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RESUMO 
 

A investigação que apresentamos teve como propósito analisar a página Arte do 

Jornal A tarde que se publicou entre 9 de junho e 20 de outubro de 1945. 

Esta década, de grande turbulência política e social, é também o momento de 

afirmação de uma nova geração de artistas que, para além de alterarem o panorama 

artístico do país, pretendem alterar também a perceção da arte pela sociedade. 

Abordando temas como as artes plásticas, a arquitetura, o cinema e a fotografia, 

a página refletia acerca do panorama artístico nacional e internacional, promovendo 

simultaneamente a defesa de uma arte socialmente comprometida e interveniente, 

seguindo a lógica da doutrina neorrealista. Júlio Pomar, ainda em início de carreira, é o 

seu coordenador e conta com a colaboração de artistas e poetas que frequentaram 

consigo a Escola António Arroios, como Marcelino Vespeira, Mário Cesariny de 

Vasconcelos, Fernando de Azevedo, Pedro Oom. Colaboram ainda nesta página Victor 

Palla, Alfredo Ângelo de Magalhães, Aníbal Alcino, Rui Pimentel (Arco), Júlio Gesta, 

José Leonel, Mário Henriques, Manuel Filipe e Fernando José Francisco.  

Nos seus artigos encontramos uma preocupação com a mudança de diversos 

paradigmas: nas artes plásticas, na arquitetura, no cinema e na educação para as artes.  

Partindo da análise dos artigos dos vários colaboradores da página Arte faz-se a 

contextualização das reflexões por eles apresentadas. 
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ABSTRACT 
 

The present research aimed to analyze the page Arte published in the newspaper A 

Tarde that was issued between June 9 and 20 October 1945. 

This decade of great social and political turmoil, it is also a time of affirmation of a new 

generation of artists that, apart from changing the artistic scene in Portugal, also aim to 

change art perception by society. 

Covering topics such as the arts, architecture, film and photography, these artists 

reflected on the main national and international art scene, while promoting the defense 

of a socially committed art, while following the principles of neorealism.  

Júlio Pomar, still in his early career, is the coordinator of this page, and counts with the 

collaboration of artists and poets such as Marcelino Vespeira, Mário Cesariny de 

Vasconcelos, Fernando de Azevedo, Pedro Oom, Victor Palla, Alfredo Ângelo de 

Magalhães, Aníbal Alcino, Rui Pimentel (Arco), Júlio Gesta, José Leonel, Mário 

Henriques, Manuel Filipe e Fernando José Francisco. 

Arte articles are concerned with changing paradigms in the fine arts, architecture, film, 

and education for the arts. 

Based on the analysis of these articles from its various contributors, we attempt to 

contextualize their reflections about the national and international art scene. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O tema que escolhemos para desenvolver nesta dissertação consiste na análise da 

página Arte coordenado por Júlio Pomar, do Jornal portuense A tarde.   

Neste trabalho, tentamos compreender como reagiam os artistas portugueses às 

influências exteriores, no campo das artes, como vivenciaram um período tão 

conturbado na história mundial e nacional (no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, a 

sua resposta à repressão do Regime de Salazar) e como utilizavam os periódicos da 

época para expressar as suas opiniões, quando o podiam fazer.  

Na pesquisa de bibliografia sobre este tema encontramos apenas algumas 

referências à página Arte, quando se abordam periódicos dedicados ao neorrealismo, ou 

em estudos sobre Júlio Pomar. Não nos deparamos com uma análise de conjunto, como 

já encontramos para alguns periódicos. 

Após uma pesquisa na Porbase, descobrimos que o jornal A Tarde estava 

disponível na Biblioteca Publica Municipal do Porto (BPMP) e na Biblioteca Geral da 

Universidade de Coimbra. Nesta última só existem dois números da página Arte, e na 

BPMP falta a página número 16.  

Ao analisarmos o jornal, podemos constatar que antes de surgir a página Arte, as 

notícias sobre arte limitavam-se a pequenos artigos, insignificantes na sua maioria, 

dando notÍcia das exposições ocorridas na cidade. 

Realizamos uma tabela identificando os artigos, autores e imagens utilizadas em 

cada suplemento. 

Fizemos, também, uma pesquisa de outros periódicos da época, dedicados ao 

neorrealismo, como a revista Vértice
1
 e o Mundo Literário.

2
 

A análise de periódicos da época permitiu-nos uma leitura direta do testemunho 

dos artistas, mas também de outros assuntos que, aparentemente, não estão ligados à 

arte, diretamente. Ao contrário de outras publicações de temática estritamente cultural 

(como a Revista Vértice ou o Mundo Literário), no Jornal A Tarde, encontramos um 

suplemento dedicado à arte, inserido num jornal que trata de temáticas mundanas, por 

                                                 
1
 Disponível na Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

2
 Disponível na Biblioteca Publica Municipal do Porto 
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vezes superficiais, aparte das inevitáveis notícias sobre a guerra. A temática dos artigos 

da página no jornal não descura o apelo a uma arte útil nas suas diferentes facetas. Nas 

artes plásticas, na arquitetura, na música, e mesmo na animação, os vários autores, na 

sua maioria ligados à corrente neorrealista, referem a importante sintonia entre o artista 

e os valores humanistas.  

Encontramos temas comuns nas revistas Vértice e Mundo Literário, como os 

abordados no suplemento Arte, mas de forma mais exaustiva. O suplemento Arte do 

Jornal A Tarde procura fazer uma introdução, ou educação, do cidadão para a arte, num 

jornal cuja temática é acessível a todos. 

De forma a enquadrar a análise deste suplemento, teremos que apresentar um 

contexto histórico, social e político. Para tal achamos necessário abordar, ainda que 

resumidamente, a política cultural que o Estado Novo promovia na época, destacando o 

papel de António Ferro, assim como fazer um pequeno esboço sobre o panorama 

artístico da década de quarenta.  

Segue-se um capítulo sobre o Neorrealismo onde se faz uma tentativa de 

explicar a história do movimento, objetivos e principais intervenientes. Dentro deste 

capítulo tivemos forçosamente que abordar a polémica entre os neorrealistas e os 

presencistas, e a questão da arte pela arte versus arte útil. Embora neste capitulo já se 

tenham apontado algumas influências do neorrealismo nas artes plásticas, sentimos 

necessidade de acrescentar mais alguma informação sobre os muralistas mexicanos, a 

arte do New Deal nos Estados Unidos, o pintor brasileiro Cândido Portinari e Abel 

Salazar. Assim, tentamos explicar em que contexto se desenvolveram os programas de 

pintura mural no México, de onde se destacaram artistas que são referidos na página 

Arte, como Orozco, Siqueiros e Rivera, que também trabalharam e ensinaram técnicas 

de pintura mural nos Estados Unidos. Neste país, surgiram medidas de apoio às artes 

por parte do governo, inseridas nos programas do New Deal. Na página Arte é referida a 

obra de artistas envolvidos nestes programas, como Jack Levine e Mitchel Siporin e 

onde se destaca Thomas Hart Benton. 

Servimo-nos ainda de artigos na imprensa ligada ao neorrealismo, para tentar 

ilustrar a importância da obra de Portinari e de Abel Salazar para os neorrealistas.  

A segunda parte deste trabalho consiste, em grande parte, na análise do 

suplemento Arte e no enquadramento da edição.  

Primeiro, exploramos um pouco o panorama das revistas culturais da década de 

40, salientando ainda o papel de O Diabo e Sol Nascente que terminaram as suas 
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publicações no início desta. Para ilustrar os temas abordados nestas revistas, elaboramos 

tabelas, que remetemos para anexo, com artigos a que tivemos acesso, ou que foram 

referidos na bibliografia consultada.  

Visto que Júlio Pomar foi o cordenador da página Arte, consultamos e 

abordamos os artigos que publicou durante esta década. 

Procuraremos explicar a importância do suplemento Arte no contexto da 

publicação, dos suplementos ou páginas dedicadas à cultura e identificar no que é que se 

distingue, em relação ao que acontece anteriormente, na página de Arte de Júlio Pomar.  

Por último, partimos para a análise de cada artigo, de cada suplemento, onde se 

pretende identificar a ideia principal do artigo e compreender a razão da seleção do 

autor e de Júlio Pomar para integrar a página de Arte. Dentro do tema em questão, terá 

que se entender o que é afirmado sobre arte, elementos importante que nos permitam 

compreender o contexto sócio-cultural nacional ou internacional, artistas ou filósofos 

referidos e como estes se enquadram na mensagem que se pretende passar no artigo. 

Ainda dentro da análise da página, consideramos compreender se existe uma 

organização temática do suplemento. 
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1. CONTEXTO ARTÍSTICO 

 

1.1 ANTÓNIO FERRO E A POLÍTICA CULTURAL DO ESTADO 

NOVO  

 

 

O projeto cultural do Estado Novo servia o seu programa político e regulava a 

criação artística e literária, censurando as obras consideradas perniciosas para a coesão 

nacional. Assim, durante o regime salazarista, existe uma produção cultural que assenta 

nas diretivas programáticas e ideológicas do Estado e outra produzida pelos 

movimentos de oposição
3
.  

O Secretariado da Propaganda Nacional/Secretariado Nacional de Informação, 

Cultura Popular e Turismo (SPN/SNI) regulava a produção cultural oficial do regime. 

Foi criado em 1933 e teve como seu principal diretor António Ferro. Durante a sua 

direção (1933-1949) criou e desenvolveu o projeto cultural do Estado Novo, designado 

por Política do Espírito.  

Esta política procurava aliar uma estética moderna aos valores tradicionais 

portugueses, criando iniciativas que incutissem o amor à Pátria, o culto do passado 

glorioso do país e dos seus heróis, a tradição, a ruralidade e as virtudes da família e do 

trabalho.
4
 Objetivava uma verdadeira revolução cultural, que abrangesse as grandes 

massas e as elites intelectuais e tinha como objetivo a defesa material da literatura e da 

arte, de todas as manifestações espirituais que nos libertam do realismo (…) que 

facilitam a evasão do quotidiano. (…) Política do espírito é aquela que se opõe(…) à 

política da matéria.
5
  

Na primeira festa de atribuição dos Prémios literários, em 1934, António Ferro 

explica o que entendia por Política do Espírito
6
, defendendo que o SPN deveria apoiar 

uma arte saudável e combater tudo o que suja o espírito, o que é feio, grosseiro, bestial, 

                                                 
3
 REIS, Carlos, 1996 – A produção cultural entre a norma e a rutura,  in Portugal Contemporâneo, dir. 

António Reis, vol.2, Da fragilidade do Estado Republicano à ascensão e consolidação do Estado Novo. 

A economia entre o desenvolvimento e a estagnação: Dos valores democráticos ao controle ideológico e 

cultural (1910-1958) . Lisboa: Alfa, p. 585-654. 
4
 FITAS, Manuel Joaquim Rodrigues. - Seara Nova – Tempos de mudança…e de perseverança (1940-

1958), Porto: [s.n.], 2010. Tese de mestrado em História Contemporânea, pp. 20-21 
5
 DAMASCENO, Joana - Museus para o Povo Português, Coimbra: Imprensa da Universidade de 

Coimbra, 2010, p.38 
6
 FERRO, António – Prémios literários(1934-1947), Lisboa: Edições SNI, 1950 
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tudo o que é maléfico, doentio, por simples volúpia do satanismo, assim como ideias 

não conformistas, falsamente libertadoras, e os pseudo-vanguardistas.
7
 

O programa desta política cultural pretendia utilizar a cultura como meio de 

propaganda, de forma a glorificar o regime e o seu líder, conciliar a modernidade com a 

tradição e estabelecer uma cultura nacional e popular com base nas suas raízes e nos 

ideais do regime
8
. Segundo Fernando Rosas, António Ferro conseguiu convencer 

Salazar da necessidade de criação do SPN, por este organismo se tornar no espelho da 

obra do regime, demonstrando às massas a obra da política do estado Novo e responder 

aos ataques dos seus inimigos.
9
 

A grande promoção cultural de António Ferro valorizou especialmente a cultura 

popular, através de romarias, arraiais e feiras, criando-se assim uma grande encenação 

da cultura portuguesa para o país e para o estrangeiro.  

Num período marcado pela ascensão dos principais regimes fascistas europeus, 

as exposições eram um meio importante de transmissão ideológica e de influência da 

massa populacional.  

Numa entrevista ao Diário de Lisboa
10

, em 1933, António Ferro explica o que 

está na origem da criação do SPN: 

Devo dizer-lhe antes de mais nada que o Secretariado da Propaganda Nacional não é uma 

ideia puramente original do dr. Oliveira Salazar. Ela está no clima da nossa época e é 

filha do estado de espírito de muitos portugueses que reclamavam incessantemente como 

indispensável à vida deste momento político; digo melhor deste momento nacional 
11

 

Ferro continua a entrevista definindo os objetivos do SPN: 

  Valorizar, dinamizar, multiplicar, se possível for todas as atividades nacionais.(…) fazer 

hoje propaganda nacional interna ou externa é fazer a propaganda, quer queiram quer não 

da obra empolgante da atual situação: estradas, nova esquadra, novas escolas e liceus, 

administração impecável, regime corporativo, assistência publica, princípios essenciais da 

                                                 
7
 ROSMANINHO, Nuno, António Ferro e a propaganda Nacional antimoderna, in TORGAL, Luis Reis, 

PAULO, Heloisa, Estados autoritários e totalitários e suas representações, Coimbra: Imprensa da 

Universidade de Coimbra, 2008, p.295 
8
 A politica cultural do estado novo explorava as temáticas do culto do passado glorioso dos seus heróis, 

na tradição, na ruralidade, nas virtudes da família e na alegria do trabalho. 
9
ROSAS, Fernando – O salazarismo e o homem novo: ensaio sobre o Estado Novo e a questão do 

totalitarismo. Análise Social.[Em linha]. vol. XXXV (157), (2001), p.1042 [Consult. 21 agosto.2013]. 

Disponível na http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1218725377D6jFO4wy1Oi67NG6.pdf 
10

 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].  

