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INTRODUÇÃO 

 

Dividimos este anexo em duas partes. No anexo documental compilámos uma entrevista 

com António Ferro no Diário de Lisboa, as tabelas com artigos de publicações 

periódicas que se publicaram no período do jornal A Tarde, uma tabela de artigos de 

Júlio Pomar publicados em publicações periódicas entre 1942 e 1953, e ainda uma 

tabela com artigos publicados no jornal a Tarde antes da existência da página Arte. 

Consta ainda deste anexo imagens da página Arte, dos textos nela publicados e tabelas 

de análise a esses textos. 

Na segunda parte, criamos um anexo iconográfico onde estão organizadas as imagens 

divulgadas nas páginas da Arte segundo o número de publicação da página Ao lado das 

digitalizações destas imagens estão imagens das obras correspondentes com melhor 

definição.  
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ENTREVISTA A ANTÓNIO FERRO NO DIÁRIO DE LISBOA 

 

Uma entrevista oportuna. O diretor do Secretariado da Propaganda Nacional expõe-nos o seu plano de 

ação para dar cumprimento ao recente decreto que criou aquele organismo 

Diário de Lisboa, nº 3920, 11 de outubro de 1933, p. 5  – [Em linha]. [Consult. 21 agosto.2013]. 
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TABELAS 

 

Tabela 1 Tabela de artigos sobe arte de – O Diabo semanário de literatura e crítica 

Nº Data Titulo Autor 

 02-06-1934 Marinetti e os seus continuadores Augusto Ricardo 

6 05-08-1934 A Arte e a natureza. O sugestionismo 

estético. 

Amorim de Carvalho 

12 16-09-1934 Psicologia da emoção estética Amorim de Carvalho 

34 17-02-1935 A noção do belo. (Esboço de uma 

estética realista) 

Amorim de Carvalho 

51 16-06-1935 Sobre o que a arte é, e sobre algumas 

coisas que não poderá ser 

Adolfo Casais 

Monteiro 

61 25-08-1935 O caráter social da arte Amorim de Carvalho 

104 21-06-1936 O pintor galego Dominguez Alvarez Sérgio Augusto Vieira 

111 09-08-1936 A crítica e a Arte. A noção do valor e a 

psicologia 

Amorim de Carvalho 

112 16-08-1936 Repouso na arte Fernando Pampulha 

171 02-01-1938 Quais os fins para que devem tender, na 

sociedade atual, os esforços do artista 

Manuel Filipe 

181 13-03-1938 A arte, paralelo da vida Jorge Domingues 

228 04-02-1939 Apostila a um discurso sobre a 

inutilidade da arte 

Gaspar Simões 

248 24-06-1939 S.O.S. geração em perigo Mário Dionisio 

282 17-02-1940 Uma arte simples e heroica Manuel Campos de 

Lima 

308 17-08-1940 Portinari Afonso Ribeiro 

313 21-09-1940 Notas para o neorrealismo António Ramos 

Almeida 

 

Tabela 2 Tabela de artigos sobre arte da Seara Nova em 1945 

Data Página Titulo Autor 

6-01-

1945 

 Artes plásticas - No Museu das Janelas Verdes – 

Exposição temporária de estampas antigas sobre 

Portugal 

Adriano Gusmão 

13-01-

1945 

 Francisco Eduardo Pulido valente  

13-01-

1945 

1e30 A propósito de uma exposição de Picasso  

13-01-

1945 

23-25 Ambições e limites do cinema Português Manuel de Azevedo 

13-01-

1945 

31 Obras-primas   

20-01-

1945 

40 Ambições e limites do cinema Português Manuel de Azevedo 

27-01-

1945 

57-60 Velasquez Adriano Gusmão 
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3-02-

1945 

83-85 9ª Exposição de Arte Moderna Adriano Gusmão 

10-02-

1945 

104 Artes plásticas – Na S.N.B.A. exposição de 

caricaturas de Francisco Valença 

Adriano Gusmão 

17-02-

1945 

119-

120 

Museu do trabalho, a Voz do Operário Adriano Gusmão 

24-02-

1945 

131-

133 

Velasquez  Adriano Gusmão 

03-03-

1945 

 Artes plásticas – Gravuras inglesas a 

“mezzotinto”/ desenhos de Richard Scheib 

Adriano Gusmão 

17-03-

1945 

189-

190 

Artes plásticas – Exposição de Carlos Botelho Adriano Gusmão 

24-03-

1945 

208 Artes plásticas – Pintura e desenho de Maria Keil Adriano Gusmão 

31-03-

1945 

219-

220 

Exposição da galeria «Candelas» Manuel Mendes 

31-03-

1945 

222 Livros - «Rodin» - de Jaime Brasil/ «A arte 

grega» -de João barreira 

Adriano Gusmão 

07-04-

1945 

 Museu das janelas verdes – abertura de novas 

salas e exposição temporária de colchas antigas 

Adriano Gusmão 

14-04-

1945 

251-

252 

O problema social da habitação Ateneu de carvalho 

14-04-

1945 

239 Desenhos de António Duarte Adriano Gusmão 

21-04-

1945 

272-

274 

O problema social da habitação  II  Ateneu de carvalho 

21-04-

1945 

277-

278 

Artes plásticas – Salão da primavera Adriano Gusmão 

28-04-

1945 

287 Romain Rolland Bento de Jesus 

Caraça 

28-04-

1945 

296 Artes plásticas – exposição de Tom Adriano Gusmão 

8-05-

1945 

8-10 Velasquez  Adriano Gusmão 

19-05-

1945 

37-38 Velasquez  Adriano Gusmão 

26-05-

1945 

51-54 Velasquez  Adriano Gusmão 

26-05-

1945 

59-60 Artes plásticas (Exposição de Ramon Rogent/ 

José Contente 

Adriano Gusmão 

02-06-

1945 

73-74 Artes plásticas (Tríptico de Grão Vasco) Adriano Gusmão 

09-06-

1945 

93-94 Artes plásticas (Desenhos de Maria Helena 

Cordeiro/ Exposição de João Reis) 

Adriano Gusmão 

16-06-

1945 

112 Artes plásticas (Exposição do grupo dos artistas 

portugueses) 

Adriano Gusmão 

23-06-

1945 

112 Artes plásticas (Exposição de Estrela Faria/ 

Exposição de Eduardo Anahory) 

Adriano Gusmão 

07-07-

1945 

161-

162 

Exposições de arte (Coleção Lázaro) Adriano Gusmão 

14-07-

1945 

182 Artes plásticas (Imagem da flor/Exposição de 

Isabel Areosa) 

Adriano Gusmão 

04-08-

1945 

234-

235 

Velazquez, Phaidom press, 1943 Adriano Gusmão 
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25-08-

1945 

273-

276 

Algumas reflexões sobre a arte Bento de jesus 

Caraça 

15-09-

1945 

46 Artes plásticas (XIº “Salão do Estoril) Adriano Gusmão 

29-09-

1945 

78 «A arte em Paris no atual momento»  

06-10-

1945 

90-91 Artes plásticas (1ªExposição anual do circulo 

«Mário Augusto») 

Adriano Gusmão 

24-11-

1945 

201-

202 

Artes plásticas (Exposição de Cândido Costa 

Pinto) 

Adriano Gusmão 

01-12-

1945 

218 Goya Adriano Gusmão 

01-12-

1945 

232-

234 

O princípio de um grande pintor Mário Dionísio 

15-12-

1945 

242-

243 

Notas da Vida africana – Uma exposição de arte João Fernandes 

15-12-

1945 

250-

249 

Artes plásticas (Exposição de Anne Marie Jauss/ 

de Lázaro Lozano e Juan Avalos) 

Adriano Gusmão 

22-12-

1945 

263 Artes plásticas (Exposição de fausto Sampaio/ de 

faianças de arte de Jorge Barradas/ de Guilherme 

Filipe) 

Adriano Gusmão 

 

Tabela 3 Tabela de artigos sobre arte Vértice 1942 a 1946 

 Data Titulo Autor Pagina 

Nº1 maio- 1942 Cinema  37-38 

Nº1 maio- 1942 Fantasia, de Walt Disney R.F 39-r0 

Nº3 fevereiro-

1944 

A paleta e o mundo Mário Dionísio 45-51 

 novembro-

1945 

Divagação sobre a crítica Mário Dionísio 16-25 

 fevereiro-

1946 

À margem do neorrealismo   

Nº 27 a 

30 

março -

1946 

Cultura e Ação  3-6 

 março -

1946 

Condição do artista Rui Feijó 19 - 25 

 março -

1946 

Arquitetura Moderna  José Queiroz 31-41 

 maio -1946 Rafael Bordalo Pinheiro Joaquim Namorado 96 - 

102 

 maio -1946 Arquitetura Moderna  José Queiroz 111-

125 

 maio -1946 Portinari Mário Dionísio 150-

154 

 dezembro -

1946 

Escola de Paris e a França viva Júlio pomar 48-52 

 dezembro -

194 

O Pintor Marcel Gromaire Mário Dionísio 66-70 

 dezembro- Notícia (sobre a morte do Manuel Mendes 71-75 
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1946 escultor francês Charles 

Despiau) 

 dezembro -

1946 

Escola de Paris e a França viva 

(comentários às ilustrações 

deste artigo) 

Júlio pomar 157-

158 

 

 

Tabela 4 Tabela de artigos do Mundo Literário. Semanário de crítica e informação 

literária, científica e artística 

Nº Data pag  Autor 

1 11-05-

1946 

4 

Don Pablo Ruiz reinventor da pintura António Pedro 

 
 

 

Picasso fala: 

Recolhido por Cristian 

Zervos 

2 18-05-

1946 

1 

Portinari  

  6 e 7 Candido Portinari António Pedro 

5 08-06-

1945 

1 e 5 

A Pintura e a era dos homens  

  5 Pintura trágica Andre Masson 

6 15-06-

1946 

1 e 9 

Vinte anos depois Júlio Pomar 

  5 e 6 A pintura de Milton Dacosta Joaquim Ferrer 

 
 

6 Vai realizar-se, no Porto, a "1ª 

Exposição da primavera"  

7 22-06-

1946 

1, 

5,12 

A propósito de um hábito, ou de Mário 

Eloy Diogo de Macedo 

8 29-06-

1946 

1 e 8 

Emerick Mercier A.P. 

 
 

7 e 

10 Vinte anos depois II Júlio Pomar 

9 06-07-

1946 

16 

Exposição geral de artes plásticas  

10 13-07-

1946 

1,8,9,

16 Exposição de primavera no Porto 

António Ramos de 

Almeida 

 
 

5, 6 e 

12 

Em torno de Picasso. Picasso não 

desconcerta Júlio Pomar 

  7 Guernica Adolfo Casais Monteiro  

  16 Exposição geral de artes plásticas  

11 20-07-

1946 

1 e 8 Considerações gerais sobre o espírito 

de uma exposição Adolfo Casais Monteiro  

 
 

8,9 e 

16 Notas de crítica Jorge de Sena 

12 27-07-

1946 

6 

Picasso e o homem de que rua? António Pedro 

 
 

11 e 

16  Três pintores do nosso tempo José Ernesto de Sousa 

13 03-08-

1946 

1 e 2 Sobre o Navio de emigrantes de Lasar 

Segall Mário de Andrade 
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12 e 

16 Vinte anos depois Júlio Pomar 

 
 

16 Porque não se promove em Lisboa 

uma exposição de arte brasileira?  

14 10-08-

1946 

1 e 

10 

Como está a fazer-se a cultura de arte 

em Portugal? Candido Costa Pinto 

16 24-08-

19461 

1,8 

e9 Mais uma exposição de artes plásticas 

António Ramos de 

Almeida 

17 31-08-

1946 

12 e 

13 

Como está a fazer-se a cultura de arte 

em Portugal? Candido Costa Pinto 

18 07-09-

1946 

1,5 e 

6 

Um "simples" contra os "snobes". 

Henry Rousseau "Le douanier" Philipe Soupault 

19 14-09-

1946 

1,7 e 

8 A marca do tempo Júlio Pomar 

22 
05-10-

1946 

11 A arte, o homem e a sociedade. 

Tentando esclarecer as dúvidas de um 

leitor Candido Costa Pinto 

23 02-10-

1946 

8 e 9 

Ainda o "douanier" Rousseau 

Francisco Fernandes 

Lopes 

24 19-10-

1946 

1, 9 e 

16 A arte e as classes trabalhadoras Júlio Pomar 

25 26-10-

1946 

2 

O novo realismo e a tendência na arte Saúl fernandes 

26 01-11-

1946 

1 

António Quirós  

28 16-11-

1946 

1 e 

16 Hein Semke  

30 30-11-

1946 

8 e 

14 A propósito do Neorrealismo Costa Campos 

31 07-12-

1946 

1 e 

16  Sobre os desenhos de Júlio Adolfo Casais Monteiro  

32 14-12-

1946 

5 Sobre o exotismo e o neorrealismo de 

Henri Rosseau  

33 14-12-

1946 

1 e 

16  Geza Sobel António Pedro 

36 11-01-

1947 

1 e2 

Abel Salazar  

37 11-01-

1947 

5 

A propósito de uma exposição Júlio Pomar 

 

 

16 Um escândalo artístico. Está 

ameaçada de destruição o painel do 

cinema Batalha do Porto  

38 25-01-

1947 

1,9 e 

16 Ernst Barlach  Hein Semke 

40 08-02-

1947 

1 e 6 

Passado criação e serviço Cândido Costa Pinto 

41 15-02-

1947 

7 

A arte moderna e a falta de galerias Fernando Azevedo 

43 01-03-

1947 

1 e 5 

Não há arte abstrata  

44 08-03-

1947 

1,4 e 

5 Onde se fala de Joan Miró (...) António Pedro 

45 15-03-

1947 

1,7 e 

8 Arte e ingenuidade (...) Manuel Breda Simões 
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  8 Arte e pedagogia Mário Almada 

46 22-03-

1947 

7 e 

15 

A XI Exposição de Arte Moderna no 

S.N.I.  

47 29-03-

1947 

1 Um desenhador espanhol. Molina 

Sanchez  

48  3 Realismo e ação Júlio Pomar 

50 19-04-

1947 

1,6 e 

13 Desenhos escolares portugueses Magalhães Filho 
 

Tabela 5 Artigos de Júlio Pomar publicados entre 1942 – 1953 

Titulo Periódico data Página 

Da necessidade de uma 

exposição de arte moderna 

Horizonte Quinzenário 

Cultural de Ciência, 

Técnica, Arte e Crítica 

(dir. Joel Serrão). Nº 8. 

Lisboa 

13/06/1942 pp. 3 e 5 

Exposição de Arte Moderna A Tarde, Supl. «Das 

Artes/ Das Letras» Nº 

8. Porto Tipografia do 

Jornal de Notícias 

12/04/1945 pp. 3 e 4 

Caminho da pintura Vértice. Nº 12-16. Vol. 

1. Coimbra 

Maio/1945 pp. 60-65 

A propósito da Exposição 

Independente em Lisboa 

A Tarde, Supl. «Arte». 

Nº 1. Porto: Tipografia 

do Jornal de Notícias 

9/06/1945 pp. 3 e 4 

Nota sobre a arte útil A Tarde, Supl. «Arte». 

Nº 2. Porto: Tipografia 

do Jornal de Notícias 

16/06/1945 pp. 3 e 6 

Diálogo breve com Manuel 

Filipe 

A Tarde, Supl. «Arte». 

Nº 3. Porto: Tipografia 

do Jornal de Notícias 

23/06/1945 p. 3  

Carta a Vieira Guerreiro – 

Sobre o caso de Octávio 

Sérgio 

A Tarde. Porto: 

Tipografia do Jornal de 

Notícias 

2/07/1945  

O Toiro enjaulado A Tarde, Supl. «Arte». 

Nº 6. Porto: Tipografia 

do Jornal de Notícias 

14/07/1945 p.7 

Portinari A Tarde, Supl. «Arte». 

Nº 8. Porto: Tipografia 

do Jornal de Notícias 

29/07/1945 p.3 

Pintura e realidade A Tarde, Supl. «Arte». 

Nº 10. Porto: Tipografia 

do Jornal de Notícias 

11/08/1945 pp. 3 e 6 

Jack Levine A Tarde, Supl. «Arte». 

Nº 11. Porto: Tipografia 

do Jornal de Notícias 

18/08/1945 p. 9 

História do pintor A Tarde, Supl. «Arte». 

Nº 13. Porto: Tipografia 

do Jornal de Notícias 

1/09/1945 p. 4 
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A Propósito de Benton A Tarde, Supl. «Arte». 

Nº 16. Porto: Tipografia 

do Jornal de Notícias 

22/09/1945 p. 3  

A Pintura mexicana A Tarde, Supl. «Arte». 

Nº 19. Porto: Tipografia 

do Jornal de Notícias 

13/10/1945 p. 3  

Vinte anos depois - I Mundo Literário. Nº 6. 

Lisboa 

15/06/1946 pp. 1 e 9 

Vinte anos depois - II Mundo Literário. Nº 8. 

Lisboa 

29/06/1945 pp. 7 e 10 

Em torno de Picasso – 

Picasso não desconcerta 

Mundo Literário. Nº 10. 

Lisboa 

13/07/1946 pp. 5-6 e 

12-13 

Vinte anos depois - III Mundo Literário. Nº 8. 

Lisboa 

3/08/1946 pp. 12 e 

16 

Viagem à volta de uma caixa 

de bolachas 

Mundo Literário. Nº 17. 

Lisboa 

31/08/1946 pp. 11 

A marca do tempo Mundo Literário. Nº 19. 

Lisboa 

14/09/1946 pp. 1 e 7-

8 

A arte e as classes 

trabalhadoras 

Mundo Literário. Nº 24. 

Lisboa 

19/10/1946 pp. 1 e 9 

Divulgando I – O que é o 

desenho 

Horizonte. Nº 1. 

Lisboa:  

15/11/ 1946 p. 6 

Em torno do ensino artístico Seara Nova. Nº 1009. 

Lisboa 

30/11/1946 pp. 248-

249 

A Escola de Paris e a França 

viva 

Vértice. Nº 40-42. Vol. 

3. Coimbra 

dezembro/1946 pp. 48-52 

Comentário às ilustrações 

deste Artigo 

Vértice. Nº 40-42. Vol. 

3. Coimbra 

dezembro/1946 pp. 157-

158 

O pintor e o presente Seara Nova. Nº 1015. 

Lisboa 

11/01/1947 pp. 19-20 

A propósito de uma 

exposição 

Mundo Literário. Nº 37. 

Lisboa 

18/01/1947 pp. 5 e 11 

Abel Salazar, Artista Vértice. Nº 44. Vol. 3. 

Coimbra 

fevereiro-

março/1947 

pp. 258-

261 

Realismo e ação Mundo Literário. 

Lisboa 

5/04/1947 p. 3 

Arte e juventude Vértice. Nº 45. Vol. 3. 

Coimbra 

abril/ 1947 pp. 373-

375 

Introdução a um estudo 

sobre a Escola de Paris 

Seara Nova. Nº 1056. 

Lisboa 

25/10/1947 p. 119 

Na abertura da exposição 

póstuma de Abel Salazar 

Seara Nova. Nº 1069. 

Lisboa 

24/01/1948 pp. 17-19 

Na SNBA – A pintura 

francesa de hoje 

Vértice. Nº 54. Vol. 5. 

Coimbra 

fevereiro/1948 pp. 161-

163 

    

Faianças de Jorge Barradas Vértice. Nº 66. Vol. 7. 

