista cooperou igualmente em muitos outros 

periódicos e revistas como Ilustração Portuguesa
98

, Diário de Lisboa, O Século, O 

Século - Suplemento Ilustrado
99

, O Primeiro de Janeiro, Diário de Notícias, Notícias 

Ilustrado, O Comércio do Porto Ilustrado
100

, O Fradique, A Capital, O Tira Olhos, O 
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Palco, Coimbra: Jornal de estudantes da Universidade
101

, O Espectro, Eco Artístico, 

Cynthia
102

, ABC, Kino
103

, Portugal Feminino
104

.   

  

1.2.1. Imprensa periódica teatral 

 

Não incluímos no grupo de periódicos acima referidos, aqueles que se 

direccionavam especificamente para o universo teatral, dos quais Amarelhe teve, em 

alguns, uma participação especial devido à dedicação da sua obra quase exclusivamente 

às artes do espectáculo.  

 O século XIX teve, depois do Liberalismo, uma explosão significativa de 

publicações na imprensa periódica, nomeadamente direccionadas para temas específicos 

e não gerais como a maioria existente até à época
105

. As colaborações específicas 

dedicadas ao teatro começaram progressivamente a aumentar, com o seu auge no 

primeiro quartel do século XX, tendo a maioria uma duração efémera
106

. Um dos 

primeiros periódicos direccionados exclusivamente ao mundo teatral foi O Binóculo, de 

Rafael Bordalo Pinheiro. Este artista, assim como Amarelhe, foi responsável pela 

representação gráfica de gerações do mundo teatral, constituindo documentos 

inigualáveis para a História do Teatro Português, nomeadamente na imprensa periódica. 

A censura à imprensa e aos espectáculos, instaurada por decreto de 6 de Maio de 

1927, “criou, através da Inspecção-Geral dos Teatros, mecanismos tendentes a 

«fiscalizar e reprimir» a actividade cénica, a pretexto de «impedir a perversão da 

opinião pública» e evitar «as ofensas da lei, da moral e dos bons costumes»”
107

.  
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Comecemos, então, pela revista Teatro, uma revista de crítica, publicada em 

Lisboa propriedade da “empresa de Teatro”. O primeiro número foi publicado a 22 de 

Fevereiro de 1913, tendo como director literário Boavida Portugal e como editor 

Rogério de Vilhena. Amarelhe ficou encarregue exclusivamente da direcção artística da 

revista. Teve uma curtíssima duração, restringindo-se a três números e correspondendo 

o último a 25 de Março de 1913
108

.   

O Teatro foi uma publicação ilustrada, quinzenária, que muitas vezes é 

confundida com a revista que mencionámos anteriormente. Foi dirigida por José 

Parreira e Roque da Fonseca, com duração de Janeiro a Agosto de 1918. Nesta 

produção, Amarelhe foi apenas um colaborador, juntamente com Francisco Valença e 

Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro
109

.  

A de Teatro – Revista de Teatro e Música foi das colaborações mais importantes 

da carreira de Amarelhe. O número inaugural foi publicado em Setembro de 1922 e os 

últimos dois números em conjunto, em Julho e Agosto de 1927. Amarelhe começou a 

sua colaboração nesta revista, apenas no número 13, em Setembro de 1923. No que 

refere ao número seguinte, mencionam o lapso de não ter feito alusão à entrada de 

Amarelhe como colaborador da revista e saúdam o ilustre caricaturista
110

.  

A partir deste número, Amarelhe passa a ilustrar as páginas da revista, embora 

não exclusivamente, nem ininterruptamente. Apesar de ter sido considerado 

“colaborador permanente”
111

, alguns números não contêm desenhos do artista.  No 

entanto, Amarelhe fazia parte deste grupo da revista, já que é mencionado variadas 

vezes nos almoços e jantares de comemoração do aniversário anual da publicação, ao 

lado de nomes sonantes das artes, das letras e do mundo teatral, como Jorge de Faria
112

. 

A 3 de Janeiro de 1925, O Primeiro de Janeiro enuncia um almoço da revista de 

Teatro, em que os seus directores, Mário Duarte e Guilherme Pereira de Carvalho 

Júnior, convidam os seus colaboradores para um almoço no Palácio de Cristal, no Porto. 

“Fôram alguns momentos de deliciosa causerie espiritual, trocando-se impressões, 

expondo-se planos, numa confraternização de esplendida camaradagem. Houve os 

                                                 
108

 PIRES, Daniel – Dicionário da Imprensa periódica literária portuguesa do século XX. Vol. I (1900-

1940). Lisboa: Grifo, 1996, p. 354. Ver Vol. 2 – Apêndice Iconográfico – Fig. 31, p. 23.   
109

 PIRES, Daniel – Dicionário da Imprensa periódica literária portuguesa do século XX. Vol. I, p. 355. 
110

 De teatro: revista de teatro e música. Ano 2, série III, n.º 14. Lisboa, Outubro/Novembro de 1923, p. 

52. 
111

 De teatro: revista de teatro e música. Ano 2, série IV, n.º 24 (especial). Lisboa, Setembro de 1924, p. 

4. 
112

 “O 2.º Aniversário da “de Teatro” festejado em Sintra”. De teatro: revista de teatro e música. Ano 3, 

série V, n.º 25. Lisboa, Outubro de 1924, p. 28. 



Américo Amarelhe 

O impressivo artista da caricatura teatral 

35 

 

indispensáveis discursos. Falou Mario Duarte, em nome da De Teatro, seguindo-se, 

sempre com brilho, os srs. Drs. Adriano Pimenta e Campos Monteiro, José Pinto, 

Eduardo Santos (Eduriza), Santana, Eduardo Salgueiro e Horacio Vinhal e 

Amarêlhe”
113

. 

 “Expôz a Êmpreza da Revista de Teatro as extraordinárias caricaturas que vão 

ser publicadas no novo mensário de Teatro Caricatural”
114

. Esta publicação, igualmente 

propriedade da Empresa da Revista de Teatro, constituiu o auge da carreira de 

Amarelhe como caricaturista, visto que, mais uma vez, é o director artístico exclusivo. 

A direcção e edição da revista estavam sob a responsabilidade de Mário Duarte, 

enquanto a administração estava a cargo de Guilherme Pereira de Carvalho Júnior. O 

primeiro número saiu em Dezembro de 1924 e o último em Maio de 1925. A revista 

vendida avulso custava 8 escudos e cada número era constituído por três caricaturas a 

cores.  

 Em Lisboa, no dia 21 de Dezembro, “Mário Duarte, director da interessante 

publicação, verdadeiro apaixonado pelo teatro, houve por bem expor os trabalhos do seu 

colaborador artístico no Salão Nobre da Casa Garrett, para que os vissem não só os 

caricaturados, como os críticos e jornalistas, antes de o público, único juiz nestes feitos, 

proferir o seu «veredictum». Foi dignamente correspondida a dedicada intenção de 

Mário Duarte, pois além do Chefe de Estado, que ali esteve a inaugurar a exposição, 

acorreram ao amável convite do director «de Teatro» algumas das figuras mais em 

evidência na scena portuguesa, muitos autores, críticos teatrais e jornalistas”
115

.  

 Sobre esta exposição decorrida em Lisboa, com as caricaturas que iriam 

constituir a revista de Teatro Caricatural, o Diário de Lisboa publicou a única 

entrevista que conseguimos encontrar do artista. Os jornalistas dirigiram-se ao 

“«atelier» de boémio, onde o bom gosto, aliado a uma desordem «artística», dá um 

aspecto interessante”
116

. Achámos pertinente citar esta entrevista, no sentido da 

compreensão da visão do artista relativamente à exposição e à publicação deste 

mensário, cujas obras foram das mais significativas na carreira de Amarelhe: 

“-É ámanhã, que expõe os seus trabalhos destinados a «de Teatro»?  
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- É. E creio que o faço com uma fé e um carinho, que jamais senti. Ha muito que 

desejava encontrar maneira de proporcionar aos meus gentis admiradores, o 

possuirem os meus trabalhos, mas, como os pedidos eram muitos e não tinha 

forma de os satisfazer a todos, só assim o consigo.  

- As reproduções são fieis?  

- Absolutamente. Os assinantes e mais detentores da «de Teatro» caricatural, 

ficarão possuindo uma colecção perfeita dos meus trabalhos. Ámanhã, no Salão 

do Teatro Nacional, exporei uma grande parte dos originais.  

- A exposição é aberta ao publico?  

- Não, senhor. Ou por outra, só o será depois da visita do sr. Presidente da 

Republica, que prometeu honrar-me com a sua presença, pelas 14.30. Ás 15.30 é 

para os nossos convidados, entre os quais se conta a Imprensa e os assinantes da 

Revista «de Teatro» que serão admitidos declinando essa sua qualidade. Ás 17 

horas o publico poderá livremente entrar… Peço-lhe para dizer no seu jornal que á 

persistencia e tenacidade dos meus queridos amigos Mário Duarte e Guilherme 

Pereira de Carvalho Junior, devo eu a publicação da minha obra, e o publico o 

valor de sucessivas publicações que, sem a sua iniciativa, nunca veriam a luz.  

E cheio de satisfação e confiança, com o seu riso de observador e de humorista 

nato, acrescentou:  

- O primeiro numero do nosso mensario sairá até ao dia 30, contendo, envoltas 

numa capa, três caricaturas de Eduardo Brazão, de Adelina Abranches e Eduardo 

Schwalbach”
117

. 

 No mesmo mês, embora cinco dias depois, a 27 de Dezembro, depois da 

exposição de Lisboa, Amarelhe expôs igualmente no Porto, no Salão Nobre do Teatro 

Nacional São João, sessenta e seis caricaturas
118

:  

“Ao fundo são os escritores de teatro e em frente a estes o grupo de artistas que já 

não pertencem ao numero dos vivos, que nos últimos tempos desapareceram na 

voragem…  

Nos intervalos das portas mais caricaturas coladas em cartolinas de côr… Na 

galeria dos escritores de teatro e homens de letras: Schwalbach, Melo Barreto, 

Matos Sequeira, Mário Duarte, Júlio Dantas, Silva Tavares, Campos Monteiro, 

Avelino de Almeida, Arnaldo Leite, Carvalho Barbosa, Macedo e Brito, Augusto 
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Pina, Henrique Sant’Ana e tantos outros – todos belamente caricaturados e alguns 

de molde a despertar um vivíssimo interesse, como por exemplo Henrique 

Sant’Ana, Arnaldo Leite, Julio Dantas, Melo Barreto, etc. O grupo de actores e 

escritores recentemente falecidos, tendo Virginia no centro e aos lados Augusto 

Rosa, Marcelino Mesquita, Ferreira da Silva e Joaquim Costa – figuras das mais 

altas da scêna portuguesa, mestres que mascaram inconfundivelmente, deixando 

obra, fazendo escóla – esse grupo de cinco desenhos merecem ao artista um 

carinho especial, foi tratado com amor. E nós, ao admirá-lo, tivemos saudades das 

gigantescas criações que, durante anos e anos, olhos deslumbrados, alma presa 

pela emoção – sentimos bem de perto e se fixaram indelevelmente na nossa 

memória. A mesma unção religiosa que nos prendeu nesse momento de comovida 

saudade, deve ter guiado a mão do artista que ao branco do papel foi arrancar a 

forma, a expressão daqueles que vivem em nossa memória. Percorremos em 

seguida os outros grupos; e com um empenho cada vez mais vivo, admiramos, 

uma a uma as caricaturas. Era a Lucilia Simões, a Palmira Bastos, e a Angela 

Pinto, e a Adelina e a Aura Abranches, e a Candini e a Maria Matos; era a Ilda 

Stichini, Amélia Rey Colaço, a Ester Leão e a Berta de Bivar e a Cremilde de 

Oliveira: era o Eduardo Brazão, o Chaby Pinheiro, o José Ricardo e o Nascimento 

Fernandes; era o Alves da Cunha, o Erico Braga, o Samuel Diniz e o Amarante; 

era o Carlos Leal e o Luis Pinto, o Rafael Marques e o Armando de Vasconcelos, 

o Sales Ribeiro e tantos outros cujos nomes não nos ocorrem agora – todos 

surpreendidos em flagrante, pelo seu lado caricatural, honrando o artista que 

conseguira reunir uma tão vasta galeria e que trabalha sempre pelo teatro, para a 

gente do teatro”
119

. 

 Relativamente à sua colaboração na imprensa, outro jornal se destacou por exibir 

as maravilhosas caricaturas teatrais de Amarelhe, o Jornal Imprensa Teatro. Este, 

publicado pelas caixas de previdência dos profissionais da Imprensa e dos artistas 

teatrais, teve apenas uma publicação em Junho de 1937. Este número único contém 

caricaturas de Amarelhe representando Vasco Santana, Nascimento Fernandes e Aura 

Abranches, bem como um cabeçalho na capa igualmente desenhado pelo artista.  

 Entre as colaborações na imprensa que expusemos anteriormente, Amarelhe foi 

o artista principal de alguns concursos dirigidos e lançados nos jornais da época. O 
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Diário de Notícias lançou um Concurso de Provérbios Ilustrados, enunciando a 31 de 

Janeiro de 1920 a exposição de prémios e cadernetas artísticas referentes ao mesmo 

concurso, onde Amarelhe participou:  

“Abriu ontem ao publico a interessante exposição de prémios e de cadernetas 

artisticas que aos espectadores da «matineé» de quinta-feira mereceu as mais elogiosas e 

entusiasticas referências. A concorrência do publico foi numerosíssima, sendo unânimes 

os louvores não só a elegante e atraente decoração do «hall» do olimpia, dirigida com o 

maior gosto artistico pelo Sr. Baltazar Rodrigues, mas ainda a muitos dos valiosos e 

interessantes prémios que nos foram oferecidos. Um dos «clous» da exposição é, porém 

a colecção dos originais dos provérbios ilustrados, que o lapis scintilante de Francisco 

Valença, Amarelhe e Carlos Ribeiro traçou em momentos do mais inspirado e risonho 

bom humor”
120

. 

 O jornal O Século, em 1927, lançou um concurso que contava com a colaboração 

do apreciado poeta humorístico João Fernandes e um artista de alto valor, o inimitável 

Amarelhe, dando ênfase às caricaturas da gente do teatro de forma a constituir um 

Álbum Teatral
121

. Diariamente o jornal iria publicar uma caricatura de Amarelhe 

agregada a um poema de João Fernandes. Uma das frases deste poema seria transcrita 

em qualquer anúncio no jornal e o concorrente teria de adivinhar onde esta se 

encontrava. Desde 17 de Abril de 1927
122

 foram publicadas diariamente cerca de cento e 

cinco caricaturas do artista. Eram desenhos de pequeno formato, quase sempre retratos 

exactos, embora em alguns estivessem patentes exageros de características físicas como 

é próprio da caricatura. O último desenho, datado de 1 de Agosto de 1927
123

, trata-se de 

uma auto-caricatura do artista, com um poema de João Só, que a dada altura, passou a 

substituir João Fernandes.    

 Para além das inúmeras caricaturas de Amarelhe que ilustraram o Diário de 

Lisboa
124

e O Primeiro de Janeiro
125

, durante alguns anos o artista desenhou na época 
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carnavalesca, caricaturas de figuras do teatro português, muitas vezes vestidas de 

travestis. O Carnaval trazia “revistas, comédias, variedades, emfim, a cada teatro um 

puzzle de diversões. […] Verdadeiramente no Entrudo, os actores andam pela rua, estão 

na plateia e nos camarotes a dar-se ao desfruto. Lá os vi, uns exaltados, farpela suja, a 

atirar sacos de feijões, serpentinas e até calhaus. Uma lócura!... Com os fatos mais 

exquisitos, chapeleta à banda, outros vestidos de mulher – que fantasia mórbida… - e 

cara pintada a zarcão”
126

.  

 O Diário de Lisboa, em 1932, publica uma notícia de um caso flagrante de 

plágio. O caricaturista Ilberino Santos inaugurou uma exposição na qual foram 

detectados várias caricaturas copiadas de Amarelhe, Francisco Valença e Teixeira 

Cabral. Amarelhe afirma: “parafrazeando Valença, reconheço também como minhas, 

muitas das caricaturas supra feitas, em face da colecção do Sempre Fixe, pelo punho de 

Ilberino”
127

. Nas páginas seguintes a estas declarações aparecem comparações das obras 

destes caricaturistas com as de Ilberino e a semelhança é efectivamente notória.  

 

1.3. O homem antes da obra 

 

“Estou a vê-lo, ali á porta do antigo «suisso», muito bem posto, pinoca mesmo, 

com o seu sobretudo alvadio, o seu colarinho gomado, a sua reluzente gravata, 

sorridente, fumando o seu charuto – com o grande ar de um «lord» gaiato…  

Era um tanto especial, porém, o sorriso irónico de Amarelhe, pois reflectia um 

não sei quê de tristeza que irradiava simpatia.  

Vivendo entre os «pinocas» da época, que caricaturava, era ele mesmo um 

«pinoca», um elegante”
128

. 

 

Sessenta e cinco anos passaram desde a morte prematura de Américo Amarelhe, 

que durante sensivelmente quarenta e três anos registou de forma única e peculiar todas 

as personalidades proeminentes da vida cultural do seu tempo, dedicando-se 

                                                                                                                                               
Amarelhe, fixando esta mania, aquela predilecção literária, tal atitude, o que eles muitas vezes não vêem, 

mesmo quando se debruçam, no espelho da auto-crítica”.  

Diário de Lisboa. Ano 17, n.º 5486. Lisboa, 28 de Fevereiro de 1938.  
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particularmente aos profissionais do teatro, nomeadamente da comédia, da farsa, da 

opereta e da revista. 

 De forma a dar um contributo firme para enriquecer o conhecimento sobre 

Amarelhe é necessário, não só patentear dados concretos da sua biografia, como tentar 

prodigamente conhecer o homem por trás da obra. A personalidade do artista e os 

momentos significativos que decorreram ao longo da sua vida influenciaram 

irrefutavelmente a obra criativa. Amarelhe, ao contrário de nomes sonantes da arte da 

caricatura, desde meados do século XIX, como Rafael Bordalo Pinheiro, Celso 

Hermínio, Leal da Câmara, Almada Negreiros, Stuart Carvalhais, Francisco Valença, 

não possui o mesmo mediatismo e irreverência. A falta destas características de realce 

levou à escassez de obras significativas de análise da vida e obra do artista.  

Amarelhe contribuiu graficamente – não com a mesma intensidade, importância 

e popularidade de Rafael Bordalo Pinheiro – para dar a conhecer a vida teatral 

portuguesa durante quase meio século, trabalhando arduamente até à sua morte.   

 O actor Carlos Leal, amigo e introdutor de Amarelhe na “velha Lisboa gaiteira”, 

mantinha uma relação próxima com vários artistas da época, disfrutando e partilhando 

com estes o fervor da vida boémia. Revela, nas suas memórias, certo dia ter encontrado 

Teixeira Cabral, com quem havia tomado uma cerveja, e logo de seguida, ter esbarrado 

com Amarelhe, por volta da meia-noite, “encostado a um candeeiro, portuense, 

proprietário e gordo, de olheiras esquisitas”
129

. Amarelhe usou e abusou da sua vida de 

boémio, dizendo quem conviveu com ele, que chegava tarde a casa, depois do convívio 

com os amigos e de manhã acordava com tão mau humor que chegava a atirar com 

sapatos às irmãs que o tentavam acordar. “Simpático, aparentemente timido mas na 

verdade simplesmente correcto, modesto sem descurar o respeito por si próprio”
130

, 

Amarelhe tinha no entanto um feitio especial. 

Contudo, Amarelhe era muito acarinhado e bem visto por todos os seus colegas 

de trabalho e amigos. “Exercendo a sua actividade artística nas redacções dos jornais e 

nas caixas de teatro, soube, certamente pelos seus dons pessoais, manter uma atmosfera 

de boa camaradagem em meios onde fervilham os «mal-entendidos». E, quando a 
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«paciência» para suportar o convívio da maioria atingiu o limite, isolou-se, sem 

ressentimentos, continuando, porém, a retratar caricaturalmente todos os que 

solicitavam a glória de se verem caricaturados por um artista de reconhecido talento”
131

.  

Nas mais variadas caricaturas que realizou de si próprio fazia-se sempre 

representar “muito pinoca”, maioritariamente de fato e gravata, com luvas e por vezes 

uma bengala, eventualmente se fazia acompanhar por um lápis ou uma pena, embora 

constantemente a fumar o seu charuto. Sendo uma figura fisicamente corpulenta, de 

“olhos aveludados”
132

, assim se representava, geralmente com olheiras profundas, 

provenientes das noites de trabalho e lazer, com as bochechas bem rosadas e com um 

incontestável sorriso contraditório, um misto de doçura e sarcasmo. No entanto, quando 

se representava num grande grupo, geralmente era a figura mais pequena de todas, 

possivelmente para demonstrar a sua insignificativa presença perante as restantes 

figuras homenageadas, ou simplesmente para salientar a sua condição de artista e, 

consequentemente, observador.   

“Em verdade o próprio Amarelhe é uma caricatura. Isto é: Tem uma 

individualidade, tem uma anedocta, tem um espírito próprio, tem um original tic, que 

fica, como nas suas caricaturas do mundo social portuguez moderno. É um pouco 

misantropo, sabe curtir tambem as suas dificuldades na vida, esquece-se por vezes de 

dar o trabalho a tempo e horas, é um tanto bohemio, um tanto feliz, um tanto 

indiferente, um tanto artista, e tem sempre uma chalaça ou uma expressão pitoresca para 

assinalar os seus atrasos”
133

. 

Algumas atitudes caricatas que teve ao longo da sua vida revelam o seu feitio 

bem particular e especial, próprio do artista que se revelava. Um dos episódios mais 

interessantes protagonizados por Amarelhe foi a sua falta à inauguração de uma 

exposição que ele mesmo havia marcado. “Uma vez – e isto deve ser verdade – 

anunciou a abertura de uma Exposição, a do Grémio Literário, para tal dia ás tantas 

horas. Convidou amigos, pessoas representativas, críticos, colegas, o mundo oficial. 

Mas – não apareceu! Não houve Exposição! Estava adiada! Porquê! Porque tinha um 

parente a morrer – explicou-se. Simplesmente a razão fora esta: o alfaiate não lhe dera o 

fato novo a tempo e a horas. Para Amarelhe uma exposição sem fato novo, era um… 
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facto desairoso. Isto, explicou depois, implicava um certo respeito pelos outros, não 

fossem os outros caricatura-lo, com o seu paletot cheio de rugas, um pouco já 

déclassé”
134

.   

Esta atitude demonstra o quanto era vaidoso, mas demonstra igualmente alguma 

irresponsabilidade por parte do artista. Muitas vezes foi pressionado pelos editores dos 

jornais para entregar os seus trabalhos a horas, o que chegou mesmo, por vezes, a não 

acontecer. Amarelhe escolheu a árdua profissão de caricaturista sabendo de antemão 

que não era das mais rentáveis. Acabou por morrer pobre, o que por um lado demonstra 

a grande paixão que sentia pela caricatura. A sua irresponsabilidade, o facto de passar 

noites e noites a trabalhar, bem como a quantidade de trabalhos que realizou 

demonstram duas facetas. Por um lado, a possibilidade de, pelo simples facto de ter 

talento e ser um boémio incorrigível, encontrar na profissão uma simples forma de 

sustentação e por outro lado, todos estes factores demonstram, de igual modo, a imensa 

paixão com que se dedicou à sua arte.  

Aos vinte anos já era considerado o artista mais ilustre e popular do Porto e “um 

dos grandes valores da sua arte. Os seus desenhos, as suas figuras, os seus caricaturados 

têm vida, movimento, perfeito sentido de humanização, vivida e certa”
135

. 

Manteve-se, no entanto, com excepção do I Salão organizado pela Sociedade dos 

Humoristas Portugueses e da Exposição dos Humoristas e Modernistas no Porto, à parte 

das iniciativas do grupo dos humoristas. Neste sentido, não há referências a Amarelhe 

nos jantares de homenagem ou nas tertúlias descritas n’A Brasileira, ou em qualquer 

outro convívio entre os artistas. A crer pelas descrições, Amarelhe mantinha amizades 

com pessoas do mundo teatral, o que possivelmente o terá afastado do convívio com os 

demais artistas gráficos. Outro motivo estará eventualmente relacionado com a vertente 

mais conservadora que Amarelhe seguiu na sua obra. Ao contrário do traço sintético, 

destemido e futurista de Almada Negreiros, da inovação de tantos outros como Leal da 

Câmara, Stuart Carvalhais, Christiano Cruz, que seguiram uma vertente vanguardista, 

Amarelhe seguiu os princípios da escola “raphaelista”, assim como Francisco Valença, 

Alonso, Pargana, Octávio Sérgio e tantos outros
136

. 
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Como já referido anteriormente, não havia montra de loja que não tivesse 

exposto pelo menos um desenho de Amarelhe. Esta admiração da população pelas suas 

caricaturas não se restringiu ao Porto, mas também a Lisboa. A Leitaria Araújo é disso 

exemplo: “As paredes da leitaria estão cobertas de caricaturas de jornalistas, de actores, 

de escritores feitas por Teixeira Cabral, por Amarelhe, por Stuart”
137

. Esta Leitaria 

situava-se no Largo Camões e todas as noites reunia jornalistas e figuras do meio 

teatral, o que explica a assídua presença de Amarelhe
138

. Embora não mantivesse o 

convívio com os artistas da época, o caricaturista passava as noites a conviver no Café 

Suisso em Lisboa, “conchego de palestra dos artistas da época”
139

.  
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Acto I – Caricatura 
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2.1. Américo Amarelhe: panorama artístico do seu tempo 

 

  “Caricaturar é estragar o estuque de cada um com protesto do senhorio”
140

 

 

As primeiras caricaturas absolutamente nacionais surgiram com as Invasões 

Francesas, por intermédio das influências dos caricaturistas ingleses. Com o avançar da 

história e o desenvolvimento da política em Portugal, o desenho e a pintura não 

satisfaziam o propósito da sátira. Assim, a caricatura toma maiores proporções, de 

forma a satirizar e a insultar os males do país, através da deformação do desenho
141

.  

A caricatura em Portugal iniciou a sua actividade em massa com o 

desenvolvimento da imprensa periódica, no século XIX, bem como pela agitação 

política vigente. Foi através da influência das gravuras importadas do estrangeiro, que 

as ilustrações começaram a propagar-se na imprensa portuguesa a partir de 1837
142

. 

Parafraseando João Medina “se a liberdade é o húmus mesmo onde este género medra, 

as leis da liberdade de expressão do pensamento sob a forma escrita e as medidas 

liberticidas dos Cabrais, as famosas «Leis da Rolha», em relação à Imprensa, 

forneceriam precisamente o pretexto para as primeiras grandes manifestações da 

caricatura lusa, com a óbvia aparição de figuras caprinas como as bêtes noires destes 

cartoonistas que o regime do Conde de Tomar incomodava”
143

.  

Os primeiros nomes que podemos salientar na história da caricatura portuguesa 

são os caricaturistas que assinavam com pseudónimo de Cecília, o «Pinta-Monos» e 

Maria
144

 do “Suplemento Burlesco”, publicado por “O Patriota”
145

. Não é nosso 

objectivo escrever a história da caricatura portuguesa mas, no entanto, pretendemos 

apenas assinalar alguns nomes que antecederam a chamada primeira geração dos 
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humoristas portugueses, simplesmente para destacar os que se salientaram na história, 

os quais não podemos de modo algum desprezar. Assim, três nomes se destacam como 

pioneiros na geração seguinte à de Cecília. São eles: Nogueira da Silva, Manuel Maria 

Bordalo Pinheiro e Manuel Macedo. 

Antero de Quental escreve em 1871 Causas da decadência dos povos 

peninsulares, segunda Conferência de Casino. Neste texto narra como parte das causas 

de um atraso de vários níveis em Portugal, um catolicismo demasiado exacerbado, e a 

permanência da Inquisição durante demasiado tempo, travando diversos avanços 

científicos e de pensamento. As Conferências do Casino terão como tema esta 

influência, vista, então, como negativa. Lenta e progressivamente espalha-se o laicismo, 

o pensamento livre, difundem-se ideias em conferências, artigos e opúsculos, chegam e 

discutem-se as obras de Auguste Comte e seu positivismo.  