Disponível na http://antonioferro.wordpress.com/category/spn-sni/ 
11

 Ibidem 
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nova Constituição, renovação moral, social etc. Para que a Nação sinta essa obra cada vez 

mais, levá-la-emos, atrás da propaganda, a todos os setores da vida portuguesa,…
12

 

Nesta entrevista fala ainda da ação política desta instituição, dos seus 

colaboradores, da ação deste organismo face à empresa, e do programa imediato do 

SPN, descrevendo as atividades a que se propõe: 

Organizar grandes espetáculos para os pobres, para os desempregados, para todos 

aqueles que vivem longe das grandes cousas belas e harmoniosas, que vão perdendo a fé 

em Deus e nos homens, dentro das suas horas sombrias e desertas. Empreender uma 

grande campanha, como fez Goebbels recentemente a favor da pobreza,(…)
13

 

Fazer uma série de publicações de caráter nacionalista imediatamente, um grande álbum 

de luxo: «Portugal -1934» que documente com gravuras expressivas, irrespondíveis, oque 

se tem feito em Portugal nos últimos sete anos. Mais animar e estimular toda a vida do 

espírito criando anualmente prémios literários e prémios de arte. Considerar todos os 

artistas portugueses colaboradores do nosso organismo, e prova-lo dando-lhes trabalho 

sempre que fôr possível. Organizar conferências publicar sobre questões nacionais, e 

promover a criação de um jornal sonoro de atualidades. Proteger o teatro: nacionalizá-lo! 

Olhar a sério para a causa do desporte e da educação física, de que ainda não se soube 

tirar partido necessário. Trazer para Portugal, para lho revelar, algumas das figuras mais 

notáveis do jornalismo e da literatura do nosso tempo. Levar por sua vez ao estrangeiro 

todos aqueles portugueses que possam honrar-nos, que possam contribuir para o nosso 

prestigio, pondo de lado a maioria dos que têm sido até hoje, com raras exceções, os 

servidores e os ídolos, bem intencionados, mas não inofensivos da nossa propaganda; 

divulgar e impor ao mundo a nossa grande nação colonial. Criar alegria no povo 

português, organizando festas que se lhe destinem, e arrancando a música daquela Torre 

de Marfim em que ela vive em Portugal, trazendo-a para a rua. Preparar ambiente dentro 

do país e lá fora para a realização de uma exposição internacional que seja o nosso 

grande cartaz diante o mundo… 
14  

 

Entre 1934 e 1940 foram realizadas numerosas exposições. A arquitetura era 

vista como instrumento de promoção ideológica e é explorada a sua potencialidade 

cénica em várias obras públicas, nas exposições realizadas no território nacional, onde 

se destaca, obviamente, a Exposição Histórica do Mundo Português, em 1940, e nas 

Exposições Internacionais
15

. 

 De forma a prestigiar as suas ações, o SPN/SNI pretendia envolver as elites 

culturais na Política do Espírito, através das artes plásticas, literatura, cinema, música, 

dança, teatro, promovendo exposições, encomendando e comprando obras, organizando 

concursos, com a atribuição de prémio, sem detrimento do apoio à criação de estruturas 

para a produção cultural. 

                                                 
12

 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]. 
13

 Ibidem 
14

 Ibidem 
15

 Exposição Internacional de Paris, em 1937; New York World’s Fair”, em 1939; Exposição de S. 

Francisco: “Golden Gate Exposition”, em 1939 
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Na Sociedade Nacional de Belas Artes realizavam-se as Exposições de Arte 

Moderna do SPN/SNI. Nos salões do SPN foram instituídos onze prémios para 

reconhecer a obra de artistas de diferentes áreas
16

. 

Artistas como Francisco Franco, Carlos Botelho, António Pedro e Almada 

Negreiros colaboraram, de forma direta ou indireta, nas iniciativas de propaganda do 

regime, contribuindo com o seu traço modernista, para todo o grafismo inovador e 

original da propaganda oficial. Por todo o país foram erguidas estátuas em homenagem 

às figuras da história de Portugal consideradas modelares pelo regime.  

A instituição da censura prévia subjugava os autores portugueses, e aqueles que 

se opunham a Salazar encontravam nas revistas culturais forma de expressão que, por 

terem uma circulação mais limitada, sofriam menos os efeitos da censura. 

A oposição ao regime assume um papel preponderante através das artes, 

sobretudo através da literatura, que chega a toda uma geração que começa a erguer-se e 

ganhar consciência para a necessidade de agir perante os acontecimentos que vão 

observando no País e no Mundo.  

 

1.2 PANORAMA DAS TENDÊNCIAS NOS ANOS 40 

 

Os anos 40 foram marcados por correntes distintas que despoletavam novas 

dinâmicas na arte portuguesa. Por um lado, a arte apoiada pelo regime de Salazar, por 

outro, a reação de artistas e intelectuais (neorrealismo, surrealismo e abstracionismo…), 

que manifestavam o seu descontentamento pela arte da Política do Espírito de António 

Ferro e do seu Secretariado de Propaganda Nacional (SPN) que, no fundo, se opunha a 

manifestações modernistas e utilizava a arte como propaganda política.  

  O SPN começou por realizar exposições anuais de arte moderna, em que atribuía 

dois prémios de pintura, como o Prémio Columbano – prémio de carreira, e o Prémio 

Souza -Cardoso para premiar a carreira de um novo artista
17

.  

Estes prémios serviram ainda para recrutar artistas para a grande mostra do 

Estado Novo. Em junho de 1940, inaugurou-se a Exposição do Mundo Português para 

                                                 
16

 A.A.V.V. – Os Anos Quarenta na Arte Portuguesa (tomo 1). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

1982, p. 68 
17

 GONÇALVES, Rui Mário - A arte portuguesa do século XX. Lisboa: Circulo de Leitores, 2010, p.59 
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celebrar a Fundação e Restauração do Estado
18

. Foi a apoteose do regime de Salazar e 

da Política do Espírito. 

Implantada na zona de Belém, constituiu um enorme estaleiro onde trabalharam 

centenas de trabalhadores, entre os quais 17 arquitetos, 15 engenheiros e 43 

decoradores
19

. 

Programada por Cottinelli Telmo, Augusto de Castro e Gustavo de Matos 

Sequeira, a exposição implantada em Belém contava com uma série de pavilhões que 

celebravam a história e a cultura etnográfica do Império Português. 

Cottinelli Telmo, juntamente com o escultor Leopoldo de Almeida foram os autores do 

Padrão dos Descobrimentos. 

Com esta realização terminou de modo sistematizado o primeiro «modernismo» da arte 

nacional, surgido por volata de 1915, arrastado por anos 20 provincianos, perdido e 

achado na proteção oficiosa das Exposições da Arte Moderna do S.P.N.- de modo a que o 

«necessário equilíbrio estético» desejado passa-se a exprimir-se numa nova fase de 

maturidade orientada para valores nacionalistas e folclórico, com a recuperação 

ideológica, estelizada ou modernizada, de formas do passado nacional
20

 

 

É também neste período que António Ferro atinge o auge da sua carreira como 

animador cultural do estado, mas, graças ao conservadorismo vigente em Portugal, 

acaba por ser afastado desta função em 1950
21

.  

Em Portugal, o discurso anti modernista dos académicos e conservadores 

também se voltava contra a política cultural de inspiração “mussoliniano-

marinettiana”
22

. Ressano Garcia associava a arte moderna aos comunistas, judeus e aos 

“inimigos da civilização cristã”. Estas afirmações proferidas em duas conferências, em 

1939, do presidente da SNBA
23

, geraram uma onda de controvérsia entre vários artistas 

e pensadores da época. António Pedro denunciou as contradições de Ressano Garcia 

num panfleto
24

 a favor da modernidade, que com estas afirmações se aproximava de 

Hitler e ao mesmo tempo de Staline e do realismo socialista.
25

 Como resposta, O Diabo 
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publica a opinião de vários artistas relativamente aos comentários de Ressano Garcia, e 

é neste contexto que Álvaro Cunhal escreve que a arte deve exprimir atualmente uma 

tendência histórica progressista, que formas novas podem conter um significado velho 

e formas velhas – ainda que excecionalmente podem conter um significado moderno e 

progressista.
26

  

A SNBA continuava a promover os Salões da primavera (exposição anual de 

pintura a óleo e escultura), o Salão de inverno (exposição de desenho e aguarela) e 

outras exposições individuais. As suas iniciativas eram muitas vezes criticadas pelo seu 

gosto académico e conservador. No entanto, a partir de julho de 1946, abriu as portas às 

Exposições Gerais de artes plásticas, organizadas pela subcomissão dos Artistas 

plásticos da Comissão dos Jornalistas, Escritores e Artistas do Movimento de Unidade 

Democrática (MUD).  

No habitual Salão primavera da Sociedade Nacional de Belas Artes confirmou os sintomas 

de rejuvenescimentos que já o ano passado se tinham desenhado. E se os habituais 

consumidores do retrato heráldico, da marinha sentimental; e da natureza morta e bem 

morta chocaram a cabeça, apreensivos (embora em dois terços da sala tal mercadoria 

ainda alastrasse), o público acorreu em número muito maior do que nas exposições 

anteriores. O amadorismo disfarçado, que por ali se costumava passear, sofreu desta feita 

um rude golpe – e com isto, na verdade só têm que de alegrar os artistas honestos de todas 

as tendências
27

. 

 

Aos artistas que não se reviam na política artística do regime, restava-lhes 

organizarem exposições paralelas e manifestações na imprensa.  

Em 1940, António Pedro, o autor do Manifesto do Dimensionismo, promoveu 

uma exposição na casa Crepe, onde apresentou a pintura surrealista, juntamente com 

António Dacosta e a escultora Inglesa Pamela Boden
28

. Embora Pedro e Dacosta 

participassem regularmente nas Exposições de Arte Moderna do SPN
29

 promovidas 

pelo Estado, estas manifestações vão demonstrando a vontade de mudança e a procura 

de novas linguagens pelos artistas nacionais
30

. Os pintores assumiam uma estética 

surrealista para denunciar o absurdo da guerra. 

Uma pintura agressiva e lírica, espetacular e humorosa, em cenas de catástrofe ou de 

monstruosa ternura, entrava assim, subitamente, na arte portuguesa, assumindo uma nova 

situação modernista muito para além do gosto sobretudo mundano que justificara a 
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primeira, só contrariada pelo expressionismo «presencista» de Julio, cerca de dez anos 

antes atrás ou, ao seu início, pelo futurismo de Amadeu e da gente do «Orpheu»
31

. 

 

O início da década de 40 traz uma nova apreciação da obra de Almada. Em 

1941, o S.P.N. organiza a exposição Almada – Trinta Anos de Desenho e, em 1943, é 

inaugurada a estação marítima de Alcântara, projetada por Pardal Monteiro onde, desde 

esse ano até 1945, Almada Negreiros pinta dois trípticos, um evocando a lenda da Nau 

Catrineta; no outro, a vida da Lisboa ribeirinha. Pinta ainda duas composições isoladas, 

onde representa uma festa de romaria e a lenda de D. Fuas Roupinho
32

.  

Almada pinta ainda os frescos da Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos, 

representando num tríptico a partida dos emigrantes e noutro Lisboa à beira rio. 

Segundo Rui Mário Gonçalves, estes murais de Almada marcaram a passagem da sua 

estética nos anos 30 à recuperação da linguagem cubista, própria da sua juventude e, 

consequentemente, ganhou uma nova admiração pelo seu trabalho por parte dos novos 

artistas
33

. 

Durante esta década continuam a realizar-se as Exposições do SPN/SNI que 

incorporavam a Política do Espírito de António Ferro, que pretendia estimular os novos 

artistas. A par com outras exposições pontuais, como as exposições sectoriais de 

desenho (1946, 1947, 1949) de arte cenográfica e figurinos (1941), de ilustradores 

(1942), de arte sacra moderna (1945), de artes decorativas (1949), de cerâmica (1949) e 

de arte moderna de artistas do Norte, realizadas no Porto desde 1945. 

Para além dos Prémios Columbano e Sousa Cardoso, que já tinham sido 

instituídos (para pintura) em 1935, o S.P.N./S.N.I. criou o prémio Mestre Manuel 

Pereira, para escultores, a partir de 1940; o prémio Domingos Sequeira e José Tagarro, 

para aguarelistas e desenhadores, a partir de 1945; e o prémio Sebastião de Almeida, 

para ceramistas. Para os artistas do Norte, entre 1945 e 1949, foram criados os prémios 

António Carneiro e Armando Basto, Pousão, Teixeira Lopes e Marques de Oliveira. Em 

1945, o S.P.N./S.N.I criou ainda o prémio Francisco de Holanda, para desenhadores ou 

aguarelistas estrangeiros e, entre 1940 e 1942, os prémios Silva Porto, Soares dos Reis e 

Roque Gameiro para os artistas que expunham nos salões da SNBA
34

. 
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Realizadas por convite aos artistas, a importância destas exposições prende-se 

com a sua regularidade e com o impacto que tiveram na vida artística nacional, ao 

contrariarem o tradicionalismo naturalista das correntes oitocentistas que dominava os 

Salões da SNBA. No seu campo, estas mostras anuais foram a mais brilhante 

manifestação da Política do Espírito, de Ferro
35

. Durante os anos da II Grande Guerra 

até 1943, os opositores de Salazar concordam em evitar atos subversivos até ao final do 

conflito, expondo nos salões do SPN, que assim passam a contar com as presenças de 

António Pedro, Dacosta, Maria Keil, João Hogan, Júlio Resende, Júlio Pomar, entre 

outros
36

. 

Também no Porto se promoveram Exposições Independentes a partir de 1943. 

Esta organização não tinha qualquer conotação política e procurava apenas um fórum 

para apresentar os trabalhos do Grupo Independentes da Escola Superior de Belas Artes 

do Porto. Nestas exposições transparecia o ambiente criativo da escola do Porto, que 

fora estimulado por professores como Carlos Ramos, Joaquim Lopes, Barata Feyo e 

Dórdio Gomes
37

. As exposições dos Independentes caracterizaram-se pela sua 

abrangência e a vontade de dinamizar o panorama artístico do país, estendendo a 

organização das exposições a centros periféricos como Braga, Coimbra e Leiria
38

.  