Coimbra 

fevereiro/1949 pp. 119-

121 

Um século de pintura 

britânica (1730-1830) 

Vértice. Nº 66. Vol. 7. 

Coimbra 

fevereiro/1949 pp. 121-

122 
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Entrevista com Mendez Vértice. Nº 67. Vol. 7. 

Coimbra 

março/1949 pp. 152-

157 

A volta de Júlio Resende Vértice. Nº 67. Vol. 7. 

Coimbra 

março/1949 pp. 178-

179 

Decorativo, apenas? Arquitetura. Nº 30. 

Lisboa 

abril-maio /1949 pp. 8-9. 

Uma tempestade num copo 

de água, ou talvez não 

Vértice. Nº 70. Vol. 7. 

Coimbra 

junho/1949 pp. 373-

374 

A Exposição Francesa Vértice. Nº 71. Vol. 8. 

Coimbra 

junho/1949 p. 62 

“Tapisserie Française”, por 

Jean Lurçat 

Vértice. Nº 71. Vol. 8. 

Coimbra 

junho/1949 pp. 54-55 

Uma cadeira e outras coisas 

mais 

Vértice. Nº 72. Vol. 8. 

Coimbra 

agosto/1949 pp. 81-83 

Pequena nota sobre fundo e 

forma 

Portucale. Nº 23-24. 2ª 

Série. Porto 

setembro-

dezembro/1949 

pp. 240-

241 

Na morte de José Clemente 

Orozco 

in Vértice. Nº 75. Vol. 

8. Coimbra 

novembro/1949 pp. 284-

285 

Escultura de Jorge Vieira na 

SNBA 

Vértice. Nº 76. Vol. 8. 

Coimbra 

dezembro/1949 pp. 376 

Exposição de “Um Grupo de 

Rapazes” 

Vértice. Nº 79. Vol. 9. 

Coimbra 

março/1950 pp. 194-

195 

A V Exposição Geral de 

Artes Plásticas 

Vértice. Nº 81. Vol. 9. 

Coimbra 

maio/1950 pp. 310-

312 

Lima de Freitas Arquitetura. Nº 33-34. 

Lisboa 

maio/1950 pp. 34-36 

V Exposição Geral De Artes 

Plásticas 

Vértice. Nº 82. Vol. 9. 

Coimbra 

junho/1950 pp. 380-

387 

Museu Nacional de Arte 

Antiga: O oriente e a Algéria 

na arte francesa dos séculos 

XIX e XX 

Vértice. Nº 82. Vol. 9. 

Coimbra:  

junho/1950 p. 387 

Balanço das exposições do 

ano 

Arquitetura. Nº 36. 

Lisboa 

novembro/1950 pp. 18-20 

O pintor João Navarro 

Hogan 

Arquitetura. Nº 37. 

Lisboa 

fevereiro/1951  pp. 20-21 

Pintura, desenho e gravura 

de Lima de Freitas na 

Sociedade Nacional de Belas 

Artes 

Vértice. Nº 91. Vol. 11. 

Coimbra 

março/ 1951 pp. 122-

124 

Na morte do jovem pintor 

António Manuel Alves 

Vértice. Nº 94. Vol. 11. 

Coimbra 

junho/1951 pp.311-

321 

Ver, sentir, etc. Vértice. Nº 95. Vol. 11. 

Coimbra 

julho/1951 pp. 360-

362 

VI Exposição Geral de Artes 

Plásticas 

Arquitetura. Nº 40. 

Lisboa 

outubro/1951 pp. 22-24 

A arquitetura portuguesa e 

cerâmica e edificações 

Vértice. Nº 111. Vol.12. 

Coimbra 

novembro/1952 pp. 642-

643 

Conversa com Gretchen Arquitetura. Nº 45. novembro/1952 pp.19-21 
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Wolwill Lisboa 

Exposição de gravuras 

modernas na Associação 

Académica da Faculdade de 

Ciências de Lisboa 

Vértice. Nº 113. Vol.13. 

Coimbra 

janeiro/1953 pp. 62-63 

III Salão de Arte Cerâmica, 

do SNI 

Vértice. Nº 113. Vol.13. 

Coimbra 

janeiro/1953 p. 64 

Exposição de pintura e 

desenho de José Júlio, na 

Galeria de março 

Vértice. Nº 114. Vol.13. 

Coimbra 

fevereiro/1953 p. 127 

Escultura de Martins Correia 

e Pintura de João Santiago 

Vértice. Nº 114. Vol.13. 

Coimbra 

fevereiro/1953 p. 128 

Composições abstratas de 

Edgar Pillet na Galeria de 

março 

Vértice. Nº 115. Vol.13. 

Coimbra 

março/ 1953 pp. 186-

187 

Pintura e desenho de João 

Navarro Hogan na Galeria 

de março 

Vértice. Nº 115. Vol.13. 

Coimbra 

março/1953 pp. 187-

188 

A exposição de Lima de 

Freitas na Galeria de março 

(Assinado por Júlio Pomar e 

António Alfredo) 

Vértice. Nº 116. Vol.13. 

Coimbra:  

abril/1953 pp. 253-

255 

Resposta ao inquérito: «Que 

pensa do desenvolvimento 

atual da nossa arquitetura», 

A Arquitetura 

Portuguesa, e Cerâmica 

e Edificação. N.os 3 e 4 

abril/1953 pp. 69-70 

Exposições: A 7ª E. G. A. P. A Arquitetura 

Portuguesa, e Cerâmica 

e Edificação. N.os 3 e 4 

abril/1953 pp. 77-79 

 

Gravuras gaúchas Vértice. Nº 117. Vol.13. 

Coimbra 

maio/1953 pp. 300-

301 

Augusto Gomes Vértice. Nº 118. Vol.13. 

Coimbra 

junho/1953 pp. 347-

349 

Entrevista com os escultores 

Maria Barreira e Vasco da 

Conceição 

Arquitetura. Nº 47. 

Lisboa 

junho/1953 pp. 24-26 

A 7ª Exposição Geral de 

Artes Plásticas 

Vértice. Nº 120. Vol.13. 

Coimbra 

agosto/1953 pp. 503-

507 

A VII Exposição Geral de 

Artes Plásticas – Algumas 

Considerações 

Arquitetura. Nº 48. 

Lisboa 

agosto/1953 pp.18-19 

A Tendência para um novo 

realismo entre os novos 

pintores
1
 

O Comércio do Porto, 

Supl. «Cultura e Arte» 

22/12/1953  

 

 

                                                           
1
 Cat. Exp - A Arte em Portugal nos Anos 50. Fundação Calouste Gulbenkian-Câmara Municipal de Beja, 

1992. pp. 48-50 
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Tabela 6 Noticias sobre arte – Jornal A Tarde 

Data Pagina   

14-01-

45 

2 Beatriz Ribeiro vai expor no Salão Fantasia 

17-01-

45 

6 Exposição de Faria de Castro 

18-01-

45 

1,4 Senhora e Artista: Breves evocações da Duquesa de Palmela, 

discípula de Anatole Calmels (cont. na pag.4) - uma coluna 

18-01-

45 

3 Arte – João Reis (inauguração de exposição 2 linhas) 

19-01-

45 

1 Artistas do Porto – Henrique Moreira (20 linhas sobre) 

20-01-

45 

1,4 Como em 1912 se fazia a crítica e Arte (cont. Pag 4) 

20-01-

45 

1; 6 Casas económicas  

23-01-

45 

6 Arte Exposição de António Vitorino no Salão Silva Porto 

25-01-

45 

1 Artistas do Porto – sobre o Mestre Joaquim Lopes 

27-01-

45 

6 Arte: A propósito da nona exposição de arte Moderna no estúdio 

do S.N.I. 

28-01-

45 

7 Arte: Exposição de João reis 

29-01-

45 

8 O escultor espanhol José Elaffite morreu de congestão cerebral 

01-02-

45 

9 As coleções de Arte de Teixeira Lopes suscitam divergências 

acerca da sua posse e destino 

07-02-

45 

7 Arte: Exposição de Pedro Olaio no Salão Fantasia 

07-02-

45 

7 Arte: Exposição de António Vitorino 

11-02-

45 

3 Arte: Abriu hoje, no salão Silva Porto a Exposição de Tomaz 

Pelayo 

16-02-

45 

3 Mestre Artur Loureiro, Breve evocação 

  7 Arte: Exposição de Francisco Maia 

  7 Arte: Alípio Brandão na Casa Veneza 

17-02-

45 

6 Arte: A nova exposição de Martin Maqueda 

18-02-

45 

1; 6 Duas senhoras … Um símbolo! A viúva e a filha de Soares dos 

Reis vivem numa pensão e evocam-nos o grande escultor 

20-02-

45 

4 Portela Júnior – O Filho da pintura alentejana, expõe a partir de 

amanhã no Salão Silva Porto. 

22-02-

45 

7 Exposição de Arte Moderna 

26-02-

45 

1 Imagem: “Sensitiva” - legenda: Um belo trabalho do escultor 

argentino “ Miro Bardonek” 
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27-02-

45 

1 António Carneiro e Armando Basto. Patronos duma exposição de 

Arte Moderna. 

03-03-

45 

5 Aqui, Lisboa:Três expositores nas Belas-Artes 

06-03-

45 

1 As obras-primas da Arquitetura inglesa através da exposição que 

hoje de tarde se inaugura no Instituto Britanico 

06-03-

45 

8 Exposição de Arte Moderna no Museu Soares dos Reis 

06-03-

45 

8 Temas de arte - Notícias da capital 

  8 O 1º Salão de Arte Moderna no Porto 

13-03-

45 

3 Arte: Exposição de fotografias de arquitetura Britânica 

15-03-

45 

3,4 Página das Artes e Letras: Palavras de Mário de Andrade sobre o 

modernismo brasileiro 

24-03-

45 

4  A arte na educação e na cultura 

31-03-

45 

3 Arte: Pedro Olaio expõe em Guimarães 

31-03-

45 

3 Arte: Francisco Branco e Rosa rodrigues no Salão Silva Porto 

05-04-

45 

3;4 Das Artes, das letras: Nota biográfica - Pierre Bonnard, Pintor 

06-04-

45 

5 Aqui, Lisboa: Salão da primavera – “Vernissage” do Salão 

primavera, a 42ª exposição anual da Sociedade de Belas-Artes 

11-04-

45 

5 Arte: Jaime Murteira expõe amanhã nesta cidade 

12-04-

45 

1;8 António Carneiro mestre-pintor, evocado no ambiente da sua 

Casa-Oficina 

12-04-

45 

3;4 Das artes, das letras: Exposição de arte Moderna 

    Das artes das Letras – Nota Biográfica: O pintor Foujita 

14-04-

45 

5 Comunicados oficiais: Exposição de fotografias nos Finianos 

14-04-

45 

5 Aqui, Lisboa: Foi hoje reaberto o Museu de arte contemporânea 

17-04-

45 

1 Júlio Resende vai expor no Salão «Portugália» 

19-04-

45 

3 Das artes, das letras: Nota Biográfica - Pintor Dórdio Gomes 

20-04-

45 

3 Júlio Resende – Pintor Moderno expõe aguarelas na “Portugália” 

23-04-

45 

4 A arquitetura de hoje defendida por um grupo de arquitetos 

modernos. Artur andrade fala-nos do “Batalha” 

25-04-

45 

3 VIII Salão Internacional de arte Fotográfica 

25-04-

45 

7 Conferências “Quatro palavras sobre urbanização”, pelo arq. 

Raúl Lino 

26-04- 3 Das artes, das letras: Júlio Resende expõe na “ Portugália” as 
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45 suas aguarelas sobre motivos do Porto 

29-04-

45 

4 A realidade do no campo do F.C. Porto. Arquiteto Oldemiro 

Carneiro confia a A tarde os pormenores do grandioso projeto. 

30-04-

45 

3 Arte exposição de Siqueira Freire 

03-05-

45 

1;12 O mal-entendido da pintura 

04-05-

45 

3 Arte: Carlos Carneiro expõe na “Portugália” 

05-05-

45 

5 Das artes, das letras: Nota Biográfica – Uma carta de Degas 

14-05-

45 

3 Artistas portugueses: Fausto Gonçalves intérprete da paisagem 

coimbrã 
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ANÁLISE DA PÁGINA ARTE 
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ARTE Nº1 
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Arte nº1, pag.3 e 6  

09-06-1945 

    PALLA, Victor, Crítica - Manuel Filipe expõe nos Fenianos 

 

Ideia principal do artigo  A arte não é órfã. Não surge espontaneamente nos museus e salas de 

exposição. Está inserida num contexto. A crítica ao limitar-se a uma análise 

presa a modismos, propagandas romanceadas, ou a escalas de valores limita o 

verdadeiro valor da arte. O artista também tem o compromisso de falar a 

verdade nas suas obras. Victor Palla denuncia o estado da arte e da crítica em 

Portugal, através da crítica à exposição de Manuel Filipe nos Fenianos. 

Apresentar-nos um artista que segundo ele consegue balançar a qualidade 

formal com uma mensagem de verdade que interessa a todos os homens. 

O que é afirmado sobre 

arte 

 A moda é o individuo; a arte o homem. 

…uma arte de “moda”, superficial, por do homem apenas colher uma parcela 

- só por acaso representativa – é a que pior representa o homem. A arte e o 

homem estão tão ligados que nos grandes períodos da arte as obras artísticas 

nos informam melhor sobre o homem do que todos os dados documentais. 

 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

Lembro-me de Faure: É possível que alguém que conhecesse Cervantes não 

tivesse compreendido «D. Quixote»: mas quem agora conhece «D. Quixote» 

compreenderá Cervantes. (…) É impossível procurar o artista sem procurar o 

homem. Totalmente estéril a crítica que se ocupa dos indivíduos.  

Aqui não se encontram nem modas nem «ismos» formais nem aqueles agrados 

tão fáceis de adjetivar  

Sobre a pintura de Manuel Filipe:  

A gratuita escolha de assuntos está substituída por uma temática fortemente 

humana. Com risco de ser acusada de literária por quem quer esquecer que a 

arte nunca é imparcial. 

Nada de vulgaridade de caricatura… 

Não lhes falta para isso organização pictórica; nem profundidade, nem 

sequer originalidade. 

Elementos para 

compreensão do contexto 

internacional (artístico e 

sociopolítico)  

 Van Gogh deve grande parte da sua celebridade a uma biografia 

romanceada, uma fama de «pobre diabo» glorioso, certas anedotas da sua 

loucura. 

O século tem sido fértil em criar uma nova forma de individualismo: a das 

escolas restritas, os “ismos” de Paris, do mundo inteiro de hoje. Tendência 

que de resto (mau-grado uns anacrónicos postismos), já ficou para trás. 

A textura de alguns desenhos fez-nos lembrar certas reproduções de 

Siqueiros… 
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Arte nº1, pag.3 e 6 

09-06-1945 

A propósito da exposição independente em Lisboa 

Ideia principal do artigo  Crítica de arte em Portugal e o papel que os jovens artistas devem ter para 

mudar o triste panorama da pintura nacional. A crítica deve ser informada e 

imparcial. A que existe, segundo o autor, não dignifica o trabalho dos artistas, 

por não cumprir estes requisitos, nem tão pouco contribui para criar um 

público informado. Apela-se á nova geração para mudar este paradigma. 

O que é afirmado sobre 

arte 

O público português manifesta desinteresse (quase justificável) pela arte. 

Não se deve abandonar o público a si mesmo – informá-lo de todos os 

processos. Países há onde as exposições, correndo os centros principais, são 

complementadas por missões de pintores trabalhando à vista do público, 

elucidando-o nas suas dúvidas, explicando-lhe o funcionamento da grande 

máquina que só para ele funciona – a Arte. 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

Sem orientação capaz a crítica esquece-se da sua função essencial de auxiliar 

o público. 

Em vez de censurar a incompreensão daquele, impõe-se o seu esclarecimento. 

Esclarecimento só fecundo quando organizado, insistente, e não mais 

abandonado à esporádica iniciativa individual. 

Elementos para 

compreensão do contexto 

nacional (artístico e 

sociopolítico) 

Assim se faz crítica sem ver exposições, se elogiam livros porque são de 

amigos – e portanto devem ser bons – se aplaude a ópera porque é uma coisa 

onde se vai de casaca. 

Elementos para 

compreensão do contexto 

internacional (artístico e 

sociopolítico)  

Países há onde as exposições, correndo os centros principais, são 

completadas por missões de pintores trabalhando à vista do público, 

elucidando-o nas suas dúvidas, explicando-lhe o funcionamento da grande 

máquina que só para ele funciona – a Arte. 
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Arte nº1, pag.3 e 6 

09-06-1945 

ARCO, Escala humana 

Ideia principal do artigo  Escala Humana – Lugar geométrico de todos os estudos, pesquizas e 

criações; fulcro de toda a atividade humana. Também em arte é necessário 

aplicar esta escala. Não implica que pelo uso de uma nova unidade a arte se 

sistematize em equações matemáticas. O que o autor pretende é que em arte se 

considerem todos os elementos, não só a técnica e a forma mas também o 

homem e tudo que dele advém. É a partir do homem que a arte nasce e ele 

deve ser a unidade desta escala. 
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O que é afirmado sobre 

arte 

Arte é o processo de atuação emocional através da escala humana. Atuação 

emocional, depende do tempo e das condições estritamente humanas… 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

Deve constituir a máxima preocupação do ser humano ativo... o seu 

condicionamento, o alicerce de todo o observador, de todo o criador. 

Os observadores pretendem descobrir as leis da Natureza. Não o fazem 

movidos por simpatia. Não. Fazem-no porque a melhor maneira de combater 

um inimigo é conhecer-lhe as suas leis e condicionamentos. 

Os criadores pretendem construir dentro da posse dessas leis, desses 

condicionamentos. 

Não é necessário procurar uma ligação, uma semelhança com a natureza. 

Basta criar a partir da escala humana – o homem é o elemento da natureza e 

por conseguinte   

Escala humana não é uma indeterminação; é o resultado exato dessa equação 

em que se substituem as incógnitas pelas constantes não de um individuo em 

particular mas sim da coletividade. 

 

 

Arte nº1 pag.3 

09-06-1945 

OZENFANT 

 

CITAÇÃO 

O aspeto das artes é mutável, não por moda, como se julga muitas vezes, mas 

porque as novas sociedades e os seus artistas têm necessidades novas. O que 

de nenhuma maneira implica que as antigas obras-primas corram perigo, 

porque existem em nós necessidades permanentes. 
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ARTE Nª2 
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POMAR, Júlio - Nota sobre a arte útil 
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Arte nº2, pag.3 e 6  

16-06-1945 

POMAR, Júlio, Nota sobre a arte útil 

Ideia principal do artigo  A arte permite uma perceção mais profunda da realidade. Filtra o acessório do 

essencial. Assim o artista realista, comunica na sua obra, a verdade coletiva da 

sua sociedade e do seu momento histórico. 

O que é afirmado sobre 

arte 

… a arte visa o estabelecimento de modos coletivos de sentir e de pensar.  

Uma arte enérgica não duvida do que afirma. Tudo nela se torna evidente, 

puro axioma.                                                                                                                                                                                                                                             

Ora se a ciência está inevitavelmente ao serviço do homem, ligada ao serviço 

do homem, ligada e necessária a ele -sob pena de o deixar de ser- a arte de 

maneira nenhuma desempenha um papel menor. 