Antero apela ao progresso da civilização e acusa o povo português de ser “uma 

raça decaída por ter rejeitado o espírito moderno: regenerar-nos-emos abraçando 

francamente esse espírito. O seu nome é Revolução: revolução não quer dizer guerra, 

mas sim paz: não quer dizer licença, mas sim ordem verdadeira pela verdadeira 

liberdade”
146

. Com estas palavras podemos afirmar que Antero e todos os intelectuais e 

artistas que constituíram a dita Geração de 70, deram o primeiro passo em direcção à 

transformação política e ideológica pela qual Portugal iria passar.  

Desta Geração de 70 surge, entre outros, Teófilo Braga, o primeiro chefe do 

Governo Provisório da República, depois do 5 de Outubro de 1910
147

. Foi, igualmente, 

deste grupo de artistas e intelectuais do século XIX, que surgiu o mestre da caricatura 

portuguesa, Rafael Bordalo Pinheiro
148

.  

 A caricatura foi definitivamente uma forma de combate, de ironizar o regime ou 

a figura política que o liderava, tendo a imprensa como principal intermediário entre a 

população e as forças políticas. A caricatura foi, essencialmente no século XIX, 

nomeadamente com o impulso de Rafael Bordalo Pinheiro, uma forma de denunciar e 

demolir os vícios da sociedade. Este artista foi, juntamente com Eça de Queirós, 

Ramalho Ortigão e Fialho de Almeida, “o maior demolidor dos preconceitos e vícios 

arreigados na sociedade portuguesa. A sua caricatura castigando queria corrigir os 
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costumes dissolutos e a degenerescência política – a choldra dos ministros, dos homens 

da côrte e a fauna acacial dos parlamentos”
149

.   

 Rafael Bordalo Pinheiro, que caricaturava as paredes da Academia de Belas 

Artes onde se matriculou, foi a grande glória da caricatura em Portugal. “Dentro do 

humorismo, destaca-se principalmente pelo bom humor. A risada, em que o sarcasmo se 

immiscue e o seu odio pode explodir, preferiu a sã, desintencionada, incontundente 

risota”
150

. Bordalo foi responsável pelo desenvolvimento da imprensa periódica 

humorista como forma de divulgar a arte da caricatura. Funcionam como forma de 

exemplo O Calcanhar de Aquiles, A Berlinda e O Binóculo.   

 Além da crescente utilização da imprensa como principal forma de sustentação, 

pela primeira vez no século XIX, os artistas viram crescer a frequência e adesão a 

exposições em grupo, bem como individuais. Esta actividade cresceu 

significativamente, tendo, no início do século seguinte, uma adesão astronómica, 

revelando-se um meio imprescindível de dar a conhecer de forma abrangente a obra dos 

artistas. As Academias de Belas Artes de Lisboa e do Porto, criadas na década de 30 

deste século, tiveram meritório papel no ensino e acolhimento de discípulos, assim 

como no desenvolvimento das ditas exposições colectivas e individuais para divulgar o 

talento e êxito dos artistas. Igualmente a imprensa ilustrada constituiu um importante 

veículo de divulgação da obra gráfica dos artistas, promovendo no século XIX, a 

gravura em madeira e a litografia
151

. 

 A partir da segunda década do século XX, após o ano de instauração da tão 

desejada e posteriormente odiada República, as exposições colectivas, mas 

principalmente as individuais, começaram a fluir e aumentar consideravelmente. 

Somente desde 18 de Março de 1911 a 19 de Abril do mesmo ano, estiveram em Lisboa 

cinco exposições abertas
152

. Tanto a “Exposição Livre”, em 1911, como a primeira 

Exposição dos Humoristas Portugueses no ano seguinte, foram consideradas o ponto de 

partida da modernidade estética, “análise que permanece produtiva e imediatamente 

enuncia um corte de gerações, coincidente com importante ruptura política (a passagem 

do liberalismo monárquico à República de pretensão jacobina), e uma aproximação 

                                                 
149

 LACERDA, Aarão – Da ironia, Do riso e Da Caricatura. Porto: Edição de Autor, 1915, p. 107. 
150

 PINTO, Manuel de Sousa (dir.) – Raphael Bordallo Pinheiro. Lisboa: Livraria Ferreira, 1915, p. 21. 
151

 SOARES, Elisa – O romantismo e a pintura portuguesa no século XIX. AA.VV. – As Belas Artes do 

Romantismo em Portugal. Lisboa: Instituto Português de Museus – Museu Nacional Soares dos Reis, 

1999/2000, p. 28. 
152

 FRANÇA, José Augusto – A arte em Portugal no século XX. Lisboa: Bertrand, 1974, p. 21. 



Américo Amarelhe 

O impressivo artista da caricatura teatral 

48 

 

renovada ao centro da vida artística internacional que Paris continuava a ser”
153

.  

 O grupo de jovens que promoveu a “Exposição Livre” era constituído por sete 

membros que se encontravam diversas vezes em Paris, sendo um deles Emmerico 

Nunes, caricaturista com futuro promissor. Esta iniciativa constituiu uma tentativa de 

combater o naturalismo implementado pelos pintores e discípulos da Sociedade 

Nacional de Belas Artes. No entanto, a “Exposição Livre” “enunciava a fraqueza 

congénita que seria a do modernismo, a sua ausência de vontade de ruptura pela 

ignorância do que estava em jogo na arte internacional do começo do século, logo 

concretizada na incompreensão absoluta e incapacidade de acompanhar o percurso de 

Amadeo”
154

.  

 No campo da caricatura, mesmo antes do primeiro salão dos humoristas, 

algumas tentativas foram implementadas para combater a arte de Rafael Bordalo 

Pinheiro, o “raphaelismo”, assim denominado pelos historiadores da arte
155

. Apesar de 

Bordalo Pinheiro sempre ter sido considerado o grande mestre da caricatura portuguesa, 

as primeiras expressões gráficas de ruptura pertenceram a Celso Hermínio de Freitas 

Carneiro e Tomás Júlio Leal da Câmara. Este “tinha imposto uma ruptura na estética 

raphaelista, que tinha dado o exemplo da importância da sátira na sociedade portuguesa, 

impondo o humor como um correctivo duro ao regime”
156

. Seguiu-se, em 1909, o 

Grupo de Coimbra, constituído por Luiz Filipe, Christiano Cruz, Cerveira Pinto e 

Correia Dias
157

, que influenciado pelos nomes referidos anteriormente, impôs novas 

tendências na arte gráfica do humor em Portugal.  

 Ao contrário do insucesso da “Exposição Livre”, o I Salão dos Humoristas 

Portugueses, em 1912, viria a entusiasmar o público pela novidade dos desenhos e das 

técnicas utilizadas por estes jovens que tentavam a todo o custo criar novos valores 

plásticos de ruptura, por sinal bem-sucedidos.   

 A fundação da Sociedade dos Humoristas Portugueses, cujo lugar de presidente 

foi ocupado por Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro, em homenagem a Rafael Bordalo, 
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contribuiu significativamente para enobrecer a arte da caricatura em Portugal. A 

exposição foi inaugurada pelo Presidente da República, Manuel Arriaga, a 9 de Maio de 

1912, tendo este comprado um quadro a cada um dos artistas de forma a incentivá-los. 

Embora Amarelhe tenha feito parte desta iniciativa pioneira, a sua obra não foi  motivo 

de destaque por parte dos críticos, como podemos constatar pelas palavras de Veiga 

Simões, na revista Águia
158

. Nesta crítica, tal como nas notícias publicadas na maioria 

dos jornais, os destaques vão para Christiano Cruz, Almada Negreiros, Emmerico 

Nunes e Jorge Barradas, cuja arte se destaca pela modernidade e novidade que abrange, 

trazendo para a caricatura portuguesa uma tentativa de renovação plástica. Amarelhe, 

pelo contrário, embora não se possa descurar o seu talento, seguia uma linha mais 

conservadora e linear, sem trazer a lufada de ar fresco que era necessária.  

 Alguns caricaturistas, que não haviam participado no Salão, mantinham, mesmo 

assim, uma reputação majestosa, proveniente de um talento satírico triunfante à custa do 

esforço e dedicação. Por vezes, e como foi o caso de Leal da Câmara, esta reputação 

prevalece desde o triunfo no exterior do país, devido ao contacto com outras vertentes 

artísticas que, principalmente em Paris, já se destacavam
159

. 

 A sociedade dos humoristas teve papel primordial no avanço e na integração da 

modernidade estética no meio artístico lisboeta, nascendo desta, os maiores nomes da 

arte da caricatura do século XX português.  Os artistas aliaram um grafismo inovador 

adequado à nova atitude estética que havia começado a implantar-se, apesar de alguns 

continuarem a seguir a anterior estética dominante de cariz oitocentista, influenciada por 

Bordalo Pinheiro, como foi o caso de Francisco Valença e Amarelhe.    

 Como já foi referido anteriormente, a imprensa ilustrada passou a ser para a 

maioria dos artistas não só um meio de divulgação da sua obra, mas o meio por 

excelência de sustento financeiro. As exposições estavam a par das ilustrações de obras 

literárias e de periódicos, uma das actividades mais rentáveis para os artistas.  

 A modernidade foi timidamente introduzida em Portugal a partir dos anos 10, 

                                                 
158

 SIMÕES, Veiga – “O salão dos humoristas”. A Águia. Vol. II, 2.ª série. Porto, 9 de Junho 1912, p. 24. 

“No que Almada Negreiros se irmana com Cristiano é na escolha nobre dos assuntos, nunca deixando o 

seu espírito resvalar fora dum circulo intelectual – onde não entram as piadas coceguentas dos outros 

bons senhores que lá andáram atravancando as parêdes com ditos e bonecos muito de espevitar sorrisos 

detraz de leques em serões Pires ao Domingo”.    
159

 Leal da Câmara não participou do I Salão dos Humoristas Portugueses, embora se tivesse mantido a 

par dele. Realizou uma exposição em Lisboa no Salão do Teatro Nacional D. Maria II no mesmo ano. 

Amadeo Souza Cardoso prometeu enviar uma obra, algo que não chegou a acontecer, bem como Stuart 

que, embora tivesse o seu nome no catálogo, não teve qualquer obra exposta.  

SOUSA, Osvaldo Macedo de – História da Arte da Caricatura de Imprensa em Portugal – Na República 

(1910-1933). Vol. II, p. 39. 



Américo Amarelhe 

O impressivo artista da caricatura teatral 

50 

 

desencadeando o “pretexto do riso, uma alternativa humorística à chalaça grosseira de 

conteúdo político”
160

. Os novos comportamentos ligados à nova mentalidade, que se 

vinha a construir, tinham a mulher e a cidade como inspiração para a estilização e 

elegância do novo traço que os artistas criaram. Continuando o pensamento de Maria 

Helena de Freitas, “partindo destes princípios – a cidade, a mulher, a estilização – o que 

passa a estar em causa é o exercício de novos padrões de comportamento transportados 

por uma geração de artistas - «novos» também eles – que nestas publicações vão ensaiar 

e levar à cena os estereótipos mais perfeitos de uma urbanidade fictícia”
161

.  

 Os anos 20 trouxeram o crescente convívio das reuniões e tertúlias culturais e 

artísticas, que juntavam nas mesas dos cafés os grandes intelectuais e artistas da época. 

Esta década ofereceu uma vida de aspectos mundanos, numa época caracterizada pelo 

jazz-band e pelos clubes nocturnos e cabarets que satisfaziam o novo espírito. “Das 

salas de cinema e do music-hall, dos romances e dos magazines, saíam para a rua, como 

por magia, a emancipada Garçonne ao volante dum grand sport, enquanto a serpentina 

de fumo do seu cigarro se cruza com o perfume quente do seu ultimo chéri, […] a vamp 

numa pose distante e perversa e às vezes fatal, como nos filmes de Dietrich, ou já 

desarticulada pela noite dentro à velocidade eléctrica do charlston”
162

. 

 Enquanto os artistas da escola do “raphaelismo” tinham como base central a 

política, os artistas da modernidade introduziram novos temas de sátira à sociedade que 

aos poucos se ia transformando
163

. Visto que a imprensa era o local primordial da 

divulgação da sua arte, os artistas foram, a par dos fotógrafos de hoje, os ilustradores 

dos principais acontecimentos. Mesmo com a introdução da fotografia no século XIX, 
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os periódicos humorísticos, recheados de caricaturas dos artistas portugueses, 

continuaram a fluir, embora com curta duração e atingindo o seu auge no início do 

século XX.  

 Tudo acontece de forma a acompanhar a modernidade, que vigorava já num 

contexto europeu, introduzindo o jazz band, o charleston, a moda ditada por Paris, a 

convivência nos cafés e nos clubs, a ida ao teatro para se divertirem, nomeadamente  no 

popularíssimo teatro de revista que os artistas acompanhavam, não só graficamente, 

como também pessoalmente, sendo esse o caso de Amarelhe, um boémio irremediável. 

 

2.2. Breves considerações sobre a arte da caricatura 

 

“A inferioridade da caricatura, como fórmula de arte é uma opinião 

corrente que tem confirmação, apenas aparente, no desdém com que 

alguns caricaturistas viram a própria obra, na luta, conhecida de todos, 

em que os maiores caricaturistas têm procurado atingir a chamada 

grande-arte, sem o conseguirem”
164

.   

 

 “O caricaturista moderno obedece inconscientemente ao impulso sugestivo do 

meio e faz psiquiatria sem o saber. As caricaturas modernas valem como observações 

clinicas, os desenhos dos grandes caricaturistas podem figurar como provas scientificas 

de bôa observação de psiquiatria, devem ser arquivados ao lado dos atlas de 

criminologia”
165

.  

 A caricatura ocupa um lugar privilegiado na História da Arte, precisamente 

devido ao destaque próprio e particular, pela sua forma singular de expressão e pela 

impressão que desperta nos seus espectadores. Ao contrário das artes ditas oficiais, a 

caricatura desperta uma nova concepção do mundo, a nível crítico e libertador. 

Baudelaire reconheceu este espírito imprevisível da caricatura e aferiu ao 

cómico um aspecto “condenável e de origem diabólica”. Dá para isso o exemplo da 

perplexidade da inocente figura de Virgínia, heroína do romance de Bernardin de Saint-

Pierre
166

, perante uma caricatura de Gavarni: “A caricatura é dupla: desenho e ideia; o 

desenho violento, a ideia mordaz e velada; complicação de elementos difíceis para um 

espírito ingénuo, acostumado a perceber por intuição coisas simples como ele. Virgínia 
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viu, agora olha. Porquê? Olha para o desconhecido. Aliás, não percebe nem o que aquilo 

significa nem qual a sua utilidade. E no entanto, repararam nesse súbito encolher de 

asas, nesse frémito de uma alma que se vela e se retira? O anjo sentiu que o escândalo 

estava ali. E, na verdade lhes digo, tendo ela percebido ou não, essa impressão deixar-

lhe-á uma espécie de incómodo, uma coisa parecida com o medo. Certamente que 

ficando Virgínia em Paris e a ciência lhe surja, surgir-lhe-á também o riso”
167

. 

“Fazer caricatura é seguir as sombras das figuras, ora alongando-se em picaresca 

ronda de espectros-marionetes, agora fluidicas e misteriosas, logo já nedias e anafadas 

como a gordura de um felizardo. É vincar nas linhas da sombra humana o próprio riso, - 

como o esqueleto é a memória grotesca duma cortezã gloriosa”
168

. No verdadeiro 

sentido da palavra, caricaturar é carregar, exagerar as formas das figuras representadas 

de modo a provocar o riso. 

 O caricaturista, artista rebelde e inato observador, deforma a realidade visível, 

tornando o desenho uma fonte anedótica de bom humor, independentemente do tema 

representado, não obedecendo a regras ou a preceitos pré-estabelecidos. Emanuel 

Ribeiro conclui que o desenho caricatural apenas pode surgir a partir de três sentimentos 

singulares, sendo eles a alegria, o ódio e o sarcasmo. O ódio “realiza obras sangrentas”, 

enquanto que o sarcasmo “desnuda a miséria alheia e expõe impudicamente todas as 

fraquezas, todos os ridículos morais e físicos”. Por sua vez, a alegria “atira para a rua, à 

gargalhada pública, tudo que um indivíduo tem de cómico, de chistoso, de invulgar”
169

.  

 A caricatura é indubitavelmente uma arte de síntese. Este conceito é aplicado à 

caricatura visto que esta não é mais do que a fisionomia e expressão de um determinado 

indivíduo completamente reduzida aos seus traços essenciais e predominantes. O artista 

desenha, focando e denunciando os aspectos físicos e particularidades que sobressaem 

na personalidade do indivíduo em questão. Para isso, o caricaturista tem de ser um 

verdadeiro observador de forma a captar o essencial de determinada pessoa, ainda que 

nada saiba dela.  

 “A verdadeira caricatura é aquela que reúne tôda a série de elementos 

caricaturais dum indivíduo, desde o traço que encerra a semelhança individual, até ao 

gesto, à expressão, por que êsse indivíduo passa num determinado instante, digamos 
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mesmo, num momento psíquico”
170

. 

 Além de todas estas características, a caricatura tem de ser inevitavelmente 

pessoal, de forma a dar a conhecer o indivíduo caricaturado, denunciando defeitos e 

feitios. Assim, nem sempre a caricatura tem necessariamente de ferir susceptibilidades, 

apesar dos caricaturados nem sempre agirem pacificamente ao encarar a forma como o 

artista os vê.  

“O humor é o triunfo da inteligência na comunicação humana, é a vitória do 

homem sobre os factos e o imaginário, assenhoreando-se da criação pura. Pelo humor o 

homem passa para o outro lado do espelho, podendo-se ver na reflexão da realidade, 

através de uma dimensão, dita risível, que muitas das vezes é mais dramática que 

jocosa”
171

. 

 Leal da Câmara distingue o humorismo da sátira. Pretendemos, assim, com a sua 

reflexão, compreender a diferença destes dois conceitos que permanecem interligados, 

chegando a ser confundidos. O humorismo, análogo à ironia, “é a arma com o qual o ser 

fraco se defende de todo aquele que se pretende mais forte”, enquanto a sátira é “o 

espírito fundamental da verdadeira caricatura”
172

. É de referir ainda, segundo o artista, 

que os dois conceitos andam de “braço dado”, visto que os artistas ao denunciar os 

defeitos dos caricaturados tenham, na maioria das vezes, o objectivo de os corrigir. 

 Eduardo Scarlatti afirma, a propósito das obras do comediógrafo Bernardo 

Shaw, que inicialmente há “sarcasmo – quer dizer uma expressão de revolta. Mais tarde, 

a ironia cobre o sarcasmo – representa já uma espécie de cicatrização moral. Por fim, 

vem o humorismo, o cómico embebido em serenidade, em filosofia. Na expressão feliz 

de Bergson, «o humorista é um moralista disfarçado em sábio. Lembra um anatomista 

que fizesse a dissecção unicamente para despertar o nojo»”
173

.  

 No entanto, independentemente de quaisquer circunstâncias, o objectivo de 

todos os que se dedicam à arte da caricatura é o riso. “O riso é tão velho como a 

humanidade, […] é o mais inimitável e o mais expressivo dos caracteres humanos”
174

. 

Luiz d’Oliveira Guimarães afirma que os humoristas e os caricaturistas são cultores do 
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riso e não profissionais como os actores cómicos e os palhaços
175

. O caricaturista 

“realiza desproporções e deformações que deviam existir na natureza no estado de 

veleidades mas que, repelidas por uma força melhor, não vingaram. A sua arte que tem 

qualquer coisa de diabólico, substitui o demónio que o anjo deitou por terra”
176

. 

 Rir é efectivamente o propósito dos Homens, embora fazer rir seja um processo 

de talento quase inato. Como Leal da Câmara afirma: “Leonardo da Vinci, o célebre 

pintor da misteriosa «Gioconda», chegou a afirmar que o dever do artista é fazer rir até 

os próprios mortos”
177

. 

 Para fazer rir, o artista tem de criar um enredo ou uma situação completamente 

inusitada. Assim, desencadeia a crítica e as contradições por parte do espectador ao 

deparar-se com uma situação inesperada.  

 A política é na maioria das vezes o assunto mais representado na caricatura, 

visto que o artista escolhe, quase sempre, um tema de onde possa retirar uma lição de 

moral
178

. Este foi um tema essencialmente preferido pelos artistas portugueses do século 

XIX, sendo que a primeira geração nascida depois da implantação da República, 

manteve este assunto, embora tenha acompanhado os novos tempos e introduzido as 

novas tendências modernistas, onde predominam o exagero, a deformação, mas 

principalmente a síntese quer no desenho, quer na representação fisionómica de 

determinado indivíduo.  

 

2.2.1. A caricatura e o retrato 

 

  “A invenção da caricatura-retrato pressupõe a descoberta teórica da 

diferença entre semelhança e equivalência”
179

. 

 

 “O parecido num retrato não é o mesmo parecido numa caricatura, no entanto 
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podem ambos estar parecidíssimos com o individuo e, serem muito diferentes os 

recursos que cada artista dispõe para conseguir o seu trabalho dentro da perfeição”
180

. 

“El caricaturista trabaja para el presente y a la vez para a eternidade, com los 

ojos puestos en el infinito”
181

. Mesmo com objectivos e características totalmente 

opostas, igualmente ao retrato, também a caricatura pretende eternizar algum 

acontecimento ou alguém para a posteridade. Inevitavelmente, apesar de a caricatura ter 

por objectivo ridicularizar, ao contrário do retrato que solicita uma pose mais séria e 

fidedigna à realidade, ambos pretendem retratar um indivíduo, caracterizando a sua 

forma física, mais ou menos deformado, e captar o perfil emocional da pessoa em 

questão.  

O retrato é “a fixação dos traços fisionómicos de uma pessoa em ordem a obter 

uma imagem da sua personalidade, que durará para além da morte, continuando a 

afirmar a sua presença no mundo dos vivos”
182

. Esta representação esteve sempre, de 

uma ou de outra maneira, ligada à noção de eternidade, ao desejo de manter viva a 

presença de alguém
183

. A indústria do retrato individual remonta ao século XVII, 

embora fosse executado apenas em ambiente privado, tendo como consequência a falta 

de prestígio legada aos artistas
184

. O retrato mantém o modelo numa posição rígida, 

imóvel, de forma a constituir uma imagem séria e digna do retratado, que possa, 

eventualmente, ser guardada, quase como se fizesse vez a uma fotografia. 

O século XIX foi marcado por uma crescente procura por parte da sociedade, de 

pintores que contemplassem e imortalizassem as suas figuras
185

. Contudo, o ano de 

1850 foi assinalado pelo aparecimento da fotografia e o retrato confirmou a sua 

preferência em detrimento de uma imagem imortalizada mecanicamente. O retrato 

começou a realizar-se em menos tempo e a ser mais realista de modo a conseguir 

combater o fenómeno fotográfico, que ia aumentando progressivamente.  

Concretamente esta semelhança entre o retrato e a fotografia leva a que a 

imagem captada por ambos seja algo imóvel, ao contrário da caricatura, que confere à 

imagem, vida e movimento
186

. Não significa isto que um retrato não possa ter vida e 
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expressar emoção, simplesmente a caricatura ao despertar o riso, conduz o espectador a 

um sentimento de liberdade e de comicidade, expressando sentimentos opostos ao do 

retrato.  

A caricatura exalta os defeitos do indivíduo, enquanto o retrato tenta corrigir ao 

máximo, transformando a figura numa pose rígida e por vezes falsa, visto que essa 

imagem ficará para a eternidade, ultrapassando desta forma a barreira do tempo e do 

espaço. Ora o retrato pretende não só compensar a ausência do indivíduo, como evitar a 

passagem do tempo, captando e imortalizando uma imagem que, mesmo falsa, 

perdurará como lembrança de determinada pessoa. “Assim, a verdadeira função nasce 

de uma motivação que oscila entre a recordação sentimental e a veneração solene”
187

.  

Não obstante, com intuito de satirizar, confrontar, realçar as deformações de 

determinado indivíduo, a caricatura acaba por cumprir o mesmo objectivo do retrato, no 

que diz respeito à imortalização da imagem de uma pessoa, ainda que não seja este o 

seu intuito principal.     

O portrait-charge, ou comummente designado de retrato caricatural, é “uma 

expressão caricatural que acentua, amplifica, por macrocefalia, provavelmente 

acentuando no processo de gnose cognitiva e de reconhecimento um dos vectores 

fulcrais que são de facto as heteróclitas fisionomias, inscrita esta tendência nos 

inúmeros tratados que por esta altura se escrevem sobre o tema da Fisiognomia”
188

. O 

mesmo autor associa a esta expressão facial a fotografia, no sentido em que, de igual 

modo à caricatura, o indivíduo muda, consoante a pessoa que o está a fotografar ou a 

caricaturar. Ainda que a expressão possa mudar de artista para artista, os traços 

essenciais que caracterizam o indivíduo permanecem reconhecíveis e coincidentes nas 

diversas obras. Assim como os fotógrafos, também os caricaturistas foram os 

responsáveis pelas imagens que acompanhavam as notícias dos demais periódicos do 

início do século XX, o que progressivamente se foi desvanecendo quase por completo 

até à actualidade.  

Contudo, é imprescindível distinguir o retrato e a caricatura, da fotografia. A 

semelhança representada na caricatura e no retrato, não são necessariamente uma réplica 

exacta da imagem real percepcionada. “Se fosse, qualquer instantâneo fotográfico teria 

                                                 
187

 RAMOS, Artur – Retrato – o desenho da Presença. Lisboa: Campo da Comunicação, 2010, p. 13. 
188

 DUARTE, Rui Manuel Costa Fiadeiro – Artes e Letras no humorismo portuense dos finais do século 

XIX e início do século XX. Vol. I. Porto: Edição de Autor, 2007. Dissertação de Mestrado em História da 

Arte Portuguesa apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, p. 19. 



Américo Amarelhe 

O impressivo artista da caricatura teatral 

57 

 

maior possibilidade de causar impressão como representação satisfatória”
189

 de um 

determinado indivíduo. Por conseguinte, o retrato e a caricatura distinguem-se da 

fotografia, na medida em que o artista inclui nas suas obras não só os traços faciais 

característicos, como confere à obra um cunho pessoal.  

   Muitas vezes o artista não se limita rigorosamente a reproduzir o aspecto físico 

num retrato, mas utiliza determinadas simbologias e alegorias de forma a representar 

não só o ambiente onde está inserido, como também características pessoais que possam 

destacar o indivíduo. Assim, constatamos a diferença da arte gráfica, do pintor ou do 

caricaturista, para a arte mecânica da fotografia. O artista gráfico ao fazer um retrato, 

tenta não restringir-se apenas a uma representação mimética. Neste sentido, ele 

representa as principais características anatómicas do indivíduo, quer fielmente, quer 

exagerado ou deformado, de forma a manter a semelhança ao retratado. Confere-lhe 

também, características imperceptíveis exteriormente, bem como tenta captar a 

expressividade do olhar, do sorriso que marcam um determinado rosto. São estas 

características que destacam os artistas e conferem ao retrato e à caricatura, um carácter 

singular e intimista. 

“El retrato es bondadoso. La caricatura, implacable”
190

. O primeiro enaltece, 

enquanto a caricatura ridiculariza, mas ambos pretendem fixar o caricaturado para a 

eternidade, embora por vezes de forma antagónica, ora mais fiel, ora mais verdadeira. A 

caricatura, embora de forma risível, caracteriza os traços fisionómicos de determinado 

indivíduo, quer seja a sua beleza ou fealdade, as suas fraquezas ou as suas verdadeiras 

qualidades.  

Tanto o pintor como o caricaturista são verdadeiros observadores, apesar de o 

segundo não disfarçar nenhuma má característica, pelo contrário, exalta-a. Exagera as 

características principais do caricaturado de forma a este ser rapidamente reconhecido 

pela semelhança com o objectivo primordial de desencadear o riso nos espectadores do 

desenho e do próprio caricaturado.    

“É tão fácil conhecer uma época por uma caricatura, como por a pintura dum 

retrato. E na caricatura, como na pintura, não é a semelhança que, em qualquer delas, 

constitui a verdadeira característica do seu valor”
191

. Ainda que a semelhança do 

desenho ao retratado seja imprescindível na arte do retrato e da caricatura, o carácter 
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pessoal que o artista impõe à obra torna-a única e com verdadeiro valor. A caricatura e o 

retrato têm em comum, como afirma Teixeira Carvalho, o facto de conseguirmos 

distinguir através deles uma determinada época e estatuto social. Embora possamos 

reconhecer a época pelas técnicas e pelo estilo do artista, o traje, os penteados, a própria 

pose são elementos essenciais. Estas características são mais evidentes nos retratos e 

caricaturas femininos, nomeadamente a partir do início do século XX, visto que a 

emancipação da mulher se vai tornando cada vez mais manifesta, reflectindo-se nas 

modas, essencialmente ditadas por Paris, e no novo visual.  