Participaram não só artistas consagrados como Dórdio Gomes, Joaquim Lopes e 

Abel Salazar, Carlos Carneiro, António Cruz, Augusto Gomes e o escultor António 

Azevedo, mas também jovens em início de carreira como Júlio Resende, Nadir Afonso, 

Martins da Costa, Rui Pimentel, Arlindo Rocha e Fernando Lanhas que apresentavam 

obras cujas problemáticas se concentravam em questões formais e não mais temáticas
39

. 

É também nesta década que a corrente Neorrealista começa a ganhar dimensão 

nas artes plásticas. Para além das manifestações teóricas em vários periódicos culturais, 

Manuel Filipe expõe, em 1945, no Porto, Braga e Coimbra, a sua série de Desenhos 

negros que reproduzem temas de trabalho proletário, dramatizado pelo claro-escuro. Em 

1946, expõe juntamente com Pomar, Moniz Pereira, Rui Pimentel, Jorge Oliveira, 

Augusto Gomes e Guilherme Camarinha, no Salão primavera, no Porto. 

                                                 
35

A.A.V.V. – Os Anos Quarenta na Arte Portuguesa (tomo 1). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

1982, p. 68 
36

 GONÇALVES, Rui Mário - Pintura e Escultura em Portugal - 1940 - 1980, 1ª ed., Venda Nova: 

Biblioteca Breve, Série Artes Visuais, 1980, pp.26-27. 
37

 FRANÇA, José-Augusto - Os 40 Anos na Arte portuguesa, in Os Anos Quarenta na Arte Portuguesa 

(tomo 1). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1982, p.23. 
38

 Ibidem 
39

 Ibidem 



17 

 

As Exposições Gerais de Artes Plásticas, organizadas anonimamente pela 

Subcomissão dos Artistas Plásticos da Comissão dos Jornalistas, Escritores e Artistas do 

Movimento de Unidade Democrática (M.U.D.), tiveram a sua primeira edição em julho 

de 1946, na Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA), onde participaram vários 

artistas: pintores, escultores, arquitetos, desenhadores, gráficos, alguns no início de 

carreira e outros já consagrados. Juntaram-se nesta exposição artistas, académicos ou 

modernistas, que também tinham participado nas ações do SPN/SNI, jovens artistas 

antirregime e arquitetos com preocupações sociais, que apontavam para uma fusão de 

géneros e correntes artísticas, para a integração de todos os homens, e que pretendiam 

levar a todos uma mensagem de amizade e solidariedade
40

 
41

. A exposição foi bem 

recebida pela imprensa e, no ano seguinte, realizou-se a sua segunda edição, em maio de 

1947, onde também se fez uma homenagem póstuma ao artista Abel Salazar, 

recentemente falecido. 

Neste ano, a exposição foi censurada pelo regime, no Diário da manhã, que na 

sua página principal publicava o título - A «Frente Popular» da Arte, ou a «unidade» no 

pessimismo e na desordem. Mais atento aos verdadeiros propósitos da exposição, o 

regime de Salazar efetua uma rusga policial que apreende o quadro Resistência de 

Pomar, Pintura de Rui Pimentel (Arco), O menino da bandeira de Avelino Cunhal, 

Regresso à terra de Maria Keil, Ansiedade e Filho morto de Nuno Tavares e desenhos 

de Ribeiro de Pavia
42

. Os artistas foram interrogados pela PIDE e a Geral do ano 

seguinte foi sujeita a censura prévia. 

Apesar das perseguições aos artistas, as EGAP realizaram-se regularmente até 

1956, exceto em 1952 quando a PIDE encerrou a SNBA. 

Para além do neorrealismo, começou a ressurgir o abstracionismo no panorama 

artístico português, onde se salientaram Fernando Lanhas e Nadir Afonso
43

. Estes dois 

artistas do grupo, «independentes», mantinham-se alheados das polémicas das Gerais, 

assim como dos salões oficiais
44

. 
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O Abstracionismo Geométrico ressurgiu em 1945, graças às pesquisas de 

Fernando Lanhas e Nadir Afonso, ambos com formação em Arquitetura pela Escola de 

Belas-Artes do Porto e, mais tarde, Joaquim Rodrigo
45

. Em 1945, Fernando Lanhas 

expõe o quadro Violino nas Exposições Independentes de Leiria e em Lisboa. A obra 

passará a denominar-se 02-44 (02 - óleo nº2, e 44 por ter sido pintada em 1944). Lanhas 

pede a amigos para explorem a via abstracionista, através do desenho e da escultura, por 

necessitar de ver pesquisas de outros artistas
46

, que serão exibidas nas últimas 

Exposições Independentes. Em 1947, Lanhas, Nadir Afonso, Artur da Fonseca e Garizo 

do Carmo expõem pinturas abstratas juntamente com as esculturas de Arlindo Rocha e, 

em 1950, Lanhas consegue trazer cem obras abstracionistas do Salon des Réalités 

Nouvelles de 1949 para Portugal. Colabora ainda, em 1945, com Júlio Pomar, na página 

Arte, onde publica alguns estudos das suas obras. 

Em 45, Lanhas colabora com Júlio Pomar e Victor Palla na organização da página «Arte» 

do diário  A Tarde , do Porto (é o próprio que o refere nos catálogos de 49-50), onde os 

futuros surrealistas Cesariny, Vespeira e Oom também defendiam a «arte útil». Lanhas 

publica aí os estudos para Tambores (Velha com Lenço) e Velha Branca, que integram o 

conjunto de pinturas figurativas agora exposto. São obras posteriores às primeiras 

abstrações e dão testemunho das ambições do pintor e do debate sobre a implicações 

sociais da arte, o qual está representado em O Artista Abstrato (mostrado apenas em 

fotografia). Segue-se Catarina (A Fealdade Magnífica), de46; em 47 Lanhas visita Paris e 

retorna ao abstracionismo.
47

 

Em junho de 1949, numa entrevista ao Diário de Lisboa, Almada Negreiros 

defende o abstracionismo.  

 O abstracionismo ou não figurativismo não impõem uma visão ao espectador, colabora 

com a visão, o pensar, o sentir, o olhar deste, evitando-lhe a passividade da admiração 

pelo alheio, e reconhecendo-lhe a sua legítima maioridade de gente farta de ter atingido a 

sua maioridade mental e no sensível (…) Amanhã, a humanidade inteira surpreender-se-á 

de ver nitidamente pelo abstracionismo, como ontem pelo naturalismo. E então, o passado 

naturalismo será exatamente o que é: documento, já não vive.
48
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Outra voz que se levanta na defesa do abstracionismo e surrealismo é a de 

Herbert Read, em A Arte e a Sociedade, traduzida no final de 1946, onde critica ainda o 

realismo socialista.
49

 

No fim da década, cresce uma apreciação pelo surrealismo. Em 1947, André 

Breton organiza uma grande exposição
50

 coletiva e embora não tinha sido exposta, 

consta do catálogo da exposição uma obra de Cândido Costa Pinto
51

. Este quis 

organizar em Lisboa um grupo Surrealista e, assim, reúnem-se em outubro de 1947, no 

Café A Mexicana, os membros do Grupo Surrealista de Lisboa, constituído por 

Vespeira, Fernando Azevedo, António Domingues e João Moniz Pereira, os poetas 

Mário Cesariny
52

 de Vasconcelos, Alexandre O'Neill e José Augusto França. 

Constituíram o núcleo inicial que logo contou com a colaboração de António Pedro. O 

primeiro ato do grupo, ainda em formação, foi romper com Cândido Costa Pinto, por 

motivos políticos.
53

 

Em 1948, o grupo confronta-se com os neorrealistas e retira a sua colaboração 

da III Exposição Geral de Artes Plásticas, por não concordar com a censura prévia 

imposta pela comissão organizadora.  

Embora o surrealismo ganhe mais seguidores, não tem o mesmo apoio de grupos 

políticos, jornais e revistas que os neorrealistas têm
54

. 

 

2 NEORREALISMO 
 

O neorrealismo surge em Portugal num contexto histórico de grande turbulência 

social, política e económica.  

Perante esta conjuntura, uma nova geração de escritores e artistas, sensíveis aos 

problemas sociais, políticos e económicos de Portugal, vão dando forma a um novo 

movimento, artístico e político, influenciado pela ideologia marxista, um ato de 

resistência e luta contra a alienação provocada pelo regime do Estado Novo.  
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Como em grande parte dos movimentos artísticos, as primeiras manifestações do 

neorrealismo surgiram na literatura. Ainda durante os anos 30 e pela década de 40, uma 

geração de escritores, como Alves Redol, Manuel da Fonseca, Joaquim Namorado, 

Mário Dionísio, Virgílio Ferreira, Fernando Namora, Mário Braga, Soeiro Pereira 

Gomes e Carlos de Oliveira participaram deste movimento literário com preocupações 

políticas e sociais. 

 O neorrealismo pretender ser um movimento cultural de consciencialização das 

mentes e de transformação da realidade portuguesa, através de uma reflexão sobre um 

momento histórico atormentado pelo desemprego, a fome e guerras que afetam todo o 

mundo
55

.Baseia-se no pensamento marxista, defendendo as conceções do materialismo 

dialético e distingue-se do realismo oitocentista que se apoia nos ideais do socialismo 

utópico
56

.   

O Realismo era um método, o Neorrealismo é uma interpretação. O Realismo partia do 

pressuposto ingênuo de que a realidade era um dado imediato dos sentidos. O 

Neorrealismo admite que a verdadeira realidade é uma interpretação racional imposta a 

esses mesmos dados.
57

 

 

Segundo Marx, a produção artística é uma consequência do desenrolar do 

processo histórico das sociedades, servindo os interesses socioeconómicos e ideais das 

classes dominantes. Consequentemente, esta produção está relacionada com o modo de 

produção capitalista e com as contradições entre as classes sociais.
58

 

Tal como no Realismo e Naturalismo, para o Neorrealismo é importante ilustrar 

a realidade social na literatura e na arte, mas esta corrente estética não compreende a 

realidade como algo imutável e considera que a ação humana é um fator determinante 

para a construção da mesma. 
59

 

A geração de 1870 era ainda sensível às grandes injustiças sociais preconizando uma 

forma de Socialismo que se bebia em Proudhon (o qual acabaria por se tornar num dos 

inspiradores do Fascismo) e nada queria com Marx. (…) Os seus componentes eram 

anticomunistas convictos e apaixonados. (…) Nunca foi intenção do Socialismo burguês 
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destruir o Capitalismo. Sempre quis viver com ele em alegre conúbio, limadas as arestas 

mais irritantes, as injustiças sociais de todo em todo insuportáveis.
60

 

 

Assim, ao contrário do realismo, que apresenta uma perspetiva objetiva e 

fatalista, o neorrealismo apresenta uma conceção dinâmica que não nega ao Homem a 

sua capacidade de intervir. 

Os autores do neorrealismo começam por apresentar as suas obras e propostas 

teóricas em jornais e revistas literárias como o Sol Nascente, Seara Nova, Globo, 

Vértice e O Diabo
61

.   

Alexandre Pinheiro Torres sintetiza uma tentativa de definição do neorrealismo, 

publicada em 1944, pela revista Globo, explicando que o neorrealismo pretende abraçar 

a realidade e descreve-la, mas também transformá-la e, por isso, pretende exaltar o 

homem (e não o indivíduo), o motor dessa transformação. Partindo de uma nova 

perspetiva Humanista, recorre às lições da história, dos vários movimentos artísticos, 

não se limitando a continuar uma abordagem próxima do realismo de 1870.  

Através da literatura neorrealista despertava-se a consciência do indivíduo. Era 

um meio privilegiado de intervenção na vida social e política, através do qual se podiam 

denunciar as contradições e injustiças sociais, politicas e económicas, responsáveis pela 

degradação humana
62

. Mário Díonisio também apresenta uma definição do 

neorrealismo: 

…O Neorrealismo não se debruça sobre o povo: mistura-se com ele a ponto das suas 

obras não serem mais que uma das muitas vozes dele. E, por isso, não está interessado 

(como, com tanta injustiça se tem pensado) em limitar o seu campo a este ou aquele 

personagem, a este ou aquele meio. Está interessado sim, para poder bem reenquadrar o 

homem no seu todo social, em concretizar a sua visão do mundo, em cada caso e em todos 

os casos. (…) Para o neorrealista, não se trata de copiar a natureza, como o Naturalismo 

pretendeu, nem de interpretá-la, como tem feiro com tanto êxito o Modernismo, mas de 

transformá-la. Os neorrealistas pensam que os indivíduos são um produto do meio mas 

que, por sua vez, esse meio é, em grande parte, produto das suas mãos. Por isso mesmo o 

Neorrealismo (cujo nome é considerado deficiente mas aceite por de momento ser 

impossível encontrar-lhe outro mais feliz) não se limita ao velho conceito de objetividade. 

O seu conceito objetivo, e portanto de real considera indispensável, como se disse já, o 

momento do subjetivo. È o que explica a necessidade de coexistência de Neorrealismo. Por 

um lado, a narração da verdade, da verdade sem deturpação, tal como só pode vê-la e 

amá-la um homem ascendente; por outro lado, e simultaneamente, o sonho – sem qual 
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nenhuma obra pode viver e atuar, o sonho melhor de todos os sonhos – que é o que parte 

do real e tende para ele…
63

 

  

As principais influências dos neorrealistas dos anos 40 foram obras e autores 

estrangeiros do Realismo Socialista soviético, como Gorky, a Arte e a Vida Social de 

Plekhanov, da narrativa norte-americana de feição realista e do Romance Social 

brasileiro dos anos 30. Autores norte-americanos como Steinbeck, Caldwell, 

Hemingway, e brasileiros como Graciliano Ramos, Lins do Rego, Jorge Amado e José 

Américo de Almeida servem, assim, como modelos para os autores neorrealistas 

portugueses
64

. Destacam-se também autores franceses cuja obra fora influenciada pela 

filosofia marxista-leninista, como George Friedmann (La Crise du Progrès) e Henri 

Lefevre e Norbert Gutermann (La Conscience Mystifiée)
65

 
66

. 