 ...a arte cria em nós a intuição.(...) A arte anuncia. E se precede alterações 

da história, é porque no momento em que nasceu, soube destrinçada realidade 

os elementos que a transformariam. Como órgão de conhecimento atua. Pelo 

que do conhecimento pode advir, se justifica. 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

O homem tem uma necessidade básica de comunicar, pois ao faze-lo, ao 

exteriorizar as suas meditações dá forma ao pensamento, a sensações. A arte 

permite ao homem comunicar a sua realidade interior que resulta da sua 

própria perceção da realidade. Tal como a ciência serve o homem a arte 

também o deve fazer, embora assumindo diferentes papéis. A ciência apoia-se 

na observação direta da realidade. 
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A arte elimina da realidade o que a esconde ao olhar comum. 

O homem que se contenta com uma observação puramente material da 

realidade, não conseguindo extrair dela os elementos que a transformam, não 

testemunhará o desenrolar da história do seu tempo na sua plenitude. O 

artista deve traduzir a realidade em sínteses objetivas, não se detendo nas 

aparências. (…) Pintar tal e qual o que se vê não tem razão de ser. (...) 

Quando a um pintor chamamos realista, colocamo-lo imediatamente num 

local determinado das necessidades coletivas: anulação da camuflagem 

(organizada ou não) da realidade. 
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Arte nº2, pag.3 e 6 

16-06-1945 

ANGÊLO, Alfredo, A arquitetura de Hoje tem que ser uma arquitetura 

viva, 

Ideia principal do artigo  Defesa de uma arquitetura viva que acompanhe o seu tempo, o evoluir da 

ciência, da tecnologia e da sociedade, respondendo às novas necessidades do 

homem. Necessidade de criar novos programas arquitetónicos que se ajustem 

á conceção de um novo mundo. Seguindo estes princípios a arquitetura 

valoriza-se como obra de arte, se compreendermos a arte como algo que está 

ao serviço dos homens (arte útil).           

O que é afirmado sobre 

arte 

A arquitetura é uma arte e uma ciência. É expressão da cultura e das 

necessidades do momento histórico que nos revela, e está condicionada por 

fatores, político-sociais, económicos, funcionais e estéticos. A arte não nasce 

de uma escola nem depende da vontade de alguns ou de vontades oportunistas.  

Fora das escolas hostilizando-as e aos seus processos rotineiros de ensino, 

independente e com consciência do seu primeiro dever -o de servir-, surgiu 



36 
 

uma arquitetura com características universais e representação isenta de 

mistificações, que passamos a chamar arquitetura viva, com espírito técnico e 

social definido, essencialmente humana. 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

Necessidade de fazer no país uma revolução pedagógica profunda nos três 

cursos (de arquitetura, pintura e escultura), para atingir novos programas e 

novos métodos e consequentemente uma nova consciência profissional. Criar 

uma arquitetura viva, consciente dos problemas que se vivem naquele 

momento histórico sério.  Arquitetura viva que exprima: Solução do problema 

da habitação através da standartização e normalização dos planos de acordo 

com os princípios de urbanística social, a introduzir no arranjo das nossas 

cidades, vilas e aldeias, (...) tendo em conta os três aspetos eternos da vida do 

homem: espiritual, físico e social. 

Elementos para 

compreensão do contexto 

nacional (artístico e 

sociopolítico) 

As três tendências da arquitetura contemporânea seriam a arquitetura 

tradicionalista, académica e a "arquitetura de hoje". A primeira e a segunda 

escondem a aplicação de novas técnicas de construção, como a utilização de 

betão armado, enquanto a primeira as utiliza claramente expressando o 

momento histórico que vive de civilização maquinista. O autor denuncia que 

aos arquitetos é pedido o que é falso na tradição arquitetural -elementos 

decorativos. A arquitetura perde significado estético para o homem atual, não 

resolve os problemas do seu momento histórico nem contribui para a 

afirmação de uma consciência nacional. 

Elementos para 

compreensão do contexto 

internacional (artístico e 

sociopolítico)  

Tudo o que pior se fez em França, se assimilou no nosso país não no momento 

admissível, mas quando já banido por espíritos arejados , com senso e 

verdadeira sensibilidade estética. Muito contribuiu (…) o estágio de alguns 

dos nossos arquitetos na Escola Superior de Belas Artes de Paris que, como 

quasi todas as escolas é um foco de reacionarismo. 
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ARTE Nº3 
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Arte nº3, pag.3  

23-06-1945 

FAURE, Elie Palavras de Elie Faure 

Ideia principal do 

artigo  

A arte é um processo de comunhão e de 

entrega entre o artista e os homens. O 

artista e os homens não podem viver 

alienados desta dialética. 

O que é afirmado 

sobre arte 

A arte é o apelo ao instinto de comunhão 

dos homens. 

…mais universal das linguagens 

 

Temas e conceitos 

em destaque 

 Diz -se que o artista se basta a si 

próprio. É falso. O artista que o diz está 

contagiado por um orgulho impuro. A 

artista que o crê não é artista. Se não 

tivesse tido a necessidade da mais 

universal das linguagens, o artista não 

teria criado. (…) Ninguém mais do que 

ele necessita a presença e a aprovação 

dos homens. (...) É a sua função abrir o 

seu ser, dar sua vida o mais que puder, 

pedir aos outros que também lhe deem o 

mais que puderem de si próprios, (...) O 

artista, a quem os homens tudo dão, 

retribui por completo oque deles tomou.   
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Arte nº3, pag.3 e 6 

23-06-1945 

FRANCISCO, Fernando José, Critica - Lisboa - A Exposição 

Independente no I.S.T 

Ideia principal do artigo  Critica à Exposição Independente realizada No Instituto superior Técnico em 

Lisboa, onde participaram Júlio Pomar, Victor Palla, Júlio Resende, Nadir 

Afonso, Fernando Lanhas, Dordio Gomes, Arco (Rui Pimentel), Zulcides 

Saraiva, Lino Tudela, Henrique Mingalhos, Israel Macedo e Anibal Alcino. 

Muitos dos artistas que participaram nesta exposição colaboraram com Júlio 

Pomar na página Arte 

O que é afirmado sobre 

arte 

A pintura que vos prepararam: conveniência da deformação da cultura em 

benefício exclusivista. Uma linha bem-feita, mas humana; uma cor bem 

preparada, mas sem realidade; uma composição bem inventada, mas sem 

chama.  

 

Temas e conceitos em 

destaque 

Fernando José Francisco considera que as obras expostas são de transição - 

(…) importa reconhecer em que posição se encontram para que futuras obras 

não caiam nas mesmas fraquezas. 

Elementos para 

compreensão do contexto 

nacional (artístico e 

sociopolítico) 

Os nossos pintores ficaram no esboço que há entre uma sensação apontada e 

uma forma que a não define, apenas porque não se achou estrutura que a 

determine. Talvez que a encontrada não fosse de molde a servir os interesses 

da arte pela arte… os pintores portugueses não reagiram frente à natureza, e 

quando o fizeram mais-valia que inquirissem os instrumentos para mexer 

nela. 

Elementos para 

compreensão do contexto 

internacional (artístico e 

sociopolítico)  

O naturalismo a que Cézane, Van Gogh, Gauguin, deram diversas soluções, 

nem sempre compreendidas pelos seus continuadores (com desencontradas 

diretrizes) acha-se hoje em Portugal na exposição do problema, variando 

apenas no processo técnico. Em França, Gromaire, Larçat foram até ao 

pressentimento do realismo social.(…) 

  Fernando Lanhas fabrica abstrações. No mais característico da abstração, a 

de Gleizes, por exemplo apresentava-se um tipo de composição, de linha e de 

côr, em que se pretendia resolver os ritmos fundamentais e psicologicamente 

certos da vida atual, segundo a desumanização que se acreditou necessária 

em tôda a chamada escola de Paris 
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Arte nº3, pag.3 e 6 

23-06-1945 

POMAR, Júlio, Diálogo breve com Manuel Filipe 

Ideia principal do artigo  Para Júlio Pomar a pintura de Manuel Filipe é neorrealista. Nesta entrevista os 

dois artistas falam do panorama da pintura em Portugal e como entendem que 

se deve manifestar o neorrealismo na pintura.     
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O que é afirmado sobre 

arte 

Júlio Pomar:  Deve pintar-se a realidade toda. (sobre a crise da pintura) De 

resto na pequena obra de cavalete já não cabem os anseios dos legítimos 

pintores atuais. 

Manuel Filipe - Mas em arte hoje além do que é meramente formal e técnico, 

deve haver algo que nos dê a medida do sentir humano do artista e dos 

homens que o cercam - que nos fale das transformações em gérmen. 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

Para Manuel Filipe é importante representar todos os aspetos da realidade 

mesmo que sejam desagradáveis. Os artistas que se preocupam em representar 

mais do que a realidade aparente, recai a responsabilidade e tem a necessidade 

intrínseca de representar a verdade do momento e falar "das transformações 

em gérmen." 

Manuel Filipe considera também a sua pintura neorrealista, e salienta o 

crescimento que esta corrente tem em Portugal e no estrangeiro, nas várias 

formas artísticas. A pintura neorrealista deseja ser, expressionalmente, pelo 

menos tão boa como a pintura anterior. Tematicamente, dispõe-se a 

ultrapassar, de longe tudo as escolas anteriores têm abordado tratando 

corajosamente de problemas que possam melhorar a condição humana.” 

Sobre a crise da pintura - A característica fundamental da pintura neorrealista 

será esta: a de vir a ser a pintura dos grandes espaços vazios dos edifícios, 

escolas, gares, fábricas, parques, aeródromos, etc,etc, pintura facilmente 

legível e de assimilação direta por todos os homens e para todos os homens.   

Elementos para 

compreensão do contexto 

nacional (artístico e 

sociopolítico) 

Júlio Pomar - Ao pé dos seus quadros somos levados a pensar em como a 

realidade que os pintores daí nos dão é restrita -tão restrita! (…) 

Deve pintar-se a realidade toda. Mas os pintores têm-na delimitado, não têm 

correspondido ao que os determina e torna necessários: o desvendar do 

Mundo que os cerca. Manuel Filipe - Há em Portugal bons pintores, 

formalmente falando. 
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Arte nº4, pag.3 e 6  

30-06-1945 

PALLA, Victor, Guernica ou o problema da legibilidade 

Ideia principal do artigo  A partir do quadro Guernica de Picasso, Victor Palla aborda a problemática da 

importância da legibilidade da obra de arte. No contexto da arte útil é 

necessário que o artista comunique com o público através da sua obra. Para 

isso é preciso que esta seja legível para que se compreenda a mensagem e o 

público se identifique com ela. 

O que é afirmado sobre 

arte 

Dos sinais que a arte se serve para revelar o significado do mundo das 

aparências que nos rodeia poucos descobriremos que não passam da 

representação dessas aparências. Da realidade ao quadro os elementos 

sofrem uma depuração, sua submissão total a uma série de características 

inseparáveis da obra plástica. 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

 Cada pintor usa a sua interpretação pessoal, e ai dele e de nós se ela não nos 

for absolutamente clara. 

 A esta terrível Guernica se chamou um quadro obscuro. Entendamo-nos: de 

difícil leitura? ou de tema pouco claro?(...) Nada há aqui de naturalismo, 

evidentemente. Mas o naturalismo nada tem a ver com a legibilidade: o que 

importa é dotar essa figuração, que é dos homens e janelas e casas e animais, 

dos meios efetivos que lhes permitam a ação que deles se espera. Problema 

posto ao espírito, não aos sentidos.   

...este quadro é claro na sua linguagem plástica, e essa linguagem pertence 

ao grupo dos de mais fácil legibilidade, o das formas significadas pelo 

desenho expressivo e não pelos critérios de forma do claro-escuro, o da 
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expressão por incisões a-perspéticas. Porque não há dúvida que esse é o 

modo mais espontâneo e natural de representação, e que só por uma 

evolução-ou penosa ou mal orientada - o homem conquista outros meios.  

Assentemos que comunicabilidade possa ser função da legibilidade: o que não 

podemos aceitar como definitivo é a exclusividade dessa função. 

Elementos para 

compreensão do contexto 

nacional (artístico e 

sociopolítico) 

 O mau cartaz, o anúncio no jornal, a fotografia, a pintura de fancaria, hoje 

omnipresentes viciaram o público (como o fado, os romances azuis, a 

«cantiga portuguesa» da arquitetura o viciaram noutros campos). 

Elementos para 

compreensão do contexto 

internacional (artístico e 

sociopolítico)  

Espantou a muita gente uma citação de Faure à cerca da não-compreensão 

da pintura ocidental pelos chineses. E no entanto,- como há de o chinês achar 

compreensível uma pintura em que arbitrariamente, para ele, se escamoteiam 

linhas do contorno dos objetos? Em que são diversamente coloridas, por 

zonas, uma face, uma mão, que ele sabe mito bem terem cor uniforme? E em 

que certos empastamentos de matéria representam um elemento - a luz- que 

nada tem a ver com o essencial dos objetos?        

 

Arte nº4  pag.3 

30-06-1945 

ELUARD, Paul 

 

CITAÇÃO 

…A verdade. Não a verdade fictícia que deixará sempre a Galatea inerte sem 

vida mas numa verdade total que afie a imaginação à natureza, que considere 

tudo como real e que, indo sem cessar do particular ao universal e do 

universal ao particular, se acomode a todas as variedades  de existência, de 

transformação, contanto que estas sejam novas, que sejam fecundas. 
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Arte nº4, pag.3  

30-06-1945 

VASCONCELOS, Mário Cesariny de, O artista e o público 

Ideia principal do  O artista não pode esquecer a relação com o público. Ao afasta-lo do seu 

processo criativo está a afasta-lo da sua obra e criando um fosso entre os dois. 

Consequentemente cria algo que só para ele (ou para um grupo restrito) tem 

sentido e que não é arte. 

O que é afirmado sobre 

arte 

Vede que a arte para alguns é arte para fantasmas, arte que foi a enterrar à 

mais de meio século. 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

…o público encolhe ombros perante uma obra de arte. E, concomitantemente, 

o artista encolhe a obra perante o público. (...) Toda a questão está pois, não 

em dizer ao público: mas sim em encontrar os temas, que forçosamente 

existem do campo comum de interesses: interesse em ouvir, interesse em 

contar; e em dar-se aso á benéfica influência reciproca das duas ações 

correspondentes. Trabalho para o público? Evidentemente que não. Trabalho 

para o artista, para o intelectual se quiser (...)                                                                                                                                                           

O público continua à vossa espera. O público entenda-se, e não a pequena 

parcela que já tendes assegurada (...):voz representativa do «movimento» 

artístico português... 

Elementos para 

compreensão do contexto 

nacional (artístico e 

sociopolítico) 

 Se os poetas de 70 andaram na boca de toda a gente, se então não existia 

entre o poeta e o público a terra de ninguém a que hoje estamos assistindo; se 

o público procurava os poetas e os poetas sentiam a presença e o aplauso do 

público, é que esses poetas pensavam e agiam de maneira diferente dos poetas 

atuais. (…) 

 Deixo aos pintores, escultores etc., o trabalho de verterem esta afirmativa 

para o seu caso particular... 

Fugiram ao público. Como aos românticos, causava-lhes engulhos qualquer 

espécie de contacto menos «aristocráticos». (Almada,etc.:Fernando Pessoa, 

etc.) e, perante isso o público foi ao teatro, ao cinema aprendeu a amar o box, 

assinou os grandes romances históricos, a história de guerra, etc. mas o que 

não viu foi Arte. 
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Arte nº5, pag.3 e 6 

07-07-1945 

ALCINO, Aníbal, Arte que transmite e arte que não transmite 

Ideia principal do artigo  Uma obra de arte não se pode limitar ao aspeto narrativo, nem deve ser 

valorizada por uma moldura com um título. Para o ser tem que primar na 

expressão plástica e conceção ideológica. 

O que é afirmado sobre 

arte 

A obra d´arte, deve ter primeiramente uma perfeita execução plástica - e 

depois ter um título - e não ser um título, com uma pobre execução plástica. 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

 Se acaso a realização não acompanhou a expressão plástica, a obra 

representada perde o seu valor, porque a base da obra de arte - o desenho a 

composição - faliram. 

Agora - educar o povo, somente pelo que a obra d´arte transmite, é dar-lhe 

uma péssima ideia da mesma, pois ficaria viciado no seu aspeto puramente 

narrativo.                                                                                                                                    

Mas sendo esse mesmo aspeto, quer social, quer puramente idealista, mas 

dentro de uma estética formal perfeita - essa arte então não pode negar a sua 

diretriz.                                                                             

Elementos para 

compreensão do contexto 

internacional (artístico e 

sociopolítico)  

E a propósito de Orozco, veja como ele alia o aspeto formal à conceção, 

daquela maneira genial que nos leva a respeitar a sua obra como grande 

realização artística. 

Repare então em Siqueiros, cuja arte aceite como boa, porque alia, da mesma 

maneira a ideia à expressão plástica – e assim temos uma verdadeira obra 

d´arte” 

 

Arte nº5, pag.3  

07-07-1945 

MALRAUX, André 

 

CITAÇÃO 

O individuo opõe-se à coletividade mas alimenta-se dela, e importa bem 

menos saber a que se opõe ele, do que se alimenta. 
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Arte nº5, pag.3 e 6 

07-07-1945 

ANGÊLO, Alfredo, A arquitetura de hoje tem que ser uma arquitetura 

viva - A crise da habitação 

Ideia principal do artigo  É necessária uma visão global que responda aos problemas da arquitetura (e 

construção), e criar uma nova consciência arquitetónica. A crise que existe na 

habitação só poderá ser ultrapassada com o empenho de todos os homens 

(arquitetos, construtores, operários) na criação de alojamentos que respeitem 

as condições humanas, utilizando os novos processos de standadização e 

normalização na construção.   

O que é afirmado sobre 

arte 

O trabalho que a humanidade requere é coletivo: conceber uma nova 

habitação conforme com todas as necessidades e aspirações.                                                                                                                                                                                   

A mais bela obra de arquitetura é a que resolve o problema do alojamento 

dos homens em condições humanas… 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

…trabalhadores intelectuais e manuais ligados à mais antiga indústria do 

mundo - a construção- conviverem irmãos no desejo de novas soluções de 

habitação e urbanística social que assegurem a vida mais feliz que assegurem 

vida mais feliz para a sociedade  futura. 

...realizar as necessidades vitais do presente, e não as tradições mortas do 

passado. 

  O trabalho que a humanidade requere é coletivo: conceber uma nova 

habitação conforme com todas as necessidades e aspirações. 

 Afirmemos que resolver a crise da habitação está no primeiro plano da 

escala das necessidades urgentes e só pode ser encarada honestamente 

através da standardizaçãoe normalização duma realidade arquitetural nova, 

antiempírica e independente de preocupações pessoais. 

Elementos para 

compreensão do contexto 

nacional (artístico e 

sociopolítico) 

Afirmemos sem receio que quasi a totalidade das habitações das nossas 

classes trabalhadoras não são humanas, mas doentias e os seus aglomerados 

antissociais. Há os que afirmam que têm beleza, pitoresco, caráter, porque só 

as conhecem através da indigência artista que lhes adorna os salões." 

Elementos para 

compreensão do contexto 

internacional (artístico e 

sociopolítico)  

Um receio vegeta no espírito dos que acusam de alta traição os artistas novos  

- que a normalização e a standardização a série, é incompatível com a Beleza. 