O caricaturista apreende não só os movimentos que, como bom observador, 

consegue captar, assim como os traços fisionómicos fixos, geralmente os mais 

acentuados. A caricatura fixa essencialmente o ser humano, captando todas as linhas 

fisionómicas, as expressões mais variadas e os movimentos que o corpo humano 

concebe. Para isso, o caricaturista tem que estudar muito bem o indivíduo que vai 

caricaturar, fazendo uma grande quantidade de esquissos fisionómicos e expressivos, até 

obter a forma ideal que o caracterize efectivamente de forma plena.   

“Legenda e desenho não estão na arte tão indispensàvelmente ligados que não 

possam existir separadamente”
192

. A caricatura tem efectivamente um espírito próprio 

que desperta admiração ao espectador, independentemente do acompanhamento literário 

e até da mancha e da cor que a constituem. A caricatura deve, por si só, transmitir uma 

mensagem, sem ter necessidade de ser acompanhada pelo recurso literário.  
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Capítulo III  

Acto II – Teatro 
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3.1. Ecos teatrais em Portugal no início do século XX 

 

“O teatro – afirma a Crítica - / Sofre dum mal, na verdade: 

- É que a Cena está raquítica! / Dêem-lhe ar e claridade!  

É soltar-lhe os movimentos/ Que tem logo outra expansão, 

Que nascem logo talentos/ Da mais fresca inspiração! 

A sua Beleza Imensa/ Definha-a o constrangimento 

- E é esta a maior doença/ Que há no Teatro por dentro! (Ai, a rima!) 

No mais – o Público acorre, / Há espírito audaz, moderno 

- E o Teatro não morre, / Porque o Teatro é eterno! –  

Há-de vencer a anemia/ E, com as bênçãos do Céu,  

- ‘Inda espero, qualquer dia,/ Vê-lo tão gordo como eu!”
193

. 

 

 É de uma dificuldade assoberbada, para não dizer praticamente impossível, 

redigir num número reduzido de páginas, a história do teatro em Portugal, ainda que 

restringindo a baliza cronológica, em voga neste trabalho, sensivelmente entre os anos 

10 e os anos 40 do século XX. Ainda assim, achamos pertinente apontar algumas 

considerações, ainda que muito breves, sobre o panorama teatral vivido neste período.  

 As primeiras décadas do século XX constituíram o auge do teatro português de 

todos os tempos. Foram momentos de grandes mudanças, revoluções, não só políticas 

como culturais, que favoreceram determinados géneros teatrais, essencialmente os 

direccionados para a comédia e para a sátira. A sociedade via na ida ao teatro um 

momento de prazer e ócio, actividade que se intensificou a partir da segunda década, 

com a mudança de atitudes e mentalidades com as quais a sociedade se vinha a debater.  

 O período correspondente à I República Portuguesa, compreendido entre 5 de 

Outubro de 1910 e 28 de Maio de 1926, constitui uma época caracterizada pelo 

“aparecimento de novas formas de organização da cultura e de modos específicos de a 

consumir, mas que não aparece com uma identidade própria do ponto de vista da 

produção cultural”
194

. A partir desta época, iniciaram-se as novas práticas e hábitos 

culturais como a frequência de ida aos cafés e aos clubes, bem como ao teatro, à ópera e 

ao cinema. Novos meios de informação começaram a difundir-se a partir da 

implantação da República, nomeadamente a imprensa periódica, a qual já aprofundámos 
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anteriormente, o fonógrafo, que passava as canções mais famosas como as do teatro de 

revista, bem como o cinema
195

.  

 O teatro passou a fazer parte do dia-a-dia da sociedade, quer como “objecto de 

consumo (teatro nacional, teatro de companhias privadas mais ou menos «ligeiro», 

teatro de revista), quer como realização colectiva das populações (sociedades 

dramáticas, teatro amador)”
196

.  

 Entre a década de 1910 e 1920, o teatro em Portugal continuou a seguir uma 

vertente convencional com poucas influências do modernismo que começava a 

manifestar-se agora nas artes em Portugal. Sinónimo deste fenómeno foi o manifesto 

escrito por Almada Negreiros, o Manifesto Anti-Dantas e por extenso
197

, em 1915. 

Como o próprio nome indica, este texto revolucionário e reivindicativo, com uma 

linguagem futurista, protesta contra o academismo literário que subsistia nos textos 

teatrais de Júlio Dantas. Este, como director da Escola da Arte de Representar
198

, tinha 

“assento no Conselho Teatral, órgão que os sucessivos governos consultavam para tudo 

o que dissesse respeito à vida daquela arte, nomeadamente para a elaboração de 

propostas de leis para reforma do Teatro Nacional”
199

.  

 Contra a tradição literária surgiu a revista Orpheu que “fez agitar as águas 
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mornas das letras portuguesas sob o perturbante sopro da modernidade”
200

, contando 

com a participação do próprio Almada Negreiros, Fernando Pessoa, Mário de Sá 

Carneiro, Alfredo Pedro Guisado e Ronaldo de Carvalho
201

. 

 No início do século funcionavam em Lisboa dez teatros, contrastando com os 

seis abertos no Porto e cerca de mais uma centena de salas no resto do país. Tendo em 

conta os cerca de cinco milhões de habitantes, nota-se um grande interesse de Portugal 

pela arte do espectáculo
202

. As várias salas estavam destinadas a géneros específicos, 

onde actuava um grande leque de vedetas, actores e actrizes consagrados deste século 

que ficaram para a história, marcando a época áurea do teatro português. Este foi, sem 

dúvida, caracterizado pela panóplia de vedetas como Augusto Rosa e Eduardo Brazão, 

Taborda, Adelina Abranches, Lucinda Simões, José Ricardo, Virgínia, Ângela Pinto, 

entre muitos outros. Esta geração começou a desaparecer nos anos 20, deixando vários 

discípulos.  

 Abundava em Portugal não só grandes actores nacionais, como a assídua 

presença de actores e companhias estrangeiras que, entre nós, fizeram sucesso com os 

seus repertórios importados. Destacaram-se nomes como Sarah Bernhardt, Réjane, 

Eleanora Duse, Julia Bartet, Coquelin, Zacconi, entre muitos outros
203

. Esta abundância 

de companhias estrangeiras nos palcos nacionais, bem como o sucesso e a adesão ao 

teatro de revista, contribuiu para o desencadear da crise teatral dos anos 20. O público 

português, possivelmente apenas por snobismo, ia constantemente ver os sucessos 

estrangeiros e não os portugueses, mesmo que estes fossem magníficos
204

. Contudo o 

grande problema que desencadeou a falta de interesse por parte do público foi, sem 

dúvida, a má organização e direcção das companhias, a consequente má escolha do 

repertório e a censura que se instaurou trazendo novas e nefastas consequências.   

 Depois do golpe militar de 28 de Maio de 1926, um decreto de 1927 impôs a 

censura teatral, reprimindo e fiscalizando toda a actividade decorrente. Os repertórios 

foram fiscalizados e modificados, desencorajando alguns autores a escreveram as suas 

obras. “Os vinte anos que decorreram entre 1926 e 1945 foram dos mais sombrios que o 

teatro em Portugal conheceu”
205

. 
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 Passou a interessar aos empresários, às companhias e aos actores o aspecto 

material em detrimento ao aspecto artístico, o que contribuiu, sem dúvida, para a 

decadência do teatro português
206

. Contudo, é indubitável que a maior causa da 

decadência estava relacionada com os actores. As grandes vedetas estavam a 

desaparecer ou simplesmente divididas pelas várias companhias, por sinal mal 

organizadas e dirigidas, juntamente com maus profissionais e igualmente à mercê de um 

papel pouco digno relativamente à posição de valor que tinham na cena portuguesa.   

 Desde os primórdios do século XIX que os actores se agrupavam em 

companhias teatrais, actuando nos vários palcos do país. A companhia mais importante 

do teatro português, a Companhia Rosas & Brazão, distinguiu-se na segunda metade do 

século XIX, devido ao conjunto homogéneo de actores que a constituiu. Tentaram 

interpretar sempre um repertório contemporâneo, onde predominaram os textos de 

grandes autores como D. João da Câmara, Marcelino Mesquita, Eduardo Schwalbach e 

Júlio Dantas
207

. A partir do princípio do século XX criaram-se inúmeras companhias, 

embora efémeras, nomeadamente devido às dificuldades financeiras decorridas 

sobretudo da primeira Guerra Mundial. Além disso, as companhias eram igualmente 

caracterizadas pela instabilidade dos elencos que as constituíam.  

A Companhia teatral Rosas & Brazão detinha, no fim do século XIX, o estatuto 

de primeira companhia portuguesa de declamação. Os irmãos Augusto e João Rosa, e 

Eduardo Brazão foram alguns dos mais prestigiados actores da cena portuguesa, 

formando na sua empresa, uma nova geração de actores que os tiveram como mestres. 

Embora a Companhia não fosse uma escola como o Conservatório, o facto dos seus 

discípulos e aspirantes a actores contactarem com os prestigiados actores portugueses e 

verem as suas interpretações em magníficas peças, assim como assistirem a 

desempenhos de companhias e actores estrangeiros, era benéfico para a sua formação
208

.   

 As várias companhias estavam geralmente ligadas à exploração de um 

determinado teatro e consequentemente a um género determinado, embora estes 

pudessem variar consoante a temporada. A companhia com maior duração e maior 

estabilidade pertenceu ao casal Amélia Rey Colaço e Robles Monteiro que, depois de 

passarem por outros teatros, estabeleceram-se, em 1929, no Teatro Nacional, onde se 
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mantiveram até 1964, ano em que um incêndio que o deflagrou
209

. A maioria dos 

actores portugueses pertenceram em determinada temporada ao elenco desta companhia, 

que contribuiu para a actualização e renovação do repertório do teatro português. Foi 

esta companhia responsável por restituir “à vida do palco a nossa dramaturgia clássica; 

quem pôs em cena os raros espectáculos modernos apresentados em Portugal nos dez 

anos anteriores ao termo da segunda guerra mundial”
210

. 

A partir de finais do século XIX, tentou-se restringir cada teatro lisboeta a um 

género particular: “a ópera em S. Carlos, a ópera cómica e a opereta no Trindade, o 

melodrama no Príncipe Real, a farsa e a baixa comédia no Ginásio, […] a revista, a 

mágica e, eventualmente, a opereta no Variedades, no Condes e no Avenida”
211

. 

 Além dos actores e respectivas companhias, os autores dos textos são 

imprescindíveis para o sucesso de qualquer peça. No final do século XIX, quando a 

maioria dos países europeus já haviam ultrapassado o drama histórico, apareceram três 

autores primordiais para o seu desenvolvimento e consequente sucesso: Lopes de 

Mendonça, Marcelino Mesquita e Júlio Dantas. “A posição destes homens, mais do que 

estética é moral ou política, se se quiser, e comercial decerto”
212

. Apesar de se 

abstraírem do progresso literário na restante Europa, preferiram seguir o gosto 

conservador do público português. Assim, Lopes de Mendonça não se restringiu apenas 

ao drama histórico, dedicando-se igualmente à opereta, à farsa e ao “drama de tese 

ambientado à moderna”
213

. O mesmo se passou com Marcelino Mesquita que se 

dedicou igualmente às “tragédias burguesas”
214

. Surgiu de seguida uma nova geração de 

escritores: Alfredo Cortez, Carlos Selvagem, Ramada Curto e Vitoriano Braga, assim 

como Raul Brandão ainda que noutra perspectiva
215

.  

 

3.1.1. O Teatro de Revista em Portugal 

 

Um artigo da Ilustração Portuguesa, intitulado “Como se sae do teatro” 

demonstra, de forma risível, a diferença entre o público depois de um espectáculo de 
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teatro de revista e de teatro declamado: “ do teatro de revista os espectadores saem 

premindo-se, - saem em grupo, acotovelando-se aos encontrões, saem com uma pressa 

febril, mal educada… Ao contrário, do teatro de declamação, os espectadores saem mais 

lentamente, - as mulheres acariciando com suas «pelissas» os colos sensuais que 

mostraram nos intervalos, - os homens aconchegando-se aos sobretudos, bengala 

debaixo do braço, enquanto calçam as luvas”
216

.  

O teatro de revista é, acima de qualquer circunstância, um espectáculo que segue 

a actualidade do seu tempo, satirizando-a de forma mordaz, utilizando para isso uma 

linguagem popular e recorrente, de modo a tornar-se acessível. O recurso à caricatura 

das personagens é imprescindível para lhe conferir um carácter risível e por vezes 

ofensivo. Não pretende ter uma função lúdica ou reflectiva, mas apenas de 

entretenimento para os espectadores
217

. 

O primeiro espectáculo de teatro de revista aconteceu no ano de 1850, 

anunciando de forma risível e mordaz os acontecimentos da vida nacional. 

Efectivamente o teatro necessitava de um novo género que se servisse da liberdade de 

expressão e moralizasse a sociedade, bem como soubesse castigá-la “pelo riso”
218

. 

Nasce, assim a “Revista do Ano”
219

. As primeiras dignas de serem lembradas estiveram 

em cena no Teatro das Variedades. Os seus títulos nada tinham de originais como mais 

tarde sucedeu, representando em cena os principais acontecimentos do ano ultrapassado, 

sendo que os grandes festejos e desastres eram guardados para o final da revista, ou seja 

para a apoteose
220

.  

A primeira tentativa de fixar os moldes da revista à portuguesa partiu do 

jornalista Manuel Roussado, em 1855, na revista Fossilismo e Progresso. No entanto, o 

género que tanto sucesso tinha obtido no Teatro do Ginásio, tinha igualmente ferido 

inúmeras susceptibilidades, nomeadamente no campo político
221

. 

Oliveira das Mágicas criou a revista do ano de 1858 e de 1865, as quais fizeram 
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grande sucesso, embora a revista do ano seguinte, da responsabilidade de Costa Braga, 

tenha sido um autêntico fracasso perante o público que a rejeitou de imediato. Mais 

tarde, e sem grandes alterações, António Menezes e Baptista Machado conseguiram 

introduzir miseras pinceladas de modernidade voltando a cativar o exigente público. Por 

seu lado, Baptista Dinis carregava as suas revistas de “frescuras engenhosas […], 

achando trucs e doubles-sens de efeitos tão admiráveis como desavergonhados”
222

. 

António de Sousa Bastos demonstrou, desde 1869, ser um escritor atrevido e 

perspicaz, próprio para o teatro de revista. Teve um enorme êxito com as suas inúmeras 

revistas no Teatro do Príncipe Real e no Teatro da Rua dos Condes
223

.  

A revista tornou-se, assim, uma necessidade para a sociedade lisboeta, que 

esperava fugazmente pelo início do ano para rir com as sátiras risíveis aos 

acontecimentos do ano anterior. Contudo, a revista de 1874 escrita por Sousa Bastos e 

Baptista Machado não obteve o sucesso esperado e despertou o desapontamento nos 

espectadores. Assim, a revista passou a ter altos e baixos nas suas representações, 

embora a revista de 1879 tenha introduzido a novidade com a colaboração de Rafael 

Bordalo Pinheiro como figurinista
224

. 

O Tim-tim por tim-tim, de Sousa Bastos, de 1889, foi das primeiras revistas a ter 

um sucesso estrondoso, ainda que sem os efeitos de deslumbramento estético que mais 

tarde se introduziram. Esta teve cento e nove representações seguidas e ainda repetições 

em vários teatros da capital, até ao ano de 1906
225

. Por conseguinte, começaram os 

grandes sucessos do teatro de revista, nomeadamente com a introdução da genialidade 

de Eduardo Schwalbach que consagrou o género.  

Schwalbach marcou uma época como autor de textos para o teatro de revista, 

introduzindo-lhe um cunho vicentista, seguido por Acácio de Paiva, Luís Galhardo, 

Barbosa Júnior, Esculápio, D. João da Câmara, Lopes de Mendonça, Júlio Dantas, 

André Brun, entre muitos outros autores que fizeram do teatro de revista um género 

louvável e não um género inferior que muitos consideravam. A partir de Ó da Guarda, 

de Luís Galhardo e Barbosa Júnior, o teatro de revista passa a ver na política a sua 

principal fonte de inspiração: “O género enriquecido com a sátira política, até aí defesa, 
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ganha novos elementos de energia”
226

.  

De igual modo, na cidade do Porto se ia acompanhando o género, com Sá 

Albergaria e Sousa Rocha, seguindo-se a Parceria do Norte, constituída por Carvalho 

Barbosa e Arnaldo Leite e, mais tarde, destacando-se Campos Monteiro
227

.  

 Durante a I República Portuguesa, a política foi o principal tema do teatro de 

revista. Este género teatral passa a desempenhar uma função social, constituindo 

igualmente uma forma de forte propaganda ao novo regime. “Os principais dirigentes 

dos partidos e facções que disputavam o poder passam assim a ser caricaturados com 

um incisivo espírito de observação, mas não só: as tentativas de regresso ao passado 

também são alvo de comentários amargos, com destaque para o general Paiva Couceiro 

e seus adeptos «trauliteiros» nos períodos em que soavam os alarmes em defesa da 

«República ameaçada»”
228

.   

  A revista teve, no período republicano, uma intensidade nunca mais recuperada 

até à actualidade. Várias foram as revistas dedicadas ao novo regime em vigor, como 

por exemplo É Fantástico, em 1910, De Olho Alerta, em 1913 e Agulha em Palheiro, 

em 1911, considerada a primeira revista isenta de censura
229

.   

 As grandes revistas portuguesas surgiram da genialidade de parcerias de autores. 

Ernesto Rodrigues começou por se juntar a Acácio de Paiva, depois a Lino Ferreira e 

Félix Bermudes, formando mais tarde a famosa “Parceria” de Lisboa, com o último e 

com João Bastos. Desta “Parceria” surgiram os maiores sucessos da revista, como 

Agulha em Palheiro, Sol e Sombra e Capote e Lenço. “Nas mãos hábeis do grupo, a 

Revista pica-se de novos chistes, funde-se num molde novo, apresenta o quadro de 

fantasia; adquire um formato e um traçado justo e equilibrado”
230

. A Parceria do Porto 

formou-se em 1908 por Carvalho Barbosa e Arnaldo Leite. Três farsas de grande êxito 

deste período foram da autoria das duas grandes parcerias portuguesas: O Conde Barão 

em 1918, O Leão da Estrela de 1925, ambas da Parceria do Sul, enquanto a Parceria do 

Norte revelou todo o seu talento em Cama, Mesa e Roupa Lavada em 1922
231

.  
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 A Revista que mais tempo ficou em cena foi O 31, cujo sucesso se expandiu até 

Espanha pelo famoso Fado do 31. “Saía fora do molde da Parceria que estabelecia 

regras imutáveis na sequência dos quadros, mas foi um sucesso retumbante, aquém e 

além-mar no Brasil onde Carlos Leal a representá-la, fazendo um dos dois «compères», 

gastou a sola de dois pares de çapatos”
232

.  

Sendo a política a matéria central mais satirizada pelos autores e a crítica 

demasiado liberal, gerou-se uma censura inevitável, levando assim a revista a tomar 

outros rumos direccionados especificamente para a vertente estética, de forma a 

deslumbrar e captar a atenção dos espectadores. 

 O teatro de revista consagrou o seu sucesso não só devido ao talento dos seus 

autores, mas principalmente pelos actores de qualidade que entraram em cena. Foram 

eles: Taborda, Adelina Abranches, Ângela Pinto, Lucinda do Carmo, Lucília Simões, 

Luz Veloso, Maria Matos, Amélia Rey Colaço, Augusto Rosa, Chaby Pinheiro, José 

Ricardo, João Villaret, Érico Braga, Ribeirinho, Carlos Leal, Maria Vitória, Júlia 

Mendes, Beatriz Costa, Luísa Satanela, Estevam Amarante, entre muitos outros que 

fizeram a delícia dos espectadores.  

A partir dos anos 20, o teatro de revista era a maior atracção de Lisboa, “com 

actores célebres, popularíssimos, cujas réplicas e «refrains» ficavam anos no ouvido ou 

na boca de toda a gente, informando a cultura básica da cidade, de homens e mulheres 

(e que mulheres e suculentos mulherões lhes subiam aos palcos!), enchendo todas as 

noites do ano os olhos de Barbosas pelintras”
233

. Vários êxitos deslumbraram os 

espectadores, como O 31, Água-pé, Zé dos Pacatos, assim como muitas vedetas e 

coristas ou girls que ganharam adeptos fervorosos, que iam ao teatro propositadamente 

para vê-las. 

No teatro de revista “todos os motivos da estetica plastica, da scenografia 

artistica, da coreografia, da musica, dos sketches, dos pequenos quadros de comedia, das 

caricaturas da rua, das fugitivas notas de sentimento, se concentram em luz e em côr, 

num rutilante kaleidoscopio – que este genero de teatro é hoje a grande orquestra dos 

acontecimentos, da feérie e da realidade humana, onde perpassam a graça. O humour, o 

soluço que se desfaz num sorriso, o sorriso que se apaga numa lágrima”
234

. 
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 Este género conjuga o talento dos seus artistas e o texto genial dos autores que 

têm que integrar o recurso à caricatura e à sátira, com as mais variadas áreas que fazem 

dele um espectáculo inconfundível, como a cenografia, o figurino, a música, a 

coreografia e consequentes bailarinos. Artur Portela contesta, no entanto, a revista 

portuguesa, afirmando que esta é para se ouvir e não para ver, ao contrário das que se 

faziam no estrangeiro, nomeadamente em Paris. Estas eram caracterizadas pela beleza 

dos cenários, das músicas escritas de propósito para cada peça, pela indumentária, pelas 

coristas, enquanto a revista em Portugal, desculpando-se pela falta de dinheiro e pelo 

seu carácter sentimental e político, nunca iria “satisfazer uma plateia exigente, que 

pagou para ver, para ouvir e para sentir. Em Portugal ouve-se uma revista; nunca se vê 

uma revista. O lado artístico, dado em scenografia, em luz, em feérie, está posto de 

parte”
235

.        

 Por este motivo, a revista começa, a partir dos anos 20, a introduzir novos ares 

de modernidade, conferindo ao género uma cultura visual dominante em detrimento do 

texto e da representação dos actores. Introduzem-se novos figurinos, novos cenários e 

novas coreografias, de modo a trazer a modernidade de Paris para o palco português. A 

revista e o próprio público já nada têm que ver com as revistas de Sousa Bastos. 

Predominam, agora, as cores nos cenários e na indumentária, bem como o movimento 

exagerado e maior quantidade de canções e bailarinos, num frenesim incalculável em 

cima do palco. Os espectadores deslumbram-se com o novo género criado, que ia de 

encontro à modernidade e às novidades criadas na nova sociedade.  

 Esta atracção pela luz e pela cor, pelo movimento, pelas bonitas coristas, pelos 

novos ritmos e canções, fez com que a revista se destacasse dos restantes géneros e por 

isso se manteve o seu constante sucesso. Novos actores se destacaram nesta nova fase: 

Vasco Santana, António Silva, Hermínia Silva, Costinha, Irene Isidro, Teresa Gomes e 

Laura Alves.  

A revista é inevitavelmente um espectáculo renovador, a “revista tudo pode – e 

deve conter: a graça, a ternura, o folclore, o lirismo, a nota dramática, a evocação 

histórica, a revivescência dos trajos, das músicas, das canções, das danças, dos costumes 

e das tradições populares. Ao lado da fantasia – a caricatura. Depois dum sorriso – a 

névoa duma lágrima. Por cada vinte pernas de bailarina – um coração. A virtude duma 
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revista reside essencialmente na variedade dos seus elementos construtivos”
236

.   

 Em finais do século XIX, o teatro de revista teve Rafael Bordalo Pinheiro como 

desenhador de figurinos e cenários imaginativos e coloridos, de algumas revistas do ano 

de Schwalbach, seguindo-lhe Eduardo Machado e Augusto Pina
237

. No início dos anos 

20, a revista vivia tempos de pouca imaginação, onde imperava o famoso costumier 

Castelo Branco, professor de Indumentária na Escola da Arte de Representar
238

. Este 

não acompanhava as ditas renovações estéticas que se efectuavam pela Europa: 

“Cenários pobres, mal pintados, trajos sem riqueza, talhados sem elegância, deixam no 

espírito do espectador uma desagradável impressão, que prejudicará sempre a melhor 

obra-prima da literatura dramática e os esforços dos mais hábeis artistas”
239

. 

Seguindo a linha de pensamento de Vítor Pavão dos Santos, a maior renovação 

estética ocorrida na Europa havia sido a estreia dos Ballets Russos em Paris, em 1909, 

dirigidos por Sergei Diaghilev. Este criou “uma forma nova de expressão nas artes do 

espectáculo do século XX, conjugando a dança, a música e as artes plásticas, numa 

ambição de atingir o espectáculo total”
240

. O bailado só foi apresentado ao público 

português em Dezembro de 1917, no Coliseu, que ofereceu más condições à 

Companhia, actuando mais uma vez no ano seguinte, no Teatro de São Carlos
241

. Este 

espectáculo criou grande entusiasmo e espectativa aos artistas modernistas e futuristas 

portugueses, nomeadamente a Almada Negreiros, em detrimento ao mau acolhimento 

por parte do público e da crítica.   

A presença dos bailados russos em Paris influenciou a visão da moda. Paul 

Poiret apresentou modelos de inspiração oriental, com elementos persa e turcos, dando-

se a “inversão da linha da silhueta que até 1910 pode ser representada por um triângulo 

colocado em posição normal e, após esta data, pode ser entendida em posição 

invertida”
242

.  

No entanto, em Lisboa, mesmo depois do fenómeno russo, Castelo Branco 

continuava a dominar como modista e os cenários continuavam a manter o seu 
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conservadorismo. Em 1925, a revista Tiroliro começa por introduzir os cenários 

arrojados de Eduardo Malta, embora tenham sido os cenários da revista Chic Chic, os 

primeiros considerados modernistas. Em 1927, a Companhia Rey Colaço – Robles 

Monteiro exibe cenários de Almada Negreiros numa revista. A “guerra” entre os 

cenógrafos conservadores como Augusto Pina e os modernistas acendeu-se com as 

críticas ao conservadorismo por parte de António Ferro
243

.  

Contudo, a mudança definitiva deu-se com a revista Água-pé, em 1927, onde 

aparece José Barbosa, como o primeiro cenógrafo modernista português. A partir desta 

altura destacaram-se nas revistas portuguesas, vários artistas modernistas que 

executaram cenários e figurinos como a pintora Maria Adelaide Lima Cruz, António 

Amorim e Mário Gomariz
244

.  

 Quem interpreta o teatro musicado tem de “multiplicar o seu temperamento, dar 

á sua alma mil almas de alegria, de graça, de nervosismo, de angustia, de epilepsia e de 

tristeza. […] Marcar atitudes, definir expressões, ritmar couplets, na corrente musical da 

partitura e interpretar o libreto; saber da coreografia as suas linhas coleantes, dar ai traje 

que despe ou veste as gamas mais delicadas da distinção ou da beleza classica, nunca se 

esquecendo que ela é um símbolo, uma vida ou um facto”
245

. 

 Não só os autores, os artistas, os cenógrafos e os bailarinos foram 

imprescindíveis no espectáculo do teatro de revista, como também o foram os músicos e 

maestros, dos quais destacamos: Filipe Duarte, Alves Coelho, Hugo Vidal, Wenceslau 

Pinto, Raul Ferrão, Raul Portela, Frederico Valério, entre outros
246

. 

Matos Sequeira afirma haver entre o Fado e a Revista uma relação análoga. 

Ambos nasceram quase ao mesmo tempo em meados do século XIX, e permaneceram 

unidos ao longo do seu desenvolvimento. Foram para o autor, “dois partos que a 

sociedade de então aplaudiu ao mesmo tempo, achando nêles, como reflexo de si 

mesma, num, sentimentalismo que amolenta e enternece, noutra a feição cómica que lhe 

aligeira o espírito e lhe desentranha gargalhadas saudáveis. Mais tarde deu-se uma união 

de parentesco, a do Fado com a Revista, e assim, dentro do mesmo género, ficou tudo: 

uma pontinha de sentimento e um pedaço de riso”
247

. 
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 Os produtores teatrais não dispensam a introdução da dança nos espectáculos, o 

que levou a um crescente agrado por parte do público. Surgiram constantemente novas 

estrelas, tanto no corpo de baile como na criação coreográfica, embelezando 

visualmente os espectáculos a par das cenografias e do guarda-roupa que eram focos 

chamativos dos espectadores. 