Plekhanov, na Arte e a Vida Social, defende que a arte deve contribuir para a 

criação de um mundo com maior justiça social e que o artista deve colocar-se no centro 

dos acontecimentos do mundo e não alienar-se deles.  

O refocilar nas experiências mais ou menos intimistas do ego, que se autoconsidera 

superior e se define como excecional não conduz a nada que profundamente interesse a 

uma sociedade onde predominam a opressão, a desigualdade e a injustiça. (…) 

Plekanov redige, pois, no princípio do século, o estatuto da arte útil contra a arte inútil, 

encontrando-se a primeira intimamente ligada ao Marxismo-leninismo cujo objetivo final é 

a liberdade para todos os homens, e, de maneira nenhuma, uma forma de opressão.
67

 

 

Em 1934, no Congresso dos Escritores Soviéticos realizado em Moscovo, Andre 

Zdanov define as linhas mestras do Realismo Socialista, que se convertia no estilo 

artístico aprovado pelo Partido Comunista. Todas as formas artísticas, desde a literatura 

às artes visuais, devem ter uma preocupação didática para a construção de uma 

sociedade socialista. A arte deve ser política e socialmente empenhada, consciente dos 

temas nacionais e com as questões do povo russo; esta é a aspiração da tendência 

artística. O Realismo Socialista entende que a arte e a literatura têm funções 

eminentemente didáticas, privilegiando uma estética realista e o conteúdo acima da 

expressão técnico-formal.  
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O Papel Social da Arte Progressista 

Sabe-se que o leninismo assimilou todas as melhores tradições dos revolucionários democratas 

russos do século XIX e que nossa cultura soviética nasceu, desenvolveu-se e desabrochou graças 

à sua herança cultural do passado, sujeita a uma crítica aprofundada., No domínio da literatura 

nosso Partido reconheceu mais de uma vez, através as palavras Lênin e Stálin, o importantíssimo 

papel dos grandes escritores e críticos revolucionários democratas — Belinsky, Dobrolubov, 

Tchernychevsky, Saltykov-Tchedrin, Plekhanov. Começando por Belinsky, todos os melhores 

representantes da intelectualidade revolucionária democrata não reconheciam a suposta «arte 

pura», «arte pela arte», e preconizavam a arte para o povo, sua alta significação ideológica e 

social. A arte não se pode afastar do destino do povo. (…) Toda nossa literatura publicista 

revolucionário-democrática está impregnada de um ódio mortal ao regime tzarista e saturada do 

desejo generoso de lutar pelos interesses vitais do povo, pela sua cultura, sua instrução, sua 

libertação das cadeias do regime tzarista. Para os grandes , literatos russos, a literatura e a arte 

são meios de combate e de luta pelos supremos ideais do povo. Tchernychevsky, aquele que entre 

todos j os socialistas utópicos mais se aproximou do socialismo científico, e cuja obra, como dizia 

Lênin, «irradiava o espírito da luta de classes»; ensinava que o objetivo da arte era não só 

compreender a vida, mas ainda ensinar os homens a apreciar em seu justo valor os diferentes 

fenômenos sociais. Seu amigo e companheiro de luta mais íntimo, Dobrolubov, acentuava que «a 

vida não segue as normas literárias, mas a literatura se adapta às tendências da vida» e 

preconizava intensivamente os princípios do realismo e do populismo na literatura, julgando e a 

arte suprema era a realidade, que esta era a fonte da arte e a arte tinha um papel ativo na vida 

social, formando a consciência da Segundo Dobrolubov, a literatura deveria servir à sociedade, 

dar aos povos respostas para as questões atuais mais prementes, e manter-se no nível das idéias 

de sua época.
68

 

 

Estas teorias estéticas foram difundidas na França do pós-guerra por autores 

como J. Fréville e L. Casanova
69

. 

Em 1936, na conferência Arte, que se realizou na Associação de Construção 

civil, em Vila Franca de Xira, Alves Redol segue o texto deste autor, enunciando os 

seguintes princípios: 

 A ―arte pela arte‖ é uma ideia tão extravagante em nossos tempos como a de ―riqueza 

pela riqueza‖ ou a de ―ciência pela ciência;  

 Todos os assuntos devem servir em proveito do homem, se não querem ser uma vã e 

ociosa ocupação; a riqueza existe para que toda a humanidade a goze; a ciência para 

guia do homem; a arte deve servir também para algum proveito essencial e não deve 

ser, apenas, um prazer estéril; 

 A arte deve contribuir para o desenvolvimento da consciência e para melhorar a ordem 

social; 
70

 

Para os autores do Neo‐Realismo, não era a sociedade que tinha que servir o 

artista mas o artista que tinha de servir a sociedade, por isso abordava temas sociais 
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como a luta de classes, a opressão, a posse da terra ou a alienação. Esta temática era 

exposta de forma clara para facilmente chegar ao leitor e agir sobre ele
71

. 

Periódicos como Seara Nova, Sol Nascente ou O Diabo, foram veículos de 

difusão das doutrinas Neorrealistas e os palcos onde se desenrolaram as celeumas com 

os intelectuais da revista Presença.  

Os presencistas não se reviam nos fundamentos artísticos de Plekhanov, mas sim 

nos textos de Théophile Gautier. Seguindo o pensamento deste autor, defendiam que a 

arte se deveria abster dos problemas sociais, pois acreditavam que as injustiças sociais 

iriam desaparecer por elas próprias e que o mundo se iria renovar por si só.  

Plekhanov, um dos pensadores do realismo socialista, considera que, para 

Gautier, o artista contentava-se em desafiar a sua própria classe, mas não procurava que 

a ordem social, tal como a conhecia, sofresse qualquer modificação.
72

 

A revista Presença-Folha de Arte e Crítica foi publicada em Coimbra, em 1927, 

sob a direção de José Régio, Branquinho da Fonseca e João Gaspar Simões.  

Nela colaboraram também Edmundo de Bettencourt, António Navarro, Carlos 

Queirós, Adolfo Casais Monteiro, Miguel Torga, Saul Dias, João Gaspar Simões, entre 

outros, e ainda autores do primeiro modernismo como Luís de Montalvor, Fernando 

Pessoa, Almada, Mário de Sá-Carneiro, Raul Leal, Ângelo de Lima. A revista contava 

ainda com o contributo de artistas plásticos como Almada, Sarah Afonso, Mário Eloy, 

Dórdio Gomes e ainda a presença assídua de Júlio dos Reis Pereira, irmão de José 

Régio.
73

 

No primeiro número da revista, José Régio publicou o texto Literatura Viva, que 

pode ser entendido como manifesto programático da publicação.  

Em arte, é vivo tudo o que é original. É original tudo o que provém da parte mais virgem, 

mais verdadeira e mais íntima duma personalidade artística. (…) A primeira condição 

duma obra viva é pois ter uma personalidade e obedecer-lhe. 
74

 

 

Para José Régio o valor de uma obra de arte não está na escola em que se possa 

filiar, mas sim na personalidade do seu autor; e que, portanto, o artista mais moderno é 
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o mais independente – e que um artista em verdade independente é sempre moderno, 

pois o é em qualquer época
75

. 

No artigo que se tornaria o manifesto do grupo presencista, defendia que o 

escritor, apesar de não viver alienado dos problemas da humanidade, não deveria 

descuidar a finalidade artística da sua obra face a questões politicas, religiosas ou 

morais. 

…a paixão política, a paixão patriótica, a paixão religiosa, como a paixão por uma ideia 

ou por um ser humano – podem inspirar grandes e puras  Obras de Arte. Mas… 

entendamo‐nos: o que então inspira a Obra de Arte – é a paixão.
76

 

 

Tendo em conta estas posturas sobre a arte, gerou-se algum antagonismo entre 

aqueles que defendiam uma arte empenhada na resolução dos problemas sociais e os 

Presencistas, que foram considerados pelos seus opositores distantes dos problemas da 

vida, num momento em que se exigia, em Portugal e no mundo, uma postura crítica no 

quadro político-social.  

A reação dos neorrealistas contra esta posição do Grupo Presença face à arte 

manifestou-se em diversos periódicos culturais como O Diabo, a revista Seara Nova, 

Sol Nascente, entre outros.  

A arte tem um caráter essencialmente social no seu duplo aspeto expressional e 

representativo ou técnico: e a crítica dogmática, com os seus juízos de valor, é uma 

consequência e uma comprovação da socialidade da arte. Ora este facto confere à arte, 

pelas razões que já expusemos, a faculdade de desempenhar, elevando-se com isso, uma 

função social em qualquer domínio da vida, moral, religioso, filosófico, etc., desde que ela 

saiba tocar a humanidade eterna e profunda que existe em todos esses domínios, que existe 

em todos nós, artistas e não artistas, e através da qual, apenas, é possível estabelecer um 

verdadeiro unanimismo espiritual. 

 Podem objetar-nos que a arte é, não serve. Mas pode servir sem deixar de ser. Serve 

esteticamente. Não temos culpa que ao campo estético tão estreitos limites sejam 

arbitrariamente traçados.
77

 

 

Manuel Filipe, em Considerações sobre a missão intelectual e o problema da 

Cultura, tem uma posição oposta a José Régio quanto ao papel do artista e do 

intelectual na sociedade. Para este, ao artista compete a salvaguarda dos grandes ideais 

humanos e, por isso, deve descer à praça pública pois a massa, como totalidade dos 
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seres humanos articulados na engrenagem do regime existente, é a força do nosso 

mundo realizando-se continuamente
78

. 

Encerrado na sua "torre de marfim", cheio como se acha de sonhos, de músicas, de 

aspirações e especulações, o intelectual, artista, poeta, sábio, sente-se na terra, na sua 

terra, mergulhado na crua realidade. Nascido para o pensamento mais elevado e para a 

ação mais nobre, a ele compete a salvaguarda dos grandes ideais humanos. Mas se o 

intelectual está sujeito à inclinação à "morte sacrossanta", ao comodismo, ao retrocesso, à 

imobilidade, necessário é que confesse. A sua missão era outra: - devia ser o companheiro 

e a consciência das massas que despertam para a vida. (...) 

 Forçado o indivíduo a proclamar a sua insuficiência que o separa do coletivo e a 

encontrar enfim a sua verdadeira liberdade e na sociedade, cujas instituições morais são 

assim o universal a que aspira a deficiência do indivíduo que quer viver com uma atividade 

do espírito, a forma vital da atividade humana no silêncio parece ter acabado:  há que sair 

da sua "torre de marfim", descer à praça publica. Deixando o intelectual de ser o 

companheiro e a consciência dos homens novos que despertam para a vida, aspirando 

embriaguez do retrocesso, da fixação, da imobilidade, nada mais lhe resta senão 

conformar-se com a ordem estabelecida. É um sonâmbulo complacente ao serviço de 

fantasmas. E nunca pior morte ele poderia encontrar.
79

 

 

Este debate sobre o papel da arte ficaria marcado pelos artigos de José Régio e 

Álvaro Cunhal que defendem uma arte útil, socialmente empenhada, em oposição à arte 

pela arte.  

A humanidade chegou a uma encruzilhada. O momento não é favorável a longas 

hesitações. Cada qual tem que escolher um caminho: para um lado ou para outro. A 

história não para e a humanidade segue. O grande problema é a direção que ela seguirá. 

Aos homens cabe escolher e decidir. 

São inúteis os esforços para libertar do conflito presente certas esferas da atividade 

humana. O destino do mundo está em jogo. Todas as atividades humanas intervêm de uma 

forma operante na determinação do destino do mundo. 

Claro que há berros, lutas e oscilações. E, como consequência, homens que se 

assustam ou horrorizam. Alguns desses homens afastam-se prudentemente, monologando 

acerca dos horrores da luta travada. Desconhecerão eles os gritos das parturientes? O 

clamor desorienta-os e leva-os a procurar a solidão. Julgam assim libertar-se da 

necessidade de escolher um caminho. 
80

 

 

Os neorrealistas consideravam crucial uma conjugação de forças, com vista à 

transformação da situação social, política, cultural e artística que o país vivia. Em 

Portugal, as condições socioeconómicas continuavam débeis, o país é essencialmente 

rural.  

Joaquim Namorado foi o primeiro a aplicar esta designação, em 1938, no artigo 

Do neo-realismo-Amando Fontes, publicado em O Diabo, a 31 de dezembro.  
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Evitava assim palavras como socialismo, que a censura salazarista associaria à 

resistência à ditadura. Este novo realismo procurava ser um agente de mudança, não se 

limitando ao entendimento e representação da realidade.
81

  

Para além das influências que chegavam do campo literário, nas artes plásticas já 

teriam surgido obras no contexto nacional que se aproximaram dos ideais neorrealistas, 

embora tenham sido até então descuradas. Salientamos os desenhos de Cristiano de 

Carvalho do Álbum do Trabalho
82

, o álbum a Epopeia do trabalho de Roberto Nobre 

(com textos de Ferrreira de Castro,1926). Podemos ainda referir o quadro de Almeida 

da Silva, A viúva do grevista, de 1905 e, de Machado da Luz, Mulheres a dias e 

Afagadores. 

A obra de Abel Salazar foi outra influência importante para o Neorrealismo. Este 

médico, investigador e professor universitário na Faculdade de Medicina do Porto, 

destacou-se também na pintura, atividade que desenvolvia como amador. Na sua pintura 

destacavam-se temáticas urbanas e rurais, com homens e mulheres a trabalhar em vários 

ofícios. Mas, ao contrário das obras naturalistas onde se poderiam representar também 

estas temáticas, está patente uma carga dramática e crítica que não se pode dissociar do 

discurso de um homem que defende firmemente posições democráticas
83

.  

Foi apontado como percursor do Neorrealismo nas artes plásticas, também pela 

sua obra na teoria de arte. Destacam-se os artigos que escreveu para o jornal O Diabo e 

os livros Que é Arte?
84

 e  Filosofia da Arte
85

. 