Lembrando as ordens aplicadas na arquitetura clássica, os traçados 

reguladores como normas estéticas, o princípio base de todas as arquiteturas, 

- a repetição de elementos - julgamos tranquilizar os que apoiem a opinião de 

que «fazer da Arte um instrumento de atuação social é desvirtuar a missão do 

artista  como criador da Beleza». 
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FRANCISCO, Fernando José, Sobre a pintura portuguesa 

  

 

 

 

 

Arte nº5, pag.3 e 6 

07-07-1945 

FRANCISCO, Fernando José, Sobre a pintura portuguesa 

Ideia principal do artigo  A pintura portuguesa não tem identidade. Esconde-se por detrás de uma 

máscara que reflete outras realidades diferentes da nossa. A pintura deve 

ser uma arma ofensiva que lute contra absolutismos estéticos e 

ideológicos. 
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O que é afirmado sobre arte Agora que a pintura se libertou das pesadas correntes de um 

individualismo cruel, agora a pintura irá tornar-se num novo 

instrumento de libertação do homem 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

Não nos interessa a «sua» pintura portuguesa; e pensamos numa arte 

que seja da nossa terra apenas pelo que tenha de significativo a nossa 

luta na luta comum. 

Elementos para compreensão 

do contexto nacional (artístico e 

sociopolítico) 

A pintura desta terra tem que tirar a máscara que um intruso irrealismo 

procura ainda manter. 

 …os pintores desta terra têm estado deitados sôbre uma humanidade 

indefesa, manejando um instrumento de esperança, nas suas mãos 

tornado tirânico e de ultraje. 

 A nossa pintura - unicamente nossa pela localização geográfica - foi 

cópia da que se tornou diversão para os netos dos homens que a 

tornaram como registo da sua luta pela continuidade, uma pintura feita 

no perigo e nos limites da sua finalidade humana, conforme a terra e a 

data em que esses homens nasceram (...) 

Elementos para compreensão 

do contexto internacional 

(artístico e sociopolítico)  

 Aqui não há lugar para culpar os pintores das outras terras que 

igualmente renegaram a sua missão, porque, despertos, outros vieram 

que lhe deram a sua reprovação, e a aprovação ao que se afigurou real. 

Já Daumier apontou que a humanidade inveotava de traição os "Crispim 

e Scapim" em vez de os revelar. A pintura, que noutras terras tem sido 

forte justamente porque nelas foram a necessidade de continuação da 

vida e a procura dos meios para a continuar que a determinaram, no 

tempo e no espaço, tem apodrecido entre nós... 
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Arte nº6, pag.3 e 6 

14-07-45 

LE CORBUSIER, A casa dos homens 

Ideia principal do artigo  Para melhor servir o homem, a arquitetura deve estuda-lo e às novas 

tecnologias para responder às necessidades do homem da sociedade e do seu 

tempo. 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

Estamos hoje perante um novo espírito em arquitetura, com homens novos, ou 

com homens tendo a destreza, a coragem de se adaptarem a novíssimas 

condições.                                                                                                                                                                                                                                                              

...a resposta a dar a todas as necessidades verdadeiramente humanas, 

necessidades próprias de todas as classes duma sociedade.                                                                                                                                                                                                   

…o arquiteto ocupando-se da habitação aproxima-se do naturalista - torna-se 

uma espécie de sábio naturalista que se ocupe do «animal homem»"                                                                                                                                                            

que se tome contacto assíduo com o mundo da industria, mão de obra, 

matéria e organização, etc... 
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POMAR, Júlio, O toiro enjaulado 

 

 

Arte nº6, pag.3  

14-07-1945 

POMAR, Júlio, O toiro enjaulado 

Ideia principal do artigo  Apesar da incapacidade de Orozco de ser objetivo na sua luta, desorientado, 

talvez, pelo ímpeto de agir consciente da inutilidade dessa ação, denuncia o 

que está errado. Esse compromisso com a verdade inspira a admiração de 

outros artistas seus contemporâneos e certamente os que ainda estão para vir. 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

Vida, amor, alegria: coisas que o homem entrevê, e quer e está condenado a 

ignorar - acorrentaram-no (…) 

Torna à luta, torna a ser vencido (…) 

 E as falas mansas dos carcereiros vêm insinuar uma impotência eterna. (…) 

Para ele a luta é algo humanamente necessário – mas inútil(…)  

Orozco tem qualquer coisa de fúria dum touro enjaulado. Cortinas de fumo 

barrando-lhes os olhos. Luta sem orientar o ataque. E cai na mística: desliza 

sobre a «eternidade» do mal-estar humano. Não vê o que a condiciona. E isto 

filia-o na cultura que finda. Mas embora perturbado, e sem achar caminho 

para os superar, soube apontar os obstáculos. 

Nisto foi voz dos homens que buscam realizar-se. E isto filia-o entre os 

percursores da cultura vindoura. 
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Arte nº6, pag.3  

14-07-1945 

RIVERA, Diego, A arte ativa 

Ideia principal do artigo   

O artista e a sua arte devem estar ao serviço dos homens e da sua história. A 

arte não deve valer por si mesma mas refletir o que passa à sua volta de forma 

a ter sentido para o homem e para a sociedade. 

  

 

Temas e conceitos em 

destaque 

Defendendo a liberdade de criação, não pretendemos de nenhum modo 

justificar o indiferentismo e nem de longe pensamos em ressuscitar a chamada 

arte «pura» que em regra serve os fins mais que impuros da reação. Não, nós 

temos bem alta ideia da função da arte para lhe recusar influências nos 

destinos da sociedade. Nós estimamos que a tarefa suprema da arte da nossa 

época seja participar conscientemente e ativamente na preparação do devir. 

 

 

Arte nº6, pag.3  

14-07-1945 

LÉGER, Fernand, O Belo e o homem comum 

Ideia principal do artigo  

A preocupação com o conceito do «Belo» não é exclusiva do artista, está 

presente no quotidiano do homem 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

 O fator «Belo» que começa na criação artística do objeto de arte, passa pelo 

gosto, e termina na arrumação dos objetos mais usuais, domina o mundo. (…) 

A inquietação do belo está em tudo. 
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Arte nº6, pag.3  

14-07-1945 

LEVINE, Jack 

Ideia principal do artigo   

Jack Levine assume que a sua pintura está associada à realidade em que vive e 

que o valor do seu trabalho depende da honestidade desta associação. 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

Considero a minha atitude para com a pintura inseparável da minha atitude 

para com o mundo. A justiça é mais importante que o agradável. O artista 

deve constituir-se em tribunal e avaliar inteligentemente o caso de cada 

aspeto do mundo a tratar. A validade do seu trabalho dependerá da sua 

decisão. Uma pintura é boa pela mesma razão de que qualquer coisa o é. 
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ARTE Nº 7
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Arte nº7, pag. 3 e 6 

21-07-1945 

VASCONCELOS Mário Cesariny de, Futurismo e Cubismo I 

Ideia principal do artigo  Percorrendo diferentes momentos da história de arte, o autor deste artigo 

pretende assim demonstrar que numa obra de arte não há lugar para a 

subjetividade, idealismos, e que deve existir um equilíbrio entre as conquistas 

técnicas e os conteúdos ideológicos. 

O que é afirmado sobre 

arte 

Mas um perigoso desequilíbrio ameaça a obra de arte e a sua relação com os 

homens quando, por este ou aquele motivo, a vemos entrar no caminho da 

vitória pela porta da técnica (…) Pela porta do pretenso domínio do artista 

sobre a natureza, prejuízo que leva à não menos pretensa do homem em 

relação à vida social do seu tempo.  

Se uma arte não pode ser exclusivamente ideológica, como é evidente, não 

pode sê-lo, pela mesma razão que torna impossível e absurda uma outra arte 

exclusivamente formal, digamos, técnica. 

Elementos para 

compreensão do contexto 

internacional (artístico e 

sociopolítico)  

Futurismo e cubismo são curiosos planos diversos mas oriundos da mesma 

circunstância; estremo individualismo e consequente descontrole moral, 

material e espiritual, da parte dos seus próprios criadores. 

Como vemos, o desesperado individualismo dos futuristas é idêntico ao dos 

cubistas, divergindo, unicamente, por força das características raciais e 

culturais que separam o povo italiano (…) do povo francês, cultor de um 

racionalismo que, em todas as épocas, o distingui e o identificou. 

…os cubistas não fizeram mais do que tornarem absoluto o que ainda se 

encapava com certos democratismos. Referimo-nos ao curso evolutivo de toda 

a pintura francesa desde Delacroix. 

Delacroix inicia, nessa pintura, o resvaladiço terreno que, através uma 

evolução que conheceu realistas, realistas impressionistas, 

neoimpressionistas, fauves, dadaístas, etc. havia de levar ao intransigente 

cerebralismo dos pintores cubistas. Com Delacroix, começam, embora com 

pouca consciência dos resultados, as grandes e exclusivas preocupações 

técnicas. 
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Arte nº7, pag3 e 6 

21-07-1945 

AZEREDO, M, Um mistério para os pintores 

portugueses: Os desenhos animados I 

Ideia principal do artigo  Os artistas devem acompanhar o seu tempo e a sua obra 

deve refleti-lo através das temáticas, dos suportes e 

materiais. A arte não deve ser limitada nas suas formas de 

expressão.                                                                                                                                                                                                   

O que é afirmado sobre arte A Arte, obra do homem, nada teria que ver com os 

problemas humanos circunscritos a determinada época. 

A obra de arte seria deste modo, intemporal. Definitiva. 

 Se seguíssemos este caminho cairíamos rapidamente no 

absurdo. 

 

Temas e conceitos em destaque 

Painéis murais gritantes, que multidões olham, viva! 

Zinco-gravuras de livros, revistas, jornais, folhetos, viva! 

Desenhos animados que milhões olham, viva! 

Elementos para compreensão do contexto nacional 

(artístico e sociopolítico) 

As nossas escolas e academias lá vão remoendo os seus 

programas de há um século ignorando a vida ignorando 

a missão do pintor, ignorando a invenção das técnicas de 

reprodução, ignorando a pintura à pistola, ignorando os 

desenhos animados. 

Para os pintores portugueses os desenhos animados são 

um mistério. O que é preciso é desvendá-lo 
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Arte nº7, pag. 3 e 6 

21-07-1945 

PALLA, Victor, A propósito de Mitchell Siporin 

Ideia principal do artigo  Elogio da obra de Siporin e outros artistas americanos que se afastaram das 

correntes artísticas parisienses, para procurarem à sua volta, no seu país, 

valores reais e novas visões nas suas obras. Ainda como exemplo das mesmas 

pesquisas cita a obra de Portinari, Orozco e Siqueiros 

Elementos para 

compreensão do contexto 

internacional (artístico e 

sociopolítico)  

«A  jovem geração de artistas americanos sente o grande parentesco entre as 

obras de Walt Whitman e de José Clemente Orozco» diz Mitchel  Siporin. 

Hoje, sem cair, no regionalismo folclórico, sem falso patrioteirismo, a melhor 

parte da arte americana já não procura especular com flutuações da bolsa 

pictórica parisiense; e aproveita-lhe os valores reais para numa visão nova, 

que encontrou palavras e formas com que reinterpretar o homem sob novas 

condições de vida e arte. 
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21-07-1945 

LURÇAT, Jean  

 

O que é referido ou 

considerado importante 

De maneira nenhuma podemos crer numa arte vinda de delírios, 

provocada por algo que não seja meditação viva sobre fenómenos 

vivos, e tocando ou excitando as forças vivas dos grandes grupos 

humanos. E é isto que eu entendo por «objetividade».  
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Arte nº8, pag.3  

29-07-1945 

POMAR, Júlio, Portinari 

Ideia principal do artigo  Portinari pinta a realidade que assistiu ao longo da sua vida. Mas não pinta só 

a sua realidade. Inconscientemente Portinari pintou a realidade dos 

trabalhadores com quem conviveu ao longo da sua vida, transformando a sua 

pintura na voz daqueles que não tinham voz 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

Na sua vida, ele põe a pintura acima de todas as coisas… 

… menino precocemente sedentário veio a ser um dos pintores que hoje 

lograram o interesse dos homens. Dos homens a quem a arte raro fala – uma, 

porque a sua vida, atribulada ao extremo, não lhe permite contemplações, 

outra porque o artista, em regra, foge aos problemas do seu dia a dia. Menino 

criado no meio dos homens que, adormentados pelo sol e pela cachaça, lhe 

cultivavam as terras, ignorando a luta iniciada contra o que os deprime, 

ignorando as possibilidades do seu esforço conjunto. Possibilidades latentes 

que a pintura de Portinari inconscientemente revela. Não que Portinari vá 



76 
 

por vontade própria ao encontro das transformações em curso.(…) 

Menino que desconhecendo o mundo gritou: «o rei vai nu!» Ou melhor, sem o 

cuidar, mostrou aquilo que os reizinhos afinal bem nus, não querem ver. 

Elementos para 

compreensão do contexto 

internacional (artístico e 

sociopolítico)  

Mas o contacto franco com o povo, a infância e a adolescência passada na 

paisagem rica do Brasil, criaram-lhe o amor pelas coisas reais desviam-no 

das harmonias mais ou menos abstratas em voga dos seus iguais. 

 

 

 

 

Arte nº8, 

pag.3  

29-07-1945 

ARAGON, O artista e a fotografia 

Ideia 

principal do 

artigo  

Em arte não se deve ignorar, ou subestimar, as novas 

tecnologias à disposição do artista. Este deve dispor das 

ferramentas do seu tempo, na sua obra, para 

honestamente representar a sua realidade, que está 

também marcada pelos avanços científicos. 

 

O que é 

referido ou 

considerado 

importante 

Não hesitam em falar-lhe da fotografia, em repetir que 

ela é sua inimiga, sem exigir que a tratemos como um 

ofício baixo. Não compreenderam que a fotografia é uma 

experiência humana que não se pode imitar, e que o novo 

realismo que virá queiramo-lo ou não, verá na fotografia 

não um inimigo, mas um auxiliar da pintura.  

A fotografia ensina a ver, e vê o que o olhar não pode 

perceber.   

…o seu auxiliar documental, pela mesma razão que, nos 

nossos dias, as coleções de jornais quotidianos se 

tornaram indispensáveis ao romancista. E dir-se -á que o 

jornal, a reportagem fazem concorrência ao romance. 

Fotografia - Será no futuro, não mais o modelo da 

pintura, no antigo sentido de modelo de academia, mas o 

seu auxiliar documental… 

Elementos 

para 

compreensão 

do contexto 

internacional 

(artístico e 

sociopolítico)  

…Max Ernst ou John Heartfield, os quais por diferentes 

formas, tentaram encorporá-lano quadro. 

Max Ernst ou John Heartfield participaram do 

movimento dadaista. 
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Arte nº8, pag.3 e 7 

29-07-1945 

VASCONCELOS, Mário de, Futurismo e Cubismo 2 

Ideia principal do artigo  As evoluções na arte não podem partir apenas no campo formal, sem ter em 

conta a revolução da ideia. Ao esquecer o conteúdo ideológico da obra, toda as 

conquistas formais perdem o sentido, traduzindo-se num conjunto de 

deformações baseadas em princípios filosóficos datados. 

 

O que é referido ou 

considerado importante 

...os artistas da ultima parte do século XIX, incapazes de aceitarem os 

progressos sociais a que algumas descobertas no campo da fisica, levaram.                                                                                                                                                

Os cubistas poderiam ter dito, ao invés do que disseram que as suas 

descobertas vinham, desde há muito, enunciando-se. O seu trabalho foi 

apenas tornar lógico e discutível o que fora intuitivo, secreto. Os cubistas 

fizeram, sem dúvida, uma revolução na técnica; mas de maneira nenhuma 

uma substituição nas ideias. 

A quem não acredite que possa haver uma revolução na forma sem uma 

consequente revolução na ideia – o que está certa- diremos que os cubistas 

são curiosa exceção dessa guerra. Pois desde os impressionistas que os 

pintores se limitavam ao estreito quadro das suas impressões dos fenómenos. 

E, quando, depois de muitas distorções, chegamos aos cubistas, acontece este 

facto realmente invulgar: esses pintores nada mais têm para revolucionar. ” 

Elementos para 

compreensão do contexto 

internacional (artístico e 

sociopolítico)  

Gleizes e Metzinger-“A antecipada base teórica dos dois pintores é uma 

reposição fora de horas e contar todo um progresso científico e social do 

chato idealismo dum Berckley, por exemplo…” 

Vermos em pleno século XX esse falso princípio estabelecer-se na pintura 

francesa até levá-as ao máximo da decadência a que o individualismo 

forçosamente teve de chegar, e, oque é mais, vermos todo mundo que pinta 

receber de joelhos tão desequilibrada mensagem, eis que o que nos dá bem a 

ignorância não só da Escola de Paris, mas de toda a arte Europeia, até ao 

aparecimento dos pintores mexicanos. Picasso não é uma descoberta é uma 

consumação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

ARTE Nº9 
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Arte nº9, pag.3  

04-08-1945 

OOM, Pedro, O artista e a guerra 

Ideia principal do artigo  O artista deve ter um papel ativo na denúncia das injustiças e atrocidades da 

guerra. Deve ter os mesmos anseios e as mesmas preocupações de todos os 

homens. Mas tem uma responsabilidade acrescida que é comunicar estes 

sentimentos comuns entre si e o resto da humanidade. Como tantos ao longo da 

história de arte deve denunciar das injustiças do seu tempo e alertando os menos 

atentos para as consequências dessas injustiças através da sua obra. 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

Sobre o artista - qualquer manifestação do mundo em que vive, por pequena 

que seja, tem para ele o mesmo significado que para os outros homens. Assim 

esta guerra terminada há pouco na Europa e viva ainda na Ásia, não lhe podia 

ser indiferente – e não lhe foi. 
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Elementos para a 

compreensão do contexto 

internacional (artístico e 

sociopolítico)  

…esses artistas – muitos deles originários das nações agressoras – fizeram 

intensa propaganda; em cartazes, em jornais e revistas, contra todas as 

atrocidades que se iriam cometer, principalmente contra a guerra dos gases, 

que felizmente não se verificou.(…) 

Mais tarde, quando as nações agressoras dominavam outros países, os artistas 

desses países oprimidos, formaram movimentos de resistência contra o invasor. 

Na França, Polónia, Suécia, Bélgica, Noruega, formaram-se êsses movimentos 

com artistas como George Proz, Gyula Zilzer, Norman Macleod, Pierre jean 

Jouve, Saint- Paul-Roux, Pierre Emanuel, paul Eluard, Aragon, Malroux, etc… 

…esses artistas não se calaram, eles clamam contra as atrocidades dos campos 

de concentração, e todas as misérias que todo o mal da guerra mostrou(…) 

contra todas as potências que por ambiciosos interesses imperialistas e 

comerciais podem precipitar o Mundo em novas guerras. 

 

 

 

 

Arte nº9, pag.3  

04-08-1945 

VESPEIRA , Aos pintores portugueses - Carta aberta 

Ideia principal do artigo 

página de Arte 

Neste artigo faz-se um apelo aos artistas para que estes criem uma arte útil, 

que reflita a verdade de todos os homens                                                                                                                                                                                          
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O que é afirmado sobre 

arte 

 Façamos pintura e só pintura, levantemos bem alto nossa pintura, que só a 

verdade esteja nela. 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

 Sejamos homens primeiro que tudo e como homens do nosso tempo devemos 

atuar. Nossa pintura não será mais a de «seres privilegiados tocados pela 

inspiração. 

Nossa pintura tem que ser útil, servir todos os homens, tratar os seus 

problemas que há tanto gritam por resolução… 

Façamos a pintura para todos que nos olhem como homens. É este o nosso 

dever. 