Arnaldo Saraiva divide três códigos do teatro de revista, o musical, o visual e o 

verbal. O último aspecto passa pela importância dada ao título do espectáculo que 

geralmente era constituído por uma frase popular, que por sua vez utilizava 

recorrentemente diminutos, onomatopeias ou alusões à política ou a outros 

acontecimentos da actualidade. O texto das revistas é usualmente em prosa ou em verso, 

constituído por monólogos ou diálogos entre os compères e os actores
248

. Muitas vezes, 

tanto o texto como o título são alusivos a determinados factos ou figuras políticas, que 

devido à censura imposta, não podiam ser referidos, a não ser por entre linhas. Sendo 

assim, várias revistas faziam alusão a António de Oliveira Salazar, como Santo António. 

Também a revista Arre Burro, de 1936, com Beatriz Costa, tinha a seguinte rábula: “O 

31/ hoje em dia é comum/ é tudo a dar/ a cascar/ árrear/ em Portugal/ é que é só 

conversar/ falazar, falazar”
249

. 

O Parque Mayer era, nos loucos anos 20 portugueses, o palco por excelência do 

teatro de revista em Portugal. A sua progressiva decadência levou ao desgaste e ao 

nefasto esquecimento da ilustre e grandiosa tradição do teatro de revista. A revista, para 

além do seu carácter reaccionário, relatou, ainda que de forma risível, toda a história da 

cultura portuguesa. 
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4.1. Para compreender a obra de Américo Amarelhe 

 

 A obra de Amarelhe dividiu-se em duas grandes vertentes como já observámos, 

a colaboração em periódicos e as exposições das diversas obras como forma de 

divulgação das mesmas. Contudo, em ambas as vertentes predomina o tema teatral. A 

óbvia ligação entre a exposição e o teatro é explicitamente justificada por Rui Rocha: 

“Uma exposição é, de certo modo, um teatro. Tal como um teatro, lugar, espaço físico 

delimitado no espaço físico; tal como um teatro, lugar social e, sobretudo, tal como um 

teatro, lugar de comportamento social, isto é, estruturador de uma relação entre dois 

pólos, o que se expõe e o que olha o exposto. Na transposição para o palco, a acção é 

movimento dado como objecto à percepção. Numa exposição de cartazes, estes são tão 

só, à partida, formas estáticas dadas como objecto à percepção. Num caso como no 

outro, a relação estruturada pelo «lugar» pode-se referir como «olhar»”
250

. 

 A obra de Amarelhe caracteriza-se essencialmente pela realização de portrait-

charges ou retratos caricaturais, nomeadamente representando actores e actrizes, bem 

como produtores, autores, fadistas, músicos, maestros, entre outras figuras relacionadas 

com o meio teatral. Nem todas as obras do artista se encontram datadas, o que nos leva 

a estabelecer, principalmente através da sua biografia, uma baliza cronológica 

sensivelmente entre 1911 e 1945. A algumas obras podem eventualmente ser atribuídas 

datas referentes ao espectáculo teatral que representam.   

  “Amarelhe, que – como raros – faz a caricatura pessoal absolutamente verosímil 

dentro da deformação de figura, encontrou, ou melhor: fixou uma nova modalidade 

dentro do seu género. Até aqui Amarelhe focava um tipo, fixava-o na retina, guardava-o 

na memória visual, anotava-lhe um senão físico, um defeito gracioso, uma 

particularidade, qualquer cousa que desse motivo á charge e eis uma caricatura que era 

sempre um explendido retrato”
251

. 

 A sua carreira começou a ter maior impulso, principalmente a partir da 

exposição que realizou no Salão Nobre do Teatro Nacional, em 1928, qualificando-o 

não só como caricaturista, mas também como um exímio retratista. Amarelhe criou uma 

original panóplia de retratos caricaturais de figuras ilustres das mais distintas áreas ao 

longo de toda a sua carreira.     
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 Embora sejam inúmeras as obras de Amarelhe que não se encontram datadas, 

pode comprovar-se, efectivamente, uma gigantesca evolução no seu traço, na sua 

técnica, na forma como desenha o corpo humano. Inicialmente, Amarelhe não traduzia 

bem as proporções do corpo humano, fazendo com que as figuras ficassem algo 

atarracadas e com aspecto algo torto e pouco real. Ao longo da sua obra, Amarelhe 

soube aprimorar o traço, tratar melhor as técnicas utilizadas, nomeadamente a utilização 

da tinta-da-china e da aguada. O artista foi modificando o seu traço progressivamente, 

melhorando cada vez mais e acentuando a sua individualidade.  

O desenhador humorístico Rodolphe Töpffer teve uma colaboração 

imprescindível na criação de um pequeno tratado sobre fisiognomonia. Além de afirmar 

que há duas formas de contar histórias, a literária e a ilustrada, Töpffer constata que a 

segunda “ sempre exerceu grande atracção. Mais, na verdade, que a própria literatura, 

pois além do fato de que há mais gente capaz de ver do que de ler, agrada às crianças e 

às massas, parcelas do público que seria especialmente desejável promover”
252

.  

Esta reflexão de Töpffer patenteia o trabalho que Amarelhe elaborou ao longo da 

sua carreira artística. Este, ao representar nos periódicos, através da obra gráfica, todos 

os artistas e os respectivos espectáculos em que participavam, dava-os a conhecer ao 

público que não tinha como ir ao teatro assistir aos espectáculos e ver as vedetas ao 

vivo. Na sua grande maioria, a caricatura era uma forma de criticar, mas igualmente de 

instruir amiúde uma parte significativa da população, apesar da sua interpretação não 

ser a mesma de um espectador regular de teatro.  

“O spectador da iconografia bordaliana, o lisboeta culto, frequentador de 

espectáculos, possuía necessariamente um nível de percepção diferente do outro 

spectador que integrava a camada mais ampla que se divertia com as caricaturas, sem 

que possuísse os mesmos referentes culturais. Muita gente, na capital e na província, 

observava as caricaturas de Bordalo sem nunca ter tido possibilidade de assistir aos 

espectáculos, de ver as personagens ou de conhecer os actores. A sua percepção do 

mundo teatral alimentava-se dos cenários que via reproduzidos, das cenas que lhe eram 

dadas a ver, dos intervenientes caricaturados”
253

.  

Obviamente não queremos comparar o traço caricatural de Bordalo Pinheiro a 

Américo Amarelhe, mas consideramos que este, assim como Bordalo, também 
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caricaturou inúmeros espectáculos e artistas que, caso o público que contemplava os 

desenhos não tivesse algum nível cultural, provavelmente não iria entender algumas 

comparações e referência simbólicas implícitas, que Amarelhe confere às suas obras
254

. 

Por outro lado, a arte de Amarelhe é inadvertidamente mais acessível de compreensão 

que a de Bordalo, visto que, tendo o desenho satírico como suporte, este utiliza o teatro 

não apenas como tema mas como ”metáfora do real, um instrumento de percepção do 

mundo”
255

.   

 “Amarêlhe tem o dom especial de semelhança. Sem deixar os processos 

deformadores da fisionomia, os exagêros das linhas faciais ou de contôrno do corpo, 

que constituem essencialmente a caricatura, Amarêlhe «apanha» aquele que o seu lápis 

escolheu, com uma flagrância de parecença, que nunca sucedeu perguntar-se, deante 

dum trabalho de Amarêlhe: «Quem é êste?»”
256

. Efectivamente Amarelhe tem o dom de 

captar o essencial da expressão facial e as particularidades que caracterizam o indivíduo 

retratado, sem deixar de realçar, ora suave ora mais agressiva, os traços fisionómicos 

que mais distinguem o caricaturado.  

“Amarelhe… mas será preciso falar de Amarelhe, que tem caricaturado todas as 

gerações teatrais, incluindo as que estão para nascer? Mesmo que ele não assinasse até 

os cegos conheceriam os seus desenhos, tal é a nota de impressiva personalidade das 

caricaturas deste autentico caricaturista”
257

. Seria impossível de caracterizar melhor o 

traço peculiar de Amarelhe do que o que foi escrito neste artigo do Notícias Ilustrado 

sobre “Homens dos bonecos”. Indubitavelmente todas as obras de Amarelhe contêm 

características especiais que efectivamente não poderiam ser confundidas. Embora não 

tenha tido a irreverência e o espírito vanguardista da restante maioria dos caricaturistas 

da sua época, o sucesso e o êxito de Amarelhe sucedem do toque especial que conferiu 

às suas obras, que “considerava «seu, muito seu», e que, não querendo acompanhar os 

exaguos da moda, nem por isso deixava de ser moderno”
258

. Ao desfolhar o Sempre 
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Fixe, nem sequer é necessário certificar a assinatura da caricatura, pois os desenhos de 

Amarelhe são irrefutavelmente inconfundíveis.    

 Amarelhe era sobretudo um retratista e inevitavelmente um psicólogo. As suas 

caricaturas não eram caracterizadas pela sátira truculenta, nem pelo riso impiedoso, mas 

sim pela personalidade e pela particularidade que confere a cada um dos seus desenhos. 

“Só teve a guiá-lo o destino e uma grande vocação. Estudava as atitudes e o lado moral 

dos indivíduos, desenhando-os com facilidade em traços largos e o rigorismo de um 

retratista, constituindo, pouco e pouco, um enorme registo de gente de todas as 

categorias sociais”
259

.  

 “As suas «caricaturas» são retratos sérios… e os «retratos» não passam de… 

inofensivas caricaturas”
260

. Os seus desenhos revelam à primeira vista uma técnica 

admirável e uma grafia humorística, sem que o artista tivesse que recorrer à deformação 

exagerada para definir e sintetizar de forma totalmente verdadeira os retratados. 

 Esta paixão que revelou pela cena portuguesa levou-o a caricaturar, nem que por 

uma única vez, todos os actores e actrizes que fizeram sucesso no teatro. Ligou-se mais 

ao género da comédia e da farsa, nomeadamente ao teatro de revista e à opereta, que 

estavam intrinsecamente ligados à arte da caricatura, à sua componente satírica, irónica, 

truculenta e risível.  

Amarelhe, autodidacta que era, confirma a teoria de Töpffer que afirma ser 

“possível desenvolver uma linguagem pictórica sem qualquer referência à Natureza e 

sem aprender a desenhar com modelo”. Complementa que o desenho linear por ser 

“puro simbolismo convencional” é “imediatamente inteligível por uma criança que teria 

dificuldade em destrinchar uma pintura naturalista”
261

. No entanto, apenas uma 

condição seria necessária para desenhar uma pessoa, o conhecimento pleno da 

expressão e da fisionomia. 

Para Töpffer qualquer pessoa poderia encontrar os traços principais da 

expressividade do rosto humano através das experiências, sem ter de recorrer às aulas 

com modelos e a uma aprendizagem exaustiva numa escola especializada. 

Efectivamente, isso foi o que sucedeu com Amarelhe. Sem qualquer formação, tirando 

apenas partido do seu talento inato, o artista retratou e caricaturou grande parte da 
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sociedade ilustre portuguesa. Embora, inicialmente, os seus desenhos não tivessem 

muito sentido de proporção, nem utilizassem a sua melhor técnica, Amarelhe progrediu 

visivelmente rápido na sua arte.  

 A caricatura deveria “oferecer uma interpretação visual de uma fisionomia que 

desde então não conseguimos esquecer e que a vítima sempre carregará consigo como 

um homem enfeitiçado”. Ainda assim, talvez não com a intensidade e importância por 

ele desejadas, as caricaturas de Amarelhe marcaram a imagem que perdura de alguns 

artistas, como veremos através da análise das suas obras.  

  A obra de Américo Amarelhe é, apesar de alguns exageros próprios da 

caricatura, caracterizada pela pose das figuras retratadas. Assim, como na arte do 

retrato, também os portrait-charges do caricaturista fixam determinadas figuras numa 

atitude de pose, como se estas estivessem num estúdio e num ambiente determinado, a 

pousar para o artista. 

 Os seus desenhos caracterizam-se pelo “traço grosso e misógino das suas 

caricaturas roçando a boçalidade”
262

. Esta rudeza advém do traço negro e grosso com 

que contornava as suas figuras, demonstrando uma falta de suavidade na linha, o que 

consequentemente tornou os seus desenhos mais conservadores em comparação à linha 

sinuosa e solta de Almada Negreiros, ou ao desenho irreverente de Stuart Carvalhais. 

 Nem todos apreciavam e elogiavam o traço caricatural de Amarelhe. A vertente 

estética do artista foi criticada por José Rodrigues Miguéis, conhecido pela sua obra 

literária, e igualmente artística, dedicando-se precisamente às figuras do teatro 

português. Num dos seus livros, O Espelho Poliédrico, refere a sua colaboração 

enquanto desenhista do Diário de Notícias, referente a alguns esquissos sobre a revista 

Diabo a Quatro. Assim, afirma que os seus desenhos tinham alguma vida, mas que, 

“passados a tinta, os desenhos saíam duros e grosseiros”. Na sequência do seu 

pensamento, o autor faz uma crítica feroz e indelicada ao estilo gráfico de Amarelhe: 

“Nem eu tinha aspirações a ser Amarelhe”
263

. 

 Mesmo com algumas críticas nunca deixou de ser um caricaturista respeitado e 

afamado pelo seu trabalho soberbo. Faziam-lhe grande número de encomendas de 

caricaturas, que ele, através de breves apontamentos perante os seus modelos, 

apresentava os trabalhos quase sempre no dia seguinte. Arnaldo Ressano transcreveu as 
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palavras de Amarelhe perante a sua rápida e consideravelmente grande produção: “É 

que não me deito enquanto não concluo todas as caricaturas que me encomendam. Se 

assim não procedo, não tenho de que viver”. Ressano continua a sua intervenção 

explicando que embora os seus portrait-charges parecessem idênticos aos retratados, 

isso não satisfazia Amarelhe enquanto artista: “É que eu não posso desenhá-las ao sabor 

da minha visão e sensibilidade […] senão perco a freguesia”
264

. 

 Como é próprio e característico do portrait-charge, os desenhos de Amarelhe 

caracterizam-se essencialmente pela desproporção do tamanho grande da cabeça em 

relação ao corpo. Amarelhe confere a todas as suas figuras, pormenores, através dos 

quais sabemos certamente distinguir as suas obras. As figuras masculinas estão 

frequentemente muito bem vestidas, com traje formal, assim como a maioria das 

mulheres. As gravatas na indumentária masculina são um ponto forte na obra de 

Amarelhe. Embora no início da sua carreira não as tivesse representado de modo 

diferente, começou posteriormente a desenhar as gravatas com uma enorme curvatura 

saliente e com um alfinete espetado. O mesmo aconteceu com os lenços postos nos 

bolsos dos casacos, que além de muito salientes, são sempre representados de forma 

particular, tornando-se uma marca nos portrait-charges do artista.  

As figuras femininas, por sua vez, são caracterizadas pela linha ondulante que 

percorre o corpo, nomeadamente a curva angulosa, desde os ombros às pontas dos 

dedos, que são geralmente pontiagudos, e as mãos muito delicadas. As silhuetas são 

amiúde constituídas apenas por uma linha ondulante que percorre o perfil da figura, 

parecendo quase sem esqueleto interior.  

 Embora detentor de uma técnica originalíssima, elegante e flexível, “os traços 

caricaturais, não raro flagrantes, mesmo no exagero são proporcionados e mantêm 

nítidos os caracteres do modelo e o contorno da figura”
265

.  

Apesar de ter seguido maioritariamente a veia mais conservadora do 

“raphaelismo”, nunca deixou de seguir os traços da modernidade que se faziam sentir na 

época. Soube, de forma magnífica, sintetizar os rostos humanos em poucas linhas, 

fazendo com que conseguíssemos facilmente desvendar quem estava retratado. Em 

algumas caricaturas utilizou um traço algo futurista e modernista, empregando formas 

geométricas e pouco tradicionais relativamente ao traço naturalista que conferia às suas 
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obras. Foi, acima de tudo, um caricaturista genuíno, que soube libertar-se do 

“barroquismo” do raphaelismo, “mas não da sua tendência naturalista. Evitando a 

exageração, a exploração de irregularidades anatómicas desnecessárias, ele foi 

essencialmente um retratista de síntese”
266

. 

 A caricatura pretende captar o gesto, ou seja, a expressão, o movimento corporal 

e fisionómico do indivíduo que tem como objectivo comunicar. Estes gestos são 

captados pelo caricaturista resumindo-os ao essencial e exagerando-os, aplicando-os no 

desenho com a sua essência de artista. “Os retratos caricaturais de Amarelhe davam 

importância aos retratados. Foi esse o segredo da sua arte simpática e atraente, o 

segredo da sua própria vida”
267

. 

Assim como na caricatura, também no teatro a expressão é a alma de um actor. 

A base do teatro é a mimica, que “comprehende a attitude, o gesto propriamente dito, e 

a expressão ou gesto facial”
268

. A voz e consequentemente a palavra, igualmente 

elementos de expressão de emoções, não conseguiram substituir e nem superar o gesto. 

O teatro pode, efectivamente, viver sem a palavra, mas nunca sem o gesto. Podemos 

constatar, ainda, a importância do movimento mimico e da expressão facial, enquanto 

processo de exteriorização de sentimentos, necessários para desempenhar determinado 

papel, através das produções cinematográficas mudas, em que apenas o gesto era 

necessário para comunicar. Estes filmes são a afirmação absoluta da mimica e do gesto 

como elemento fundamental do teatro. Este movimento e sobretudo a mimica da face, 

segundo Júlio Dantas, permaneceram “tão systematizados e tão completos, que pode 

dizer-se, cada emoção tem a sua musculatura, e a cada estado d’alma corresponde uma 

dynamica physionomica especial”
269

. Por este motivo, o teatro é um tema por excelência 

para os caricaturistas, visto que estes tentam captar o essencial da expressão dos actores, 

aproveitando a mimica e o gesto que estes utilizam para desempenhar os vários papéis, 

ou seja, a sua máscara.      

A expressão facial foi, na origem do teatro na antiguidade clássica, encoberta 

pela máscara que resumia a emoção do actor numa imagem imutável. Com o passar dos 

tempos, coube ao teatro desmascarar o rosto e revelar as diversas emoções. Para isso, o 

actor necessita de estar bem preparado e conhecer o mais possível todas as expressões e 
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emoções da fisionomia e do comportamento humanos. Para o actor é fundamental 

estudar a fisionomia quer estática, quer em movimento.            

Júlio Dantas, no seu ensaio sobre a fisionomia humana, dá o exemplo da 

interpretação de um louco por parte de um actor. Logicamente não se poderia incluir a 

disciplina de psiquiatria no Conservatório, embora o autor se questione como o actor 

tirará maior partido da personagem sem conhecer de facto as verdadeiras características 

fisionómicas da loucura, das alucinações e dos devaneios. “O estudo da estatica da 

physionomia, que não se fará apenas nos livros, mas nos museus, nos hospitaes, nos 

asylos, nas ruas, - n’uma palavra, na Vida – tem por fim preparar o actor para a 

observação e interpretação d’essas determinantes, habilitando-o, como um grande pintor 

e esculptor de si proprio, a realiszar as syntheses plasticas que constituem, em resumo, 

toda a ficção teatral”
270

.  

 A expressão é a alma de um artista, tendo em conta que esta pode ajudar ou pelo 

contrário prejudicar a performance de um actor. “Que prodigioso recurso de traço, de 

côr e de movimento o da mimica, na arte de representar! Não se imagina o alcance de 

effeito suggestivo sobre a multidão, attenta a esse espelho impressivo da vida intima da 

personagem!”
271

. A dependência que o actor detém pela expressividade, está 

intrinsecamente relacionada com a relação da arte caricatural com o teatro. Ambos 

dependem da expressividade que o artista impõe à obra plástica ou à personagem que 

está a desempenhar. Assim, as obras de Amarelhe são reflexo da tentativa de captar a 

expressividade dos caricaturados, tentando juntar a sua expressividade enquanto artista 

gráfico.  

 Osvaldo de Sousa define Amarelhe como “um artesão de máscaras”
272

. Continua 

o seu pensamento dizendo que a humanidade utiliza a máscara para esconder os 

verdadeiros sentimentos e iludir as emoções. “O retrato é a arte de estilizar a máscara, 

deixando-a para a posteridade tal como o artista e o retratado o desejaram. A caricatura 

é a arte de desmascarar, de retratar o indivíduo, procurando através de uma chispa 

divina de aguçado espírito, desnudar a alma, o pensamento, a emoção”
273

. Sendo a 

caricatura a dita arte de desmascarar, o autor faz uma analogia com a caricatura de 
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teatro e, com o próprio símbolo ancestral do teatro, as duas máscaras que representam a 

comédia e a tragédia.  

 Ao reflectirmos sobre a expressão, a mimica e o gesto do actor, estamos 

consequentemente a referirmo-nos à máscara que usa em cada representação e com que 

ele e toda a humanidade enfrentam as vicissitudes da vida. Assim, e continuando a 

seguir a linha de pensamento de Osvaldo de Sousa, o actor sintetiza toda a sua 

expressão na máscara do personagem, que interpreta dando-nos a “caricatura-tipo”, que 

tal como a “caricatura é a concentração de certas características que nos dão a 

«máscara-tipo»”
274

.  

 Amarelhe, por sua vez, sintetiza e fixa a expressão do artista, ou melhor, a 

máscara que ele aplica às demais personagens que interpreta na sua vida. Capta apenas 

as linhas dominantes e a personalidade do retratado, não se restringindo apenas à 

imagem idêntica da pessoa, sem sentimento e sem o traço particular do artista.  

 A ligação entre a caricatura pessoal de Amarelhe e o teatro é flagrante, 

maioritariamente no teatro de revista, na opereta e na farsa. Estes géneros teatrais estão 

intimamente ligados aos preceitos da caricatura, no que diz respeito à tendência de 

exagero, para carregar certos traços e satirizar a política e os costumes da sociedade.  

 Apesar de a caricatura ter como objectivo transmitir uma mensagem de forma 

auto-suficiente, sem o recurso à legenda, algumas caricaturas de Amarelhe a necessitam, 

visto que este representa os actores no acto flagrante da representação de determinado 

papel, o qual muitas vezes, as gerações posteriores não conseguem identificar. 

A característica efémera das peças teatrais e, principalmente, o abandono 

progressivo ao longo do século da prática do teatro de revista, leva-nos a considerar a 

sua obra artística um verdadeiro Álbum das Glórias do teatro português, ou diríamos 

melhor, um Álbum Teatral gráfico. Amarelhe deu a conhecer durante quase meio 

século, aos espectadores seus contemporâneos e às gerações vindouras, os artistas e os 

espectáculos que deslumbraram os espectadores da sua época.  

 

4.2. De Teatro Caricatural 

 

“Quando, pelo seu pé, Amarelhe entrou no palco da vida, compreendeu logo que 

estava condenado a ser, ao mesmo tempo, comparsa e interprete. Agarrava as 

suas personagens, vertia-as com a fantasia de Todo o Mundo e Ninguem, 
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reservando para si o papel dos Diabos, puxava-as para o palco e aí as deixava 

entregues à hilaridade do público”
275

. 

 

Os desenhos que Amarelhe realizou para o mensário De Teatro Caricatural, 

caracterizam-se pela fidelidade ao modelo original, embora sem deixar de lado as 

analogias, as simbologias e os exageros caricaturais. Actores, actrizes, empresários, 

autores, várias personalidades do meio teatral foram “apanhados” pelo traço do artista. 

Segundo as várias críticas relativas às duas exposições realizadas pela revista de 

Teatro antes da publicação do mensário, Amarelhe expôs muitos mais retratos do que 

aqueles que foram publicados posteriormente. Foram publicados cerca de dezoito 

desenhos, enquanto a imprensa refere muitos outros caricaturados. A interrupção da 

publicação do periódico impediu que todas as caricaturas fossem divulgadas, fazendo 

com que não tenhamos conhecimento de quais os desenhos que foram publicados e os 

que tinham sido expostos.  

“O lapis de Amarelhe tem, decerto, o condão daquelas varinhas magicas que 

fizeram as delicias de nossa infância, com as quaes, nos velhos contos ouvidos á lareira, 

- tudo se conseguia sem esforço, entre um sorriso de pasmo e um gesto de bondade… 

Mais – façamos uso dum logar comum, visto que não encontramos melhor expressão: - 

a alguns dos caricaturados só lhes falta falar, tanto Amarêlhe soube vê-los por dentro; 

estudar-lhes a alma, as qualidades e os defeitos, exteriorizar-lhes as virtudes e os 

ridículos. […] A esse facto devemos nós o prazer espiritual de termos apreciado os 

trabalhos de Amarelhe caso contrario, estamos certos disso, nunca teriam chegado ao 

Porto: - Na exposição de Lisboa, ha pouco realisada com identico sucesso, nenhum dos 

desenhos do notável caricaturista, ficaria exposto, dois dias, sem o rotulo de 

«vendido»”
276

.   

Cada número do mensário era constituído por três retratos caricaturais, 

sensivelmente em tamanho A4, a cores, publicados numa cartolina grossa. Juntamente 

com os desenhos estão breves referências biográficas aos actores e autores ali 

retratados. As técnicas plásticas utilizadas por Amarelhe na realização dos desenhos 

misturam lápis-de-cor, tinta-da-china e aguada. Independentemente destes desenhos, 

Amarelhe trabalha maioritariamente com a tinta-da-china, a aguarela e o carvão, em 

voga entre os caricaturistas da época. A primeira era possivelmente a mais prática e, 
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sem dúvida, a que conferia resultados mais satisfatórios, principalmente pela 

possibilidade de diversas grossuras de traço e pela capacidade de utilização da mancha 

negra cheia e homogénea.  

 Uma caricatura de Amarelhe, publicada na revista de Teatro
277

, em Fevereiro de 

1925, retrata o próprio caricaturista no colo de Mário Duarte, acompanhados por 

Guilherme Pereira de Carvalho Júnior, o administrador da revista, e Guedes Vaz, o 

chefe de redacção. Mário Duarte, o director, está vestido de mulher e “grávida” mais 

uma vez, enquanto Guilherme Pereira de Carvalho Júnior acompanha-o como seu 

marido, tendo como filhos, Amarelhe, “bébé-terrivel por momentos sossegado”
278

 e 

Guedes Vaz, “filha” do “feliz casal”. O bebé Amarelhe contém uma camisola com a 

palavra Caricatura, enquanto Guedes Vaz tem escrito no vestido, De Teatro. Esta união 

do director com o administrador deu dois grandes frutos, o sucesso da revista de Teatro 

e o mensário de Amarelhe, De Teatro Caricatural. Esta caricatura revela o exuberante 

êxito desta colaboração, revelado indubitavelmente pelo talento primoroso dos desenhos 

de Amarelhe.  

 

4.2.1. Eduardo Schwalbach 

 

 “Tenho pelo autor de A Bisbilhoteira a merecida veneração. Há muito que não 

adivinho no seio de uma obra intuição de poeta dramático e de comediógrafo mais 

fecunda e cristalinamente humana, ora manifestando-se lírica, ora a caricaturar a vida – 

direito e avêsso da mesma sensibilidade poética”
279

. Eduardo Scarlatti prossegue 

afirmando que Schwalbach teria um dom especial como dramaturgo, por vezes superior 

ao de Júlio Dantas ou Marcelino Mesquita, mas efectivamente começou a perder-se para 

a quantidade da produção, sem dar grande valor à originalidade
280

.  

 Eduardo Schwalbach inaugura o primeiro número do mensário De Teatro 

Caricatural
281

. É retratado numa pose digna, de fisionomia séria, contrastando com a 

sua vertente de comediógrafo. O seu rosto encontra-se a três quartos, onde Amarelhe 

salienta o nariz grande e comprido. A face é quase toda coberta pela barba e bigode 
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brancos, que quase não deixam distinguir a boca, seguindo-se continuamente o cabelo 

também branco, com risco ao meio, dividindo dois pequenos caracóis. As sobrancelhas 

são espetadas e pontiagudas, enquanto os olhos estão semicerrados e ligeiramente 

descaídos. A única orelha que se vê é grande relativamente ao tamanho da cara, embora 

se enquadre bem no rosto do escritor.  

 Detém uma postura elegante, vestido com fato e gravata negra. A mão esquerda 

guarda um papel no bolso, enquanto a direita molha uma pena na tinta, referindo-se à 

sua profissão. No casaco está pendurado um monóculo. Em cima da secretária 

encontram-se sete livros, dos quais cinco são títulos das suas obras: Chico das Pêgas, 

Ovo de Colombo, Dia do Juízo, Os Postiços e A Bisbilhoteira.     