Em Que é Arte, Abel Salazar aborda a questão da arte pela arte versus arte 

social: 

…quer uma quer outra das duas teses antagonistas (―arte pela arte‖ e ―arte social‖) não têm o 

menor fundamento. Quanto à tese ―arte humana‖ podemos considera-la um pleonasmo inútil…
86

 

 

Para além dos autores norte americanos e brasileiros já referidos, chegam ainda, 

do outro lado do oceano, influências das artes plásticas.  
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A pintura de Cândido Portinari teve um grande impacto para os artistas 

neorrealistas portugueses. O seu famoso quadro - O café - foi exibido na Exposição do 

Mundo Português, em 1940, despoletando diferentes críticas e perspetivas da obra. 

Sobre a obra de Portinari apresentada em Lisboa, Adriano Gusmão escreveu, em 

1940, no Diabo, no artigo A arte na exposição de Belém, que era a mais pessoal 

composição exibida nesta galeria, a que oferece a nota mais moderna e característica 

da arte que do Brasil podia vir até nós
 87

. Considera-o um quadro de difícil conquista 

mas que vai ganhando volume e sonoridade à medida que o vemos, como se a sua 

melodia fosse tocada de surdina, dando-lhe tom o matiz severo da cor castanho-

avermelhada de café. Adriano Gusmão descreve ainda as condições dos trabalhadores 

retratados no quadro de Portinari.
88

  

Esse grão subjuga o homem animaliza o trabalhador, torna-o monstruoso. Os rostos 

desvanecem-se: ficam somente os membros para a carga. E como um símbolo, o capataz 

aponta autoritariamente.
89

 

 

Afonso Ribeiro também escreve no Diabo sobre Portinari. 

Portinari não deforma pelo próprio prazer de deformar ou com receio de cair na cópia 

servil da realidade. E não há dúvida que o consegue. Inicialmente há talvez surpresa, um 

choque. Cedo, porém, aqueles trabalhadores de mãos e pés enormes, quase monstruosos, 

aqueles trabalhadores de braços grossos como pernas, terrivelmente musculados, se nos 

fixam a retina, se apossam de nós. E o efeito que o artista saca do seu processo de tal 

modo lhe avigora as figuras e lhe faz realçar o conjunto da composição, não raro lha 

dramatizando, que nos chegamos a convencer que semelhantes exageros se tornavam em 

absoluto necessários para os seus negros dos cafezais, os seus pescadores, toda a extensa 

galeria da sua gente humilde não chegasse até nós amaneirada, falsa ou retórica.‖
90

 

 

Para além de Portinari, chegam outras influências do continente Americano, 

através de catálogos do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, bem como de outras 

publicações dos Estados Unidos, que chegam às bibliotecas através de circuitos 

diplomáticos e que permitem que os jovens artistas portugueses tomem contacto com a 

pintura dos muralistas mexicanos e com as correntes realistas norte-americanas.
91

 

Do México, as pinturas murais de artistas como Diego Rivera, David Siqueiros, 

e José Clemente Orozco, impressionam jovens artistas do Neorrealismo português, pelo 

seu alcance social. A obra destes artistas está intimamente relacionada com a revolução 
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mexicana de 1910, com os ideais comunistas e apresenta programa pedagógico e social. 

A pintura aproxima-se do povo pela temática
92

 e pelo suporte da própria pintura que 

ocupa as paredes de espaços públicos, abandonando os círculos restritos de galerias, 

museus e coleções particulares. 

Como poderemos constatar na análise da página Arte do Jornal A tarde, também 

os pintores americanos da arte do New Deal
93

 foram muito importantes na formação dos 

neorrealistas. Segundo Alexandre Pomar, quer os artistas regionalistas e conservadores 

como Thomas Hart Benton ou Grant Wood, ou os realistas sociais como Ben Shahn e 

Jack Levine, foram mais influentes neste movimento do que anteriores modelos 

soviéticos de realismo socialista
94

.  

 A França continua a ser um modelo de referência cultural. As obras de autores 

como Romand Rolland, Louis Aragon, Paul Éluard, Georges Friedmann, chegam a 

Portugal e tornam-se referências na formação cultural, política e estética do 

neorrealismo
95

.  

Com o fim da II Guerra Mundial, em 1945, esperava-se também a queda do 

regime de Salazar. Em Portugal, realizaram-se manifestações pró-democráticas e pró-

socialistas. Em setembro, a Assembleia Nacional é dissolvida e são anunciadas eleições 
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livres para novembro com a possibilidade de participação de outros grupos políticos. 

Milhares de pessoas aderem ao Movimento de Unidade Democrática (MUD), 

organização onde se envolvem vários artistas e intelectuais. Neste contexto, o 

movimento neorrealista assume cada vez mais um papel fulcral na contestação ao 

regime fascista do estado novo, à medida que este vai perdendo a capacidade de 

mobilizar os agentes culturais. 

Assim, 1945 é também um ano de mudança no panorama artístico português, 

graças à ação de uma nova geração de artistas, motivados a responder ao contexto 

político em que se encontravam.  

Um grupo de antigos alunos
96

 da Escola de Artes Decorativas António Arroio, 

alguns inscritos nas Belas Artes de Lisboa, organiza uma pequena exposição num 

atelier da Rua das Flores, em Lisboa. Embora na altura não tenha ficado registada na 

imprensa, ficou registada na história da arte portuguesa, marcando apresentação e o 

início do percurso artístico de artistas que iriam marcar as correntes neorrealista, 

surrealista e abstracionista
97

.  

As poucas obras que se conhecem são naturalmente só indicativas de um tempo de 

aprendizagem e busca. Ao que se sabe, a única vendida fora dos círculos de amigos e 

parentes foi adquirida por Almada a Pomar e apresentada por aquele ao júri da 7ª 

Exposição de Arte Moderna do Secretariado da Propaganda Nacional, que se inaugurou 

em dezembro (foi o nº 19 do catálogo, Pintura, mas o autor designa-a como Os 

Saltimbancos). O crítico da «Seara Nova», Adriano de Gusmão, escreveu que a obrinha 

«fez sensação neste salão», onde as presenças surrealistas de António Pedro e Dacosta 

enfrentavam os gostos mais conservadores, entre os modernos apadrinhados por António 

Ferro. Depois, a tal Pintura emprestada por Almada, certamente nunca reclamada, 

perder-se-ia nos depósitos do futuro SNI, com uma assinatura (Júlio) que deixou de ser 

identificada ou se prestava a confusões
98

 

 

Também visitaram esta exposição Eduardo Viana e António Dacosta, João 

Couto, diretor do Museu de Arte Antiga, o futuro diretor do Museu de Arte 

Contemporânea, Diogo de Macedo e o presidente da Academia Nacional de Belas 

Artes, Reynaldo dos Santos.
99

 

Em 1945, Mário Dionísio recorda esta exposição no artigo O princípio dum 

grande pintor? da Seara Nova.  

Chama-se Júlio Pomar e é um jovem, mesmo muito jovem, magrizela, calado, destes que 

falam masi com os olhos do que com a bôca, e que conheci aproximadamente há três anos, 

quando expôs pela primeira vez, os seus trabalhos perante o público num quartito, ali para 
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a rua do Alecrim, de que fizera «atelier» com alguns dos seus camaradas. Não se me desfez 

ainda a impressão que tive ao entrar na improvisada e acanhada sala de exposição e ao 

deparar com cartões e cartões – óleos, desenhos, quási tudo impregnado dum saboroso ar 

de apontamento – pitorescamente pregados com punaises na parede recoberta de papéis de 

jornal. Era pitoresco, ousado e simpático, embora se não pudesse concluir imediatamente 

onde começava a autêntica impossibilidade de expor de modo mais conformista e onde 

acabava certo gosto secreto de épaler, herdado da velha Escola de Paris. Mas o que 

impressionava na exibição desses três ou quatro rapazinhos, rapazinhos na audácia, na 

simpatia e na idade, era ver surgir entre eles um temperamento de verdadeiro pintor, ainda 

que lutando com todas as limitações, tentativas e tentações da primeira experiência.
100

 

 

No Porto, organizaram-se as Exposições Independentes, em 1943, por estudantes 

de Belas Arte, onde exibem obras de pintores e escultores de diferentes formações e de 

diferentes gerações
101

. Realizaram-se ainda três Independentes em 1946, 1948, 1950, no 

Porto, e em Braga, em 1949. 

Em 1945, Júlio Pomar coordena no Jornal vespertino, A Tarde, a página Arte. A 

mensagem, subjacente nos artigos, defendia uma arte útil, socialmente interveniente. Ao 

lado de Pomar estavam Fernando Lanhas e Victor Palla, na organização da página que 

foi publicada entre 9 de junho e 20 de outubro. Nela colaboraram alguns colegas de 

Pomar da Escola António Arroio, como Marcelino Vespeira, Pedro Oom e Mário 

Cesariny, enquanto Resende e Nadirparticipam com desenhos. Nesta página, aparece 

pela primeira vez a designação neorrealismo no contexto das artes plásticas, a propósito 

duma exposição de Manuel Filipe
102

. 

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.
103

 

 

Júlio Pomar, assim como Mário Dionísio, assumem um papel crucial na 

teorização da corrente neorrealista nas artes plásticas, publicando artigos em várias 

publicações periódicas.  
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Foi Dionísio que deu maior consistência teórica ao neorrealismo, desde os seus 

artigos no Diabo, Sol Nascente, revista Vértice, nas suas recensões críticas, ensaios e 

crónicas, culminando na sua obra A Paleta e o Mundo
104

. 

A reflexão sobre o movimento neorrealista está também patente nas famosas 

Fichas publicadas na Seara Nova
105

 que começam a aparecer em 21 de fevereiro de 

1942. 

Mário Dionísio alerta para o problema da mera valorização do conteúdo no 

artigo Apontamento sobre a necessidade de ver claro da revista Sol Nascente: tendência 

de certos artistas e críticos para a obra diretamente revolucionária. Assim, nas artes 

plásticas, por exemplo, a representação de um levantamento de massas. Não queremos 

negar o valor à intenção. Mas necessitamos de ir mais fundo. Necessitamos de ver 

claro
106

. 

Para Mário Dionisio era fundamental atingir um equilíbrio entre o lado estético e 

o conteúdo social, que só será possível com a ação do artista na realidade que o 

envolve
107

. 

Pensa-se hoje muito acertadamente que é impossível apreciar qualquer manifestação 

literária ou artística fazendo nela a separação de duas coisas a bem dizer individualmente 

inexistente e comummente designadas por ―forma‖ e ―conteúdo.
108

 

Numa obra de arte, a tal ―forma‖ deve ser coisa tão do ―conteúdo‖, deve ser tão-somente 

apenas a maneira de um pensamento se revelar, tão longa ou curta consoante este o for, 

tão rica ou pobre consoante este o for, deve ser tão o único processo de fazer viver um 

pensamento, que impossível será separar uma coisa da outra”
109

 

 

Pomar terá um papel bastante prolífico na afirmação do neorrealismo nas artes 

plásticas e na crítica. Nos seus textos, como poderemos analisar, o discurso sobre a 

responsabilidade social do artista é uma constante. Não só defende o envolvimento do 

artista nos problemas do homem, mas apresenta soluções para a aproximação do povo à 

arte, quer através de soluções como a pintura mural e a gravura, quer através da 

educação de novos públicos para a apreciação da arte. Devem-se a este pintor duas 
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imagens icónicas deste movimento: O Gadanheiro e O Almoço do Trolha, a primeira 

realizada na IX Missão Estética de Férias
110

  

A Sociedade Nacional de Belas Artes modernizou os seus programas e realizou 

as Exposições Gerais de Artes Plásticas, em oposição às exposições do SNI de António 

Ferro, onde predominava a pintura neorrealista.  

A arte do neorrealismo foi socialmente interveniente, em que o povo se revê na 

ação, no seu quotidiano, no trabalho, nas angústias, através de formas que se aproximam 

do real. Uma dura realidade de trabalho e de exploração, mas que se quer de luta e de 

mudança por um mundo justo, inconformada com a injustiça das condições de vida. 

Esta arte de cariz eminentemente social, pretendia um novo realismo, um novo 

público e uma nova forma de o alcançar através de um novo conteúdo em que o povo 

era a sua principal temática e, simultaneamente, o impulsionador e destinatário de uma 

mensagem de mudança que, para os neorrealistas, encontrava eco na arte mundial.  

Para que chegasse ao povo e surtisse este efeito transformador da sociedade, a 

arte deveria ser útil e clara nos seus propósitos e não se poderia apoiar só em princípios 

estéticos. A arte deveria abordar as questões sociais e coletivas que surgiam do 

momento histórico que atravessa. 

O suporte das obras é de extrema importância para que esta seja um veículo de 

mudança. Murais, grandes painéis em sítios públicos, exposições mais frequentes e 

abertas a todos, reproduções em publicações periódicas, ilustração de livros e a gravura 

tornam-se modos difusores e acessíveis a todos, mesmo para quem não teria 

oportunidade, nem teve, até então, forma de contactar com arte. 

O trabalho, a situação político-socio-económica e o quotidiano do povo são as 

temáticas mais exploradas no neorrealismo.  

Os neorrealistas representaram os agricultores, os pescadores e o operariado da 

indústria, da construção civil e da manufatura. A economia do país assentava na 

agricultura com mais de metade da população ativa a trabalhar nesta atividade. Do setor 

das pescas provinha também uma parte significativa da produção alimentar, na qual 

trabalhava a população das zonas litorais e ribeirinhas arriscando muitas vezes a vida.  

Motivados pela situação político-sócio-económica do país e do mundo, os 

neorrealistas denunciavam a repressão e prisões politicas, as consequências da guerra, 

                                                 
110

 A Missão Estética de Férias era uma iniciativa anual e itinerante da Academia Nacional de Belas Artes 

destinada a finalistas das duas Escolas nacionais. Na IX edição participaram também Júlio Resende e 

Nadir Afonso Aníbal Alcino, António Lino, Israel Macedo e Arlindo Rocha, o escultor Vasco da 

Conceição e o arquiteto Francisco Castro Rodrigues 



34 

 

os excluídos da sociedade e o desespero em que o povo vivia. Mas também ilustravam o 

seu quotidiano mais brando, nos seus afazeres domésticos, nas festas, jogos, na 

maternidade, etc. 