Elementos para 

compreensão do contexto 

nacional (artístico e 

sociopolítico) 

Rendam-se os senhores pintores que pensam ainda em «buscas inúteis»; não 

se percam mais em arranjos pictóricos com que procuram disfarçar a vossa 

incompetência- Vossa atitude é cobarde.  

Acabem de vez com os «formalismos», com tôda as espécie de 

«individualismos» com que procuram ainda manter a já tão agonizante 

pintura das Escolas de Paris 
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Arte nº9, pag.3  

04-08-1945 

AZEREDO, M, Um mistério para os pintores portugueses: Os 

desenhos animados 2 

Ideia principal do artigo  O cinema de animação é um novo veículo a explorar pelos artistas 

portugueses, pois permite que a sua obra plástica ganhe vida e que atinja ainda 

mais público que as pinturas murais. 

O que é afirmado sobre 

arte 

Não aceitamos artistas que trabalham na sua arte por puro deleite pessoal. 

Uma arte que não seja mensagem para os outros homens não interessa a 
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ninguém exceto ao próprio autor.  

 

Temas e conceitos em 

destaque 

 Um filme de desenhos animados é normalmente visto por dezenas de milhões 

de pessoas, coisa impossível para qualquer tela, ou mesmo pintura mural em 

lugar público. 

Mas a verdade é que, até agora, os pintores portugueses não usaram o cinema 

como meio de se exprimirem. 

Compreende-se que aqueles olhem com desprezo para os desenhos animados 

(…) Não é desses deuses da pintura que poderemos esperar obras capazes de 

nos transmitir uma mensagem humana. 

Será, pelo contrário, dos pintores conscientes da sua missão estética 

intelectual e humanas que nos virão obras verdadeiramente do nosso tempo. 

Do nosso tempo não só como fonte de inspiração (…) mas também como 

campo de ação das mensagens que contiverem essas obras. 

Elementos para 

compreensão do contexto 

nacional (artístico e 

sociopolítico) 

Sobre a valorização da pintura a óleo por outros artistas – Esta atitude reflete 

uma mentalidade aristocratizante de certos pintores portugueses que atribuem 

à sua arte uma qualidade «divina». (…) 

 É preciso que os pintores portugueses desvendem o mistério dos desenhos 

animados e venham para as telas do país inteiro com as suas obras 

cinematográficas em que a plástica ganhou vida, se ultrapassou a si própria e 

conquistou a categoria da arte coletiva, apesar dos arrepios dos 

individualistas cem por cento 

Elementos para 

compreensão do contexto 

internacional (artístico e 

sociopolítico)  

Seja qual for a opinião que se possa ter de Disney uma coisa incontestável: 

ele é o pioneiro dos desenhos animados, como forma de expressão artística de 

extraordinárias possibilidades 
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ARTE Nº10 
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Arte nº10, pag. 3        

11-08-1945 

 

ALCINO, Aníbal, Van Gogh 

Ideia principal do 

artigo  

Apesar das aparentes dificuldades 

técnicas a obra de Van Gogh, com o 

tempo, ganhou a aprovação do público, 

porque transmitia a sua verdade, a sua 

realidade. Uma realidade de luta, sua e 

dos que o rodeavam. 

O que é afirmado 

sobre arte 

A obra de arte não vale só pela 

qualidade técnica, mas pela 

interpretação da realidade. 

 

Temas e conceitos 

em destaque 

Desenhar é interpretar- para desenhar 

um pé ou uma cabeça é preciso 

interpretá-lo, distingui-lo (…) E a 

habilidade manual não chega: a 

experiência, técnica do próprio artista 

tem de se aliar à sua experiência de 

vida. 

Tudo que nos rodeia merece ser 

tratado; a questão é encontrar a sua 

realidade. 

…os homens não renunciam, não 

renunciarão a verdade. 

 

 

Elementos para 

compreensão do 

contexto 

internacional 

(artístico e 

sociopolítico)  

Van Gogh ao realizar, lutava com uma 

grande dificuldade: a falta de 

habilidade manual. No entanto quer as 

suas paisagens, quer as suas figuras, 

são dotadas dum tal dinamismo, dum 

tal poder expressivo, que desmentem 

totalmente qualquer afirmação de 

incapacidade de criar. 

A arte de Van Gogh reflete bem a sua 

vida, de luta contínua (…) Não vendeu 

um quadro em vida; e no entanto 

pintava sem queixume – julgava ser 

esse o seu destino. 

 Hoje, com a sua vida deturpam a sua 

arte; riem-se porque rir é a única 

maneira de abafar o que temem sentir. 
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Arte nº10,  

pag. 3        11-08-1945 

 

GESTA, Júlio, Cinema e a plástica 

Ideia principal do artigo  Segundo o autor, ao contrário do cinema animado, no cinema há uma maior 

dificuldade em aproveitar os recursos plásticos das artes para interpretar a 

realidade, limitando-se a um simples processo fotográfico que apenas a regista 

em imagens com movimento. Falta, neste processo, a contribuição do artista. 

O que é afirmado sobre 

arte 

Mas para criar arte é necessário que a contribuição do artista penetre no 

fundo na colheita do real de modo a transmutar a cópia da realidade sensível 

numa recriação desse real. 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

Sobre o cinema – o que falta então a esta sinfonia de valores para adquirir 

categoria estética que a faça irmã das obras dos grandes paisagistas. 

Simplesmente isto: a intervenção a intervenção intima decisiva de uma 

individualidade artística. 

 …Abel Salazar disse: «Em Tintoreto greco e Delacroix dominou o caráter 

dinâmico mais ou menos combinado com os outros: a composição é por assim 

dizer uma síntese de gostos. A cadência rítmica das linhas sujeitas a relações 

definidas da composição arquitetónicas às relações de tom de composição 

melódica, sucede então a linha espiraloide, tumultuosa, brilhante ou 

torturada : a composição por vezes não tem equilíbrio projeta-se toda num 

sentido dir-se ia fora da tela…» O que é a Arte 

Mas isto revela apenas que certos pintores se debatem, num debater cheio de 

força e beleza para dar aquilo que a a própria condição material de pintura 

não consente e que todavia é inerente à própria matéria cinematográfica: O 

movimento. 
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Arte nº10, pag. 3,6        

11-08-1945 

 

POMAR, Júlio, Pintura e realidade 

Ideia principal do artigo  A arte (neste caso a pintura) deve estar consciente da realidade. Para tal o 

artista deve estar sintonizado com o que o envolve. A sua atividade não é 

superior às outras, pelo contrário deve estar em sinergia com as outras 

atividades do homem para melhor transmitir a sua realidade.  

O que é afirmado sobre 

arte 

Sente que a sua atividade particular, a pintura, tem de estar em colaboração 

estreita com todas as outras, subordinada também às exigências da condição 

humana. 

Tem por seu lado a experiência dos tempos em que a arte não era 

considerada atividade de semideuses, mas normal e coletivamente 

imprescindível. Tem por seu lado o melhor de toda a arte – a escultura grega, 

a catedral gótica – fruto dum mútuo acordo coletivo de pensamento e ação. 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

Duas maneiras de atuar existem hoje, frente à realidade. (…) Uma, buscando 

afastar todo o concurso da razão aliada aos factos, toda a visão crítica 

possível (…) 

Desmascarar os tabus, encontrado o seu verdadeiro condicionamento, e dessa 

descoberta, partir para a análise de todas as estruturas, suas relações, 

transformações sofridas ou previstas; tomada perante o mundo (homens e 

natureza), uma posição de crítica, acompanhando o movimentar real do 

pensamento, e por ela orientada e inadiável reintegração do homem no 

mundo (homens e natureza); a substituição dos absolutismos pela 

generalização humanamente necessária e possível – eis a atitude que à 

primeira se opõe. 

 Uma minoria subordinou-se voluntariamente, e a sua obra fez-se exaltação 

do seu senhor e seus tabus – lugar à margem do espírito e do coração 

impedindo qualquer projeção humana do esforço despendido, jamais podendo 

despertar-nos daquela gratidão comovida pelo que em nós mesmo nos atinge 

e é característica comum, universal de toda a obra de arte – humanismo real, 

ausência de tabus. 

…o culto da predestinação, a ideia possuída do «mistério de sentir individual 

afastam da mente alguma retardatária suspeita de relações  entre as coisas 

cujo antagonismo constitui tabu: inteligência e sensibilidade, lucidez e 

emoção, espírito e forma…Porque o homem e a consciência dos seus 

problemas, é substituído por uma imagem deformada (cuja a abstração 

principal reside exatamente na condição humana), estas obras não passam de 

vã retórica. 

Apáticos não têm outro fim que não seja o equilíbrio formal: ou então a 

histeria comanda-os à tradução do seu drama exclusivo. 

Artista  -  …pode tornar útil á melhoria do presente, e a um futuro mais 

natural e harmonioso. 
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ARTE Nº11 
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Arte nº11, pag. 9        

18-08-1945 

 

POMAR, Júlio, Jack Levine 

Ideia principal do artigo  A partir da obra e posição artística do pintor Jack Levine, Júlio Pomar 

exemplifica como a interpretação do artista é importante para revelar a 

realidade ao público e contribuir para que o público ganhe uma nova perceção 

desta. “Pintura de crítica – mostra explica julga.”  

Jack Levine apoia-se nas contradições que estão presentes na realidade, 

conduzindo o espectador a uma nova leitura desta. 

O que é afirmado sobre 

arte 

A pintura de Levine é uma pintura de crítica. Cruel, irónica? Só na medida 

em que a realidade o é. 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

A monstruosidade não vem em consequência dum critério particularista, 

subjetivo (como no caso da caricatura): mas da objetividade, do realismo, da 

visão. Pintura de crítica – mostra explica julga. 

Jack Levine - «O processo é o de apresentar um aspeto antagónico da tese 

original, deixando que seja o espectador a julgar os méritos do facto». 

Levine fala-nos do seu método, da sua finalidade: captar as contradições do 

mundo atual, nos atos mais comuns. Aponta-los nos casos limites – o campo 

de Belsen ou o casino de Mónaco – não traz vantagem grande: o público sem 

dificuldade as lê e mais – é levado a pensar que só em tais casos limites existe 

a negação das forças essenciais à vida e ao progresso, a mistificação 

doirando crimes. 
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Arte nº11, pag. 9-10     

18-08-1945 

LEONEL, José, O cinema. Arte em crise 

 

Ideia principal do artigo  Enquanto o cinema estiver dependente de interesses comerciais e não for 

permitida liberdade criativa aos realizadores, ser uma obra de arte. A ausência 

de uma verdadeira escola artística está também na base deste problema. Todos 

os condicionalismos que lhe são impostos não permitem que os artistas 

interpretem a realidade.   

 

Temas e conceitos em 

destaque 

Para que o cinema possa ter, nas condições atuais uma atividade criadora, 

isto é, para que ele seja um instrumento que segundo os conhecimentos e as 

possibilidades atuais estabeleça relações entre povos, é indispensável que 

entre os setores de que ele se compõe exista uma colaboração constante, na 

qual se visem fins comuns. (…) A produção cinematográfica está dependente 

dos mais variados interesses, todos eles de caráter exclusivista 

Atualmente a atividade comercial distingue-se e toma o comando dos 

organismos cinematográficos: o artista está bastante longe de ter a liberdade 

de atuação que lhe é devida. 

Realizador de cinema – …é obrigado a servir os interesses de um patrão 

tendo, para isso que realizar filmes agradáveis e despreocupados. 

Para que o cinema progrida é necessário que se dê liberdade ao artista, (só 

assim ele terá possibilidades de criação); enquanto o cinema não se basear 

numa organização oficial, enquanto não existirem escolas, enquanto o cinema 
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não for um organismo estritamente dependente de um plano de educação 

conscientemente dirigido a todos, ele não ultrapassará o baixo nível em que 

se encontra. 

Elementos para 

compreensão do contexto 

internacional (artístico e 

sociopolítico)  

 Neste sentido os produtores norte-americanos, têm sido extraordinariamente 

hábeis: criaram uma maneira de iludir o espectador, exploram-no, não 

somente em questões materiais mas também espirituais… 

 

VASCONCELOS, Mário Cesarini de, Aprendizagem na Arte 
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Arte nº11, pag. 9-10     

18-08-1945 

VASCONCELOS, Mário Cesarini de, Aprendizagem na Arte 

Ideia principal do artigo  O processo de aprendizagem em arte é um processo continuo. Não é passado 

ao artista por herança genética, nem surge de um momento para o outro. O 

aprendiz a artista tem que encontrar o seu caminho, a sua verdade neste 

processo, livrando-se de influências perniciosas: sejam elas de uma sociedade 

temente do futuro e opressora pela sua ignorância, ou por temente o artista 

procure orientação em ideais abstratos ou obras passadas, visto que não 

encontra orientação nos mestres que o rodeiam. 

A sua obra só prevalece na comunicação com os homens do seu tempo e 

torna-se assim relevante para os homens que hão de vir. 

O que é afirmado sobre 

arte 

A este respeito já ouvimos o concelheiro Acácio. Arte, não se aprende, 

meninos. Arte TEM-SE! 

A Arte para clássicos e românticos, era, funcionalmente um exercício diário. 

Quanto aos fins que a Arte hoje persegue: comunicar. 

Uma vez mais será preciso dizer que a arte verdadeira é aquela que sabe a 

verdadeira condição humana. 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

…o caso dos novos que, inicialmente cheios de incontestável vontade, não 

poucas vezes ficam amarrados ao morno clima circundante. 

De «salvação» se trata pois. Não apenas do salve-se quem puder, mas de 

conseguir, com alguma dignidade, qualquer coisa que se aproveite ao mundo. 

Este, o primeiro dever moral do artista. E, se nas circunstâncias apontadas, o 

aprendizado da Arte é ingrata tarefa, que o aprendiz redobre em esforço 
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quotidiano, o mérito das suas tentativas. 

O aprendiz, entregue, pois a si mesmo, oscila entre duas correntes: a das 

solicitações do passado, que se lhe oferece idealmente claro, e as do futuro 

que apenas adivinha. De resto o futuro está nele, está nas suas possibilidades 

de evolução.” 

Talvez porque os mestres que lhe estão próximos o desiludam, o aprendiz 

sente, por vezes, a tentação de desacreditar todos. Ou pelo menos excesso, a 

divinizá-los a seu livre arbítrio. 

Aprendiz – quanto mais sozinho, mais na companhia de algum génio mau 

que, por meio das estampas, reproduções, literatura e literatices, se instalou, 

depois de morto, na cauda sensitiva do aprendiz. 

Há outra espécie de erro com que o praticante costuma às ocultas, gemer. 

Consiste ele em negar, desdenhosamente, todos os seus esforços, ocultar os 

seus trabalhos, na espectativa do magnânimo dia em que sobre ele brilhará, 

incontestável a famélica centelha do génio. (...) Esquecem que a conquista é 

gradual, paciente, diária; que é de aproximações em aproximações que 

alcançarão os seus propósitos. 

E essa lição, maior do que os aspetos que dela resultam, aspetos agradáveis 

com que o amador ilimitadamente goza, indicará caminhos sempre novos 

àquele que os anseia: lição firme, constância às verdades do tempo que gerou 

essas obras. 

A obrigação moral e profissional, do novo artista será pois ter bem patente 

esse avanço continuo que pode ser para ele, o melhor mestre. 

Elementos para 

compreensão do contexto 

nacional (artístico e 

sociopolítico) 

Acácio, o personagem que não representa o homem médio porque tal homem 

vive absorvido num extenuante trabalho e não pode discutir Arte. (Que não 

representa o homem sapiens, que então mal iam os frutos da avara terra 

portuguesa. Que não representa tampouco o homem das classes mais baixas, 

bicho elevado à categoria de cidadão ou camponês, mas bixo que nunca viu 

Arte.” 

Quando Acácio repara, enfim, que a sua lenga-lenga está a causar danos, põe 

barbicha, compra paleta, ganha a admissão, arvora em mestre e pisa a escola 

de Belas, ou Malas Artes. 

….os aprendizes encolhem os ombros e chegam, até, a deitar pela janela fora 

o serviço pedagógico que o grande demiurgo lhes serve. Assim vão as coisas 

de Arte neste sem dúvida aprazível rincão da ocidental da Europa. 
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ARTE Nº12 
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LE CORBUSIER, Caravagio e o super realismo 
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Arte nº12, pag. 3         

25-08-1945 

 LE CORBUSIER, Caravagio e o super realismo 

Ideia principal do artigo  O homem (artista, historiador de arte) tem que ter plena consciência da sua 

realidade para saber interpretá-la e a interpretar a sua história. Só tendo 

consciência dos condicionalismos que o rodeia pode ser honesto consigo e 

com os outros homens, para puder transmitir a verdade nas suas obras. Sendo 

a arte um processo construtivo, só poderá ser honesta se basear esta construção 

em fundamentos sólidos, e não em falsas memórias, ambiguidades e 

preconceitos. Para construir o futuro deve ser verdadeiro com o seu passado. 

O que é afirmado sobre 

arte 

…perpetuar a espécie não mais implica nem ritual religioso, nem hesitações 

desordenadas, nem violência, nem temor. O ato tornado consciente, passou ao 

plano da arte. Enobrece-o o emprego da imaginação do sentido estético, do 

culto do Belo. A noção de arte implica um conhecimento, uma consciência, 

uma superioridade, a perpétua invenção no quadro modesto dos valores em 

presença, a matemática de uma equação engenhosa, e fecunda e infinitamente 

variada.  

A arte é antes de tudo construtivo, positiva criadora. Porta aberta para o 

desconhecido, descobrindo o novo, fazendo o novo, fazendo a vida. E não 

mais coleção de recordações, (…) 

Uma arte está em criar todas as peças feitas de ligações novas, uma escada 

que sobe em frente, regularmente, por lances sólidos sucessivos e sem 

precipícios. 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

Perpetuar a espécie-lei cósmica: amor, criação humana, na combinação 

luminosa de sensualidade e de estética. Ambas dominam as sociedades 

conforme o que reina: a perfeição ou a inquietude.” 

Quem mergulha no que ficou para trás que a iluminação do espírito e das 

causas naturais abandonou, o mergulho na sombra e mesmo na noite? São os 

espíritos singularmente perturbados que hão de querer percorrê-la ainda 
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descê-la, e por consequência renunciar o que está para a frente! 

Elementos para 

compreensão do contexto 

internacional (artístico e 

sociopolítico)  

Este véu levantado inocentemente sobre as devoções Caravágio, pintor de 

enorme talento, adulado nos meios intelectuais dos U.S.A., descobre sob as 

aparências exteriores de «bom rapaz», um complexo perturbado e as 

inquietudes da vida sexual. Algo se passa aí, no mais profundo do ser. Tendo-

o apercebido, o meu espírito agarra-se a uma série de manifestações nos 

antípodas da grandiosidade dos arranha-céus explica-se de um só golpe. 

Constato que estou no país dos tímidos. O urbanismo americano na sua 

gigantomaquia revela uma timidez perigosa em certas horas, quando se trata 

de reagir e agir numa forma justa; é com efeito um desequilíbrio, uma falta de 

equilíbrio, acarretando gravíssimas preocupações no seio da própria célula 

social – chave de tudo: a família. 

O sobrerrealismo da Europa nasceu nas horas de incerteza da guerra, 

triunfou nos tempos desregrados do após-guerra. 

Era preciso embalsamar, esconder sob flores os despojos duma sociedade 

morta; eram precisos cantos e orações. 