Schwalbach representou e consagrou uma época importante para o teatro de 

revista em Portugal. Introduziu na revista o “espírito vicentino e a ideia patriótica”, 

sendo os figurinos de algumas das suas revistas desenhados pelo único Rafael Bordalo 

Pinheiro
282

. A estrutura das suas revistas não difere muito das de Sousa Bastos, no 

sentido em que reveste alegoricamente as figuras e os quadros, tem um propósito 

moralista e reaccionário, mais vincado depois da implantação da República, conferindo 

às suas obras alguma modernidade
283

.   

 A Bisbilhoteira foi escrita em três dias, sendo uma sátira “da mais nobre 

linhagem, nasce de situações e não de trocadilhos de palavras – o género mais pobre da 

comédia”
284

. Mesmo assim, nesta peça, Eduardo Schwalbach acabou por descuidar 

alguns pormenores, como a desvalorização de alguns personagens, tanto no “colorido 

literário como na realização técnica”
285

. A peça foi representada pela primeira vez em 

Abril de 1900
286

. 

“O Eden deu-nos «O Chico das Pêgas» em reprise. Da peça, a critica foi ha muito 

feita e ha muito o grande Schwalbach afirmou as suas qualidades. Ficou celebre o acto 

do pateo das Osgas”
287

. Esta opereta foi representada pela primeira vez em 1911, com 

Nascimento Fernandes, Alegrim, Carlos Machado, entre muitos outros actores. A 

produção musical ficou a cargo de Filipe Duarte. A par desta parceria, Amarelhe realiza 
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uma caricatura, na qual Schwalbach alto, de fato, com o seu grande nariz característico 

e as pernas magras e alongadas, fuma o seu cigarro ao lado de Filipe Duarte, que 

também fuma, vestido de mulher e muito mais baixo que o escritor
288

.  

 O autor censurava a vida burguesa, fazendo desta um dos seus temas 

primordiais. A peça Os Postiços é exemplo relevante desta temática. Foi representada 

em Março de 1909 por grandes nomes do Teatro, como Ângela Pinto, Augusto Rosa e 

Chaby Pinheiro
289

. A revista O Ovo de Colombo foi apresentada em 1917, enquanto Dia 

de Juízo foi representada pela primeira vez em 1918.  

 

4.2.2. Adelina Abranches 

 

 Adelina Abranches nasceu a 15 de Agosto de 1866, na cidade de Lisboa, 

estreando-se apenas com cinco anos numa companhia espanhola, Os Meninos grandes, 

de Henrique Gaspar, no Teatro D. Maria. Matriculou-se com 11 anos no Conservatório 

de Lisboa, embora cedo tenha desistido do curso devido à sua rebeldia e feitio 

indisciplinado, de quem não obedecia a regras estabelecidas. Era ainda muito pequena 

quando o velho actor Theodorico, ao ouvir várias histórias hilariantes da pequena 

Adelina, a indicou para o papel numa peça em que precisavam de uma criança. A partir 

daí entrou em várias peças, apesar da sua traquinice deixar os empresários com a 

paciência por um fio
290

.  

 Passou por inúmeros teatros em Lisboa, desde o da Rua dos Condes ao Príncipe 

Real. Por sua vez, os seus primeiros êxitos tiveram lugar no Teatro do Rato, em 1882, 

com Maria da Fonte e O Tipógrafo
291

. Mais tarde casou com o empresário Luís Ruas, 

de quem teve dois filhos, a célebre actriz Aura Abranches e Alfredo Ruas. Afirmou-se, 

ainda, no Teatro do Príncipe Real, entre melodramas e as revistas do ano.  

 Em 1902, depois de se separar do marido, ingressou na empresa Rosas & 

Brazão, no Teatro D. Amélia, estreando-se com a peça Uma anedota, onde se manteve 

até 1910. Adelina destacou-se, até esta data, em inúmeras interpretações, em peças quer 

portuguesas, quer estrangeiras, como Rosa Enjeitada, de D. João da Câmara, 
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Ressurreição de Tolstoi, Gaiato de Lisboa, As Pupilas do Sr. Reitor
292

. 

 Na temporada de 1911-12, Adelina segue para o Teatro República
293

, 

regressando ao Teatro Nacional em 1917, depois de aparições em outros teatros da 

capital, e depois de algumas tournées ao Brasil. Durante a sua restante digressão pelo 

teatro, destacou-se em muitas mais peças, desde o drama até à farsa, como O Lodo, 

Fogo Sagrado, O Domador de Sogras, O Gebo e a Sombra, e a memorável 

interpretação em A Bisbilhoteira, da qual Amarelhe fez uma caricatura
294

. Esta peça de 

Eduardo Schawalbach foi interpretada em 1934, no Teatro Variedades, pertencendo 

Adelina, na temporada anterior e nas seguintes, à Companhia Rey Colaço – Robles 

Monteiro
295

. 

 O portrait-charge pretende exaltar determinada figura e não denegrir a sua 

imagem. Este é “o esquema dum semblante, qualquer coisa como a forma algébrica 

duma personalidade”
296

. No entanto, algumas pessoas não concordam, nem aceitam a 

visão do artista de si próprios, como foi o caso de Adelina Abranches. A actriz, à 

semelhança de Cecil Sorel, não viu com agrado uma caricatura que Amarelhe terá feito 

dela, onde exagerava os seus traços fisionómicos. Assim, ela retorquiu perante o 

desenho:  

“Que eu era feiasinha de nascença,/  há muito tempo já que bem sabia!.../ mas 

que afirmem, convictos, que esta harpia,/ é estupenda, flagrante de par’cença/ 

co’a minha pobre cara deslavada,/ sinceramente… não me agrada nada!/ E 

parece-me incrível que um fedelho/ sum caricaturista, divisasse/ e, firme, 

desenhasse/ defeitos que eu julgava ninguém ver!/ E só eu perceber/ quando, a 

sós, me examino bem ao espelho…”
297

.    

 

Adelina Abranches era uma mulher de porte pequeno e com figura magra, “com 

a sua cara estranha, algo clownesca, onde o nariz sobressaía e os pequenos olhos 

faiscavam”
298

, mas ao que tudo indica era irrequieta e tinha uma personalidade 
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tempestuosa. O portrait-charge da actriz na De Teatro Caricatural faz jus à sua 

elegância e aos preceitos da caricatura
299

.  

Amarelhe exagera os traços fisionómicos do seu rosto, que se encontra 

desenhado de perfil. O corte de cabelo é curto e ruivo, caracterizado por uma franja 

ligeiramente levantada. O mais chamativo nas caricaturas de Adelina, quer sejam de 

Amarelhe, ou de outros artistas, é o seu nariz saliente e as grandes narinas. Na caricatura 

da actriz, publicada na revista De teatro, esta característica é de igual modo salientada 

pelo artista, embora ali lhe tenha mudado ligeiramente o cabelo e a expressão
300

.  

Amarelhe revela no portrait-charge alguma “altivez” por parte da retratada, 

demonstrando através das linhas do rosto e do pescoço a idade avançada da actriz. Esta 

expressão briosa possivelmente patenteia os anos de experiência em palco que esta por 

essa altura já acusava.  

O olhar é fixo, com linhas bem vincadas, assim como o sorriso que esboça, o 

qual salienta ainda mais as linhas da face já enrugada. O seu corpo pequeno está 

revestido com uma saia e uma blusa sobreposta por um casaco largo, verde e branco, 

que combina com a restante toilette. A saia deixa ver os tornozelos, como a moda 

começava a ditar nos anos 20, e os sapatos eram provavelmente de verniz preto, devido 

aos brilhos que o artista tão bem soube imitar. A mão direita descaía-lhe levemente 

sobre o peito, denunciando a atitude altiva, enquanto a mão esquerda vinca-lhe 

docemente o quadril. As mãos, como já é característico de Amarelhe, são definidas por 

linhas suaves e elegantes.  

Como pano de fundo, Amarelhe criou uma cortina volumosa de tons claros e 

uma lupa segura por uma mão, que pode ter várias conotações, embora nos pareça ser 

relativa à sua pequena estatura. “Um paradoxo da scena,/ pois não temos no paiz,/ 

nenhuma actriz mais pequena/ que esta grande actriz”
301

. Este fundo é constituído por 

um rectângulo que não segue toda a figura, acabando, sensivelmente, à altura dos seus 

joelhos. Assim, como em muitos outros desenhos, este fundo rectangular serve para dar 

profundidade à figura, fazendo-a destacar-se do plano bidimensional.    

 Num desenho a carvão e tinta-da-china, Amarelhe aplaude literalmente o 
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desempenho de Adelina Abranches na peça O homem e os seus fantasmas
302

, 

interpretada em Dezembro de 1926, quando a actriz fazia parte da Companhia Berta de 

Bivar – Alves da Cunha. As feições de Adelina são iguais às restantes caricaturas, 

embora nesta a actriz esteja a voar, como se fosse um fantasma, com uma estrela como 

pano de fundo
303

.  

 Podemos ainda destacar outra caricatura de Adelina Abranches, não pela 

semelhança ou pelo exagero fisionómico presente nas anteriores, mas sim relativamente 

à técnica. A caricatura refere-se à sua participação na comédia musicada A Cova da 

Piedade
304

. Amarelhe utiliza tinta-da-china de uma forma magnífica, reforçando os 

traços fisionómicos com pequenas linhas que conferem ao rosto tridimensionalidade, 

bem como um apreciável efeito de claro-escuro. O cabelo ondulante, as linhas das 

rugas, tudo é acentuado consoante os traços com mais ou menos espessura. 

 

4.2.3. Eduardo Brazão 

  

 Eduardo Joaquim Brazão nasceu em Lisboa a 6 de Fevereiro de 1851 e faleceu 

em Maio de 1925, ano seguinte à publicação da sua caricatura na De Teatro 

Caricatural. O actor estreou-se no Teatro do Príncipe Real, passando pelo Trindade, 

seguindo-se ao Ginásio, prosseguindo para várias digressões ao Brasil
305

. Foi 

considerado o grande actor da cena portuguesa, tendo todas as qualidades cénicas 

indispensáveis a um grande profissional, a “figura, a voz, o gesto”
306

. Conseguiu 

triunfar no seu tempo perante actores de grande índole e talento como João e Augusto 

Rosa, Joaquim d’Almeida, principalmente devido ao seu constante estudo e dedicação, 

bem como pela paixão e talento inato para a profissão que escolhera.  

 Destacou-se no drama histórico como D. Fernando na peça Leonor Telles, como 

Afonso de Albuquerque, e ainda como D. Fuas, em Alcácer-Quibir. Destacou-se com as 

personagens de Hamlet e Othelo, bem como na alta e na baixa comédia, no Marquês de 
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Villemer e no Bibliotecário, respectivamente
307

. 

 De 1874 a 1877 fez parte da companhia teatral que funcionou no Teatro do 

Ginásio, na qual pertence além deste, Joaquim de Almeida e Emília dos Anjos. Mais 

tarde, formou com os irmãos Rosas, a companhia Rosas & Brazão, à qual foi atribuída a 

exploração do Teatro Nacional, em 1880. Esta companhia, que começou por se chamar 

Brazão, Rosas e C.ª, era inicialmente constituída por Rosa Damasceno, Virgínia, Emília 

dos Anjos, Emília Cândida, Carolina Falco, Augusto e João Rosa, o próprio Brazão, 

Joaquim De Almeida, Pinto de Campos e Augusto Antunes, aos quais se juntaram 

muitos outros nas sucessivas temporadas
308

. Foi uma das companhias mais concisas e 

numerosas de todos os tempos na história do teatro português, embora, em 1898, se 

tenha dividido. Brazão, juntamente com tantos outros passou para o Teatro D. Amélia, 

tendo regressado ao Nacional, em 1905. Antes de pertencer à empresa com os Rosas, 

Brazão principiou a empresa Brazão, Biester & Companhia, iniciada em 1876. 

 Depois de ter consagrado sucessos como Othello e Duque de Viseu, Eduardo 

Brazão entrou em cena como Hamlet, em 1888. Esta personagem, caracterizada pelo 

“gibão negro” e espada de ferro, afirmava Brazão no teatro português, como absoluto 

actor trágico
309

. É esta personagem que Amarelhe retrata na caricatura publicada no 

primeiro número da De Teatro Caricatural
310

. A figura, com o seu “gibão preto”, 

caracteriza-se pela espada e pela caveira que ostenta na mão esquerda, sendo que a 

direita apresenta um outro retrato de Eduardo Brazão bem maior e em primeiro plano. A 

figura de Hamlet é esguia, sobressaindo apenas o longuíssimo e fino braço direito
311

. 

 O retrato de Eduardo Brazão, em primeiro plano, demonstra uma expressão 

calma e séria, que olha para o horizonte e não para o espectador. O actor já com uma 

certa idade, vindo a falecer poucos meses depois da publicação do mensário, é 

representado calvo, com algum cabelo branco nas laterais da cabeça, e com as suas 

grossas sobrancelhas, também brancas. O que mais se salienta nesta caricatura são as 

“sobrancelhas trágicas”
312

 do actor, que o eram, efectivamente, na realidade. O seu rosto 
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magro contém as linhas provenientes da sua idade, bastante vincadas.  

 Os seus olhos azuis combinam com o seu fato e a gravata borboleta, 

contrastando com o vermelho da cortina como pano de fundo. A figura de Hamlet, mais 

pequena ainda cabe dentro do quadrado que contém a cortina, enquanto o retrato, em 

primeiro plano, sobressai e ultrapassa a linha do quadrado, de forma a criar o efeito de 

tridimensionalidade. 

Numa entrevista a Eduardo Brazão perguntaram-lhe como conseguia tamanho 

prestígio perante o público e ser o ilustre artista que se tornou, ao que o actor respondeu 

em sucintas mas certeiras palavras: “Não indo a cafés, não intrigando, não dizendo mal 

de ninguém, - e estudando, estudando muito, estudando sempre…”
313

. 

 

4.2.4. Júlio Dantas 

 

 O famoso autor Júlio Dantas nasceu na cidade de Lagos, a 19 de Maio de 1876, 

vindo a falecer em Lisboa, no ano de 1962
314

. Foi inúmeras vezes, ao longo da sua 

carreira de poeta, cronista e dramaturgo, criticado pela sua literatura dita conservadora, 

como é o exemplo do Manifesto Anto-Dantas e por extenso, escrito por Almada 

Negreiros. Predominou, na sua obra literária, o tema do amor e do heroísmo, tendo-se 

destacado como dramaturgo, apesar de ser licenciado em Medicina. Embora o escritor 

nunca tenha tentado superar e inovar o drama histórico oitocentista, nem o naturalismo, 

registou-se uma excepção. Júlio Dantas incluiu no texto Crucificados a temática da 

homossexualidade, na qual dois protagonistas se relacionam. Após uma tumultuosa 

estreia, Júlio retira a peça de cena, alterando-a
315

.  

Na caricatura de Júlio Dantas, publicada no número dois do mensário De Teatro 

Caricatural
316

, Amarelhe escreve nos livros que estão pousados na mesa, quatro 

grandes sucessos escritos pelo dramaturgo: A Severa, A Ceia dos Cardeais, O 

Reposteiro Verde e Rosas de todo o Ano.     

 De todas as peças de Júlio Dantas, A Severa foi, sem dúvida, a que obteve mais 

                                                 
313

 “Os nossos actores – Eduardo Brazão”. Ilustração Portugueza. Série II, n.º 3. Lisboa, 12 de Março de 

1906, p. 80. 
314

 REBELLO, Luiz Francisco – Dicionário do Teatro Português. Vol. 1, p. 223. 
315

 REBELLO, Luiz Francisco – Três espelhos, p. 200. Luiz Francisco Rebello relembra que o tema já 

havia sido tratado alguns anos antes, “ainda que sob o signo da «patologia social» e da «diátese aberrativa 

hereditária», dez anos antes, no romance de Abel Botelho O Barão de Lavos (1891)”. 
316

 De Teatro Caricatural. Ano 1, série I, n.º 2. Lisboa: Propriedade da Empresa da Revista “De Teatro, 

Ld.ª”, Janeiro de 1925. Ver Vol. 2 – Apêndice Iconográfico – Fig. 36, p. 25.   



Américo Amarelhe 

O impressivo artista da caricatura teatral 

92 

 

sucesso. O autor consegue dar nesta peça “sonante como verso, as figuras tipicas de 

uma epoca, dentro de um drama admiravelmente conduzido, técnicamente perfeito, de 

todas as epocas, onde ha festas, sol e toiradas, a par de baixesas, infortúnios e desgraças, 

onde ha rendas, brocados e sedas de infantas e marquesas, a par dos pobres farrapos dos 

viventes da viela e do lupanar, onde ha alegria, mocidade e encantos, a par da dôr, da 

fome, da desgraça… do fado”
317

. A estreia da peça aconteceu a 25 de Janeiro de 1901, 

no Teatro D. Amélia, com Ângela Pinto como protagonista, tendo sido repetida 

posteriormente inúmeras vezes e até mesmo adaptada cinematograficamente, 

constituindo o primeiro filme sonoro em Portugal, realizado por Leitão de Barros em 

1931
318

.  

 A Ceia dos Cardeais foi interpretada pela primeira vez em 24 de Março de 1902, 

por Augusto, João Rosa e por Eduardo Brazão, os três únicos personagens
319

. Esta peça, 

tal como muitas outras, foi repetida várias vezes nos palcos portugueses por diversos 

actores distintos, inclusive pela companhia Amélia Rey Colaço – Robles Monteiro. Esta 

peça “atingiu em Portugal tiragens elevadíssimas e algumas das suas réplicas […] 

entraram no repertório de citações correntes da pequena e média burguesia”. Foi, 

igualmente, representada inúmeras vezes em Itália
320

, tal como A Severa, que foi 

traduzida para várias línguas e representada em vários países. 

  Júlio Dantas escreveu a peça Rosas de todo o Ano, propositadamente para as 

provas finais do curso de Maria Matos no Conservatório Real de Lisboa, onde ganhou o 

primeiro prémio
321

. A comédia foi estreada em 1907, no Teatro D. Amélia
322

. Por seu 

lado, O Reposteiro Verde estreou no Teatro Nacional a 5 de Dezembro de 1912, com 

interpretações de Lucinda do Carmo, Joaquim Costa, entre muitos outros
323

.   

“Julio Dantas: - tem tanta verdade, que chega a ser cruel nos detalhes. Casaca de 

punhos de renda, saltos vermelhos nuns sapatos á Luiz XV, atitude de bichinho da sêda 
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e profundas olheiras rôxas. Como fundo um «Reposteiro Verde»”
324

. Assim é descrito o 

portrait-charge executado por Amarelhe. Efectivamente o ambiente e a figura 

remontam em alguns aspectos ao século XVIII. O traje da figura contém algumas 

misturas que juntam o século XVIII com a contemporaneidade do artista. Nitidamente, 

os punhos com folhos e os sapatos de verniz são originários do século XVIII, 

relembrando Luís XV. No entanto não só o traje nos remonta a épocas anteriores, como 

também a mesa, cujas pernas têm o formato do mobiliário francês do século XVIII, 

como a própria cadeira, ainda que não tão elaborados quanto os originais da época. Esta 

comparação que Amarelhe fez, ao integrar Júlio Dantas num contexto histórico, está 

relacionada com a vertente dos dramas históricos que o escritor seguiu.  

 Em cima da mesa encontram-se os livros que já referimos, assim como um 

tinteiro e uma pena. O dramaturgo encontra-se sentado de pernas cruzadas a fumar o seu 

cigarro. Deste sai um fumo que se transforma numa mulher, como se de um fantasma se 

tratasse. Esta parece cantar ou assobiar, tal como outra que aparece por trás da cadeira.  

 Amarelhe conseguiu transmitir o seu dom de semelhança ao captar o essencial 

fisionómico do dramaturgo e os aspectos simbólicos que levam o espectador a associar 

logicamente quem está retratado. O bigode com pontas levantadas sem deixar ver a 

boca, e o monóculo, são duas características essenciais que marcam o escritor. Os olhos 

encontram-se com olheiras bem marcadas, enquanto as sobrancelhas são negras, 

espessas e descompostas, com pêlos a sobressair para além da linha natural. Igualmente 

das orelhas e das narinas saem longos pêlos, nomeadamente da orelha direita, que, por 

sinal, não se vê, a não ser a quantidade de pêlos que dela sobressai. Também as mãos 

têm pêlos espetados, como já é habitual nos desenhos de Amarelhe, assim como são 

desenhadas com extrema delicadeza, revelando movimentos suaves. Os dedos mais 

pequenos estão ambos levantados revelando a sua “nobreza”. Este é, sem dúvida, o 

retrato caricatural mais complexo de todas as publicações do mensário. O fundo é 

constituído por uma grande cortina em tons de verde que, tal como diria a descrição de 

O Primeiro de Janeiro, possivelmente refere-se ao “Reposteiro Verde”. 

 

4.2.5. Maria Matos e Mendonça de Carvalho 

 

Maria Matos iniciou a sua carreira no papel de uma velha dama, no Teatro 
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Nacional. “É curioso que uma rapariga nova, atraente, espirituosa e culta, não tivesse 

duvida em mascarar-se de velha, de senhora de idade, para iniciar a sua carreira de 

artista, quando ha, (houve, pelo menos), uma dúzia de velhas que ainda querem, ou 

queriam, fazer de meninas, no teatro”
325

.  

 Em 1907, concluiu o curso do Conservatório Real de Lisboa, onde ganhou o 

primeiro prémio da Arte de Representar
326

. Estreou-se em seguida no Teatro D. Maria, 

na peça Judas, fazendo parte da sociedade que explorava o teatro em 1908, ao lado de 

Brazão, Ferreira da Silva e Adelina Abranches. 

Foi reconhecida no meio teatral pela sua sensibilidade, emotividade e 

inteligência soberbas. “Em seguida vem a imaginação, os dons comicos ou tragicos e 

tudo isso sobre um plano de humanidade real, porque quem estuda assim, é obrigado a 

fazer brotar tudo de si próprio”
327

. Distinguiu-se, então, nas peças o Senhor Roubado, 

Primo Bazilio, A inimiga e a Sombra, de Niccodemi e Mr. Alfonse. 

Em 1913, casou-se com o actor Francisco Mendonça de Carvalho, de quem teve 

uma filha, Maria Helena, que também veio a ser actriz. Constituiu com seu marido uma 

Companhia, instalando-se no Teatro do Ginásio, onde permaneceram longos anos, com 

repertório preferencialmente de autores portugueses, alternando entre a farsa e a baixa 

comédia. Em 1940, foi nomeada professora do Conservatório, pedindo demissão em 

1945. Foi também primorosa no cinema, onde participou em fitas de muito sucesso 

como As Pupilas do Senhor Reitor, de Leitão de Barros, em 1935; O Costa do Castelo, 

em 1943, A Menina da Rádio, entre muitas outras
328

.  

 Por seu lado, Francisco Mendonça de Carvalho nasceu no Porto, a 8 de 

Dezembro de 1882
329

. O Rei Maldito, peça de Marcelino Mesquita, foi a sua estreia, em 

1905, no Teatro Águia de Ouro. Entre 1908 e 1911 ingressou no Teatro Nacional, no 

qual interpretou D. Dinis, da peça Leonor Teles
330

.   

Antes de prosseguir para o Teatro do Ginásio com Maria Matos, Mendonça de 
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Carvalho passou pelo Teatro da República. Além de ter sido um dos mais alegres 

artistas da sua época, foi também reconhecido pela sua inteligência e carácter. 

Distinguiu-se em peças como As Pupilas do Sr. Reitor, Conspiradora e Primo Bazílio. 

Apesar das inúmeras interpretações notáveis, sendo “creações de um colorido 

inexcedível, desenhadas com mão de mestre”, com grande honestidade, Mendonça de 

Carvalho manteve uma carreira discreta. Maria Matos teve sempre papel primordial 

tanto na vida pessoal, como na Companhia que constitui com o marido
331

.  

 Silva Tavares descreve o portrait-charge da De Teatro Caricatural
332

, da 

seguinte maneira: “Maria Matos: - Parece que acaba de descer do comboio, numa das 

paragens forçadas da sua eterna tournée pelas províncias. Arrasta comsigo Mendonça de 

Carvalho, feito menino, vergado ao peso dum montão de lápides, que transporta debaixo 

do braço”
333

. Maria Matos está representada ao lado de Mendonça de Carvalho, ambos 

em movimento, provavelmente devido à azáfama das suas vidas teatrais e à tournée que 

andavam a fazer pelas províncias. É, sem sombra de dúvida, uma caricatura 

interessantíssima, com uma mensagem implícita. Maria Matos é nitidamente maior que 

o marido, que se encontra como uma criança agarrada à sua mãe, pelo facto da actriz ser 

a líder da relação, bem como da companhia. 

O facto de Maria Matos estar com ar de zangado e com uma atitude autoritária, 

demonstrada através do seu dedo indicador levantado, demonstra a função de liderança 

que mantinha, parecendo quase uma mãe a ralhar com o filho. Por sua vez, Mendonça 

de Carvalho está sorridente, aceitando a sua condição. Este carrega uma série de lápides 

debaixo do braço pequeno, semelhante ao restante corpo. Está bem vestido, de fato e 

gravata, e usa um chapéu de palha com um laço negro. Destaca-se no seu rosto de perfil 

os seus olhos azuis e um leve sorriso que esboça.   

Independentemente de ser nesta situação ou noutra, Amarelhe retratou 

constantemente Maria Matos com uma feição séria, apesar da sua veia de comediante. 

Nesta imagem a actriz veste uma saia que deixa ver os tornozelos, uma blusa branca e 

um casaco cor de mel de onde sobressaem os punhos brancos da blusa. Os sapatos são 

negros de verniz e de salto alto. Enverga um chapéu de onde sai uma pena, cujas fitas 

acabam num laço atado ao pescoço, de modo a prendê-lo. O seu rosto denota uma 

expressão séria e uma atitude zangada, demonstrada pelos olhos, pelos lábios cerrados e 

                                                 
331

 REBELLO, Luiz Francisco – Dicionário do Teatro Português. Vol. 1, p. 133. 
332

 De Teatro Caricatural. Ano 1, série I, n.º 2. Lisboa: Propriedade da Empresa da Revista “De Teatro, 

Ld.ª”, Janeiro de 1925. Ver Vol. 2 – Apêndice Iconográfico – Fig. 37, p. 26.   
333

 TAVARES, Silva – “A exposição Amarêlhe no S. João constituiu um grande sucesso artístico”. 



Américo Amarelhe 

O impressivo artista da caricatura teatral 

96 

 

pelo pescoço contraído e enrugado. O lábio inferior é muito mais saliente que o outro, 

enquanto o nariz é comprido, saliente e relativamente volumoso.    

 

4.2.6. José Ricardo 

 

 Em Lisboa, a 9 de Fevereiro de 1860 nasceu o actor José Ricardo. Este pisou 

pela primeira vez um palco nacional para interpretar a peça Morgadinha de Valflor, com 

apenas nove anos, no Teatro D. Maria, fazendo apenas uma pequena rábula. No entanto 

começou a sua vida artística no Porto, onde permaneceu por vinte e quatro anos como 

ensaiador e actor. Seguiu, então, para a capital dirigindo o Teatro da Trindade, o 

Príncipe Real
334

 e o da Rua dos Condes
335

. Foram inúmeras as peças em que entrou, 

embora Roque da Fonseca destaque dois papéis que o celebraram: o Tio Gaspar, em 

Sinos de Corneville e o protagonista de Centenário
336

. É indiscutivelmente um actor 

versátil, capaz de representar em dias seguidos dramas e comédias. 

Passou algumas vezes pelo Brasil, chegando a formar companhia com Palmira 

Bastos para uma dessas tournées. Maximiliano de Azevedo escreveu propositadamente 

duas comédias para ele: Paulo e As Duas Crianças
337

. Destacou-se em muitas mais 

interpretações de comédias como Raffles, Rei da Gafanha e Os Postiços.    

 Amarelhe publica, no segundo número do mensário do qual era director artístico, 

uma caricatura de José Ricardo, em Janeiro de 1925
338

. Em Agosto do mesmo ano, o 

actor acaba por falecer com sessenta e cinco anos de idade. Amarelhe soube exagerar 

nitidamente os seus traços fisionómicos, conferindo-lhe uma “expressão hílare”
339

. O 

fundo da caricatura, ao contrário das restantes, é branco com uma pequena faixa 

amarela de forma a contrastar e fazer sobressair a figura. 