O ambiente de censura pelo Estado Novo que se continuou a viver no pós-guerra 

não permitiu o alcance ambicionado pelos neorrealistas. A pintura mural tão desejada 

por estes era censurada pelo estado. O trabalho de escultura era igualmente dificultado. 

Numa entrevista dos escultores Maria Barreira e Vasco da Conceição à revista 

Arquitetura, o escultor queixa-se, entre outras coisas, da raridade de concursos, da 

ineficácia da crítica e da fraca articulação entre a arquitetura e a escultura
111

. 

Embora a pintura de cavalete não seja o veículo ideal para os pintores 

neorrealistas, acabou por se tornar numa das práticas mais utilizadas, juntamente com a 

ilustração a gravura e desenho, sempre presente na ilustrações de periódicos como a 

Vértice e de obras literárias do neorrealismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111

 POMAR, Júlio, - Entrevista com os Escultores Maria Barreira e Vasco da Conceição, In Arquitetura. 

Nº 47. Lisboa: junho de 1953. pp. 24-26. 



35 

 

2.1 ALGUMAS REFERÊNCIAS FUNDAMENTAIS PARA 

OS NEORREALISTAS 
 

2.1.1 OS MURALISTAS MEXICANOS  

 

A pintura mural teve um papel preponderante na arte mexicana pós–

revolucionaria (décadas de 1920 e 1930) e as suas obras influenciaram não só o 

panorama artístico no continente americano, como também na Europa, de tal forma, que 

encontramos várias referências ao muralismo mexicano e aos seus três grandes 

protagonistas, Rivera, Orozco e Siqueros
112113

. 

Durante este importante momento da história cultural mexicana, os pintores 

muralistas constituíam o grupo mais atuante e criativo que formava a vanguarda cultural 

revolucionária do México, com forte sentido do valor social de sua arte. 

Quando Álvaro Obregón
114

 assume o cargo de presidente, em 1920, iniciou-se 

um período de otimismo e esperança durante o qual nasceria o movimento muralista
115

. 

José Vasconcelos foi nomeado secretário da Educação Publica, procurando dinamizar 

esta área em vários setores. Organizou a primeira campanha contra o analfabetismo no 

México, abriu bibliotecas, criou missões culturais e apoiou artistas destacados. No seu 

programa para as artes promovia também as artes populares, o estudo das obras 

precoloniais e foi responsável pelo reavivar das tradições culturais mexicanas
116

. 

Através da pintura mural, Vasconcelos procura ilustrar os ideais da sua política 

cultural com o apoio de vários artistas como Diego Rivera, Clemente Orozco e David 

Alfaro Siqueros
117

. O programa destas pinturas narrava a história do país, exaltando o 

fervor revolucionário do povo, a história pré-colonial do México e pretende revalorizar 
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uma cultura mexicana própria livre da opressão hispano-cristã que espelhe a igualdade 

social e a identidade cultural do povo ignígeno, que assumia como fator importante para 

o nascimento de um México moderno. Isto implicou que os artistas, e 

consequentemente todos os mexicanos, reaprendessem a sua história por uma nova 

perspetiva. Os artistas cumpriam uma função social num país onde se lia pouco e 

assumiam papel importante como educadores e como propagadores de ideais
118

 
119

. 

Assim sendo, a arte deveria ter alcance social e não poderia estar confinada aos 

círculos restritos dos museus e das galerias, tornando o mural um veículo ideal para essa 

educação. A missão destes artistas era criar um diálogo visual com o povo, através de 

uma linguagem que fosse compreensível. 

A nova linguagem dos pintores muralistas tornava-se numa arma contra a 

opressão, mas também num instrumento de educação do povo que criou a revolução 

mexicana.  

Influenciados pela ideologia marxista, muitos destes artistas ilustravam nas suas 

obras a luta de classes que colocava os camponeses e o proletariado como novos 

protagonistas do progresso da humanidade, denunciando o capitalismo e a burguesia
120

. 

As pinturas assumem um caráter monumental não só pelos espaços que ocupam, 

quase todas em edifícios de arquitetura colonial, mas porque o seu objetivo era destacar 

e engrandecer a revolução e o valor da identidade mexicana. Os artistas eram livres na 

interpretação das suas obras. Não existiam diretivas impostas por Vasconcelos quanto 

ao estilo ou temática dos murais encomendados pelo estado mexicano. Assim, as 

mensagens dos murais podiam ser representadas de forma realista, alegórica ou satírica. 

Acreditando na sensibilidade do povo mexicano para as artes visuais, 

Vasconcelos entrega as paredes da recém-construída Escuela Nacional Preparatória 
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(ENP) para serem pintados por jovens artistas, ou a artistas mais experientes, como 

Rivera e Siqueiros
121

. 

Mas o projeto da pintura mural já se desenhava durante a ditadura de Porfírio 

Dias, quando, já desde 1910, Gerardo Murilo (que assinava as suas obras como Dr. Alt) 

juntamente com outros pintores, exigia ao governo o direito de pintarem nas paredes de 

alguns edifícios, de forma a abandonarem os círculos restritos da Academia. Murillo, 

enquanto diretor da escola de Belas-Artes em 1914, escreveu: Os arquitetos, pintores e 

escultores, em vez de trabalhar visando a uma exposição ou um diploma, deveriam 

construir prédios e decorá-los
122

. Uma ideia que será defendida por muitos dos artistas 

neorrealistas portugueses. 

Vasconcelos disponibilizou as paredes da Escola Nacional Preparatória, no 

antigo colégio jesuíta de San Ildefonso, para os pintores ensaiarem as primeiras 

experiencias da pintura muralista mexicana, seguindo-se o Palacio Nacional, o Palacio 

de Belas Artes, a Escuela Nacional de Chapingo, a Escuela Nacional de Medicina e a 

Secretaria de Educación Pública
123

. 

Apesar do entusiasmo que o muralismo suscitou na sociedade, muitos se 

indignaram com a associação destes edifícios a uma linguagem revolucionária 

polvilhada de ideais socialistas que estava presente nas pinturas.  

O México tinha uma grande tradição em pintura mural, que se verificava já na 

cultura pré-hispanica, mas era desconhecida da maioria dos pintores. Rivera apercebeu-

se disso quando foi com Vasconcelos, em 1921, a Yucatán e em Chichén-Itzá e 

conheceu o templo dos Jaguares. Mas, apesar desta tradição, os artistas deste 

movimento não tinham experiência ou formação neste tipo de pintura
124

.No entanto, a 

falta de formação não foi um fator impeditivo para a criação dos murais. Os artistas 

redescobriram a técnica do fresco da encaustica e empregaram novos materiais e 

práticas, de forma a prolongar a longevidade das obras
125

. 
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Siqueiros foi um pioneiro neste campo, utilizando novos materiais, como 

pigmentos industriais e pistolas de pintura a jato, e utilizou a fotografia através de um 

projetor para estender as imagens sobre a parede 
126

. 

 Também foram utilizados mosaicos, azulejos, lajes pré moldadas; por vezes, na 

base dos murais existiam armações de metal compostas com barras horizontais e 

diagonais, em estruturas de aço, para suportar várias camadas de cimento, cal e areia ou 

pó de mármore
127

 
128

. 

Juan O´Gorman utilizou mosaicos de pedras naturais coloridas, numa das suas 

obras arquitetónicas mais emblemáticas – a Biblioteca do Universidade Nacional 

Autónoma do México, que projetou no início dos anos 1950
129

. 

Apesar da liberdade temática, o objetivo dos murais era revelar o novo México 

que renascia das cinzas da revolução, destacar a importância da cultura indígena na 

história do país, não descuidando a importância da doutrina marxista.  

Os três grandes nomes do muralismo Mexicano passaram esta mensagem de 

uma forma distinta: Rivera de forma idealista y utópica; Orozco foi mais crítico e 

pessimista; Siqueiros com uma linguagem mais radical.  

Estes três pintores personalizaram o muralismo mexicano, mas muitos outros 

artistas participaram e foram importantes para o nascer deste projeto. Francisco Goitia é 

considerado um dos pioneiros deste movimento e, tal como Dr. Atl e Siqueiros, 

participaram ativamente na revolução, ao lado de Pancho Vila. Também se destacaram 

Fernando Leal, Ramón Alva de la Canal, Fermín Revueltas, Jean Charlot, Emílio García 

Cahero, que pintaram, entre 1922 e 1924, os murais da Escola Nacional Preparatória 

(antigo Colégio de santo Ildefonso) 
130
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Diego Rivera vivia na Europa durante o período da revolução, acompanhando o 

seu desenvolvimento pelas notícias que chegavam do México. Na sua obra não estão 

presentes os horrores da guerra, apenas as conquistas sociais que nasceram dos conflitos 

revolucionários. Dos três muralistas, Rivera foi o que mais retratou os costumes e tipos 

populares mexicanos e, frequentemente, demonstrou nas suas composições o contraste 

entre o México industrial e o México rural
131

. 

Conheceu Siqueiros em París, em 1919, que o põe a par dos conflitos que se 

desenrolavam no contexto da revolução mexicana e nos quais participou. Este encontro 

foi decisivo, na medida em que fora abordada a questão da criação de uma arte 

verdadeiramente mexicana e do importante papel que deveria ter na sociedade. Cresce a 

necessidade de criar uma arte que ilustre e seja clara para todos os públicos do novo 

México que surgia da revolução
132

. 

Entre 1923 e 1928 Rivera pintou nos murais de Secretaría de Educação Pública. 

Pelas escadarias e corredores dos três andares do Pátio Principal (ou Patio Del Trabajo) 

e do Pátio Secundário (ou Patio de las Fiestas), o pintor criou uma alegoria à Revolução 

Mexicana, celebrando as suas conquistas, os seus protagonistas (operário-camponês-

soldado) e o anseio do povo de se libertar dos seus opressores e exploradores. 

Nos murais da Universidade Autónoma de Chapingo homenageia Zapata e a 

ideologia do movimento zapatista, enquanto no Palacio de Cortés em Cuernavaca a 

temática aborda a opressão e exploração do povo indígena
133

. 

Rivera continuou os seus murais no Ministério da Educação, conseguindo 

durante algum tempo manter uma boa relação com o novo ministro
134

. Terminou os 

murais do último andar do Ministério, em 1927 e logo depois viajou para Moscovo.  
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Durante a década de 30, viaja para os Estados Unidos onde pinta os murais 

Detroit Industry no Detroit Institute of Arts (1932-1933) e, em 1933, começou a pintar 

Man at the Crossroads, para o Rockefeller Center, em Nova Iorque. 

José Clemente Orozco tem uma abordagem mais dramática e pessimista da 

realidade. Nos muitos murais que pintou na Escola Nacional Preparatoria representa a 

origem do México mestiço, os ideais da revolução e a tragédia humana da revolução
135

. 

Ao contrário da visão idealista de Rivera, Orozco pinta-nos um mundo caótico, 

corrompido pela violência, pela decadência moral e espiritual, subjugado pela indústria 

e mecanização. Para ele, a cultura indígena foi subjugada pela cultura espanhola como 

ilustra no mural Cortés e Malinche
136

. 

Crítico de nacionalismos exacerbados que considerava por vezes se confundirem 

com folclore, considerava que a pintura em sua mais alta expressão e a pintura como 

arte folclórica, diferem essencialmente nisto: a primeira possui imutáveis tradições 

universais de que ninguém pode separar-se (…) a segunda tem apenas tradições 

locais
137

. 

Recusou-se também a pintar propaganda, por acreditar que a pintura não devia 

ser um comentário, mas a coisa em si; não uma reflexão, mas uma compreensão; não 

uma interpretação mas uma coisa a ser interpretada
138

. 

Foi sobretudo no México que pintou mais murais, mas, tal como Rivera e 

Siqueros, trabalhou também nos Estados Unidos, nomeadamente em New Hampshire 

onde podemos encontrar um dos seus murais mais conhecidos no Dartmouth College, e 

no estado de NovaYork, na New School for Social Research, atualmente New School 

University.
139

 

Destacam-se ainda os murais que pintou na capela do Hospicio Cabañas, em 

Guadalajara, onde mais uma vez aborda o domínio da cultura espanhola, através de uma 

visão dramática da conquista do México e do mundo indígena.  

Orozco foi forçado a interromper os trabalhos na Escuela Nacional Preparatória 

em 1924, devido ao caráter mais controverso da sua obra e só em 1926 voltou para 

pintar uma série de frescos no piso térreo. Em 1927, viaja para os Estados Unidos onde 
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pinta três murais importantes. Em 1930, pinta, no Frary Hall de Pomona College 

(Clairmont, California), o mural Prometheus
140

. 

Em 1931, pintou o conjunto de Delphic Circle na New School for Social 

Research, atualmente New School University e, entre 1932 e 1934, pinta o conjunto de 

murais The Epic of American Civilization na Baker Library, no Dartmouth College 

(Hanover, New Hampshire), onde foi também convidado como professor. 

David Alfaro Siqueiros foi, talvez, o mais politicamente ativo dos muralistas 

mexicanos. Ao percorrer o território Mexicano, apercebeu-se da crua realidade da vida 

dos trabalhadores e camponeses o que o aproximou ao marxismo-leninismo. Participou 

na luta da Revolução Mexicana e alistou-se como voluntário na Guerra Civil, na 

Espanha, na luta contra as tropas de Franco. Suas crenças políticas radicias levaram-no, 

inclusive, a ser expulso do México e viver no exílio
141

. 

A sua obra pictórica é influenciada por vários movimentos artísticos como o 

expressionismo, o surrealismo e o futurismo. Nos seus murais, encontramos 

composições dinâmicas, monumentais, com formas e figuras robustas. O desenho, 

aliado ao jogo de luz e à vasta gama de cores utilizadas, confere aos murais um 

tratamento quase escultural
142

. 

Ao contrário de Orozco e Rivera, a temática do seu trabalho não abordava tanto 

a história mexicana, mas sim a procura da liberdade, a luta contra o capitalismo e 

fascismo, contra as forças que oprimem e escravizam o homem e uma mensagem de 

esperança num novo mundo construído a partir da revolução
143

. 