Loucos! Freud! Sombra dos limbos. Quasi espiritismo, espiritualidade, récita 

evocação. Literatura. Não há ossos “lá por dentro, mas coisas desarticuladas, 

doutro mundo, passando em conjuntos e promiscuidades estupefacientes. 

Almas sensitivas, pouco sólidas, ei-las ocupadas nestas belas decorações de 

crepúsculo. 

As pessoas nos U.S.A. se preocupam com arte(…) são seres excecionais: a sua 

subtil sensibilidade, a sua total sinceridade, o seu amor, encontram à sua 

volta os arranha-céus de Wall Street, as grandes pontes de Nova York, os 

matadores de Chicago, Ford e o seu racionalismo… 

Desenhei muitas vezes êste corpo dos U.S.A.:grandes mãos, costas de Titã, 

pés como socos de ponte (…)Mas o gigante ordena que o pensamento e a arte 

vivam – todas as energias assentes sobre o «hard-labour» de cada dia: « O 

que eu próprio faço (porque como vez sou apanhado pela engrenagem – luto, 

defendo-me, conquisto) é preciso que tu, meu filho não o faças mais. 

O clarão cegante dos fornos de Pittsburg(…) são cúmplices das chamas verde 

na cripta de Caravagio e nos altares do sobrerrealismo. 
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OOM, Pedro, Nota sobre o neorrealismo nas artes plásticas em Portugal 
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Arte nº12, pag.3          

25-08-1945 

OOM, Pedro, Nota sobre o neorrealismo nas artes plásticas em 

Portugal 

Ideia principal do artigo  A corrente neorrealista em Portugal tem mais condições para se difundir na 

literatura do que nas artes plásticas. Os artistas plásticos não têm apoio do 

público, não têm apoio do estado, e consequentemente não têm apoio 

financeiro para trabalhar, apoio que teria um peso maior nas artes plásticas do 

que na literatura devido aos materiais utilizados. Segundo o autor, a pintura 

mural, devido ao seu alcance, é a forma de expressão ideal para o 

Neorrealismo, que tem um programa ideológico empenhado numa arte útil, 

que comunique com o povo. Privados de apoios de diferentes ordens, a pintura 

mural neorrealista não consegue florescer. 

O que é afirmado sobre 

arte 

Sobre o Neorrealismo – Ele despreza a arte como fim em si mesmo – a arte 

pela arte- despreza por o prazer por assim dizer, físico de pintar e esculpir- 

as sençasõezinhas que fala Cézane… 

…o neorrealismo pictórico, nascido nos países latino-americanos, sendo uma 

arte para as massas, uma arte de grande divulgação, não pode ser fechada 

dentro de molduras dos quadradinhos de cavalete, e só a pintura mural 
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satisfaz as condições que esta corrente precisa. 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

O neorrealismo dirige-se a todos os homens, visando a utilidade social. Esta 

corrente é ideologicamente oposta a todas as correntes pictóricas desde o 

impressionismo. 

Exceto um pouco, a corrente denominada surrealismo, que embora derivada 

das doutrinas de Freud sobre o sub-consciente, encontra, contudo, nos seus 

artistas mais representativos, uma crítica social acentuada. Ora o 

neorrealismo ordena, num plano de interesses coletivos, o que no surrealismo 

era confuso e anárquico. 

Elementos para 

compreensão do contexto 

nacional (artístico e 

sociopolítico) 

Exposições – …o que nós vemos são os velhos nomes, (…) sobejamente 

reconhecidos por uma crítica igualmente velha e empoeirada, são os mesmos 

burgueses motivos… 

…encontramos, de facto, de longe em longe tentativas mais ou menos bem 

sucedidas para romper a rotina estabelecendo em Portugal, o neorrealismo, 

corrente artística já grandemente desenvolvida noutros países, mas que aqui 

mal se esboça. 

…dificuldades de produção que se encontram os jovens pintores e escultores 

sem liberdade económica.   

…a oposição do neorrealismo ás velhas formas é  grande ,e grande é também 

a reação do «público» na sua maioria conservador. (…) não tendo o apoio 

material do «público» os jovens não tem possibilidades de terem uma 

produção eficiente. 

Elementos para 

compreensão do contexto 

internacional (artístico e 

sociopolítico)  

Mas a pintura mural, bastante desenvolvida nos Estados Unidos da América, 

no México e no Brasil, aqui em Portugal, nem se pode dizer que esteja 

atrasada –ainda não nasceu. (…) nãs se pode desenvolver como fruto de 

iniciativas particulares, geralmente com interesse de propaganda, que não 

deixam liberdade aos artistas na escolha de temas.  

 

Arte nº12, pag.3          

25-08-1945 

DONNE, John 

 

CITAÇÃO 

Nenhum homem é uma ilha que se basta a si própria. Todo o homem é 

um pedaço dum continente, uma parte do todo. 
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ARTE Nº13    
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Arte nº13, pag. 9     

 01-09-1945 

POMAR, Júlio, História do pintor 

Ideia principal do artigo  Percurso artístico do pintor mexicano Mezza. Antes de se estabelecer como 

pintor Mezza trabalhou como alfaiate e professor auxiliar, deixando a pintura 

para as horas vagas, tal como muitos artistas portugueses.  

 

Temas e conceitos em 

destaque 

Pintar? O se verdadeiro ofício tem de o praticar como um ato ilegal. É mais 

fácil hoje, cometer impunemente um crime, do que cada qual seguir o seu 

caminho. 

Os colecionadores começaram a interessar-se pelos seus quadros e a disputa-

los (…) Pôde, enfim deixar de sentir os obstáculos a opressão da sociedade 

atual, a mesma sociedade que hoje lhe imprime o nome em letras gordas: 
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Arte nº13, pag. 9-10     

01-09-1945 

RODIN 

 

CITAÇÃO 

 Não conteis nunca com a inspiração. Ela não existe. As únicas 

qualidades do artista são a sabedoria, a atenção, a sinceridade, a 

vontade. Cumpri a vossa tarefa como honestos operários. 

 

 

 
  

 

 

Arte nº13, pag. 9-10     

01-09-1945 

FILIPE, Manuel, Coisas que muitos sabem 

Ideia principal do artigo  O valor da arte não se prende com uma falsa ideia de belo mas sim com a 

realidade que representa. O autor refere o exemplo da obra de Goya e Kate 

Kolwitz, como artistas que não representam o agradável mas a verdade do 

momento histórico que viveram. A forma de execução desta não pode ter mais 

do que uma importância relativa, e não será acolhida para além de um público 

específico, não fazendo eco noutros tempos e noutras culturas. 
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O que é afirmado sobre 

arte 

Exigir que uma obra de arte seja sempre agradável á vista equivale a afirmar 

que a vida é sempre agradável. Ora tal não sucede. Se a vida é muitas vezes 

ingrata á vida e à sensibilidade, aquilo que sinceramente a reflete –a Arte- 

tem de ser ingrata à vista e à sensibilidade 

 Em arte, o que verdadeiramente e definitivamente conta é a essência da obra. 

De duas obras superiormente realizadas, vale mais aquela cujo tema dê que 

pensar ao espectador ou ao leitor. 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

Num livro como num quadro distinguem-se duas partes: o fundo e a forma.” 

O verdadeiro artista não menospreza a forma em favor do fundo, porque sabe 

previamente condenada a sua obra, se o fizer. 

Elementos para 

compreensão do contexto 

nacional (artístico e 

sociopolítico) 

Porquê a insistência dos nossos artistas em verem só o agradável? 

 

PALLA, VICTOR, Á volta da arte calma 
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Arte nº13, pag.  

01-09-1945 

PALLA, VICTOR, Á volta da arte calma 

Ideia principal do artigo  A arte não pode viver de conceitos abstratos nem de graduações que são 

apenas válidas para grupos restritos. Vive e está viva no espírito dos homens, 

desde o princípio dos tempos, graças à necessidade que o homem tem de criar 

e de interpretar a sua realidade. Não se prende com formalismos ou técnicas, 

pelo contrário acompanha a ciência e a tecnologia para traçar novos caminhos 

para fazer essa interpretação. Quanto mais condicionada for a padrões 

restritivos e deformados, perde-se e perde o seu sentido coletivo que lhe dá 

sentido. 

O que é afirmado sobre 

arte 

…chegou a pedir-se à arte que não fosse mais nada senão arte. 

Artes aplicadas? mas quais artes plásticas que se devam envergonhar de ser 

«aplicadas»? Artes «inferiores»? mas donde descobrir a distinção de classes 

que as torna inferiores? 

Ou uma arte sincera em relação ao sistema social defeituoso, e por isso 

defeituosa; ou uma arte que procure oficialmente esconder-lhe os defeitos, 

produzindo assim a tal condição de separação ou isolamento de que fala 

Read. 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

Nos  raros períodos em que o homem do povo pode descansar de ter medo do 

mundo externo, e vê beleza em tudo para que olha, fá-la desabrochar em 

invenções coloridas ou na representação saudável do que o rodeia. A nítida 

tendência para a abstração que apresentam estas artes dos objetos 

quotidiano, prova singularmente que não só as artes figurativas são a forma 

de expressão diretamente interessante á coletividade. A necessidade de ordem 

e pureza até no agrupar e relacionar de elementos estilizados até á 

abstração… 
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Isto tranquilize os hoje já poucos, que temem que a fotografia ameace a 

pintura, e até aqueles muitos que objetam contra uma arte de combate 

«porque depois do combate morreria a arte». 

Ela não morrerá. Está hoje em crise como em crise se encontra a 

coincidência da consciência individual com consciência coletiva.(…) 

Exatamente como os elementos do quadro se submetem a um traçado, 

consciente ou instintivo, que lhe dá consciência, assim o individuo apreende o 

que o rodeia, através de como que um traçado seletivo; e esse traçado que 

determina o que cabe ou não cabe no conjunto é o sistema social em que ele 

vive. Os defeitos do sistema  espelhar-se-ão na obra…” 

 

Elementos para 

compreensão do contexto 

internacional (artístico e 

sociopolítico)  

 O bisão de Altamira não é só magia, sentimento, mas medicina, tratamento 

real. Pela representação simbólica do acontecimento o homem convence-se 

que garante a sua realização; essa concretização da esperança não é 

meramente supersticiosa mas vital e necessária. 
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ARTE Nº14 
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RICHARDS, J. M., A arquitetura moderna, o "Funcionalismo" 
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Arte nº14, pag.  

08-09-1945 

RICHARDS, J. M., A arquitetura moderna, o "Funcionalismo" 

Ideia principal do artigo  A arquitetura antes de mais serve o homem, a Humanidade. O caráter 

funcionalista sempre esteve presente na arquitetura. Mas nem aqueles que o 

cantam acima de tudo descuidam a sua linguagem plástica. Pelo contrário 

valorizam-na, despindo-a de elementos ruidosos que não permitem sentir 

«qualidades arquitetónicas fundamentais, ritmo, escala e lealdade». Da 

engenharia, a arquietetura moderna ganhou não só avanços tecnológicos mas 

retomou também estes valores que estavam esquecidos, escondidos pelos 

academismos do século XIX. 

O que é afirmado sobre 

arte 

...porque a arquitetura como arte prática que é, tem de depender sempre de 

uma função… 

Sobre a arquitetura - …arquitetura aprendeu com a engenharia e o desenho de 

máquinas (…) foi em primeiro lugar a técnica de usar os novos materiais, em 

segundo lugar a simplicidade de linhas e a honestidade de expressão, e em 

terceiro lugar a grandeza esmagadora das qualidades arquitetónicas 

fundamentais, ritmo, escala e lealdade, que a engenharia usava 

anonimamente e como por acaso. Essas qualidades podem, com proveito, ser 

comparadas á mesquinhez dos maneirismos pessoais e da expressão 

individual, com que arquitetura ainda estava a gastar tanto do seu precioso 
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tempo. 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

Funcionalismo – Aparece, com reservas em muitos escritos sobre arquitetura 

desde Viturvio… 

 Mas a ideia de funcionalismo absoluto – que pode ser definida como ideia de 

que a boa arquitetura é produzida automaticamente por uma atenção estrita á 

utilidade, economia e outras considerações puramente práticas- é um 

fenómeno mais recente. É duvidoso, diga-se que esta teoria na sua forma 

absoluta tenha sido alguma vez seriamente sustentada por arquitetos 

praticantes; depressa teriam descoberto que ela os impedia por completo de 

exercer as suas funções: mas como há, no entanto, uma convicção geral de 

que a arquitetura de hoje é funcional, é necessário discutir, até um certo 

ponto a teoria… 

Os arquitetos aproveitaram a oportunidade fornecida por todos os materiais e 

métodos novos (…) para salvar a arquitetura da estagnação das restaurações 

estilísticas. Acharam necessário, como já dissemos, voltar aos primeiros 

princípios: e entre os primeiros princípios da arquitetura, há um que diz que 

ela tem de cumprir o serviço que tem a fazer o mais eficazmente possível. 

É verdade que os arquitetos modernos são influenciados pelas obras de 

engenheiros modernos. (…) todas  as formas e materiais novos, que tornaram 

tão interessantes as possibilidades da arquitetura moderna aparecerem ao 

princípio pela mão da engenharia… 

Os grandes trabalhos de engenharia que a ciência e a indústria modernas 

construíram tinham uma espantosa beleza, e era fácil ao arquiteto, 

confundido por credos estéticos contraditórios, sentir que só queria ter 

desenhado um edifício tão diretamente impressionante e tão comovente como 

este pilone elétrico ou aquela enorme doca flutuante que eram primariamente 

utilitários... 

É a atração do tamanho, da simplicidade, da honestidade; todas as 

qualidades, afinal que faltavam á arquitetura académica do século dezanove. 

É a atração de um mundo novo, inevitavelmente estimulante para as pessoas 

que começam a tomar consciência de que vivem rodeadas pelo resto de um já 

velho, mas não é a arte dum mundo novo. 

Elementos para 

compreensão do contexto 

internacional (artístico e 

sociopolítico)  

Sobre Le Corbusier -  «une maison est une machine á habiter» servia muito 

bem como uma divisa a anunciar uma conceção – simples mas nessa altura 

revolucionária – da arquitetura como abrigo antes de mais nada. A sua 

técnica de simplificação deliberada não conseguiu fazer muito para afastar as 

sentimentalices e preconceitos que tinham chegado a formar uma proporção 

tão grande de opiniões do público acerca da arquitetura. Que o próprio Le 

Corbusier, como arquiteto, nunca pensou nos edifícios apenas como 

máquinas é evidente nos próprios edifícios de sua autoria. (…) Os seus 

edifícios estão cheios duma qualidade poética que é arte pura do pensamento 

mecânico.” 
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OOM, Pedro, O artista e o futuro 

 

 

Arte nº14, pag.  

08-09-1945 

OOM, Pedro, O artista e o futuro 

Ideia principal do artigo  Uma arte útil, verdadeira e solidária com os homens do seu tempo não é mais 

panfletária de que uma «Arte eterna» ou «pura». As campanhas sobre o que 

deve ser a arte distraem o artista atirando-o para uma dimensão diferente da 

que vive. A obra de Goya, apontada neste artigo, lembra o leitor que apesar do 

tempo passado, e de denunciar as «angústias do seu tempo», continua a ser 

relevante nos dias de hoje. Pedro Oom ressalva que o momento histórico que 
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se passava não podia deixar ninguém indiferente, e por isso os artistas não se 

podiam prender apenas com questões formais. 

O que é afirmado sobre 

arte 

Muitos dos jovens que aceitam como verdadeira uma arte que sirva o homem 

comum, isto é, Arte social, não aceitam contudo, ainda o seu verdadeiro 

significado – o de servir os homens nos seus angustiosos problemas, os mais 

imediatos. 

A arte tem sido sempre propaganda, e os que assim a alcunharam, num 

sentido deprimente, foram aqueles a quem faria a justiça dessa mesma arte. 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

Já estão muito coçados estes temas - «Arte eterna», «Arte pura», ou 

simplesmente «Arte pela Arte» - como coçados estão também os artistas e os 

críticos que defendem tais abstrações sem nenhum significado humano. 

A lição que vós, jovens, deveis buscar nos antigos não deve ser uma lição 

puramente formal, mas de conteúdo humano, pois em qualquer época da 

história, a arte sempre foi um bastião de defesa de todos os direitos do 

homem. 

…tratai de ajudar, na medida das vossas possibilidades a reconstrução deste 

mundo em ruinas… 

 

Elementos para 

compreensão do contexto 

internacional (artístico e 

sociopolítico)  

Que nos interessa uma arte preocupada com o conceito dos vindouros, se 

hoje, há classes com fome, raças como os judeus e os negros, perseguidos por 

todos os continentes se hoje há um mundo destruído pelos ódios, que urge 

reconstruir. 

 

 

Arte nº14, pag.  

08-09-1945 

FAURE 

 

 

 

CITAÇÃO 

Nas nossas horas de virilidade, temos uma necessidade tão imperiosa 

de criação artística como de alimentos ou de amor. Essa necessidade 

varre, no seu momento triunfal, todos os nossos preconceitos, porque 

há criação até naqueles povos cujos teólogos e filósofos pregam a 

inutilidade final do esforço; os seus próprios poetas cantam a vaidade 

da nossa atividade, em termos que criam vida. (…) O homem quer 

viver, e pede aqueles que cantam e gravam que lhe mostrem o caminho 

da verdadeira vida, mesmo quando eles lhe falam da morte. É o povo 

que faz os seus deuses, sejam eles quais forem 
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ARTE Nº15 
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VASCONCELOS, Mário Cesariny de, Orozco 
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Arte nº15, pag. 3 

15-09-1945 

VASCONCELOS, Mário Cesariny de, Orozco 

Ideia principal do artigo  Não descurando completamente as pesquisas técnicas e formais da história da 

pintura Orozco, consegue alia-las ao compromisso que tem com o homem 

contemporâneo, revolucionando a pintura do seu tempo. 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

... Revolução que provocou nas velhas conceções excede muito o quadro do 

profissional puro, a moda da escola de Paris. As conquistas expressivas e 

formais arrastam consigo esta outra não menos valorosa: a libertação do 

homem, a morte dos deuses. 

Orozco «diviniza» a matéria e esta conceção panteísta que não é nova, adquire 

o significado de uma transformação das ideias. Porque essa divindade 

descobriu os caminhos da terra. 

Elementos para 

compreensão do 

contexto internacional 

(artístico e sociopolítico)  

Na Trindade da escola mexicana: D. De Rivera, Orozco, A. Siqueiros, o 

segundo tornou-se o mais colossal recetáculo das ideias - as boas e as más- que 

movimentam o mundo moderno. Como Romain Rolland, Orozco não quis 

libertar-se violentamente, do passado. Técnica e tematicamente a sua pintura é, 

ao mesmo tempo que uma reforma cabal de todos os processos e conceções uma 

perfeita absorção de muitas descobertas técnicas e expressivas, incluindo, o 

sobrerrealismo. Gerado do outro lado do atlântico, numa terra rica de 
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possibilidades futuras, a obra de Orozco tem a força de um severo e potente 

guizo sobre a Europa. O seu olhar devassou não sem paixão a perigosa 

orgânica do velho continente. Devassou-a com os olhos de quem já está livre do 

perigo; e a sua análise só aparentemente contraditória, formou uma nova visão 

do homem. 