 O actor está vestido com um fato castanho, cujo casaco é mais comprido atrás e 

parece relativamente justo, visto que o único botão que o aperta parece repuxado. Por 

dentro, veste uma camisa, um colete branco e uma gravata às riscas preta e verde, que 

combina com o lenço branco e verde no bolso do casaco. No primeiro botão do colete 
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está pendurado um monóculo.  

 As rugas do rosto, provenientes da idade, estão exageradas através do jogo 

complexo de claro-escuro e de linhas que preenchem quase todo o rosto do actor. Este 

franze as linhas da testa, levando-o a ter uma expressão de espanto e desconfiança, que 

fazem os olhos ficarem quase cerrados. As sobrancelhas curvas, que acompanham o 

movimento da testa, quase formam um círculo completo com as olheiras muito 

vincadas, igualmente escuras. O nariz comprido e pontiagudo é exagerado bem como as 

orelhas, das quais saem pêlos do interior. A boca está esticada devido ao característico 

charuto que fuma. O cabelo tem inúmeras falhas, caindo umas pontas sobre a testa.  

 Outras caricaturas do actor, feitas pelo caricaturista, demonstram as mesmas 

características, como as demais linhas no rosto, as olheiras fundas e o típico charuto na 

boca. Uma caricatura realizada apenas a tinta-da-china representa o actor com as 

mesmas semelhanças fisionómicas das restantes, embora o traço de Amarelhe seja 

completamente distinto. O desenho é realizado à base de linhas em sentidos opostos que 

conferem efeitos visuais, de claro-escuro, sem a utilização da mancha preenchida, a não 

ser no fundo completamente negro que contorna a figura. As sobrancelhas unem-se por 

completo às olheiras vincadas, cuja escuridão é obtida através de linhas grossas 

sobrepostas. A boca é ainda mais larga, ligando-se a outras linhas do rosto
340

. 

 

4.2.7. Ester Leão 

 

 A 31 de Janeiro de 1895, em Gavião, nasceu a futura actriz Ester Leão, filha do 

primeiro governador civil de Lisboa depois da implantação da República, Eusébio Leão. 

Ester estreou-se no Teatro República, a 14 de Fevereiro de 1913, sob o pseudónimo de 

Ester Durval, na representação da peça O Assalto, ao lado do grande actor Augusto 

Rosa, seu mestre. Permaneceu algum tempo afastada do meio teatral devido ao 

temperamento irrequieto, voltando mais tarde para o Teatro Nacional com o seu 

verdadeiro nome, estreando-se com a peça Maria Isabel
341

.  

 Passou, entretanto, para o Politeama em 1922, integrando a companhia Rey 

Colaço – Robles Monteiro
342

, e voltou para o Nacional por duas épocas, 1923-24 e 

1925-26. Em 1925, foi convidada para a Companhia de Alfredo Cortez, no Teatro 
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Avenida, onde actuava nos meses de Verão. Depois de passar por outros teatros, na 

época de 1931-32, organiza a sua própria companhia no Teatro do Ginásio e, mais tarde, 

com Ilda Stichini, Alexandre de Azevedo, Clemente Pinto, Irene Isidro e Alves da 

Costa, organiza outra companhia no Teatro de São Carlos, apenas com textos de autores 

portugueses
343

. Destacou-se em inúmeras peças, como Alcácer-Quibir, A Severa de 

Júlio Dantas em 1924
344

, Uma história de Boneca, Deus lhe pague com Procópio 

Ferreira, entre muitos outros. Seguidamente foi para o Brasil onde foi professora da 

Escola da Arte de Representar
345

.   

Em 1925, Ester Leão representava um dos papéis principais da peça O Desejo, 

de Pierre Wolff, traduzida por José Sarmento. A actriz, então societária da companhia 

do Teatro Nacional, viajaria para Angola para apresentar a peça, na qual tinha um dos 

papéis principais. Dias depois, Ester apresentou, pela mão de alguém, um atestado 

médico, referindo que esta sofria de uma astenia, doença que a faria ficar quarenta e 

cinco dias de repouso. Perplexa com o sucedido, a Sociedade artística substituiu-a por 

Ilda Stichini. Assim, como refere João Florindo, este episódio ficou conhecido como a 

“fuga de Ester Leão”
346

. A apresentação deste atestado estava relacionada com o facto 

de Ester Leão ter ido para África fora dos preceitos da lei e sem licença, levando Silva 

Tavares a demitir a actriz do seu cargo de societária do Teatro Nacional, bem como da 

sua função de representar em teatros portugueses durante três meses. Em tournée 

“representou A Anedota de Marcelino Mesquita, em São Tomé e Príncipe, onde foi 

muito amada pela população de raça negra, que via nela uma deusa, tal era o seu 

encantamento”
347

. 

Amarelhe soube aproveitar este episódio e caricatura-lo da melhor maneira. Na 

revista De Teatro, Amarelhe elabora uma caricatura intitulada “O caso de Ester 

Leão”
348

, na qual representa a actriz muito bem vestida e numa pose altiva, num 

pequeno barco, chegando a uma praia, onde é recepcionada por uma criança de raça 

negra que lhe estende os braços.  

O mesmo episódio foi retratado pelo caricaturista no mensário De Teatro 

                                                 
343

 REBELLO, Luiz Francisco – Dicionário do Teatro Português. Vol. 1, p. 428. 
344

 Fizeram o papel de Severa inúmeras actrizes, desde Ângela Pinto, a já referida Palmira Bastos, Palmira 

Torres, Adelina Abranches, Amália Rodrigues, entre muitas outras.  
345

 REBELLO, Luiz Francisco – Dicionário do Teatro Português. Vol. 1, p. 428. 
346

 FLORINDO, João M. A. – Ester Leão – uma actriz da República, p. 40. 
347

 FLORINDO, João M. A. – Ester Leão – uma actriz da República, p. 41. 
348

  De teatro: revista de teatro e música. Ano 3, série V, n.º 27. Lisboa, Dezembro de 1924, p. 26. Ver 

Vol. 2 – Apêndice Iconográfico – Fig. 63, p. 39.   



Américo Amarelhe 

O impressivo artista da caricatura teatral 

99 

 

Caricatural, em Fevereiro de 1925
349

. Nesta caricatura Ester Leão é representada na sua 

característica altivez e imponência. Trajada com um vestido vermelho e um casaco 

preto, com pêlo felpudo branco nas mangas e na gola. A mão esquerda, coberta com 

uma luva branca, segura uma pequena carteira às riscas amarelas, brancas, vermelhas e 

verdes, que condizem com a faixa do chapéu preto que tapa quase todo o cabelo ruivo e 

curto. O rosto desenhado a três quartos denota uma pele clara, cujas faces estão quase 

totalmente cobertas por uma grande quantidade de rouge. É, nitidamente, uma mulher 

bonita, com olhos e pestanas grandes. As sobrancelhas são negras e bem desenhadas, 

enquanto o nariz é fino, pequeno e empinado. A boca é igualmente pequena e os lábios 

pintados de vermelho vivo. O longo pescoço esticado e a cabeça erguida, o olhar no 

horizonte e a roupa que traja demonstram a sua aristocracia, elegância e imponência.  

Devido ao episódio que sucedeu, Amarelhe desenha, juntamente com “Ester 

Leão, oportuna e real”
350

, uma criança de raça negra. Esta levanta a cabeça para olhar a 

actriz, com uma expressão deveras contente, com um grande sorriso e os olhos 

arregalados, levantando as suas mãos para aplaudir a actriz. Esta, por sua vez, não olha 

para a criança e apenas estende a mão sobre a sua cabeça, mas sem lhe tocar.  

Amarelhe concretizou uma caricatura geométrica de Ester Leão, onde demostra 

a sua mestria como caricaturista, digna de um lugar de destaque na história da arte da 

caricatura em Portugal. O rosto da actriz está desenhado de perfil, totalmente 

caracterizado por linhas, figuras geométricas e angulosas, sem nenhuma linha curva. 

Tudo parece recortado e desenhado com régua, de tão linear que são todas as partes 

constituintes. O cabelo parece ter sido recortado em vários ângulos, sendo a franja 

constituída por várias linhas, o olho por dois triângulos, assim como a narina e a orelha. 

O rouge da face é mais escuro e em forma de octógono, e até o sinal é um quadrado 

negro. O queixo é pontiagudo e a sobrancelha constituída por uma linha quebrada em 

vários pontos. O pescoço é de igual modo comprido e a pose da actriz é mais uma vez 

majestosa. O fundo da caricatura é caracterizado pela sobreposição de vários planos de 

diversas cores que destacam a figura. É sem sombra de dúvida, uma das melhores 

caricaturas de Américo Amarelhe neste género menos convencional
351

.  
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4.2.8. Chaby Pinheiro 

 

Chaby Pinheiro nasceu a 12 de Janeiro de 1873, em Lisboa. Desde nascença que 

estava ligado ao meio teatral devido à sua descendência. A sua avó materna era tia de 

Eça de Queirós e da mãe de Júlio Dantas, enquanto o seu pai era actor. Começou a sua 

carreira de actor como amador e destacou-se nos monólogos de tal modo que Júlio 

Dantas escreveu para ele o texto Um romance. Segue assim para a companhia Rosas e 

Brazão, em 1896, estreando-se na peça O Tio milhões
352

. Chaby formou uma companhia 

com Aura Abranches e outra com a sua esposa Jesuína Saraiva. Destacou-se em 

inúmeras peças desde A Feira do Diabo, a revista Pão Nosso, O Leão da Estrela, Cama, 

mesa e roupa lavada, à sua última revista Xá bi tudo. 

A caricatura desenhada por Amarelhe para o De Teatro Caricatural refere-se à 

comédia O Conde Barão que esteve em cena no Teatro Politeama, a 30 de Janeiro de 

1918, dirigida pela Companhia Aura Abranches – Chaby Pinheiro
353

. A comédia é da 

autoria da Parceria de Lisboa, Ernesto Rodrigues, Félix Bermudes e João Bastos. Trata-

se de “uma peça despretensiosa, tracejada sem a obrigada observação das classicas 

regras, mas obtendo clara e decididamente o fim a que se propoz e que é: fazer rir. E de 

tal maneira o consegue que, para nada se perder do dialogo tem este de interromper-se 

muitas vezes, nas forçadas paragens dos artistas que as gargalhadas interrompem e que 

os espètadores, em demasia beliscados, já não podem conter”
354

. 

“Os olhos traduzem […] todas as ideias e emoções internas. A máscara gôrda, 

pouco móvel pelo empaste muscular, tira, apenas, do olhar, das rugas naso-frontais e da 

dinâmica da bôca, mais do que alcançam outros havidos em privilégio pelo jôgo 

fisionómico”.
355

 Chaby era caracterizado pelo seu físico avantajado, fazendo com que 

os próprios autores aproveitassem a sua volumetria para os demais papéis que escreviam 

para ele. Ficou célebre a rábula de uma revista, na qual disse: “Mas que culpa tenho eu 

de ser bonito?!”
356

. 

“Chaby Pinheiro: - rotundo, bonacheirão, verdadeiro. A um canto, uma das suas 
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grandes criações: o José Maria do «Conde Barão»”
357

. Assim, descreve Silva Tavares o 

portrait-charge de Amarelhe publicado no mensário
358

. É facílimo reconhecer Chaby 

em qualquer caricatura face ao seu corpo, sempre representado com grande volume. 

Aqui é representado duas vezes, ambas com a mesma volumetria física, mais evidente 

no José Maria, em pequeno tamanho embora desenhado de corpo inteiro, ao contrário 

do seu retrato em primeiro plano, apenas com o rosto evidente.  

O personagem de O Conde Barão é representado de corpo inteiro, muito gordo, 

trajando um fato preto com camisa branca e gravata borboleta. Ao contrário do actor, 

enverga um bigode com pontas levantadas. Este desenho tem como fundo uma cortina 

vermelha, envolta num rectângulo que acaba juntamente com a pequena figura.  

A caricatura de Chaby em primeiro plano demonstra o actor tal e qual o é na 

realidade. Logicamente a sua volumetria foi relativamente exagerada, nomeadamente na 

gordura acumulada no pescoço. O seu rosto é literalmente uma esfera, na qual 

sobressaem os pequenos elementos que constituem a sua face. A orelha é minúscula, a 

boca pequena, assim como os olhos. As sobrancelhas são grossas e felpudas, enquanto o 

nariz é pequeno e redondo. As linhas faciais, que unem o nariz à boca, são bastante 

vincadas. A sua expressão é séria e imponente, apesar da sua veia cómica.  

 

4.2.9. Amélia Rey Colaço 

 

Amélia Scmidt Lafourcade Rey Colaço nasceu a 2 de Março de 1898, em 

Lisboa, proveniente de uma família aristocrática e relacionada com a arte, sendo 

inclusive o seu pai pianista e compositor. A sua infância esteve logicamente ligada à 

música, mas também ao teatro, o que fez desabrochar o seu gosto e vocação para a 

dramaturgia. “Ser actriz era, na Lisboa convencional e burguesa daquele tempo, uma 

profissão considerada imprópria para uma menina da sociedade. Tal não impedirá que 

Amélia cumpra o seu sonho impulsionada não apenas pelo talento mas também pela 

alegria e pela fé, por grande força de vontade, espírito vivo, a par de gosto requintado e 

rara sensibilidade”
359

. Assim, com Augusto Rosa como seu mestre, estreia-se em 1917, 

no Teatro República, hoje S. Luís, em Marianela, peça de Perez Galdós.   
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Amélia era já nos anos 20 detentora de um grande sucesso entre o público e 

entre a crítica, que abismava o meio artístico pelo qual estava rodeada. Devido a esta 

sumptuosidade da actriz, Amarelhe realizou uma caricatura publicada pela revista de 

Teatro, demonstrando a sua “aceleração” face ao repentino sucesso
360

. Neste desenho, 

Amarelhe representa Amélia a conduzir um automóvel, enquanto Robles Monteiro, 

como passageiro no banco de trás, diz para a esposa: “Amélia vae mais devagarinho”
361

. 

Amélia está representada como sempre, muito bem arranjada, com o seu cabelo curto e 

o seu constante e contagioso sorriso. Robles, por sua vez, encontra-se bastante relaxado, 

com o seu monóculo característico e um casaco de pêlo demonstrando a sua elevada 

condição social.   

Relativo ao portrait-charge
362

, publicado em De Teatro Caricatural, assim 

como em todos os outros desenhos que fez da actriz, Amarelhe representa-a elegante, 

com a sua própria “aristocracia loira”363, embora humilde e muito simpática como 

sempre demonstrou ser. Na caricatura, Amélia “lembra uma figurinha de Sévres. 

Elegante, estilizada, curiosa. Como detalhe de boa observação, um filete doirado 

emoldurando o desenho”
364

. 

A actriz encontra-se à frente de duas cortinas com três tonalidades que se abrem, 

apresentando a actriz, quase como se de uma peça de teatro se tratasse. Ao vermos uma 

fotografia de Amélia apercebemo-nos da sua pele clara e das maçãs do rosto salientes 

pela sua vermelhidão. O artista também soube representar o cabelo loiro curto que 

Amélia sempre usou, embora mais encaracolado do que Amarelhe o fez. No entanto, o 

artista captou algo que se realça na figura da actriz, a sua postura. Amélia pousava 

muitas vezes com as costas curvas, o pescoço para a frente e a cabeça algo levantada. 

Esta postura foi igualmente captada na caricatura publicada na De Teatro. Amarelhe 

não esqueceu igualmente o sorriso contagiante a as sobrancelhas arqueadas e descaídas 

da actriz. Amélia segura os óculos redondos e pretos que costuma usar no seu 

quotidiano, apesar de Amarelhe apenas lhe ter conferido uma haste, fazendo alusão ao 

chamado lorgnon, utilizado pelos espectadores nos camarotes dos teatros.  

O desenho é caracterizado pela linha redonda que contorna o corpo da actriz, 
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que por sua vez não é muito definido, ou seja, sem saliências de ossos, ou zonas 

angulosas. A curva das costas assemelha-se à curvatura da mão, cujos dedos terminam 

de forma pontiaguda, estando o dedo mais pequeno esticado, possivelmente relativo à 

sua aristocracia.  

Em 1927, no Sempre Fixe
365

, outra caricatura da actriz pode ser comparada com 

a que estamos a descrever. Amélia aparece mais uma vez à frente de cortinas abertas, 

com um vestido comprido e rodado, o cabelo curto algo esvoaçante, o seu característico 

sorriso, a elegância e as maçãs do rosto muito carregadas relativamente à tez clara. Estas 

são desenhadas com o auxílio de linhas unidas, em substituição à mancha homogénea. 

Amarelhe utiliza constantemente um aglomerado de linhas para preencher determinado 

espaço.  

 

4.2.10. André Brun 

 

André Francisco Brun, de descendência francesa, nasceu em Lisboa, a 9 de Maio 

de 1881, estreando a sua primeira peça, O Tabelião do Pote das Almas, em 1901, no 

Teatro da Rua dos Condes. Naturalizou-se português para poder entrar na Escola Naval, 

mas acabou por ingressar na Escola do Exército, tendo combatido na Grande Guerra em 

França, o que o levou a alcançar o posto de major e inúmeras condecorações
366

. 

Dos seus mais de vinte anos de produção literária saíram inúmeros contos, 

revistas, farsas, comédias, fantasias e uma opereta baseada na obra A Severa, de Júlio 

Dantas. Destas obras destacam-se duas comédias que afamaram o escritor, A Vizinha do 

Lado e A maluquinha de Arroios, “pelo equilíbrio estrutural e pelo bem humorado (e 

acerado) espírito de observação”
367

. A primeira, estreada em cena, em 1913, no teatro 

do Ginásio (palco das farsas portuguesas), com Maria Matos, Mendonça de Carvalho, 

Herminia Silva Alegrim, entre outros
368

. 

As suas comédias, ou seja, a melhor parte da sua obra, “retratam com ameno 

humorismo e uma técnica impecável, a que a lição de Labiche e Feydeau não terá sido 

estranha, os ridículos da pequena e média burguesia lisboeta dos primeiros anos da 
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República”
369

. Destacam-se a farsa O Pinto calçudo e a comédia A vida de um rapaz 

gordo, com Chaby Pinheiro. No teatro de revista, o qual André Brun definiu como “uma 

autêntica tragédia”
370

 sobressaem O Pó de Perlimpimpim, em 1911, Cócorocó, em 

1912, ambas com a colaboração de Ernesto Rodrigues e Félix Bermudes
371

. Em 1926 

publica a sua última obra, O arroz de Quinze, assinada em parceria com João Bastos e 

Félix Bermudes.  

Júlio Dantas retratou André Brun como um homem “alegre, esfuziante, 

vivíssimo, magro como uma faca de cortar papel, adunco como uma perna de cadeira D. 

João V”
372

. Também Amarelhe o retratou no portrait-charge publicado no número 

quatro do mensário
373

. Amarelhe representa André Brun, sentado num monte de livros a 

substituir uma cadeira, a escrever numa folha pousada numa pequena mesa com tampo 

vermelho. O escritor está fardado, de modo a recordar a sua condição de major do 

exército. No lugar de uma pena, André Brun escreve com uma espada que apoia sobre o 

ombro direito. Mantém uma postura muito direita e correcta, apoiando o cotovelo 

esquerdo sobre a mesa. Por sua vez, a mão esquerda, numa atitude delicada, segura 

suavemente a cabeça do escritor, não apoiando por completo, visto que o mesmo 

mantém a cabeça erguida. 

Nos vários livros e folhas espalhados pelo chão, Amarelhe faz referência às 

revistas, às comédias, aos contos escritos pelo autor, assim como a algumas obras 

específicas como A Vizinha do Lado, da qual já referimos como uma das suas principais 

obras, Os Meus Domingos e Praxedes. A última, verdadeiramente intitulada Praxedes, 

mulher e filhos, é uma ficção de 1916, onde refere o “cadastro de uma família 

lisboeta”
374

. Amarelhe possivelmente se referiu à obra teatral A revista Praxedes, 

estreada em 1922, no Teatro S. Luís. Por sua vez, Os meus Domingos são a reunião de 

várias crónicas que escrevera para o Diário de Notícias
375

. 

A cabeça exagerada em relação ao corpo combina com o exagero de algumas 

características como as orelhas, o lábio inferior e o nariz. Das orelhas grandes, saem 

pêlos igualmente grandes, assim como na mão esquerda. As sobrancelhas redondas e 

negras encimam os olhos pequenos. O nariz é adunco e exagerado, enquanto o lábio 
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superior quase não é perceptível, contrastando com o lábio inferior muito mais carnudo 

e vermelho. O cabelo está dividido por um risco lateral, cujas pontas estão enroladas 

para cima. As folhas esvoaçam, como se o escritor as tivesse lançado para o chão, de 

modo a demonstrar a vasta obra de André Brun.  

 

4.2.11. Érico Braga 

 

 O Rio de Janeiro foi a cidade natal de Érico Braga, nascido a 10 de Novembro 

de 1893. Estreou-se em 1916 no Teatro Politeama, com a peça A Vida de um rapaz 

pobre, fazendo no mesmo ano a primeira digressão ao seu país de origem
376

. De 1916 a 

1921 esteve integrado na companhia do Teatro Nacional e em 1918 passa para o Teatro 

Ginásio. Mais tarde, criou uma companhia com Lucília Simões, no Teatro Politeama, 

actriz com a qual se veio a casar. 

 Érico Braga começou a sua formação na escola dos Rosas & Brazão, tornando-

se um actor moderno, sem nunca esquecer os ensinamentos dos mestres antigos. Além 

de exercer a profissão de actor, trabalhou também como empresário, animador e 

organizador de espectáculos
377

. Representou vários géneros teatrais passando também 

pelo teatro ligeiro. Destacou-se em determinadas peças como O Leão da Estrela, Os 

Vizinhos do Rés-do-chão, A Vizinha do lado, entre muitas outras
378

.  

 Érico Braga foi o “mais aristocrático dos nossos artistas. Um porte fidalgo, sem 

altivez e cheio de charme”
379

. O actor destaca-se pelo seu porte e pela maneira elegante 

como traja, como testemunha o portrait-charge de Amarelhe, do mensário De Teatro 

Caricatural, no quarto número
380

. “Erico – craneo oblongo, com papéis e lenços em 

todas as algibeiras, estrabico, elegante – optimo tipo de actor, autor, empresario e 

galã”
381

. Efectivamente, Amarelhe sempre representou o actor como um galã, muito 

bem vestido e elegante. Apesar de na realidade Érico ser ligeiramente estrábico, o 

caricaturista exagerou constantemente esse pormenor, tornando-se a característica 

predominante nas caricaturas que fazia do actor.  
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 A cabeça foi desenhada numa forma literalmente oval, não havendo mudança na 

linha, desde o fundo do queixo até à ponta do cabelo. Este, por sua vez, tem fixador e no 

topo um pequeno caracol. As orelhas são minúsculas, enquanto os olhos, que 

logicamente se destacam na figura, são grandes. Estes são relativamente inclinados, 

rodeados por uma quantidade enorme de pestanas negras, criando a ilusão dos olhos 

estarem maquilhados. A boca pequena e semiaberta esboça um leve sorriso. Da orelha e 

do nariz saem pêlos grandes, como já é característico nas caricaturas masculinas de 

Amarelhe. 

 O actor traja um smoking preto, com uma camisa branca de colarinho curto, 

própria para a gravata borboleta preta e um colete cinzento apenas com dois botões. O 

casaco contém no bolso um lenço esvoaçante característico do caricaturista. A sua mão, 

num gesto delicado, parece apresentar algo. O fundo, tal como em todas as outras 

caricaturas da publicação, é constituído por uma grande cortina em tons de verde, 

castanho, amarelo e cor-de-laranja.  

 Amarelhe criou algumas caricaturas como propaganda do vinho de Bucelas, nas 

quais representou actores portugueses como Maria Cristina, Ilda Stichini e o próprio 

Érico Braga
382

. O actor aparece, mais uma vez, vestido a preceito com um smoking 

preto, numa postura elegante e sorridente, com os braços arqueados ao longo do corpo. 

No seu rosto destacam-se mais uma vez os olhos, embora com menos exagero no 

estrabismo. O desenho é mais rápido e sintético, e a linha é mais fina. Os botões do 

punho do casaco estão desenhados literalmente no ar. O lenço que sai do bolso do 

casaco contém uma forma que Amarelhe adoptou em muitas caricaturas como a sua 

marca. Como o suporte do desenho não é branco, mas sim um papel ocre, Amarelhe 

aproveitou determinadas zonas, como a pele, para deixar transparecer o tom e a textura 

próprias do papel. Pintou apenas o preto do fato, com zonas em que utilizou a cor 

original do papel, e fez realçar o branco da camisa e do lenço.  

 

4.2.12. Virgínia 

 

 Virgínia Dias da Silva, benemérita actriz do teatro português, nasceu a 19 de 

Março de 1850. Estreou-se na comédia Mocidade e Honra, no antigo Teatro Príncipe 

Real. Foi discípula de José Carlos dos Santos que soube reconhecer o seu talento 
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levando-a para o Teatro D. Maria II, onde se manteve
383

. Mais tarde, ingressou na 

Companhia Rosas & Brazão. Em 1897, abandona a companhia fazendo-se acompanhar 

pelo marido, o actor Ferreira da Silva, e segue para o Teatro Trindade, regressando ao 

Teatro D. Maria II, um ano mais tarde
384

.  

 Ficou célebre por ter uma “voz de ouro” e destacou-se em peças como As ideias 

da madame Aubray, Os Velhos, O Marquês de Villemer, Leonor Teles, Alcácer-Quibir, 

Dor Suprema, entre muitas outras
385

. Foi a primeira actriz portuguesa a receber o hábito 

da Ordem de Santiago
386

.   

 Virgínia tinha “fisionomia insinuante, olhar expressivo, um porte distinto”
387

, 

que mesmo mais velha Amarelhe soube captar. Já em 1906, havia abandonado a sua 

carreira devido a uma doença que a levou à morte em Dezembro de 1922, antes da 

publicação do mensário De Teatro Caricatural. A actriz fazia parte do leque de artistas 

recém-desaparecidos, retratados e homenageados por Amarelhe no mensário caricatural. 

Efectivamente, ao visualizarmos uma fotografia da actriz, logo identificamos este 

desenho como um retrato fiel e não um retrato caricatural. Assim, concluímos que 

Amarelhe quis prestar uma digna homenagem, prestigiando com um retrato sério a 

grande actriz do teatro português
388

.  

A tenra idade da actriz nota-se nitidamente pelos seus cabelos brancos e pelas 

rugas declaradas no rosto, ao qual Amarelhe deu especial ênfase, descurando o fundo do 

retrato e a roupa da actriz, que apenas está pintada na gola que envolve o pescoço, 

ficando o restante apenas esboçado. O rosto, delicadamente pintado, provavelmente a 

lápis de cor e aguada, denota grande habilidade técnica por parte do artista. As linhas de 

expressão e as rugas são realçadas com trabalho de claro-escuro, com brilhos que 

realçam e conferem tridimensionalidade à figura. Os olhos castanhos fixam o 

observador e as sobrancelhas são apenas duas finas linhas negras. O nariz é comprido e 

rebaixado, enquanto os lábios são finos e a boca larga esboça um leve sorriso. 

A sua postura, bem como o semblante, revelam uma mulher humilde, algo triste 

e desanimada pelos acontecimentos da vida. O facto de ter sido obrigada a deixar o 
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teatro no auge da carreira e ter morrido na miséria e na plena solidão
389

, explica a 

dignidade e a tristeza que emanam deste retrato.      

 

4.2.13. Augusto Rosa 

 

 O grande mestre da cena portuguesa nasceu em Lisboa, a 6 de Fevereiro de 

1852. Estreou-se como actor no Porto, no Teatro Baquet, em 1872, com a comédia O 

Morgado de Fafe em Lisboa, famosa peça de Camilo Castelo Branco. Seguiu para o 

Teatro do Ginásio, onde permaneceu por dois anos. Em 1876, ingressou no Teatro 

Normal, onde consagrou um dos lugares primordiais do teatro dramático português. 

Avelino de Sousa inicia o seu Álbum Teatral com uma homenagem a Augusto Rosa, 

destacando as principais peças onde contracenou: D. Cesar de Bazan, Alcacer-Quibir, 

Meia Azul, Conspiração na Aldeia, Tio Milhões, Família Americana, Afonso VI, Duque 

de Viseu, Ilusões Perdidas, Leonor Teles, Alfageme de Santarém, entre outras
390

.    