Depois de ser preso, em 1930, Siqueros exilou-se em Taxco e de lá foi para Los 

Angeles, onde começou a fazer experiências com novas técnicas e pintou o mural 

America Tropical, em 1932. Mudou-se para Nova Iorque onde organizou, em 1936, o 

Siqueiros Experimental Workshop.
144
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Lutou contra Franco na Guerra Civil na Espanha e esteve ainda exilado no Chile, 

após ter sido acusado de uma tentativa de assassinato a Trotsky. Em 1940, regressou ao 

México, onde fundou o Centro Realista de Arte Moderna. 

A época áurea do muralismo mexicano foi marcada pelas obras de Orozco, no 

pátio principal da ENP, e pelos murais de Rivera, no andar térreo do Ministério da 

Educação. Com o fim do mandato do general Obregón na presidência e a renúncia de 

Vasconcelos, em 1924, ao cargo de ministro, acabou também a proteção aos artistas, as 

encomendas diminuíram e muitos trabalharam fora do México.  

 

 

2.1.2 NEW DEAL 

 

Em 1933, o governo do presidente Franklin D. Roosevelt tentou implementar de 

trabalhos públicos, subsídios para agricultores e outras estratégias para tentar reviver a 

economia americana e controlar as taxas de desemprego. A este conjunto de políticas foi 

dado o nome de New Deal. 

Também a produção artística foi financiada oficialmente durante este período, e 

assim são criados quatro projetos de arte Arte do New Deal, muitas vezes denominados 

como arte WPA. Três foram administrados pelo Departamento do Tesouro: Public 

Works of Art Project (PWAP), Section of Fine Arts (SECTION), anteriormente chamado 

de Section of Painting and Sculpture (Seção de Pintura e Escultura), o Treasury Relief 

Art Project (TRAP) e o Works Progress Administration‘s Federal Arts Project (WPA / 

FAP). O último foi o mais abrangente e durou aproximadamente 8 anos (de agosto de 

1935 a julho de 1943)
145

. 

 O PWAP foi criado por sugestão do pintor George Biddle ao Presidente 

Roosevelt e durou cerca de um ano. Em 1934, cria-se a Seção de Pintura e Escultura, 

que durou até 1943 e teve como objetivo recrutar artistas para criar obras destinadas aos 

edifícios e espaços públicos (escolas, hospitais, prisões, etc.). A comissão de artistas que 

selecionava esta obras inclui pintores como Thomas Hart Benton, Rockwell Kent, Grant 

Wood, entre outros nomes da American Scene, que rejeitavam as correntes modernistas 
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e as influências da Escola de Paris
146

. Os artistas envolvidos nestes programas eram 

coletivamente contratados pelo Estado para produzir arte para clientes do setor público 

(escolas, hospitais, prisões e outras instituições que desejassem receber obras de arte 

para expor). Contudo, essas obras deveriam expressar os valores nacionais da cultura 

norte-americana e geralmente foram mais apoiados trabalhos de caráter mais realista 

(realismo social) ou naturalistas
147

. Por vezes, expressionistas, estilizadas ou até 

cartonisticas, segundo Jonathan Harris, as obras continham uma mensagem social e 

representavam imagens com que os cidadãos Americanos se podiam identificar naquele 

difícil momento histórico, tais como as dificuldades sentidas pelo trabalhador agrícola, 

o desalento e alienação dos centros urbanos, e mensagens mais positivas representando 

o trabalhador rural, da construção ou da indústria, que trabalhava graças às mediadas do 

New Deal de Roosevelt
148

  

Serviam-se do realismo como propaganda, tal como os comunistas, mas, no caso 

da política de Roosevelt, este realismo promovia os valores democráticos do país, 

chegando a ser apelidado de Realismo Democrático pelos mentores e executores do 

FAP. 

  Na procura de uma iconografia americana, foi criado um programa - Index of 

American Design (IAD) - que consistia em criar um catálogo de objetos de cultura 

popular, através de documentação fotográfica e de desenhos, para homenagear a cultura, 

as tradições e o passado dos Estados Unidos. Cerca de 400 artistas trabalharam neste 

projeto em todo o país, reproduzindo uma série de objetos (cataventos, ícones 

religiosos, móveis, etc)
149

. 

Outro objetivo do WPA/FAP consistia em criar condições para que os artistas 

permanecessem e trabalhassem nas suas cidades de origem e evitar a emigração para os 

grandes centros urbanos da costa leste, onde consequentemente estariam mais expostos 

às influências modernistas.  

No discurso de abertura de uma mostra de arte patrocinada pelo governo, no 

Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, em 1936, o diretor do WPA/FAP, Holger 

Cahill, declarou que um dos objetivos do FAP era romper com as tradições académicas 

                                                 
146

Arte do New Deal, [Em linha] Enciclopédia Itaú Cultural: Artes Visuais, 2005. [Consult. 02 de Ago. 

2013]http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&c

d_verbete=401 
147

 FRASCINA, Francis, HARRIS, Jonathan, HARRISON, Charles, WOOD, Paul - Modernismo em 

disputa. A arte desde os anos 40. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 1998, p.10 
148

 Idem,13 
149

Art of the New Deal [Em linha] Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum [Consult. 08 

de agost. 2013] Disponivel na http://www.fdrlibrary.marist.edu/museum/artdetail.html 



44 

 

importadas da Europa do século XIX, bem como as recém-chegadas convenções da arte 

Modernista
150

. Para Cahill, o Modernismo e a arte académica tradicional eram 

importações essencialmente estrangeiras de uma civilização europeia ainda semifeudal, 

que estava prestes a envolver a si e ao resto do mundo em mais uma guerra. A arte 

deveria ser produzida por americanos para todo o povo americano
151

.  

Sobre a arte moderna, Thomas Hart Benton afirma que se tornou, sobretudo nas 

suas derivações americanas, um simples espalhar derramar de materiais, que não serve 

para nada, além da libertação de tensões neuróticas. Considera ainda o Modernismo 

uma forma de conspiração internacional antiamericana: os Estados Unidos foram 

invadidos por estrangeiros, milhares dos quais constituem outros tantos perigos agudos 

para a saúde do corpo político…esses movimentos foram promovidos por elementos 

que ainda não estão aptos a receber os documentos preliminares da naturalização 

estética – os criadores da verdadeira arte de Ellis Island.
152

 

Graças à estrutura extremamente complexa e burocrática do projeto, ainda 

surgem algumas obras de caráter mais abstrato. Uma das secções do Federal Arts 

Project – a Easel Section (Secção de cavalete), que era sediada em Nova Iorque e 

administrada pelo pintor abstrato Burgoyne Diller, admitia outro tipo de trabalhos, 

promovendo a obra de artistas como Pollock, Rothko, Williem de Kooning e outros.
153

 

Uma dessas obras foi o mural de Arshile Gorky no aeroporto de Newark, intitulado 

Aviation: Evolution of Forms Under Aerodynamic Limitations (1936).  

Os murais dos pintores mexicanos, nomeadamente de Orozco, Siqueiros e 

Rivera foram bem recebidos nos Estados Unidos, mesmo por aqueles que não se reviam 

nos ideais socialistas e comunistas. Acima de tudo foi a consciência social presente nas 

obras que ecoou numa América que vivia ainda sobre as consequências da queda da 

bolsa de 1929
154

. 

Os pintores norte-americanos, tais como George Biddle, Phillip Guston, Grace e 

Marion Greenwood, trabalharam nos murais mexicanos e, mais tarde, trabalharam nos 

programas de arte pública patrocinados pelo governo Americano. Ben Shan foi um dos 
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ajudantes de Rivera nos murais do Rockefeller Center
155

. Também Jackson Pollock 

aprendeu a trabalhar com novas técnicas e materiais na Oficina Experimental de David 

Siqueiros
156

. 

George Biddle, numa carta ao Presidente Roosevelt, alerta-o para a crescente 

consciência dos jovens artistas americanos para a revolução social que o país atravessa, 

para a vontade destes em expressar os seus ideais de uma forma artística e de que 

acredita num projeto de arte mural nos Estados Unidos
157

. Johnathan Harris aponta três 

murais que exemplificam o trabalho imaginado por Biddle: Infância, de Lucienne 

Bloch, numa penitenciária feminina de Manhattan, em 1936; Projeto para a existência, 

de Marion GreenWood, num conjunto residencial Red Hook em Brooklyn, e Trabalho e 

Lazer, de Philip Guston, também num conjunto residencial de Queensbridge.
158

 

Os esboços dos projetos de pintura mural, devido à sua escala e devido à 

influência do estilo monumental dos muralistas mexicanos Diego Rivera e José 

Clemente Orozco, deveriam satisfazer um grupo nomeado para discorrer sobre o estilo e 

conteúdo apropriados para expressar o espírito e a cultura norte-americanos. 

Thomas Hart Benton foi um dos pintores que se destacou neste momento da 

história da arte Americana, não só pelas suas obras, mas também pelo papel 

preponderante que teve como professor na Arts Students League, de Nova Iorque. A 

revista Time considerou-o, juntamente com Grant Wood, mestre da nova escola 

americana de pintura do Meio-Oeste. São os grandes nomes do realismo da “American 

Scene”, juntamente com John Stuart Curry, Reginald Marsh, Alexandre Brooks e 

Charles Buchfield, que glorificam os valores americanos tradicionais, contra a arte 

abstrata. 
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2.1.3 PORTINARI 

 

A obra de Portinari ganha notoriedade na imprensa a partir da exposição da sua 

pintura Café, na exposição de 1940 e aquando da exposição deste artista na galeria 

Charpentier também circularam vários textos da crítica parisiense, e também 

portuguesa, dos escritores Joaquim Namorado, Mário Dionísio e José António Pedro 

Augusto França. A projeção da sua obra nos Estados Unidos e a sua boa aceitação pela 

crítica também é registada num artigo de Joaquim Namorado, na revista Vértice. 

Na sua passagem por Portugal, concedeu entrevistas a Mário Dionísio e foi bem 

recebido pela crítica e, consequentemente, foi-se implantando no panorama artístico 

português, influenciando os jovens artistas.  

Mário Dionísio salienta, na entrevista a Portinari, que os portugueses têm uma 

ideia superficial da sua obra. Mais familiarizados com a sua pintura, Café, não têm 

noção do sucesso que a sua obra fez, conforme noticia a imprensa, a propósito da 

exposição da sua obra, juntamente com outros artistas Latino-Americanos, no Museu 

Riverside de Nova Iorque
159

. 

Na revista Vértice, Joaquim Namorado traça o percurso artístico de Portinari e 

destaca a ligação do pintor aos camponeses e à vida rural que está presente na sua 

pintura. Uma pintura que considera profunda de sincera exaltação humana, clara e 

honesta de processos
160

. 

O povo é a sua gente, os camponeses de Brodowsky a sua família: a terra é a sua 

verdadeira fonte inspiradora e só ao povo pertence o seu génio criador. Tudo quanto na 

sua obra lhes é estranho é puramente acidental, produto de circunstâncias que se lhe 

impõem. Quando o convidaram a pintar os célebres frescos do Ministério da Educação 

deram como tema a história do Brasil: - «Declarei imediatamente, diz, ser um camponês e 

só saber pintar camponeses; aceitaram que pintasse O trabalho da terra brasileira (
161

o 

Ouro, o Tabaco, o Gado…) e os jogos infantis… - essa é afinal a verdadeira história do 

Brasil!» 

 

Joaquim Namorado considera Portinari um homem do povo, que reflete na sua 

pintura as agruras de uma vida de trabalho, uma reflexão só possível porque o artista 

viveu entre estes homens. 
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Foi no meio de camponeses, que decorreu a sua infância; em contacto com a vida dura dos 

trabalhadores agrícolas, com a sua corte de desgraças. É a qualidade do camponês que 

constantemente invoca,com altivo orgulho ou mordente ironia,…
162

 

 

Filho de emigrantes italianos, Portinari nasceu Brodowski, iniciando-se na 

pintura em meados da década de 1910, como ajudante de pintura na decoração da igreja 

matriz da sua terra natal. O seu percurso continua no Rio de Janeiro quando, em 1918, 

se muda para esta cidade com o intuito de seguir os estudos nas Belas Artes. Enquanto 

prossegue os seus estudos, procura outros trabalhos para fazer face às despesas e 

embora reprove no primeiro exame de entrada para a aula de desenho vivo, continua a 

sua formação, chegando mesmo a ganhar uma bolsa de estudo na Europa, em 1928.  

Como Joaquim Namorado nos informa, Portinari aproveita a sua estadia para 

viajar por Itália, Espanha, Inglaterra e França, para estudar os grandes mestres e entra 

em contacto com o modernismo Europeu. 

No Mundo Literário, António Pedro, mais crítico do trabalho de Portinari, 

refere-se também à sua passagem pela Europa dizendo que, nessa altura, o artista viu 

mais do que mostrou
163

. 

Quanto às referências nas obras do pintor são apontados Giotto, os grandes 

retratistas da Renascença italiana, Goya, Picasso e os pintores abstratos. Joaquim 

Namorado fala da importância dos valores plásticos para eficácia da transmissão da 

mensagem na obra plástica, aliando assim dois valores que tanta discussão causaram na 

origem do neorrealismo – a forma e o conteúdo. 

Se a sua inspiração mais fecunda é com o povo, a sua constante preocupação de artista é a 

conquista dos valores plásticos que façam da sua pintura verdadeira obra de arte. A 

qualidade da pintura é fundamental, pois só assim o assunto ganha projeção, a 

universalidade e o poder de comunicação que lhe são essenciais. Um quadro por mais rico 

que seja o seu tema, só pode valer como arte se o problema plástico que põe ao autor 

estiver bem resolvido. Portinari tem sido considerado como um grande exprimentador em 

presença da variedade de maneiras que a sua obra apresenta.
164

 

 

A sua grande consagração deu-se em 1935, quando recebe o prémio do Carnegie 

Institute de Pittsburgh, pela pintura Café, tornando-se o primeiro modernista brasileiro 

premiado fora do país. 