 

  

 

Arte nº15, pag. 3 

15-09-1945 

FILIPE, Manuel, Coisas que muitos sabem 

Ideia principal do artigo  A necessidade intrínseca criativa do artista não implica uma alienação da sua 

realidade e do momento histórico em que vive e em nada contribui para a 

qualidade do seu trabalho, que assim resultará de uma incapacidade de 

reflexão sobre os problemas que o rodeiam. Ao longo da história de arte essa 

reflexão está espelhada nas obras ajudando-nos hoje a perceber as sociedades 

do passado 

 

Temas e conceitos em 

Porem, nos tempos que correm, em que a luta não poupa um único homem, é 

legítimo que um pintor o seja só? (o que é muito sabemo-lo) por mera 

necessidade intrínseca de pintar? Não será a celebre frase um refúgio para 

cobardias, lassidões, defesa de interesses criados, que é como quem diz, 
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destaque refúgio para uma cómoda renuncia à luta quotidiana que o homem trava pela 

sua própria existência. 

Quasi não compreende que um pintor, que é um homem como os outros 

homens, não tenha problemas além dos meramente pictóricos. E se os tem, 

não é natural que os deixe transparecer em pintura? 

Elementos para 

compreensão do contexto 

nacional (artístico e 

sociopolítico) 

«Pinto porque pinto» é uma frase que aceito legitima para alguns pintores 

portugueses. Para alguns outros, porém considero tal frase um cavalo de pau, 

dentro do qual se alapardou comodamente a covardia ou a preguiça mental, a 

cegueira preconcebida ou qual quer outra «virtude». 

Elementos para 

compreensão do contexto 

internacional (artístico e 

sociopolítico)  

A arte egípcia, como a medieval refletia uma filosofia de vida, o princípio 

religioso absorvia os artistas, a religião era o pão nosso de cada dia. Assim 

os artistas refletiam religião porque eles mesmo eram religiosos. Quero dizer: 

a arte serviu a religião de dentro para fora. Parece-me natural o 

desprendimento gradual da igreja por parte dos artistas, a partir do 

Renascimento. Parece-me natural a arte das escolas francesas do séc- XIX 

para cá. Parece-me natural o surgir de qualquer coisa de novo no campo das 

artes, que reflita este período social que já se vive e vivera plenamente no 

futuro. 

 

Arte nº15, pag. 3 

15-09-1945 

LÉGER, F 

 

 

CITAÇÃO 

O povo tem em si o sentido da poesia. São esses homens que todos os 

dias inventam essa poesia verbal sempre renovada: O calão. Esses 

homens são dotados de uma imaginação criadora constante. 

«Transpõem a realidade», e, então, que fazem os artistas modernos 

poetas e pintor? A mesma coisa. Os nossos quadros são o nosso calão. 

Transpomos objetos, forma, cores. E não porque não havemos de 

encontrar-nos? 
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ARTE Nº 17 

NEWTON, Eric, Condição da obra de arte 



125 
 

 

 

 



126 
 

Arte nº17, pag.3  

29-09-1945 

NEWTON, Eric, Condição da obra de arte 

Ideia principal do artigo  O artista deve encontrar o equilíbrio ente a expressão e a utilidade da arte. Se 

se preocupar demasiado com a forma, ela não comunica, senão com auxílio de 

explicações preliminares que mais tarde poderão deixar de fazer sentido. A 

arte tem que fazer sentido á sociedade para serem valorizadas as conquistas 

formais.  

O que é afirmado sobre 

arte 

Levou à divisão da arte em duas espécies, conhecidas por «artes comerciais» 

e «belas artes» - ou seja: homens que só trabalham para agradar aos homens 

que lhes pagam, e homens que não agradam a ninguém senão a si próprios... 

Temas e conceitos em 

destaque 

O que resta as obras «belas artes», são tentativas genuínas de autoexpressão 

sem referência às necessidades da sociedade. 

Quanto mais o artista deseja transigir entre o fazer o que ele deseja (no caso 

de Rembrandt um estudo de luz) e o que é preciso que ele faça (um conjunto 

de retratos reconhecíveis, como foi a encomenda da hoje «Ronda da noite») 

tanto mais imediata será a aceitação da sua obra. 

Uma vez o artista ligado à sociedade, a sociedade começa a olha-lo como um 

operário que executa uma função útil... 

Esta dupla função do artista e a chave da história da arte. Escreveram-se 

muitos livros eruditos sobre arte que não conseguem contar a história, porque 

se esqueceram do ajustamento perpétuo (que se passa no artista) entre a arte-

como-expressão e a arte-como-serviço. 

Elementos para 

compreensão do contexto 

internacional (artístico e 

sociopolítico)  

Giotto foi um inovador tão violento como Picasso; mas como as inovações de 

Giotto estavam ligadas à religião cristã (enquanto que as de Picasso, a coisa 

mais estável a que estão ligadas é Picasso), o homem médio contemporâneo 

de Giotto, embora chocado pelo novo idioma giottesco, sentia que pelo menos 

compreendia a causa que esse idioma servia, e via confusamente como esse 

novo idioma servia a causa duma maneira nova e válida. 

Um cubista cuja pintura transmita apenas o cubismo potencial das coisas em 

geral, tem todas as probabilidades de deixar indiferente e intrigado o homem 

médio. Mas um cubista que use o seu cubismo para anunciar os méritos do 

petróleo A ou da cerveja B é compreendido imediatamente.  

 

 

 

Arte nº17, pag.3  

29-09-1945 

SINCLAIR, Upton 

 

CITAÇÃO 

Toda a arte é propaganda: cada artista sem o seu ponto de vista na 

conceção da dignidade, da beleza e do encanto, e deseja transmiti-los 

aos outros. Se não julgasse os outros dignos de ser influenciados por 

si, seguramente não se preocuparia com a criação de obras. Sua 

própria visão dentro da sua consciência o satisfaria e ele não tentaria 
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comunica-la aos seus semelhantes. – por outras palavras o objeto da 

arte e de comunicar a nossa compreensão de alegria de viver e do 

milagre da vida ao maior número possível de homens, dizer-lhes o que 

sentimos na esperança generosa de que eles sentirão da mesma 

maneira e de que a vida assim será sempre mais bela. 

 

 

 

PIMENTEL, António, A importância da arte na vida 
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Arte nº17, pag.3  

29-09-1945 

PIMENTEL, António, A importância da arte na vida 

Ideia principal do artigo  A ciência e arte contribuem para o progresso e bem estar do homem. Mas tal 

como a ciência se debruça na observação da realidade, também a arte deve ser 

consciente desta. Só assim pode dialogar com o homem e contribuir neste 

progresso. Alienando- se da sociedade, focando-se em questões formais, 

incompreensíveis para o homem comum, perde o sentido. Se o artista 

aproximar o homem do seu trabalho, estimula-o a compreender novas 

interpretações da realidade, despertando-o eventualmente para a forma.  

O que é afirmado sobre 

arte 

Tal como a ciência, a arte é uma arma de defesa ou ataque a favor do 

progresso e do bem-estar universal porque representa na vida da 

humanidade, talvez num grau mais elevado, talvez de uma necessidade menos 

imediata, o mesmo que a alimentação, a procriação e seus acessórios 

representam na vida de um ser humano. 

Muito embora a interpretação da realidade local de hoje nos queira 

convencer que a arte é uma inútil manifestação sem relações com a vida é 

nosso dever chegar até ao amadurecimento de não acreditar e fazer todo o 

possível para que essa interpretação se modifique 

A arte não é um acontecimento isolado da vida. Para ser de hoje, para nos 

interessar a nós, a maioria tem de tomar parte no dia a dia contra a posição 

individualista, e deve ajudar os homens na resolução dos problemas que 

pesas sobre os ombros da maioria.  

É nosso dever não julgar a arte como uma arma inútil só porque o anafado 

(...) pintor não teve na vida outro ambiente ou outra aspiração senão recantos 

sossegados ou belas pescadas. 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

Com os olhos deste séc. de transição talvez se possa afirmar que os artistas 

primitivos sentiam a necessidade de perpetuar por mais tempo que o seu 

tempo real além dos locais e da possível repetição a recordação dos seus atos 

de mais relevo na caça e na guerra. 

Os tempos continuaram a evoluir e hoje o nosso homem artista deve saber que 

não pode recordar somente os feitos que praticou. 

       Hoje, «ele» deve saber que já não pode individualizar a sua obra se 

quiser ir além da sua própria vida e da vida dos seus filhos, porque é produto 

das forças do meio ambiente em que vive e as suas artes bem assentes nesta 

plataforma devem ter uma projeção universal e tão presente quanto lhe for 

possível acompanhar a diária marcha dos acontecimentos. 

...Não poderá o pintor exibir as suas qualidades técnicas tendo por tema o 

trabalho de um pedreiro, por exemplo? Claro que pode! Neste caso se o 

trabalhador fosse ver uma exposição que tivesse temas destes tratados sem 

fugir á verdade muito embora continuasse a ignorar a qualidade técnica, 

sentindo-se retratado justificava a existência da técnica porque apreciaria 

favoravelmente resultados dela. 
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Cada individuo não é mais do que uma parte da humanidade e as suas 

atividades, cada vez mais consciencializadas, devem visar um único fim: o 

progresso e o bem-estar do grupo a que pertencem e o artista sendo produto 

do meio ambiente em que vive com os outros homens tem a acrescentar-se a 

melindrosa responsabilidade de transformar em arte os anseios locais e 

universais que o mesmo meio ambiente lhe segreda. Esta é a sua verdadeira e 

única função e perante qualquer outra atitude, só pode depreender-se que ele 

está tão arredado da maioria que não lhe pode escutar os segredos, ou então 

que na ânsia de pertencer a uma lustrosa elite finge não os escutar. 

...não basta a passiva atitude de ver simplesmente, de pintar sem criticar... 
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ARTE Nº18 
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Arte nº18, pag.3  

06-10-1945 

VASCONCELOS, Mário, Caráter de uma pintura nova 

Ideia principal do artigo  Já na pintura dos primitivos portugueses se denota uma tendência para uma 

pintura mais próxima à realidade do homem do que a preocupações 

metafísicas. Segundo o autor, estas preocupações, embora presentes dadas as 

condicionantes do período histórico, não se revelam, as mais preponderantes. 

Para ele falta-lhes uma visão dramática do homem e do mundo, considerando 

que apresenta «uma estrutura quietista até à candidez e mais trágica ou 

fatalista, do que dramática». 
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 Considera que os novos pintores portugueses procuram conciliar estas 

características da pintura dos primitivos com a carga dramática revolucionária 

da pintura dos mestres mexicanos (Orozco, Siqueiros e Rivera, por exemplo). 

Entre estes pintores e os primitivos portugueses, encontra em comum, uma 

conceção moral não metafísica do homem. Os novos pintores centram-se no 

caráter mais realista das obras dos seus antecessores, abstendo-se de 

representações de mistérios divinos. 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

Se os novos continuam o que quer que seja do passado, força é que haja 

contribuição. E o caráter dessa pintura nova consiste – se me é permitido o 

juízo - em ter ultrapassado os limites do desinteresse pelo divino para 

tomarem estes outros da defesa e justificação do humano. Pintura portuguesa 

que a nova paixão tona, apenas, mais da terra. Pintura moralizante, pintura 

do nosso tempo e, por isso mesmo universal. 

Elementos para 

compreensão do contexto 

nacional (artístico e 

sociopolítico) 

A pintura dos nossos primitivos é toda ela corpórea, palpável, alheia aos 

obscurantismos terroristas e até mesmo surda aos chamamentos do além; 

representação espontânea do bem conhecidos, de hábitos patriarcais. 

Com esta tradição, que não podem negar, os novos pintores portugueses (...) 

parecem tentados intuitiva ou conscientemente, a resolverem o problema de 

conciliar este exaltismo, tão característico dos primitivos, com a violência 

dramática, de revolução dos mestres mexicanos, que, ao que parece, tomaram 

o exemplo a seguir em Portugal.  

A ação, mesmo quando apenas interiorista,é fértil. E já nesse tempo, os 

portugueses, em franca oposição com a hierática mentalidade dos Filipes, 

sabiam que «a experiência é a madre de todas as coisas». 

E o caráter dessa pintura nova consiste (...) em ter ultrapassado os limites do 

desinteresse pelo divino para tomarem estes outros de defesa e justificação do 

humano. Pintura portuguesa a que a nova paixão torna, apenas, mais da 

terra. Pintura moralizante, pintura do nosso tempo e, por isso mesmo 

universal. 

Elementos para 

compreensão do contexto 

internacional (artístico e 

sociopolítico)  

 Os mexicanos devolvem-nos, hoje, uma mensagem, filha, sem dúvida, do 

sangue espanhol, mas que, pelo inevitável processo da adaptação e 

transformação indígena se tornou mais conforme ao génio português do que 

propriamente ao espanhol. 
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ARTE Nº19 
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MAGALHÂES, Alfredo Ângelo, Casas para todos 
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Arte nº19, pag.3  

13-10-1945 

MAGALHÂES, Alfredo Ângelo, Casas para todos 

Ideia principal do artigo  Uma arquitetura viva deve estar atenta para os problemas do seu tempo. Neste 

caso, o problema que se aponta é a falta de habitações, ou mesmo a falta de 

habitação com dignidade. A solução para este problema passa pelo repensar da 

arquitetura e o seu papel na sociedade. Devem repensar-se não só os 

programas como também o papel do arquiteto, que deve ser um papel ativo 

nesta mudança. Para isso terá que existir uma restruturação no ensino da 

arquitetura, para se formarem profissionais capazes de entender o problema 

social que têm em mãos. Só assim poderão criar projetos de habitação social 

que respondam às necessidades básicas de conforto do homem. 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

O arquiteto contemporâneo tem o dever de elaborar programas e conceber 

planos – ser o percursor da reverificação dos princípios estabelecidos sobre a 

habitação e que, por desumanos, não podem manter num estado de 

inteligência incompatível com padrões mais ao menos oficiais – soluções 

receita – a desonestidade profissional como norma e a vida sem a menor 

garantia imposta a milhões de homens.  

Programas que sejam absolutamente realizáveis, embora pela conceção 

altruísta possam tomar-se por utópicos e que representem um grande anseio 

de libertação dos falsos ideais que exprimem ainda hoje o Mundo.” 

Arquitetos – Seu espírito por formação escolar acomodatício, de um 

conformismo impressionante, era incapaz de um justo protesto. Mas não 

recriminemos só os arquitetos. Seria esquecer todos os profissionais - 

intelectuais e manuais – não cumpriram, uns por incapacidade, 

desconhecimento absoluto dos grandes problemas, que são comuns a todos os 

homens e que homens honestos exigem sejam resolvidos… 

 A nova geração de arquitetos – tem uma missão a cumprir. É necessário uma 

vez que no seu espírito coletivo as dolorosas comoções vividas conduziram a 

novas ideias …” 

CASAS PARA TODOS – é o programa a desenvolver pelos arquitetos da nova 

geração. 

 

Elementos para 

compreensão do contexto 

nacional (artístico e 

sociopolítico) 

Uma crise de habitação levou á especulação organizada – homens sem abrigo 

ficaram dependentes de uma minoria sem escrúpulos. Abrigo tornou-se 

função de nível económico elevado. Lamentavelmente o arquiteto não tentou 

sequer opor-se elaborando planos de controle e lutando pela sua aprovação. 

…um movimento notável de construções que não substituem as «ilhas» e 

bairros de lata e, portanto , também não abrigam homens sem abrigos. 

Constrói-se com espírito de cenógrafo … 

 – Falta de Sol, de conforto mínimo, de árvores e flores de luz e saúde -

«ILHAS» e «Bairros de Lata»! 

 



140 
 

 

 

 

 

Arte nº19, pag.3,6  

13-10-1945 

POMAR; Júlio, Pintura mexicana I 

Ideia principal do artigo  Júlio Pomar apresenta aos leitores três dos principais artistas da arte mexicana 

que tanto influenciaram os artistas neorrealistas portugueses. Apesar de 

trabalharem sobre as mesmas temáticas estes pintores interpretavam-nas de 

forma diferente, mas as suas perceções individuais da realidade não os 

impedia de comungar com as preocupações da sociedade. 

 

Temas e conceitos em 

…todos eles, de facto, trabalham com as mesmas realidades – a humanidade 

dividida, as massas vivendo em miséria e ignorância a sua exploração pelas 

minorias lutando pelos grandes mercados, originando as crises e as guerras 
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destaque imperialistas – o grande drama, enfim do mundo moderno. 

Mas se isto lhes dá, até um certo ponto, unidade temática, cria devido ás 

diferentes atitudes filosóficas, e consequentemente, ás diferentes maneiras de 

encarar a vida, as diferenças que nos parecem marcar as etapas dos seus 

processos. 

Rivera cheio dum lirismo otimista… 

…Orozco é um misto anárquico de conquistas de afirmações e negações, em 

que estas, (quanta vez aniquilam o esforço construtivo. 

Se a Rivera ainda é permitido sonhar, Orozco não o pode. 

Siqueiros encara a posição atual, lucida, esclarecida, dos homens que 

trabalham para a extinção das trágicas contradições atuais.  

Elementos para 

compreensão do contexto 

internacional (artístico e 

sociopolítico)  

…aguda perceção da luta de classes. A escola Mexicana foi o constatar dessa 

luta por homens que, embora de posição e mentalidade diferente, tinham 

tomado partido contra todo um estado de coisas. E isto, ao mesmo tempo que 

lhe dá o seu aspeto unitário estabelece entre os vários pintores intervalos 

largos. 
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ARTE Nº20 
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HENRIQUES, João, Uma arquitetura nova? 

 

 

Arte nº20, pag.3  

13-10-1945 

HENRIQUES, João, Uma arquitetura nova? 

Ideia principal do artigo  O progresso da arquitetura não passa só pelos novos materiais e métodos 

construtivos. Nos tempos que correm, em que as cidades estão destruídas pela 

guerra e existe um problema grave de habitação, o progresso da arquitetura e 

do urbanismo está inevitavelmente ligado, ao despertar desta disciplina 

artística para os problemas de ordem social. 
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Temas e conceitos em 

destaque 

Arquitetura, o urbanismo, parecem estar na ordem do dia 

…se alterarem as condições que determinarem a unilateral evolução da 

arquitetura contemporânea. Só na medida em que forem resolvendo nelas 

contradições, os antagonismos. 

Não basta, portanto, para o processo real da arquitetura, a pesquiza ou a 

utilização de situações novas. 

E o progresso está na razão direta do alargamento do benefício – que neste 

caso não é senão direito, necessidade vital. E porque, hoje, o campo de 

aplicação das inovações ou aperfeiçoamentos (…), nos parece difícil o 

verdadeiro progresso da arquitetura, tomada esta no seu verdadeiro 

significado – social. Quando a habitação deixar de ser uma forma de 

exploração do homem, e o único fim a atingir, for o alojamento são de todos 

os indivíduos duma sociedade e amplamente for aplicado todo o progresso 

técnico, então, sim, assistiremos a uma nova era da arquitetura. 

Arquitetura não já orientada pelos interesses particulares de uns tantos, não 

já deixada ao cuidado (…)individual, mas subordinada ás necessidades vitais 

dos povos. 

Elementos para 

compreensão do contexto 

internacional (artístico e 

sociopolítico)  

Após as destruições maciças que a guerra trouxe, sobre as ruinas das cidades 

destruídas começam a erguer-se novas construções, estudam-se planos para 

cidades futuras. 
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VASCONCELOS, Mário, Nota sobre 3 músicos 
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Arte nº20, pag.3  

20-10-1945 

VASCONCELOS, Mário, Nota sobre 3 músicos 

Ideia principal do artigo  O autor apresenta Davidenko como músico de preocupações sociais, 

aproximando esta arte do povo, e compara as atitudes de três diferentes 

compositores para ilustrar este ponto. Davidenko foi um dos principais 

expoentes da música proletária e um dos mais ativos defensores da música 

coral de massas.  