 Pertenceu à companhia Brazão, Rosas e C.ª que geriu o Teatro D. Maria II. 

Findo este contrato, fundou apenas com o irmão, João Rosa e Eduardo Brazão, a 

companhia Rosas & Brazão. As duas empresas duraram em conjunto cerca de dezoito 

anos.  

O portrait-charge, onde figura Augusto Rosa, publicado no quinto número do 

mensário De Teatro Caricatural, representa o grande actor da cena portuguesa, mestre 

de muitos actores de gerações posteriores, numa pose aristocrata
391

. O actor já havia 

falecido, quando Amarelhe publicou esta caricatura, o que não deixa de ser uma digna 

homenagem, como aconteceu com a actriz Virgínia.   

Tal como já havia feito inúmeras vezes, Amarelhe retratou Augusto Rosa 

maioritariamente da mesma forma, com a mesma pose e o mesmo semblante. O actor, 

na realidade, tinha um porte que impunha  respeito, cuja característica Amarelhe 

conseguiu retratar plenamente. Mesmo a bailar, de saltos altos e corpo ligeiramente 

feminino, numa pose pouco digna da sua posição, Amarelhe o retratou com o seu 

semblante sério e imponente
392

.    
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No portrait-charge uma das coisas que mais se salienta é o impressionante 

trabalho técnico de Amarelhe na reprodução do rosto do actor. As linhas do rosto do, já 

denunciando uma certa idade e as peles das bochechas e do pescoço descaídas, são 

marcadas pelo trabalho de claro-escuro. Os brilhos do rosto contrastam com as zonas 

mais escuras de profundidade, vincadas com uma linha negra que lhes dá mais ênfase. 

Os lábios estão cerrados e são muito pequenos, enquanto o queixo é redondo e saliente. 

Os olhos são grandes e estão semicerrados e as pestanas são notórias, visto que 

ultrapassam em muito o tamanho normal. As sobrancelhas são grossas. Salienta o 

famoso monóculo, com o qual Amarelhe sempre o representou.  

O seu corpo voluptuoso ostenta um casaco de fato mal pintado, sobrepondo um 

colete e uma camisa branca. O fundo da pintura é simplesmente branco, visto que o 

actor ocupa grande parte da folha. 

 

4.2.14. Marcelino Mesquita 

 

 Marcelino Mesquita, contemporâneo de Lopes de Mendonça e Júlio Dantas, 

seguiu a sua autêntica vocação para a dramaturgia. “O valor das suas peças reside 

precisamente neste seu carácter analítico e fotográfico, sustentado de resto por uma 

grande facilidade de escrita: o trabalho criador, produto da autocrítica e de uma pesquisa 

de expressões sintéticas, não é de facto com ele”
393

. Por sua vez, a crítica massacrou a 

sua forma de escrever, afirmando que as suas histórias eram demasiados perceptíveis, 

não deixando qualquer ponta solta para que a imaginação dos espectadores pudesse 

fluir.  

 Marcelino Mesquita estreou-se em 1882, com o drama histórico Leonor Teles. 

Foi interpretado em 1889, pela empresa Rosas & Brazão, por grandes actores da cena 

portuguesa como Eduardo Brazão, Virgínia, Rosa Damasceno, os irmãos Rosa, entre 

muitos outros
394

. Destacou-se com inúmeras obras, desde o drama histórico à farsa, 

como Dor Suprema, Pérola, Sempre Noiva.  

 O portrait-charge de Marcelino Mesquita foi publicado no quinto número do 

mensário De Teatro Caricatural
395

. Na altura da publicação, Marcelino já havia 
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falecido, bem como Augusto Rosa e Virgínia, cujas caricaturas foram igualmente 

publicadas neste número. Assim, esta publicação foi exclusivamente de homenagem a 

três grandes figuras do teatro português, todas de cariz sério e digno, quase como 

retratos. 

 Marcelino Mesquita era fisicamente caracterizado pelas suas grossas e negras 

sobrancelhas, pela sua barba e bigode farfalhudos e pelo uso constante do chapéu. 

Assim, o retrato que Amarelhe fez, com o rosto quase totalmente de perfil, caracteriza-

se essencialmente pelo cabelo branco, quase tapado na totalidade pelo célebre chapéu 

preto, que combinava com o fato e a gravata borboleta que vestia. O bigode tem as 

pontas levantadas e pontiagudas, enquanto a barba, de igual modo branca, é comprida e 

em forma triangular. O rosto de perfil realça o nariz pequeno e relativamente empinado, 

embora o que mais chama à atenção são as sobrancelhas grossas, completamente negras 

e muito preenchidas, cujos pêlos saem para além da mancha homogénea. O olho 

pequeno e quase fechado eleva-se em cima de um inchaço que lhe era característico. 

Este retrato é idêntico, salvo alguns pormenores, a uma fotografia publicada na 

Ilustração Portuguesa, aquando da morte do dramaturgo
396

. Provavelmente Amarelhe 

utilizou esta fotografia como base para a realização deste retrato.  

  

4.2.15. Nascimento Fernandes 

 

 Nascimento Fernandes nasceu a 6 de Novembro de 1882, na região algarvia, 

mais propriamente na cidade de Faro
397

. Estreou-se teatralmente no Brasil, em 1905, 

quando integrado na Companhia de José Ricardo, na revista Agulhas e Alfinetes, de 

Schwalbach. Regressou a Portugal para ingressar na companhia do Teatro do Príncipe 

Real
398

. 

 Nascimento Fernandes começou a ter popularidade na sua participação na 

revista Ó da Guarda, em 1907, onde desempenhou o célebre Savalidade, que lhe deu 

fama no género cómico. Criou, em 1911, uma famosa personagem cómica da opereta O 

Chico das Pêgas, e em 1913 participou do êxito O 31, no Teatro Avenida. Pertenceu à 

Companhia Rey Colaço – Robles Monteiro e destacou-se em inúmeras peças de teatro 
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ligeiro, animando o público com a sua graça natural em revistas como Agulha em 

Palheiro, Paz e União, O Novo Mundo, e nas operetas Viagem da noiva, Viuva Alegre, 

entre outras
399

. 

“Actor fantasista de extraordinários recursos, servido por uma mimica e um jogo 

histriónico singularmente expressivos, e dotado de um sentido burlesco e caricatural de 

que, no entanto, a nota humana nunca andava ausente”
400

. Pelo seu talento de 

comediante e pela sua capacidade de fazer rir, Amarelhe representou, no portrait-

charge, do sexto número da De teatro Caricatural, o Zé Povinho a rir de Nascimento 

Fernandes
401

. O Zé Povinho, personagem icónica criada por Rafael Bordalo Pinheiro, 

apareceu pela primeira vez nas páginas do periódico A Lanterna Mágica, em 1875
402

. 

“Ele é a figura modesta do camponês, um labrego se quisermos ser mais directos: boçal 

e servil de atitude, pobre e desconjuntado no vestuário, lento na compreensão e na 

decisão, factos esclarecidos na bocarra aberta e na mão a coçar o cabelo”
403

. Amarelhe 

retratou exactamente o Zé Povinho bonacheirão, vestido com uma roupa simples, com 

as mãos na saliente barriga, com o rosto e o nariz vermelhos, as orelhas grandes, a barba 

cerrada à volta do rosto e a boca aberta a gargalhar, deixando ver a falta de dentes. O Zé 

Povinho cedo corporizou o teatro de revista. Uma determinada personagem ou título da 

revista geralmente agregava o nome de Zé como referência à comicidade e à sátira da 

figura de Bordalo Pinheiro
404

.  

Em primeiro plano, encontra-se o galã Nascimento Fernandes, sempre bem 

vestido, com o seu belo fato, constituído por calça às riscas, com casado castanho liso, 

colete do mesmo tom e camisa branca. A gravata às riscas castanhas, vermelhas e 

verdes combina com o fato e com o pano de fundo, constituído por uma cortina em tons 

de vermelho, que só se abre para deixar ver a figura do Zé Povinho. O rosto do actor é 

caracterizado pela expressão séria e concentrada. O maxilar avança em relação à 

restante cara. Os lábios são finos, os olhos e as sobrancelhas na proporção correcta, 

enquanto o nariz é exageradamente comprido e fino. As orelhas são grandes e o cabelo 

está penteado na perfeição. Outras caricaturas feitas por Amarelhe, representando 
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Nascimento Fernandes, demonstram a sua postura séria e correcta, assim como a sua 

expressão serena ainda que com um leve sorriso
405

. 

Ao contrário da maioria das caricaturas, uma em particular de Nascimento 

Fernandes desmistifica e contradiz a tese de que Amarelhe apenas seguiu a via 

convencional, sem qualquer apontamento moderno
406

. Evidentemente, o caricaturista 

não contém a visão futurista e modernista de alguns dos seus contemporâneos, mas 

conseguiu demonstrar traços modernistas em alguns trabalhos. Esta caricatura é 

caracterizada pelas linhas geométricas com as quais desenhou o rosto do actor. Os olhos 

são linhas ondulantes e elegantes, enquanto o nariz é constituído literalmente por um 

prisma triangular. O queixo é plano, saindo duas linhas curvas de forma a criar as 

marcas de expressão do rosto. A boca é uma linha curva preta, pintada com vermelho 

para formar os finos lábios. O efeito de luz e sombra é conseguido pelo escurecimento 

de certos planos em sombra, substituindo o sfumato gradual. O cabelo é pintado com 

linhas e manchas homogéneas, e a linha da cabeça termina com duas pequenas linhas 

cruzadas, como se de dois cabelos soltos se tratassem. Por sua vez, a gola da camisa é 

conseguida através de dois triângulos brancos, assim como o laço. Este apenas tem um 

círculo entre os triângulos, sendo o padrão mais uma vez constituído por figuras 

geométricas, círculos. Atrás da figura eleva-se um rectângulo vermelho escuro que 

surge para fazer sobressair o desenho e ao lado ergue-se um rectângulo azul. Esta 

caricatura assemelha-se à já referida caricatura geométrica de Ester Leão.   

  

4.2.16. Palmira Bastos 

 

 Palmira Bastos nasceu a 30 de Maio de 1875, em Aldeagavinha. Como filha de 

artistas, Palmira esteve sempre habituada a acompanhar a magia dos teatros, estreando-

se, a convite de Sousa Bastos, em O Reino das mulheres. Dedicou-se durante algum 

tempo ao teatro musicado, participando em Sal e Pimenta, Tim Tim, Fim de Século, 

entre muitas outras peças, embora não tenha ficado pela comédia. Entrou em 1897 numa 

companhia dramática, demonstrando a sua versatilidade
407

. Mais tarde, ingressou na 

companhia Armando Vasconcelos, voltando assim à opereta. Foi igualmente grande 
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intérprete de peças de teatro estrangeiras, nomeadamente de origem francesa.  

Palmira Bastos foi protagonista da peça A Severa, onde representou a 

personagem homónima, em Maio de 1925, sendo a peça inaugural do Teatro Joaquim 

de Almeida
408

. Esta peça é baseada na vida de uma fadista de nome Maria Severa, 

mostrando os costumes populares de 1848. A Severa nascera na Madragoa e habitou no 

Bairro Alto, onde “cantava e batia o fado como uma fadista”
409

 e fumava na rua. Esta 

fadista não era apenas fruto de uma lenda, foi uma mulher real que inspirou a história de 

Júlio Dantas.   

“Palmira Bastos, artista estudiosa, com devotado amor pela sua profissão e 

interprete admirável de tantas peças do teatro francês, encarregou-se da protagonista, 

figura fóra dos seus processos artisticos e do seu temperamento de comediante, que lhe 

permite interpretar figuras delicadas, aristocráticas, de fina sensibilidade, de íntimas 

emoções e recatadas paixões e não as figuras da peble, com completa exteriorisação de 

todos os sentimentos desobrigadas das convenções da sociedade e, portanto, de uma 

sinceridade rude, aberta e por vezes brutal”
410

. No entanto, Palmira Bastos revelou-se 

uma Severa minuciosa e interessante, uma característica mulher do povo. As críticas 

foram muito positivas para a actriz que, segundo elas, cantou o fado com muita alma no 

primeiro acto e representou lindamente no final do segundo acto.   

No portrait-charge que Amarelhe realizou de Palmira Bastos, apresenta a actriz 

representada duas vezes, em dois papéis distintos
411

. Num plano secundário, representa-

a no papel de Severa, enquanto em primeiro plano, a actriz está vestida com um traje de 

época. Das inúmeras personagens que interpretou, supomos que Amarelhe se referisse à 

ópera-cómica A Boneca
412

, interpretada em 1900. Chegámos a esta conclusão devido a 

uma fotografia do Arquivo do Museu Nacional do Teatro, na qual Palmira Bastos se 
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encontra vestida com traje de época, sensivelmente do século XVIII
413

.  

 “Palmira Bastos: - é assim mesma, tanto nas taboas da scena como nas scenas 

da vida. Uma atitude de rainha… d’opereta e, como legenda só estas palavras: - «Eu sou 

a ex.ma senhora D. Palmira Bastos…»”
414

. Silva Tavares descreve, assim, ainda que 

brevemente, a caricatura que Amarelhe expôs de Palmira Bastos.    

José Pinto Ribeiro de Carvalho, na História do Fado, descreve a indumentária 

das fadistas como a Severa, da seguinte maneira: “as fadistolatras usavam umas saias de 

grande roda, sobre o curto, muito engomadas e fazendo extraordinário ruge-ruge, saias 

que se pegavam a um roupão (conforme elas o denominavam) abotoado adiante. Para as 

saias, preferiam a chita cor-de-rosa. Usavam tamancos do Porto, sapatos de entrada 

abaixo ou sapatos de salto baixo e com fitas cruzadas nas pernas. O penteado era em 

bandós, com as tranças enroladas, sobre as quais espetavam um alto pente de tartaruga 

ordinária. As mais puxadas à substância, as mais tafulas, traziam capote azul e lenço de 

cambraia”
415

. Palmira Bastos foi retratada dessa maneira. Encontra-se com uma saia de 

folhos cor-de-laranja, sobreposta por um avental pequeno. A camisa branca está por 

baixo de uma espécie de corpete, o dito “roupão” negro que aperta à frente. As meias 

são às riscas e os sapatos são tamancos. Os brincos são compridos e vermelhos, 

enquanto o cabelo é negro e curto. Usa um fio de ouro e está sentada segurando a 

guitarra portuguesa apoiada na perna direita. O instrumento tem uma flor vermelha 

fixada e um lenço preto e vermelho, que nele parece estar preso.  

Uma caricatura de Amarelhe, publicada na revista De Teatro
416

, representa 

igualmente Palmira Bastos no papel de Severa, na qual o artista muda apenas alguns 

pormenores na roupa e na postura, visto que esta encontra-se a tocar a guitarra. 

Contudo, aqui a aproximação ao rosto real da actriz é mais clara. 

Voltando ao portrait-charge, o rosto da figura da Severa quase não é 

reconhecível como Palmira Bastos, devido aos poucos pormenores. Pelo contrário, a 

figura em primeiro plano é nitidamente a actriz. Amarelhe representou “Palmira Bastos, 

verídica de orgulho”
417

, de costas mas com a cabeça de perfil. O vestido de época é 

tricolor, amarelo, branco e cinzento, e não tem muitos pormenores desenhados como era 
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suposto. Os folhos são perceptíveis apenas através de riscos cinzentos sobre o branco e 

as pregas da saia são apenas riscos cor-de-laranja. Pelo contrário, o rosto é bem 

definido. Devido à posição de perfil, o nariz comprido, fino e pontiagudo torna-se mais 

saliente, assim como o queixo redondo. A boca está semiaberta, deixando ver alguns 

dentes. As sobrancelhas finas e negras sobrepõem os pequenos olhos da actriz. O cabelo 

parece apenas uma mancha bicolor, sobreposto por uma espécie de plumas brancas. A 

mão da actriz que segura o leque encontra-se com habitual sugestão de delicadeza. O 

fundo é constituído por duas cortinas verdes e um chão azul. A figura mais próxima 

ultrapassa o recorte rectangular do desenho, apenas na zona superior.  
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Considerações finais 

 

 No contexto artístico da época posterior à Implantação da República, a arte do 

humor começou progressivamente a ganhar nova expressão impulsionada pela criação 

da Sociedade de Humoristas Portugueses. Embora tenha começado a sua carreira 

anteriormente, Américo Amarelhe surge neste contexto, tornando-se um dos 

participantes desta pioneira iniciativa. Apesar desta participação, colaborou 

esporadicamente em outras iniciativas, mantendo uma carreira artista paralela ao grupo 

dos humoristas.  

 Efectivamente destacaram-se, dos artistas das primeiras décadas do século XX, 

aqueles que acompanharam a modernidade vigente, criando assim uma obra de 

excepção e ruptura face ao conservadorismo proveniente dos artistas do século XIX. 

Amarelhe viveu essencialmente do seu rendimento enquanto caricaturista, o que o levou 

a seguir os preceitos e os condicionamentos dos seus clientes, predominando por vezes 

o lado comercial em detrimento ao lado criativo.  

Apesar das vicissitudes, Amarelhe não deixou de provar o seu carácter criativo e 

demonstrou na sua vasta obra uma identidade singular, levando à comprovação da 

autenticidade das suas caricaturas ainda que estas não estejam assinadas. Amarelhe não 

deixou de seguir os preceitos da caricatura no que diz respeito aos seus exageros, 

embora tenha seguido a via mais conservadora do “raphaelismo”, sem descurar os 

toques de modernidade. Os seus retratos caricaturais primam pela semelhança e por 

exaltarem a imagem do retratado e não a denegrirem. O percurso autodidacta é prova 

irrefutável do seu inato talento revelado ao longo de toda a sua carreira.  

Amarelhe marcou com o seu lápis, todo o mundo teatral, na sua maioria dezenas 

de vezes. A sua vasta obra, à qual seria impossível ter acesso na totalidade, está 

espalhada não só pelos vários periódicos onde colaborou, como também pelas colecções 

de Museus – sendo a maior colecção a do Museu Nacional do Teatro – e na posse de 

inúmeros coleccionadores particulares. A ver pela quantidade de obras e de figuras 

retratadas, calculamos que Amarelhe fosse único, se não um dos melhores caricaturistas 

do seu tempo, já que revelava um talento extraordinário para a semelhança e para 

definir a verdade nos seus desenhos, sem ofender os retratados. A maioria das obras 

literárias referentes ao teatro, nomeadamente ao teatro de revista, destaca pelo menos 
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uma caricatura da autoria de Américo Amarelhe, o que revela a sua importância para a 

posteridade, tanto na arte da caricatura, como na história do teatro. 

Amarelhe expôs na maioria das vezes individualmente, percorrendo todo o país, 

celebrando um sucesso estrondoso e exaltando as críticas positivas em resposta ao seu 

trabalho. As exposições eram anunciadas e comentadas na maioria dos periódicos da 

época, tornando-se fontes inesgotáveis de preciosa informação. Ainda assim, Amarelhe 

conseguiu destacar-se na colaboração periódica, nomeadamente nas publicações 

teatrais, onde teve exclusividade artística. Estas constituíram, indubitavelmente, os 

pontos altos da sua carreira, onde o seu nome foi reconhecido e através das quais a 

população em geral poderia ter acesso à sua obra.  

Apesar de todos os sucessos obtidos, quase nada consta sobre o sucesso da sua 

vida pessoal, sendo que as únicas informações referem uma vida pobre e solitária, 

afastado da família. Esta continua a ser uma lacuna que pretendemos eventualmente vir 

a patentear.  

A pretensão inicial de traduzir, de forma vasta e generalizada, uma visão 

abrangente da obra do artista, de novos elementos biográficos e de traçar o perfil da sua 

personalidade, foi globalmente cumprida. Temos a ambição de que este estudo seja uma 

referência significativa da obra e da figura caricata de Américo Amarelhe para eventuais 

investigações futuras. O nosso objectivo primordial passa, não só pelo reconhecimento 

do artista no contexto artístico do século XX em Portugal, como pela homenagem ao 

trabalho esforçado, intenso e primoroso de alguém que foi vítima do passar do tempo, 

que progressivamente contribuiu para o seu esquecimento.  

 Procurámos, com este modesto trabalho, começar a preencher as lacunas 

existentes face ao desmerecimento de Amarelhe enquanto um dos caricaturistas que, 

com toda a paixão, caracterizou os artistas que fizeram do teatro português do século 

XX, um dos períodos áureos da sua história. Constatámos que Amarelhe se dedicou tão 

afincadamente a esta arte, que nenhum outro lhe pode ser comparado.  

A falta de documentação e dados concretos de comprovação de determinados 

factos da vida de Amarelhe constituiu uma das maiores dificuldades, tendo em conta a 

falta de rigor que daí poderia resultar. Visto que encontrámos algumas incongruências e 

erros ao longo da nossa pesquisa referente à vida do caricaturista, procurámos justificar 

todos os elementos de forma a fornecer referências sustentáveis e a desmistificar 

determinadas contradições.  
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Tendo em conta o infindável número de obras da sua produção, estamos 

plenamente cientes que ficou por realizar uma inventariação de todo o acervo artístico 

pertencente a Amarelhe. Neste trabalho apenas analisámos pormenorizadamente 

algumas obras, visto que tínhamos que compreender as restrições de tempo e espaço que 

o estudo comporta. 

Procurámos, dentro do possível, e ainda que sucintamente, contextualizar a 

época de forma a conseguir amplificar o conhecimento da mesma e compreender o 

ambiente artístico em que Amarelhe se inseriu.  

A referência à caricatura, assim como ao teatro, não passou de uma breve 

contextualização e sucinta alusão às principais personalidades e acontecimentos do 

início do século XX, apenas com objectivo claro de integrar e compreender a análise da 

obra caricatural.  

Com esta abordagem constatámos a importância que Amarelhe teve na arte do 

espectáculo, já que o compêndio das suas obras criaria um dos mais vastos Álbuns do 

teatro português, contado através de imagens, com o seu cunho pessoal. Ao longo deste 

trabalho tentámos estabelecer uma ligação evidente entre a caricatura e o teatro. A 

expressão do actor, ou seja a máscara que aplica em cada personagem que interpreta, é a 

base da caricatura do artista. A ligação entre a caricatura e o teatro faz sentido no que 

diz respeito à charge, ou seja na carga que cada uma das artes aplica. O exagero que os 

actores conferem às suas personagens, quer seja a nível dramático, quer a nível cómico, 

estabelece uma ligação óbvia com o exagero e a deformação da caricatura.   

Apesar de todas as adversidades e as vicissitudes que um estudo como este 

comporta e face ao tínhamos pretendido fazer, julgamos ter conseguido, não só 

sintetizar os elementos referentes à obra de Amarelhe, como criar um trabalho de 

carácter singular e humanista, descobrindo algo sobre o homem por trás da obra. 

Deixamos, sem dúvida, um amplo campo de interesse ainda por explorar, que poderá vir 

a culminar em futuras investigações pertinentes, referentes a um artista que, pela sua 

magnitude, muito deixou por dizer.  
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De teatro: revista de teatro e música. Ano 4, série VIII - n.º 47 – 2.ª parte n.º 5. Lisboa, 

Novembro/Dezembro de 1926. 
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Diário de Lisboa. Ano 14, n.º 4443. Lisboa, 2 de Abril de 1935.  
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Diário de Lisboa. Ano 26º, n.º 8649. Lisboa, 24 de Dezembro de 1946.  
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Lisboa, 25 de Março de 1934.  
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Ilustração Portugueza. Série II, n.º 770. Lisboa, 22 de Novembro de 1920.  
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O Notícias Ilustrado. Ano 7, série II, n.º 300. Lisboa, 11 de Março de 1934.  

 

O Notícias Ilustrado. Ano 7, série II, n.º 306. Lisboa, 22 de Abril de 1934.  

 

O Notícias Ilustrado. Ano 7, série II, n.º 309. Lisboa, 13 de Maio de 1934.  
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O Século. Ano 48, n.º 16:215. Lisboa, 29 de Abril de 1927.  
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O Século – Suplemento Ilustrado. Ano 16, n.º 758. Lisboa, 23 de Maio de 1912.  

 

O Século – Suplemento Ilustrado. Ano 16, n.º 761. Lisboa, 8 de Junho de 1912.  

 

O Século – Suplemento Ilustrado. Ano 16, n.º 762. Lisboa, 13 de Junho de 1912.  

 

O Século – Suplemento Ilustrado. Ano 16, n.º 764. Lisboa, 27 de Junho de 1912.  

 

O Século – Suplemento Ilustrado. Ano 16, n.º 796. Lisboa, 6 de Fevereiro de 1913.  

 

O Século – Suplemento Ilustrado. Ano 16, n.º 815. Lisboa, 19 de Junho de 1913.  
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O Século Ilustrado. N.º 432. Lisboa, 13 de Abril de 1946. 

 

“O 2.º Aniversário da «de Teatro» festejado em Sintra”. De teatro: revista de teatro e 

música. Ano 3, série V, n.º 25. Lisboa, Outubro de 1924. 

 

“O Teatro de ontem e de hoje”. O Século Ilustrado. N.º 329. Lisboa, 22 de Abril de 

1944. 

 

O Tripeiro. Ano 15, V série, n.º 2. Porto, Junho de 1959.  

 

“O riso forma quadrado”. O Zé. Ano 3, n.º 26 (148). Lisboa, 9 de Maio de 1911.  

 

“Os nossos actores – Eduardo Brazão”. Ilustração Portugueza. Série II, n.º 3. Lisboa, 

12 de Março de 1906.  

 

PINA, Augusto – “Arte decorativa teatral em Portugal”. De teatro: revista de teatro e 

música. Ano 1, série II, n.º 12. Lisboa, Agosto de 1923. 

 

PORTELA, Artur – “A Cidade – um acontecimento”. Diário de Notícias. Ano 8, n.º 

2161. Lisboa, 25 de Abril de 1928.  

 

PORTELA, Artur – “O teatro de Revista na Revista «De Teatro»”. De teatro: revista de 

teatro e música. Ano 2, série IV, n.º 22. Lisboa, Julho de 1924. 

 

Portugal Feminino. Ano 1, n.º 4. Lisboa, Maio de 1930.  

 

Portugal Feminino. Ano 1, n.º 5. Lisboa, Junho de 1930.  

 

Portugal Feminino. Ano 1, n.º 6. Lisboa, Julho de 1930.  

  

Portugal Feminino. Ano 1, n.º 7. Lisboa, Agosto de 1930.  

 

Portugal Feminino. Ano 1, n.º 8. Lisboa, Setembro de 1930.  
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Portugal Feminino. Ano 1, n.º 9. Lisboa, Outubro de 1930.  

 

Portugal Feminino. Ano 1, n.º 10. Lisboa, Novembro de 1930.  

 

Portugal Feminino. Ano 1, n.º 11. Lisboa, Dezembro de 1930.  

 

Portugal Feminino. Ano 2, n.º 13. Lisboa, Fevereiro de 1931.  

 

Portugal Feminino. Ano 2, n.º 15. Lisboa, Abril de 1931.  

 

Portugal Feminino. Ano 2, n.º 16. Lisboa, Maio de 1931.  

  

Portugal Feminino. Ano 2, n.º 17. Lisboa, Junho de 1931.  

 

Portugal Feminino. Ano 2, n.º 18. Lisboa, Julho de 1931.  

  

Portugal Feminino. Ano 2, n.º 19. Lisboa, Agosto de 1931.  

 

Portugal Feminino. Ano 2, n.º 20. Lisboa, Setembro de 1931.  

 

Portugal Feminino. Ano 2, n.º 21. Lisboa, Outubro de 1931.  

 

Portugal Feminino. Ano 2, n.º 23. Lisboa, Dezembro de 1931.  

 

Portugal Feminino. Ano 4, n.º 37. Lisboa, Fevereiro de 1933.  

 

“Resenha de Teatro”. De teatro: revista de teatro e música. Ano 2, série III, n.º 14. 

Lisboa, Outubro/Novembro de 1923. 

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 1. Lisboa, 13 de Maio de 1926.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 2. Lisboa, 20 de Maio de 1926.  
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Sempre Fixe. Ano 1, n.º 3. Lisboa, 27 de Maio de 1926.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 4. Lisboa, 3 de Junho de 1926.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 5. Lisboa, 10 de Junho de 1926.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 6. Lisboa, 6 de Junho de 1926.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 7. Lisboa, 23 de Junho de 1926.  

  

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 8. Lisboa, 1 de Julho de 1926.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 9. Lisboa, 8 de Julho de 1926.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 10. Lisboa, 15 de Julho de 1926.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 11. Lisboa, 22 de Julho de 1926.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 12. Lisboa, 29 de Julho de 1926.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 13. Lisboa, 5 de Agosto de 1926.  

  

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 14. Lisboa, 12 de Agosto de 1926.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 15. Lisboa, 19 de Agosto de 1926.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 16. Lisboa, 26 de Agosto de 1926.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 17. Lisboa, 2 de Setembro de 1926.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 18. Lisboa, 9 de Setembro de 1926.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 19. Lisboa, 16 de Setembro de 1926.  
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Sempre Fixe. Ano 1, n.º 21. Lisboa, 30 de Setembro de 1926.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 24. Lisboa, 21 de Outubro de 1926.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 25. Lisboa, 28 de Outubro de 1926.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 26. Lisboa, 4 de Novembro de 1926.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 29. Lisboa, 25 de Novembro de 1926.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 30. Lisboa, 2 de Dezembro de 1926.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 31. Lisboa, 9 de Dezembro de 1926.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 32. Lisboa, 16 de Dezembro de 1926.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 33. Lisboa, 23 de Dezembro de 1926.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 34. Lisboa, 30 de Dezembro de 1926.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 35. Lisboa, 6 de Janeiro de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 36. Lisboa, 13 de Janeiro de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 37. Lisboa, 20 de Janeiro de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 38. Lisboa, 27 de Janeiro de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 39. Lisboa, 3 de Fevereiro de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 40. Lisboa, 24 de Fevereiro de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 42. Lisboa, 10 de Março de 1927.  
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Sempre Fixe. Ano 1, n.º 43. Lisboa, 17 de Março de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 44. Lisboa, 24 de Março de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 45. Lisboa, 31 de Março de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 46. Lisboa, 7 de Abril de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 47. Lisboa, 14 de Abril de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 48. Lisboa, 21 de Abril de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 49. Lisboa, 28 de Abril de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 51. Lisboa, 12 de Maio de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 1, n.º 52. Lisboa, 19 de Maio de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 2, n.º 53. Lisboa, 26 de Maio de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 2, n.º 54. Lisboa, 2 de Junho de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 2, n.º 55. Lisboa, 9 de Junho de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 2, n.º 57. Lisboa, 23 de Junho de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 2, n.º 58. Lisboa, 30 de Junho de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 2, n.º 59. Lisboa, 7 de Julho de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 2, n.º 60. Lisboa, 14 de Julho de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 2, n.º 61. Lisboa, 21 de Julho de 1927.  
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Sempre Fixe. Ano 2, n.º 62. Lisboa, 28 de Julho de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 2, n.º 63. Lisboa, 4 de Agosto de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 2, n.º 64. Lisboa, 11 de Agosto de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 2, n.º 65. Lisboa, 18 Agosto de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 2, n.º 66. Lisboa, 25 de Agosto de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 2, n.º 67. Lisboa, 1 de Setembro de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 2, n.º 70. Lisboa, 22 de Setembro de 1927.  

 

Sempre Fixe. Ano 2, n.º 90. Lisboa, 9 de Fevereiro de 1928.  

 

Sempre Fixe. Ano 2, n.º 91. Lisboa, 16 de Fevereiro de 1928.  

 

Sempre Fixe. Ano 2, n.º 93. Lisboa, 1 de Março de 1928.  

 

Sempre Fixe. Ano 2, n.º 94. Lisboa, 8 de Março de 1928.  

 

Sempre Fixe. Ano 2, n.º 97. Lisboa, 29 de Março de 1928.  

 

Sempre Fixe. Ano 2, n.º 98. Lisboa, 5 de Abril de 1928.  

 

Sempre Fixe. Ano 2, n.º 99. Lisboa, 12 de Abril de 1928.  

 

Sempre Fixe. Ano 2, n.º 100. Lisboa, 19 de Abril de 1928.  

 

Sempre Fixe. Ano 2, n.º 101. Lisboa, 26 de Abril de 1928.  

 

Sempre Fixe. Ano 2, n.º 103. Lisboa, 10 de Maio de 1928.  
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Sempre Fixe. Ano 2, n.º 105. Lisboa, 24 de Maio de 1928.  

 

Sempre Fixe. Ano 3, n.º 115. Lisboa, 2 de Agosto de 1928.  

 

Sempre Fixe. Ano 3, n.º 116. Lisboa, 9 de Agosto de 1928.  

 

Sempre Fixe. Ano 3, n.º 118. Lisboa, 23 de Agosto de 1928.  

 

Sempre Fixe. Ano 3, n.º 120. Lisboa, 6 de Setembro de 1928.  

 

Sempre Fixe. Ano 3, n.º 128. Lisboa, 1 de Novembro de 1928.  

 

Sempre Fixe. Ano 3, n.º 130. Lisboa, 15 de Novembro de 1928.  

 

Sempre Fixe. Ano 3, n.º 131. Lisboa, 22 de Novembro de 1928.  

 

Sempre Fixe. Ano 3, n.º 132. Lisboa, 29 de Novembro de 1928.  

 

Sempre Fixe. Ano 3, n.º 136. Lisboa, 27 de Dezembro de 1928.  

 

Sempre Fixe. Ano 3, n.º 137. Lisboa, 3 de Janeiro de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 3, n.º 139. Lisboa, 17 de Janeiro de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 3, n.º 140. Lisboa, 24 de Janeiro de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 3, n.º 141. Lisboa, 31 de Janeiro de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 3, n.º 142. Lisboa, 7 de Fevereiro de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 3, n.º 143. Lisboa, 14 de Fevereiro de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 3, n.º 144. Lisboa, 21 de Fevereiro de 1929.  
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Sempre Fixe. Ano 3, n.º 145. Lisboa, 28 de Fevereiro de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 3, n.º 146. Lisboa, 7 de Março de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 3, n.º 147. Lisboa, 14 de Março de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 3, n.º 148. Lisboa, 21 de Março de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 3, n.º 149. Lisboa, 28 de Março de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 3, n.º 150. Lisboa, 4 de Abril de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 3, n.º 151. Lisboa, 11 de Abril de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 3, n.º 152. Lisboa, 18 de Abril de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 3, n.º 153. Lisboa, 25 de Abril de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 3, n.º 154. Lisboa, 2 de Maio de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 3, n.º 155. Lisboa, 9 de Maio de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 3, n.º 156. Lisboa, 16 de Maio de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 157. Lisboa, 23 de Maio de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 158. Lisboa, 30 de Maio de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 159. Lisboa, 6 de Junho de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 160. Lisboa, 13 de Junho de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 161. Lisboa, 20 de Junho de 1929.  
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Sempre Fixe. Ano 4, n.º 162. Lisboa, 27 de Junho de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 163. Lisboa, 4 de Julho de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 164. Lisboa, 11 de Julho de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 165. Lisboa, 18 de Julho de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 167. Lisboa, 1 de Agosto de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 168. Lisboa, 8 de Agosto de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 169. Lisboa, 15 de Agosto de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 170. Lisboa, 22 de Agosto de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 171. Lisboa, 29 de Agosto de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 172. Lisboa, 5 de Setembro de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 173. Lisboa, 12 de Setembro de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 174. Lisboa, 19 de Setembro de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 175. Lisboa, 26 de Setembro de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 177. Lisboa, 10 de Outubro de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 178. Lisboa, 17 de Outubro de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 180. Lisboa, 31 de Outubro de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 181. Lisboa, 7 de Novembro de 1929.  
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Sempre Fixe. Ano 4, n.º 182. Lisboa, 14 de Novembro de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 183. Lisboa, 21 de Novembro de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 185. Lisboa, 5 de Dezembro de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 186. Lisboa, 12 de Dezembro de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 187. Lisboa, 19 de Dezembro de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 188. Lisboa, 26 de Dezembro de 1929.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 189. Lisboa, 2 de Janeiro de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 192. Lisboa, 23 de Janeiro de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 193. Lisboa, 30 de Janeiro de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 194. Lisboa, 6 de Fevereiro de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 195. Lisboa, 13 de Fevereiro de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 196. Lisboa, 20 de Fevereiro de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 197. Lisboa, 27 de Fevereiro de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 198. Lisboa, 6 de Março de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 199. Lisboa, 13 de Março de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 200. Lisboa, 20 de Março de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 201. Lisboa, 27 de Março de 1930.  
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Sempre Fixe. Ano 4, n.º 202. Lisboa, 3 de Abril de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 203. Lisboa, 10 de Abril de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 205. Lisboa, 24 de Abril de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 206. Lisboa, 30 de Abril de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 207. Lisboa, 7 de Maio de 1930.  

  

Sempre Fixe. Ano 4, n.º 209. Lisboa, 21 de Maio de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 211. Lisboa, 4 de Junho de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 212. Lisboa, 11 de Junho de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 213. Lisboa, 18 de Junho de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 214. Lisboa, 25 de Junho de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 215. Lisboa, 2 de Julho de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 216. Lisboa, 9 de Julho de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 217. Lisboa, 16 de Julho de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 218. Lisboa, 23 de Julho de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 219. Lisboa, 30 de Julho de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 220. Lisboa, 6 de Agosto de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 221. Lisboa, 13 de Agosto de 1930.  
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Sempre Fixe. Ano 5, n.º 222. Lisboa, 20 de Agosto de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 223. Lisboa, 27 de Agosto de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 224. Lisboa, 3 de Setembro de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 225. Lisboa, 10 de Setembro de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 226. Lisboa, 17 de Setembro de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 227. Lisboa, 24 de Setembro de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 228. Lisboa, 1 de Outubro de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 229. Lisboa, 8 de Outubro de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 230. Lisboa, 15 de Outubro de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 231. Lisboa, 22 de Outubro de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 232. Lisboa, 29 de Outubro de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 234. Lisboa, 12 de Novembro de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 235. Lisboa, 19 de Novembro de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 236. Lisboa, 26 de Novembro de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 237. Lisboa, 3 de Dezembro de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 238. Lisboa, 10 de Dezembro de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 239. Lisboa, 17 de Dezembro de 1930.  
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Sempre Fixe. Ano 5, n.º 240. Lisboa, 24 de Dezembro de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 241. Lisboa, 31 de Dezembro de 1930.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 243. Lisboa, 14 de Janeiro de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 244. Lisboa, 21 de Janeiro de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 245. Lisboa, 28 de Janeiro de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 248. Lisboa, 18 de Fevereiro de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 250. Lisboa, 4 de Março de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 251. Lisboa, 11 de Março de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 256. Lisboa, 15 de Abril de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 257. Lisboa, 22 de Abril de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 258. Lisboa, 29 de Abril de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 259. Lisboa, 6 de Maio de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 5, n.º 260. Lisboa, 13 de Maio de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 261. Lisboa, 20 de Maio de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 262. Lisboa, 27 de Maio de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 263. Lisboa, 3 de Junho de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 265. Lisboa, 17 de Junho de 1931.  
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Sempre Fixe. Ano 6, n.º 266. Lisboa, 25 de Junho de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 267. Lisboa, 2 de Julho de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 268. Lisboa, 9 de Julho de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 269. Lisboa, 16 de Julho de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 270. Lisboa, 23 de Julho de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 271. Lisboa, 30 de Julho de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 272. Lisboa, 5 de Agosto de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 273. Lisboa, 13 de Agosto de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 274. Lisboa, 20 de Agosto de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 275. Lisboa, 27 de Agosto de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 276. Lisboa, 3 de Setembro de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 277. Lisboa, 10 de Setembro de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 278. Lisboa, 17 de Setembro de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 279. Lisboa, 24 de Setembro de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 280. Lisboa, 1 de Outubro de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 281. Lisboa, 8 de Outubro de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 282. Lisboa, 15 de Outubro de 1931.  
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Sempre Fixe. Ano 6, n.º 283. Lisboa, 22 de Outubro de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 284. Lisboa, 29 de Outubro de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 285. Lisboa, 5 de Novembro de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 286. Lisboa, 12 de Novembro de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 287. Lisboa, 19 de Novembro de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 290. Lisboa, 10 de Dezembro de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 291. Lisboa, 17 de Dezembro de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 292. Lisboa, 24 de Dezembro de 1931.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 294. Lisboa, 7 de Janeiro de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 295. Lisboa, 14 de Janeiro de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 296. Lisboa, 21 de Janeiro de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 297. Lisboa, 28 de Janeiro de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 299. Lisboa, 11 de Fevereiro de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 300. Lisboa, 18 de Fevereiro de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 302. Lisboa, 3 de Março de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 303. Lisboa, 10 de Março de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 305. Lisboa, 24 de Março de 1932.  
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Sempre Fixe. Ano 6, n.º 306. Lisboa, 31 de Março de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 309. Lisboa, 21 de Abril de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 310. Lisboa, 28 de Abril de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 6, n.º 311. Lisboa, 5 de Maio de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 312. Lisboa, 12 de Maio de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 313. Lisboa, 19 de Maio de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 314. Lisboa, 26 de Maio de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 315. Lisboa, 2 de Junho de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 317. Lisboa, 16 de Junho de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 318. Lisboa, 23 de Junho de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 319. Lisboa, 30 de Junho de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 320. Lisboa, 7 de Julho de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 321. Lisboa, 14 de Julho de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 322. Lisboa, 21 de Julho de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 324. Lisboa, 4 de Agosto de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 325. Lisboa, 11 de Agosto de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 326. Lisboa, 18 de Agosto de 1932.  
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Sempre Fixe. Ano 7, n.º 327. Lisboa, 25 de Agosto de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 328. Lisboa, 1 de Setembro de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 329. Lisboa, 8 de Setembro de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 330. Lisboa, 15 de Setembro de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 331. Lisboa, 22 de Setembro de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 332. Lisboa, 29 de Setembro de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 333. Lisboa, 6 de Outubro de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 334. Lisboa, 13 de Outubro de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 335. Lisboa, 20 de Outubro de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 338. Lisboa, 10 de Novembro de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 340. Lisboa, 24 de Novembro de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 341. Lisboa, 1 de Dezembro de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 343. Lisboa, 15 de Dezembro de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 344. Lisboa, 22 de Dezembro de 1932.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 345. Lisboa, 5 de Janeiro de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 347. Lisboa, 12 de Janeiro de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 348. Lisboa, 19 de Janeiro de 1933.  
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Sempre Fixe. Ano 7, n.º 349. Lisboa, 26 de Janeiro de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 351. Lisboa, 9 de Fevereiro de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 353. Lisboa, 23 de Fevereiro de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 355. Lisboa, 9 de Março de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 356. Lisboa, 16 de Março de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 357. Lisboa, 23 de Março de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 358. Lisboa, 30 de Março de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 359. Lisboa, 6 de Abril de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 360. Lisboa, 13 de Abril de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 361. Lisboa, 20 de Abril de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 362. Lisboa, 27 de Abril de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 363. Lisboa, 4 de Maio de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 7, n.º 364. Lisboa, 11 de Maio de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 365. Lisboa, 18 de Maio de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 366. Lisboa, 25 de Maio de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 367. Lisboa, 1 de Junho de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 368. Lisboa, 8 de Junho de 1933.  
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Sempre Fixe. Ano 8, n.º 370. Lisboa, 22 de Junho de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 371. Lisboa, 23 de Junho de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 372. Lisboa, 6 de Julho de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 373. Lisboa, 13 de Julho de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 374. Lisboa, 20 de Julho de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 375. Lisboa, 27 de Julho de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 377. Lisboa, 10 de Agosto de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 378. Lisboa, 17 de Agosto de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 380. Lisboa, 31 de Agosto de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 385. Lisboa, 5 de Outubro de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 386. Lisboa, 12 de Outubro de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 389. Lisboa, 2 de Novembro de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 390. Lisboa, 9 de Novembro de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 391. Lisboa, 16 de Novembro de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 392. Lisboa, 23 de Novembro de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 393. Lisboa, 30 de Novembro de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 394. Lisboa, 7 de Dezembro de 1933.  
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Sempre Fixe. Ano 8, n.º 396. Lisboa, 21 de Dezembro de 1933.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 400. Lisboa, 18 de Janeiro de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 401. Lisboa, 25 de Janeiro de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 402. Lisboa, 1 de Fevereiro de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 405. Lisboa, 22 de Fevereiro de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 406. Lisboa, 1 de Março de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 407. Lisboa, 8 de Março de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 408. Lisboa, 15 de Março de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 409. Lisboa, 22 de Março de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 410. Lisboa, 29 de Março de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 411. Lisboa, 5 de Abril de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 412. Lisboa, 12 de Abril de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 414. Lisboa, 26 de Abril de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 415. Lisboa, 3 de Maio de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 8, n.º 416. Lisboa, 10 de Maio de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 417. Lisboa, 17 de Maio de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 418. Lisboa, 24 de Maio de 1934.  
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Sempre Fixe. Ano 9, n.º 419. Lisboa, 31 de Maio de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 420. Lisboa, 7 de Junho de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 421. Lisboa, 14 de Junho de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 422. Lisboa, 21 de Junho de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 423. Lisboa, 28 de Junho de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 424. Lisboa, 5 de Julho de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 425. Lisboa, 12 de Julho de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 426. Lisboa, 19 de Julho de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 427. Lisboa, 26 de Julho de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 428. Lisboa, 2 de Agosto de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 429. Lisboa, 9 de Agosto de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 430. Lisboa, 16 de Agosto de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 431. Lisboa, 23 de Agosto de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 432. Lisboa, 30 de Agosto de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 433. Lisboa, 6 de Setembro de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 434. Lisboa, 13 de Setembro de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 436. Lisboa, 27 de Setembro de 1934.  
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Sempre Fixe. Ano 9, n.º 438. Lisboa, 11 de Outubro de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 439. Lisboa, 18 de Outubro de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 440. Lisboa, 25 de Outubro de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 441. Lisboa, 1 de Novembro de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 442. Lisboa, 8 de Novembro de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 443. Lisboa, 15 de Novembro de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 444. Lisboa, 22 de Novembro de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 445. Lisboa, 29 de Novembro de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 446. Lisboa, 6 de Dezembro de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 447. Lisboa, 13 de Dezembro de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 448. Lisboa, 20 de Dezembro de 1934.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 450. Lisboa, 2 de Janeiro de 1935.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 452. Lisboa, 17 de Janeiro de 1935.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 454. Lisboa, 31 de Janeiro de 1935.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 455. Lisboa, 7 de Fevereiro de 1935.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 456. Lisboa, 15 de Fevereiro de 1935.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 457. Lisboa, 21 de Fevereiro de 1935.  
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Sempre Fixe. Ano 9, n.º 458. Lisboa, 28 de Fevereiro de 1935.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 459. Lisboa, 7 de Março de 1935.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 460.Lisboa, 14 de Março de 1935.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 461. Lisboa, 21 de Março de 1935.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 462. Lisboa, 28 de Março de 1935.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 463. Lisboa, 4 de Abril de 1935.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 464. Lisboa, 11 de Abril de 1935.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 466. Lisboa, 25 de Abril de 1935.  

 

Sempre Fixe. Ano 9, n.º 468. Lisboa, 9 de Maio de 1935.  

 

Sempre Fixe. Ano 10, n.º 469. Lisboa, 16 de Maio de 1935.  

 

Sempre Fixe. Ano 10, n.º 471. Lisboa, 30 de Maio de 1935.  

 

Sempre Fixe. Ano 10, n.º 474. Lisboa, 20 de Junho de 1935.  

 

Sempre Fixe. Ano 10, n.º 475. Lisboa, 27 de Junho de 1935.  

 

Sempre Fixe. Ano 10, n.º 476. Lisboa, 4 de Julho de 1935.  

 

Sempre Fixe. Ano 10, n.º 477. Lisboa, 11 de Julho de 1935.  

 

Sempre Fixe. Ano 10, n.º 478. Lisboa, 18 de Julho de 1935. 

 

Sempre Fixe. Ano 10, n.º 479. Lisboa, 25 de Julho de 1935.  
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Sempre Fixe. Ano 10, n.º 496. Lisboa, 21 de Novembro de 1935.  

 

Sempre Fixe. Ano 10, n.º 497. Lisboa, 28 de Novembro de 1935.  

 

Sempre Fixe. Ano 10, n.º 503. Lisboa, 9 de Janeiro de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 10, n.º 504. Lisboa, 16 de Janeiro de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 10, n.º 506. Lisboa, 30 de Janeiro de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 10, n.º 507. Lisboa, 6 de Fevereiro de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 10, n.º 508. Lisboa, 13 de Fevereiro de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 10, n.º 510. Lisboa, 27 de Fevereiro de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 10, n.º 514. Lisboa, 26 de Março de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 10, n.º 521. Lisboa, 14 de Maio de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 10, n.º 522. Lisboa, 21 de Maio de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 523. Lisboa, 28 de Maio de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 524. Lisboa, 4 de Junho de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 525. Lisboa, 11 de Junho de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 526. Lisboa, 18 de Junho de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 530. Lisboa, 16 de Julho de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 531. Lisboa, 23 de Julho de 1936.  
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Sempre Fixe. Ano 11, n.º 532. Lisboa, 30 de Julho de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 533. Lisboa, 6 de Agosto de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 535. Lisboa, 20 de Agosto de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 536. Lisboa, 27 de Agosto de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 537. Lisboa, 3 de Setembro de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 538. Lisboa, 10 de Setembro de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 540. Lisboa, 24 de Setembro de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 542. Lisboa, 8 de Outubro de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 544. Lisboa, 22 de Outubro de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 547. Lisboa, 12 de Novembro de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 548. Lisboa, 19 de Novembro de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 549. Lisboa, 26 de Novembro de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 550. Lisboa, 3 de Dezembro de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 552. Lisboa, 17 de Dezembro de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 553. Lisboa, 24 de Dezembro de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 554. Lisboa, 31 de Dezembro de 1936.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 556. Lisboa, 14 de Janeiro de 1937.  

 



Américo Amarelhe 

O impressivo artista da caricatura teatral 

161 

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 557. Lisboa, 21 de Janeiro de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 558. Lisboa, 28 de Janeiro de 1937. 

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 559. Lisboa, 4 de Fevereiro de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 560. Lisboa, 11 de Fevereiro de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 562. Lisboa, 25 de Fevereiro de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 565. Lisboa, 18 de Março de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 569. Lisboa, 15 de Abril de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 570. Lisboa, 22 de Abril de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 11, n.º 571. Lisboa, 29 de Abril de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 573. Lisboa, 13 de Maio de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 575. Lisboa, 27 de Maio de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 576. Lisboa, 3 de Junho de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 577. Lisboa, 10 de Junho de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 578. Lisboa, 17 de Junho de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 579. Lisboa, 24 de Junho de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 580. Lisboa, 1 de Julho de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 581. Lisboa, 8 de Julho de 1937.  
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Sempre Fixe. Ano 12, n.º 582.Lisboa, 15 de Julho de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 583. Lisboa, 22 de Julho de 1937.  

  

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 585. Lisboa, 5 de Agosto de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 586. Lisboa, 12 de Agosto de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 587. Lisboa, 19 de Agosto de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 588. Lisboa, 26 de Agosto de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 589. Lisboa, 2 de Setembro de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 590. Lisboa, 9 de Setembro de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 591. Lisboa, 16 de Setembro de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 592. Lisboa, 23 de Setembro de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 593. Lisboa, 30 de Setembro de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 594. Lisboa, 7 de Outubro de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 595. Lisboa, 14 de Outubro de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 596. Lisboa, 21 de Outubro de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 597. Lisboa, 28 de Outubro de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 598. Lisboa, 4 de Novembro de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 599. Lisboa, 11 de Novembro de 1937.  
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Sempre Fixe. Ano 12, n.º 600. Lisboa, 18 de Novembro de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 602. Lisboa, 2 de Dezembro de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 603. Lisboa, 9 de Dezembro de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 604. Lisboa, 16 de Dezembro de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 605. Lisboa, 23 de Dezembro de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 606. Lisboa, 30 de Dezembro de 1937.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 607. Lisboa, 6 de Janeiro de 1938.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 608. Lisboa, 13 de Janeiro de 1938.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 609. Lisboa, 20 de Janeiro de 1938.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 610. Lisboa, 27 de Janeiro de 1938.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 611. Lisboa, 3 de Fevereiro de 1938.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 612. Lisboa, 10 de Fevereiro de 1938.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 613. Lisboa, 17 de Fevereiro de 1938.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 614. Lisboa, 24 de Fevereiro de 1938.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 615. Lisboa, 3 de Março de 1938.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 616. Lisboa, 10 de Março de 1938.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 617. Lisboa, 17 de Março de 1938.  
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Sempre Fixe. Ano 12, n.º 618. Lisboa, 24 de Março de 1938.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 619. Lisboa, 31 de Março de 1938.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 620. Lisboa, 7 de Abril de 1938.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 621. Lisboa, 14 de Abril de 1938.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 622. Lisboa, 21 de Abril de 1938.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 623. Lisboa, 28 de Abril de 1938.  

 

Sempre Fixe. Ano 12, n.º 624. Lisboa, 5 de Maio de 1938.  

 

Sempre Fixe. Ano 13, n.º 626. Lisboa, 19 de Maio de 1938.  

 

Sempre Fixe. Ano 13, n.º 635. Lisboa, 21 de Julho de 1938.  

 

Sempre Fixe. Ano 13, n.º 636. Lisboa, 28 de Julho de 1938.  

 

Sempre Fixe. Ano 13, n.º 637. Lisboa, 4 de Agosto de 1938.  

 

Sempre Fixe. Ano 13, n.º 653. Lisboa, 29 de Dezembro de 1938.  

 

Sempre Fixe. Ano 13, n.º 659. Lisboa, 5 de Janeiro de 1939.  

 

Sempre Fixe. Ano 13, n.º 660. Lisboa, 12 de Janeiro de 1939.  

 

Sempre Fixe. Ano 13, n.º 661. Lisboa, 19 de Janeiro de 1939.  

 

Sempre Fixe. Ano 13, n.º 662. Lisboa, 26 de Janeiro de 1939.  

 

Sempre Fixe. Ano 13, n.º 664. Lisboa, 9 de Fevereiro de 1939.  

 



Américo Amarelhe 

O impressivo artista da caricatura teatral 

165 

 

Sempre Fixe. Ano 13, n.º 665. Lisboa, 16 de Fevereiro de 1939.  

 

Sempre Fixe. Ano 13, n.º 666. Lisboa, 23 de Fevereiro de 1939.  

 

Sempre Fixe. Ano 13, n.º 667. Lisboa, 2 de Março de 1939.  

 

Sempre Fixe. Ano 13, n.º 668. Lisboa, 9 de Março de 1939.  

 

Sempre Fixe. Ano 13, n.º 669. Lisboa, 16 de Março de 1939.  

 

Sempre Fixe. Ano 13, n.º 670. Lisboa, 23 de Março de 1939.  

 

Sempre Fixe. Ano 13, n.º 671. Lisboa, 30 de Março de 1939.  

 

Sempre Fixe. Ano 13, n.º 672. Lisboa, 6 de Abril de 1939.  

 

Sempre Fixe. Ano 13, n.º 673. Lisboa, 13 de Abril de 1939.  

 

Sempre Fixe. Ano 13, n.º 674. Lisboa, 20 de Abril de 1939.  

 

Sempre Fixe. Ano 13, n.º 675. Lisboa, 27 de Abril de 1939.  

 

Sempre Fixe. Ano 14, n.º 678. Lisboa, 18 de Maio de 1939.  

 

Sempre Fixe. Ano 14, n.º 679. Lisboa, 25 de Maio de 1939.  

 

Sempre Fixe. Ano 14, n.º 681. Lisboa, 8 de Junho de 1939.  

 

Sempre Fixe. Ano 14, n.º 683. Lisboa, 22 de Junho de 1939.  

 

Sempre Fixe. Ano 14, n.º 690. Lisboa, 10 de Agosto de 1939.  

 

Sempre Fixe. Ano 14, n.º 691. Lisboa, 17 de Agosto de 1939.  
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Sempre Fixe. Ano 14, n.º 692. Lisboa, 24 de Agosto de 1939.  

 

Sempre Fixe. Ano 14, n.º 693. Lisboa, 31 de Agosto de 1939.  

 

Sempre Fixe. Ano 14, n.º 695. Lisboa, 14 de Setembro de 1939.  

 

Sempre Fixe. Ano 14, n.º 696. Lisboa, 21 de Setembro de 1939.  

 

Sempre Fixe. Ano 14, n.º 697. Lisboa, 28 de Setembro de 1939.  

 

Sempre Fixe. Ano 14, n.º 698. Lisboa, 5 de Outubro de 1939.  

 

Sempre Fixe. Ano 14, n.º 699. Lisboa, 12 de Outubro de 1939.  
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