 

Temas e conceitos em 

destaque 

Davidenko: músico do povo, músico entre o, para o povo. Que os nossos 

artistas mais atribilários perante esta magnifica realidade, façam ato de 

contrição, se não podem aceitá-la ou sequer admiti-la. 

Prokofiev é Eheremburg na música. Como Eheremburg, «viu» toda a 

decadência. Para fustigá-la Para rir-se – rir-se e ter pena – de primeiramente 

popular e segundamente aristocrático e terceiramente religioso sem 

religião… 

Ninguém e nada é incompreensível, tudo é toda a gente, as atitudes pessoais 

são teorias escangalhadas, abram-se os caminhos reais, que os falsos demos 

cabo deles! Eis Prokofiev semelhante a Eheremburg. 

 Chostakovitch já não ironiza, já não ri. (…) Nada de repetir Prokofiev…Ora 

Prokofiev está frequentemente em Londres. E Chostakovitch está na frente da 

batalha.(…) Há coisas a defender: o momento é de combate. Escreva-se a 

confiança no futuro, a firme certeza da vitória: a sua Sétima sinfonia. Eis 

ChostaKovitch semelhante a Gorki… 

Davidenko vive todos os dias na boca e no coração do seu povo. Nas cidades 

industriais, nos campos agrícolas onde quer que esteja um homem está uma 

canção Davidenko. E quando os homens acorrem por centenas, por milhares 

são os cantos, as oratórias de Davidenko. (…) Não é música perfeita. Não 

pode ser perfeita o que está em marcha.(…) Adeus riso gelado de Prokofiev, 

adeus majestosa certeza de Chostakovitch: agora temos mais do que isso. 

Temos a alegria. Agora temos Davidenko. Davidenko semelhante a todos.”  
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Arte nº20, pag.3  

13-10-1945 

A “ Arte concreta e a realidade concreta” 

Ideia principal do artigo  A partir de um comentário do pintor Cícero Dias defendendo a arte abstrata, o 

autor refere o exemplo de outro a pintor brasileiro cuja obra tem uma temática 

ligada ao povo e ao trabalho. 

Cícero dias é um pintor brasileiro, ligado á arte abstrata, que viveu em Lisboa 

entre 1943 e 1945, como Adido Cultural da Embaixada do Brasil.  

 

Temas e conceitos em 

destaque 

…arte abstrata, chamada agora arte concreta, entre os parisienses que têm 

vagar para entender a pintura. 

Candido Portinari pinta as tribulações dos camponeses do Nordeste 

Brasileiro, que a seca atirou para a mais trágica miséria. 

O povo aquêle bom povo sem preconceitos artísticos, invocado também por 

Cícero Dias, que julgue - que diga que arte prefere. 
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Arte nº20, pag.3  

13-10-1945 

Um inquérito aos estudantes de Belas-Artes 

Ideia principal do artigo   Este artigo anuncia a realização de um inquérito aos estudantes das Belas 

Artes de Lisboa e Porto, com o intuito de divulgar o trabalho e pensamento 

destes ao público futuros artistas. 

 

Temas e conceitos em 

destaque 

…trazer ao conhecimento de todos, o que pensam e fazem aqueles que 

amanhã serão os arquitetos, os pintores, os escultores portugueses. 

Porque hoje se torna necessário que cada um saiba o que pretende – e o ouse 

dizer. 
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ANEXO ICONOGRÁFICO 

Anexo iconográfico – página Arte 

 

Arte nº1 

  
Figura 1 
Ozenfant  - Guitare et bouteilles, 1920. Oleo s/ tela 80.5 x 99.8 cm 

http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/show-

full/piece/?search=Am%C3%A9d%C3%A9e%20Ozenfant&page=1&f=People&c
r=1 

Figura 2 
Casa e estúdio de Ozenfant 

http://www.greatbuildings.com/cgi-

bin/gbi.cgi/Ozenfant_Studio.html/cid_20941
19.jpg 

 

   
Figura 3 
Prostituição, 1944, Desenho Mina negra sobre Papel, (65x50,5cm –Paineis laterais: 73x48cm Painel central) 

http://www.cam.gulbenkian.pt/index.php?article=64747&visual=2&langId=1&ngs=1&queryParams=,autor|Filipe%20Manuel&quer

yPage=0&position=5 

 

 

 

http://www.greatbuildings.com/cgi-bin/gbi.cgi/Ozenfant_Studio.html/cid_2094119.jpg
http://www.greatbuildings.com/cgi-bin/gbi.cgi/Ozenfant_Studio.html/cid_2094119.jpg
http://www.greatbuildings.com/cgi-bin/gbi.cgi/Ozenfant_Studio.html/cid_2094119.jpg
http://www.cam.gulbenkian.pt/index.php?article=64747&visual=2&langId=1&ngs=1&queryParams=,autor|Filipe%20Manuel&queryPage=0&position=5
http://www.cam.gulbenkian.pt/index.php?article=64747&visual=2&langId=1&ngs=1&queryParams=,autor|Filipe%20Manuel&queryPage=0&position=5
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Figura 4 

O Girata de Júlio Resende  

 Arte nº1, Jornal A Tarde 

Figura 5 

Litografia de "O Girata" de 1943 

http://oportunityleiloes.auctionserver.net/view-

auctions/catalog/id/90/lot/36317/ 

 

 

  

Figura 6 

Desenho de Nadir  

Arte nº1, Jornal A Tarde 

Figura 7 

Clérigos, 1940. Desenho de Nadir Afonso 

http://espacillimite.blogs.sapo.pt/tag/porto 
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Figura 8 

Rui Pimentel (Arco) Ceifeira 1945 

(destruído por um incêndio) óleo sobre 

Madeira, 0,84 x 0,68 cm,  

Coleção particular 

http://doportoenaoso.blogspot.pt/2010/08

/o-porto-onde-nasci-e-cresci1.html 

Figura 9 

Rui Pimentel (Arco), Sem título, óleo sobre tela, 95,5 x 82 

cm,   

Coleção Maria Manuela Ferreira Barroso 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Arco_Rui_Pimentel_se

m_t%C3%ADtulo.jpg 

 

Figura 10 

Rui Pimentel (Arco), desenho,1948, 

43x 56 cm,  

 Coleção Fernando Lanhas 

 

 

Arte nº 2 

Le Corbusier 

  

Figura 11 

Le Corbusier - A cidade radiosa  

Arte nº2, Jornal A Tarde 

Figura 12 

Ville Radieuse 

http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6

437&sysLanguage=en-en&itemPos=214&itemSort=en-

en_sort_string1%20&itemCount=215&sysParentName=&sysParentId=65 
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Figura 13 

Victor Palla, Desenho  

 Arte nº2, Jornal A Tarde 

Figura 14 Desenhos de Victor Palla (lápis) e Júlio 

Pomar 

http://www.iade.pt/designist/pdfs/002_05.pdf 

Figura 15 Estudo para ilustração de 

livro 

http://www.iade.pt/designist/pdfs/0

02_05.pdf 

Arte nº3 

 

 

Figura 16 

Desenho de Fernando Lanhas, Arte nº3, Jornal A Tarde 

Figura 17 

TAMBORES – 1945 (70.5 x 70.5 cm ) 

http://grifoplanante.blogspot.pt/2012/02/fernando-

lanhas1923-2012.html 

 

http://grifoplanante.blogspot.pt/2012/02/fernando-lanhas-1923-2012.html
http://grifoplanante.blogspot.pt/2012/02/fernando-lanhas-1923-2012.html


153 
 

  

Figura 18 

Desenho de Júlio Pomar,  

Arte nº3, Jornal A Tarde 

Figura 19 

Desenho de Manuel Filipe, 

 Arte nº3, Jornal A Tarde 

 

Arte nº4 

 

 

Figura 20 

Arte nº3, Jornal A Tarde 

Figura 21 

Guernica, 1937, Óleo sobre Tela (349,3 x 776,6 cm) 
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Figura 22-Pintura mural de índios da 

Columbia Britânica,  

Página Arte nº4, Jornal A Tarde 

Figura 23-Desenho de uma criança de 6 

anos,  

Página Arte nº4, Jornal A Tarde 

Figura 24-José Clemente Orozco, 

Depois do combate, página Arte, 

Jornal A Tarde 

 

Arte nº5 

  

Figura 25-Thomas Hart Benton – Indiferença 

Página Arte nº5, Jornal A Tarde 

Figura 26 -Thomas Hart Benton – Indiferença 

http://www.columbiamissourian.com/m/30470/thomas-hart-

bentons-indifference/ 
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Figura 27- Desenho de Resende, 

Página Arte nº5, Jornal A Tarde 

Figura 28-Imagem sem legenda, Página Arte 

nº5, Jornal A Tarde 

Figura 29 Sobre a pintura portuguesa Honoré Daumier 

Crispin et Scapin (1864), óleo sobre tela (60,5 x82 cm) 

http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/hors-

les-murs/presentation-

detaillee.html?zoom=1&tx_damzoom_pi1[showUid]=1133

90&cHash=7ad94a92ef 

 

  

Figura 30 

Café Rialto projetado por Artur 

Andrade, em 1944, no edifício de 

Rogério de Azevedo No piso térreo 

tinha um mural de Abel Salazar e na 

cave frescos de Dordio Gomes e 

Guilherme Camarinha.  

http://doportoenaoso.blogspot.pt/2010/0

8/o-porto-onde-eu-nasci-e-cresci2.html 

 

  

Figura 31Café Rialto. Baixo relevo, João 

fragoso 

COSTA, Maria Teresa Castro, Cafés do 

Porto 

Figura 32Apollo - Guilherme Camarinha -Fresco para o Café Rialto, na cidade do Porto,  
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Figura 35 

 O trabalho -Abel 

Salazar 

Fresco do Café 

Rialto,, 1912-1946 

 

Arte nº6 

 

Figura 33  

As Artes - 

Dordio Gomes 

Fresco do Café 

Rialto 

 

Figura 34  

Alegria da Vida – 

Dordio Gomes 

Frescos do Café 

Rialto 
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Figura 36 

Orozco, Zapatistas 

Página Arte, Jornal A Tarde nº6 

Figura 37     

José Clemente Orozco (1883–1949), Zapatistas, 1931, Óleo 

sobre tela (114,3x139,7) 

http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=79798 

 

 

 

 

 

Figura 38 Imagem sem legenda (desenho de Le Corbusier) Figura 39 

Desenho de Julio Pomar 

Página Arte, Jornal A Tarde 
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Figura 40 

Orozco, Combate 

Página Arte nº 6, Jornal A Tarde 

Figura 41 

Orozco, Combat, óleo s/tela (66,7x85,7cm), 1927,  

http://www.wikipaintings.org/en/jose-clemente-orozco/combat-1927 

 

 

 

Arte nº7 

  

Figura 42 

Desenho de Juan Gris,  

Página Arte nº7, Jornal A Tarde 

Figura 43 

Mitchel Siporin-Guerrilhas,  

Página Arte nº7, Jornal A Tarde 
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Figura 44 

Mitchel Siporin - Back of the Yards 

http://americanart.si.edu/collections/search/artwork/?id=22428 

Figura 45 

Mitchell Siporin - "Fusion of Agriculture & Industry in Illinois", 1938 

Decatur, Illinois Post Office 

http://www.wpamurals.com/sld009.htm 

 

 

 

Figura 46 

Jean Lurçat, Primeira Tapeçaria do Chant du monde  ,1957-1966 

http://musees.angers.fr/collections/uvres-choisies/musee-jean-lurcat-et-de-la-tapisserie-contemporaine/jean-lurcat-la-grande-

menace/index.html 
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Arte nº8 

  

Figura 47 

Desenho de Portinari 

Página Arte nº8, Jornal A Tarde 

Figura 48 

Café de Portinari 

Página Arte nº8, Jornal A Tarde 

 

  

Figura 49 

O Mestiço, 1934 

http://www.wikipaintings.org/en/candido-portinari/o-mesti-

o1934 

Figura 50 

Portinari – Mestiço 

Página Arte nº8, Jornal A Tarde 
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Figura 51 

ARAGON, O artista e a fotografia - Página Arte nº8, Jornal A 

Tarde 

John Heartfield, Madrid 1936 

http://theredlist.fr/wiki-2-343-917-997-view-poster-art-profile-

heartfield-john1.html 

Figura 52 

ARAGON, O artista e a fotografia - Página Arte nº8, Jornal A 

Tarde 

John Heartfield, The Face of Fascism, 1928 

http://theredlist.fr/wiki-2-343-917-997-view-poster-art-profile-

heartfield-john1.html 

 

Arte nº9 

  

Figura 53-Desenho de Rivera, Desenho, 

Página Arte nº9, jornal A Tarde 

Figura 54 -Zilzer,  

Página Arte nº9, jornal A Tarde 

http://theredlist.fr/wiki-2-343-917-997-view-poster-art-profile-heartfield-john-1.html
http://theredlist.fr/wiki-2-343-917-997-view-poster-art-profile-heartfield-john-1.html


162 
 

 

   

Figura 55 

Gyula Zilzer original lithograph folio gas 

attack Date: 1932 

http://www.richardcfreyfinearts.com/gyula-

zilzer.html 

Figura 56 

Gyula Zilzer original lithograph folio gas 

attack Date: 1932 

http://www.richardcfreyfinearts.com/gyula-

zilzer.html 

Figura 57 

Gyula Zilzer original lithograph folio gas attack 

Date: 1932 

http://www.richardcfreyfinearts.com/gyula-

zilzer.html 

 

 

Arte nº10 

   

Figura 58 

Vespeira, Desenho, 

 Página Arte nº10, Jornal A Tarde 

Figura 59 

Imagem sem legenda, 

Página Arte nº 10, Jornal A Tarde 

Figura 60 

Van Gogh, Retrato de Camponês, 

Página Arte nº 10, Jornal A Tarde 

 

http://www.richardcfreyfinearts.com/gyula-zilzer.html
http://www.richardcfreyfinearts.com/gyula-zilzer.html
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Figura 61 

Desenho de Van Gogh 

Página Arte nº 10, Jornal A Tarde 

Figura 62 

Van Gogh – Desenho     

http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2005/van-gogh-

drawings 

 

 

Figura 63 

Saintes-maries-de-la-mer, France 

http://www.wikipaintings.org/en/vincen

t-van-gogh/street-in-saintes-

maries1888-2 

 

http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2005/van-gogh-drawings
http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2005/van-gogh-drawings
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Figura 64 

Marcelino Vespeira   

Apertado pela fome, 1945  

Óleo s/ Tela, 

 L 86cm Alt 105cm 

http://cam.gulbenkian.pt/index.php?article=70700&v

isual=2&langId=1&queryParams=,autor|Marcelino%

20Vespeira&position=8&queryPage=0&debug=1 

 

 

 

 

Arte nº11 

   

Figura 65 

Desenho de F. Lanhas  

Página Arte nº11, Jornal A Tarde 

Figura 66 

Jack Levine, imagem sem Legenda, 

Página Arte nº11, Jornal A Tarde 

Figura 67 

Jack Levine, imagem sem Legenda,  

Página Arte nº11, Jornal A Tarde 
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Figura 68 

The Passing Scene -1941.  

http://www.moma.org/collection/browse_results.

php?criteria=O%3AAD%3AE%3A3513&page_

number=1&template_id=1&sort_order=1 

Figura 69 

Election Night - 1954. 

http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A3513&p

age_number=3&template_id=1&sort_order=1 

 

Arte nº12 

 
 

Figura 70 -Em vez do medo- Ives Tanguy 

Página Arte nº12, Jornal A Tarde 

Figura 71-Henri Bermam -A napolitana 

Página Arte nº12, Jornal A Tarde 
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Figura 72 

Yves Tanguy  - La Journée Bleue, 1937 

http://www.tate.org.uk/art/artworks/tan

guy-azure-day-t07080 

 

Arte nº13 

 

Figura 73 

Meza – 

Maternidade 

Página Arte 

nº13, Jornal 

A Tarde  

Figura 74 

Meza  - 

Qu 

Etzacoatl 

Página 

Arte nº13, 

Jornal A 

Tarde 
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Figura 75 

Guillermo Meza- La Vrgen y el Nino,1943 

http://www.liveauctioneers.com/item/10041720 

Figura 76 

Guillermo Meza- Figural Group,1943 

http://www.liveauctioneers.com/item/10041

721 

Figura 77 

Guillermo Meza - La Muerte, 1951, 

http://www.arcadja.com/auctions/en/meza_g

uillermo/artist/40635/ 

 

 

 

Arte nº14 

 
 

Figura 78 

Paimio sanatorium  

http://www.archiprix.org/2013/index.php?project=2544&lang=es 

Figura 79 

Sanatório Alvar Aalto, 

 Página Arte nº14, Jornal A Tarde 

 

http://www.archiprix.org/2013/index.php?project=2544&lang=es
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Figura 80 

Le Corbusier, la Vile Savoy 

http://www.ville-poissy.fr/fr/decouvrir-poissy/sites-et-monuments/la-villa-

savoye.html 

Figura 81 

Vestibulo e escada da Vile Savoy, em Poisy - Le 

Corbusier, 

 Página Arte nº 14, Jornal A Tarde 

 

Arte nº15 

  

Figura 82 

Desenho de Pomar,  

Página Arte nº15, Jornal A Tarde 

Figura 83 

Fernand Léger – Composition with the two parrots 

 http://www.wikipaintings.org/en/fernand-leger/composition-with-the-two-

parrots1939 
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Figura 84 

Orozco – Barricada, 1931 

http://www.moma.org/explore/inside_out/2012/01/05/social-

realism-art-for-the-people 

Figura 85 

Orozco – Barricada,  

Página Arte nº15, Jornal A Tarde 

 

  

Figura 85 

Flower Festival: Feast of Santa Anita, 1931 

http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=78492 

Figura 86 

Diego Rivera - Festa das Flores, 

Página Arte nº15, Jornal A tarde  
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Arte nº 17 

  

Figura 87 

Desenho de George Grosz 

Página Arte nº17, Jornal A tarde 

Figura 88 

Metropolis (Grossstadt), 1917 

http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD

%3AE%3A2374&page_number=124&template_id=1&sort_order=1 

 

Arte nº18 

  

Figura 89 - Desenho de F. Pedra legendado como desenho de 

Vespeira 

Página Arte nº18, Jornal A tarde 

Figura 90 -Desenho de Vespeira legendado como Desenho de 

F.Pedra 

Página Arte nº18, Jornal A tarde 
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Figura 91 - Escola - Manuel Filipe 

Página Arte nº18, Jornal A tarde 

Figura 92 -Mercado em Nova Orleans - Thomas Benton 

Página Arte nº18, Jornal A tarde 

 

Arte nº19 

  

Figura 93 

Proletarian Victim, 1933 

http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteri

a=O:AD:E:5454&page_number=5&template_id=1&sort_or

der=1 

Figura 94 

A vitima –Siqueiros 

Página Arte nº19, Jornal A tarde 
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Figura 95 

Architecture de Le 

Corbusier 

Página Arte nº19, 

Jornal A tarde  

 

 

 

Arte nº20 

 

Figura 96 

A ronda - Desenho de Vespeira 

Página Arte nº20, Jornal A tarde 
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Figura 97 

Agrarian Leader Zapata 

http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=80682 

Figura 98 

Rivera – Zapatistas 

Página Arte nº20, Jornal A tarde 

 

 

 