 
Cândido Portinari é o único pintor brasileiro (poderá dizer-se o único pintor de língua 

portuguesa?) que tem lugar e posição entre a primeira dúzia dos nomes consagrados 

internacionalmente. Seja qual for a explicação deste facto, o caso é que o facto se dá e o 

dar-se já é sinal de haver no artista, pelo menos, matéria-prima, capaz de o justificar.
165
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Entre 1936 e 1938 seguem-se uma série de encomendas de pintura mural, 

inicialmente com o mural do Monumento Rodoviário da Estrada Rio-São Paulo, depois 

com os painéis do Ministério da Educação e Cultura, os murais da Rádio Tupi e os 

azulejos da igreja da Pampulha. 

Quando o convidaram a pintar os célebres frescos do Ministério da Educação deram como 

tema a história do Brasil: - «Declarei imediatamente, diz, ser um camponês e só saber 

pintar camponeses; aceitaram que pintasse O trabalho da terra brasileira (o Ouro, o 

Tabaco, o Gado…) e os jogos infantis… - essa é afinal a verdadeira história do Brasil!»
166

 

 

Nos Estados Unidos, pinta os painéis para a Biblioteca do Congresso em 

Washington D.C. com temas da história do Brasil. 

O muro é para Portinari, segundo-lhe ouvimos o suporte que mais o satisfaz e o 

entusiasma; as largas superfícies, as dificuldades de tratamento e os condicionamentos que 

comporta o ambiente, com a sua luz própria e as imposições do conjunto arquitetónico
167

 

 

Na entrevista com Mário Dionísio, Portinari fala da sua admiração pela obra de 

Picasso, sobretudo após a visão de Guernica. Mário Dionisio considera a pintura de 

Portinari - Último Baluarte - uma Guernica mais humana e que mesmo nas suas obras 

mais abstratas existe uma ligação evidente à realidade.
168

 

A partir daí, as suas obras tornam-se mais dramáticas, exprimindo o sofrimento 

dos personagens, mais conscientes dos problemas sociais do povo brasileiro, como se 

pode ver nas Série Bíblica e Os retirantes. Também Joaquim Namorado considera que a 

obra de Portinari ganhou, a partir de 1944, maior conteúdo social, refletido nas 

expressões do povo.   

A partir de 1944 a obra de Portinari ganha ainda mais profunda significação social, 

sentido mais agudo da vida do povo, cuja expressão reflete as circunstâncias com uma 

objetividade onde nada existe de fotográfico, de estático humanitarismo, mas pelo 

contrário, contém implícitas as forças potenciais que no futuro deslocarão o equilíbrio a 

seu favor.
169

 

 

António Pedro é mais crítico quanto à obra de Portinari e sobretudo quanto à 

crítica que valoriza, a seu ver, demasiado, a obra do Pintor: 

Mas não é ao artista que se deve pedir contas dos enganos que não lhe pertencem.O que 

lhe pertence a ele é a sua pintura que andou a coscuvilhar desde o picasso, como toda a 

gente, até às habilidades retratistas de um Antonello de Messina e da viagem de quatro 

séculos guardou na paleta um sabor romântico que se encanta com mulatos e pobrezinhos, 

um gosto de atar flores nos caracóis das meninas granfinas que lhe encomendam o retrato 

e sobretudo uma técnica de mestre capaz de tudo o mais que lhe apeteça a curiosidade. 

Génio foi a palavra exagerada que têm usado com despropósito a seu respeito. Mas se não 

é com certeza de génio que se trata, o caso de Cândido Portinari, pintor brasileiro com 

lugar marcado entre a primeira dúzia dos pintores contêmporaneos, chega para justificar 
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muito mais do que esta nota. Não passam por toda a hora por esta Lisboa à beira-asneira 

plantada personagens da sua categoria.
170

 

 

Já Joaquim Namorado considera Portinari, o artista, um génio que abriu a arte 

do nosso tempo à comunhão com o destino do homem comum.
171

 

 

2.1.4 ABEL SALAZAR  

 

Apesar da sua atividade principal ser a medicina, ao longo da sua vida 

profissional, Abel Salazar destacou-se em várias áreas, desde a ciência
172

 às artes e 

como pensador, no campo da filosofia, da política e da arte.
173

 Foi precisamente no 

campo das artes e com as reflexões que publicou sobre esta matéria que influenciou o 

movimento neorrealista. 

Apesar de não ter formação nas Belas Artes e de muito ser criticado pelo seu 

amadorismo, artistas como Júlio Pomar, Lima de Freitas, Ribeiro de Pavia, Mário 

Díonisio reconheciam-lhe valor no cunho humanista que imprimia nas suas obras.  

 

Invoca-se muito aquilo a que chamam «o seu amadorismo»; apontam-se a dedo as 

«insuficiências» do seu desenho; fala-se da «indecisão» dos seus volumes, acusa-se de 

«expediente fácil» o desenvolver de certas formas, que o ritmo dos veios do contraplacado 

parece comandar. É caso para dizer que nunca as lunetas do amador de arte (às vezes tão 

esquecidas) andaram tanto em bolandas-e nunca a crítica ficou tão longe ou passou tão 

fora da obra criticada. Onde nasce o erro? Eu creio que se aplicou uma tabela que 

serviria, quanto muito, par classificar pequenos artifícios mais ou menos desinteressados 

do fluir da vida (ou interessados apenas em si mesmos), para medir um homem que se 

exprimia livremente desrespeitando todas as relações de família ou compromissos de 

escola. 
 
(...) Por que na raiz do pensamento que leva a classificação de amadorismo à obra 

plástica de Abel Salazar está a dissociação artificial de forma e de conteúdo, entendido 

este no seu sentido mais lato. Forma e conteúdo são elementos só artificialmente 

separáveis, constituem uma unidade na qual a forma só se realiza através do conteúdo, e 

este só pode atingir o seu objetivo através da forma. Na raiz do pensamento que leva a 

classificação de amadorismo à obra plástica de Salazar, está a analise isolada e parcelar 

da forma, está o esquecimento, voluntária ou não das condições que a geraram e dos 

objetivos que a gularam, está a ignorância da dialética própria da obra de arte, está a 
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inépcia real para julgar a linguagem apaixonada e violenta de quem pintava não por dever 

de oficio, mas por necessidade real e humaníssima de comunicação
 174 

 

Para Júlio Pomar, Abel Salazar ia para a pintura com o frenesim de um homem 

que não podia ficar impassível e calado perante o espetáculo da vida, antes o recebia 

na sua plenitude
175

. Refere-se à obra de Abel Salazar, comparando-a com um diário, 

com um relato da observação de um homem aberto aos problemas da vida, sendo esse 

relato um importante testemunho para os outros homens. A sua pintura é a de um 

homem que fala do que vê e do que sente e que se preocupa com o seu semelhante. 

A obra plástica de Abel Salazar, desordenada, múltipla e contraditória em seus aspetos, 

não deixa de se assemelhar às páginas de um diário. Diremos mais: o melhor da obra de 

Abel Salazar está justamente onde ela mais se aproxima de um diário. Em vez de palavras, 

a imagem- apenas os meios divergem. 
176

 

 

Segundo Pomar, Abel Salazar trouxe o verdadeiro povo para a arte 

contemporânea. Enquanto se serve de exemplos nas obras de Almada Negreiros, Dórdio 

Gomes e António Soares, Pomar salienta a honestidade com que, para ele, Abel Salazar 

representa a realidade do povo  

É fácil de ver que uma coisa são as varinas estilizadas de um Almada Negreiros e outra é o 

povo. Os malteses coloridos de um Dordio são uma coisa diferente do camponês 

alentejano, e os camponeses que às vezes aparecem nas têmperas de António Soares são 

figuras de opereta. Com Abel Salazar, as massas iam entrar, enfim, na pintura portuguesa. 

É essa mulher anónima do porto, suja e heroica, chamando a si toda a espécie de trabalho, 

que aparece continuamente em desenhos e pinturas e é ela, talvez, a sua criação mais rica. 

Pintor da cidade, numa altura em que fazer pintura era sinónimo de plantar o cavalete à 

beira do regato e pouco mais, Abel Salazar deu-nos as primeiras imagens vividas do que é 

o dia a dia do povo: as carrejonas foram as carrejonas mesmo, a dureza traduziu-se em 

dureza
177

 

 

 Também na revista Vértice, Pomar salienta a originalidade e o realismo 

com que Abel Salazar representa o povo, relativamente aos seus contemporâneos. 

Para Abel Salazar o povo não era modelo, que é suscetível de ser trocado por outro: era a 

verdade que tinha de ser dita, não importa como, e por todos os meios, era a palavra de 

ordem nascida do contacto com a vida despida de mistificações. Eis o que o faz distanciar-

se realmente da toada geral portuguesa do tempo em que viveu, para colocar como 

anunciador do encontro e da identificação com o povo, característica fundamental da 

jovem Pintura.
178
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No artigo A Tendência para um Novo Realismo Entre os Novos Pintores 
179

, 

Júlio Pomar reforça a diferença que existia entre Abel Salazar e os artistas da sua época, 

considerando a sua obra percursora da moderna tendência para um realismo social, 

apresentando o povo não apenas como meras personagens da sua pintura, mas como 

fautor da história.
180

  

A figura humana, sobretudo a figura feminina, é um elemento constante na sua 

pintura. Na sua obra eternizou a mulher trabalhadora, como a carrejona, a leiteira, a 

carvoeira, mas também a mulher burguesa e a mulher parisiense e a vida de cabaret dos 

anos 30. 

Por representar esta dualidade de classes sociais, foi criticado por Álvaro Cunhal
 

e por teóricos marxistas ortodoxos. Jorge Domingues escreveu na Esfera que na sua 

pintura não aparecia o fator combate, nem uma expressão proletária, considerando-a 

uma arte com intensões sociais comoventes mas que não irrita nem revolta, onde a 

emoção estética se sobrepõe ao realismo documental.
181

 

Relativamente às posições extremadas que se foram tomando no neorrealismo, 

quanto à questão da forma versus conteúdo, pensamos que Júlio Pomar aproveitou para 

fazer a seguinte crítica, anos mais tarde, referindo-se à pintura de Abel Salazar e à 

controvérsia que gerou neste sentido. 

Foram justamente aqueles que, honra lhes seja feita, têm arremetido contra o academismo 

viciento, os que, agora em nome de um outro academismo - afinal o mesmo virado do 

avesso- declararam solenemente o amadorismo de Abel Salazar.
182

 

 

A obra deste artista independente, que não tomou partido entre modernistas e 

académicos, não se limitou à pintura a óleo e à temática da figura humana. Foi 

paisagista, caricaturista, experimentou diversas técnicas, desde a aguarela à gravura 

(técnicas de ponta seca, monotípica e água-forte) e desenho espontâneo e expressivo. 

...Abel Salazar não punha nas suas pinturas, nos seus desenhos, na gravura (de que foi um 

dos poucos cultores do nosso tempo) intenções gratuitas, sem raiz ou projeções humanas; 
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cremos não ser difícil, ao observador objetivo, constatar a espontaneidade sincera e 

comovida das revelações que Abel Salazar ia confiando ao papel ou à tela.
183

 

 

As suas telas são, numa fase inicia, bastante coloridas, mas ao longo dos tempos 

passam a monocromáticas, tendencialmente em tons escuros.  

Deixou ainda as suas experiências na escultura, em cobre martelado (com pratos 

decorativos com figuras femininas, jarras e cinzeiros) e esculturas em barro ou gesso 

onde também retrata a figura da mulher. 

A obra plástica de Abel Salazar, não sendo a de um mestre nem a de um génio é no entanto 

uma das mais ricas e complexas manifestações que aos olhos dos portugueses foi dado a 

presenciar
184 
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1 PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS NA DÉCADA DE 40 
 

O neorrealismo foi-se apresentando, antes do início da década de 40, através de 

jornais e das revistas culturais e científicas.  

A importância destas publicações ligadas ao neorrealismo não se limitava à 

discussão teórica no campo das artes. Por elas, eram dadas a conhecer a obras dos 

artistas ligadas a este movimento, em Portugal, através de ilustrações que 

acompanhavam os textos. Desta forma, os artistas poderiam chegar a um público 

diferente, que não frequentava exposições, e assim divulgar o seu trabalho, como 

acontecia com a revista Vértice que publica várias ilustrações de Manuel Ribeiro de 

Pavia, Cipriano Dourado, Júlio Pomar, entre outros. 

No caso da página Arte, encontramos ilustrações de Júlio Pomar, Manuel Filipe, 

Victor Palla, Marcelino Vespeira, Nadir Afonso, Júlio Resende entre outros. 

Estes periódicos tinham um papel didático no campo das artes, divulgando a arte 

portuguesa e do mundo. Tomemos novamente o exemplo da revista Vértice, da página 

Arte, e do Mundo Literário: são aí publicados vários artigos sobre artistas 

internacionais, como os muralistas mexicanos (Orozco, Rivera e Siqueiros), sobre 

Picasso, Portinari, Milton da Costa, Rosseau, Jean Lurçat, Van Gogh, entre outros. Para 

além disto, o Mundo Literário desenha um percurso pela História de arte, na página 

História breve da Pintura, assinada por António Pedro. 

 

Embora O Sol Nascente e O Diabo não surgissem na década de 40, foram 

publicados vários artigos de reflexão sobre o neorrealismo onde se definiu a sua 

doutrina. Também a Seara Nova já existia nesta década, mas ao contrário de O Diabo e 

do Sol Nascente, continuou a ser publicada 

Foi no Sol Nascente que surgiu o nome Neorrealismo
185

. Quando a revista 

mudou a sua sede para Coimbra, Joaquim Namorado, Fernando Pinto Loureiro, Jofre 

Amaral Nogueira, Armando Bacelar e Fernando Sá Marta foram alguns dos intelectuais 

que formaram o núcleo conimbricense de militantes políticos e culturais que batizaram 

este movimento
186

. 
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Para estes intelectuais, o seu papel na vida pública deveria ser um papel 

interveniente e deveriam contribuir com as suas ferramentas, pois a literatura e a Arte 

deveriam participar e refletir no processo histórico
187

. 

…a nova geração só pode realmente sê-lo se colocar de parte as conceções estéticas do 

mundo liberal(…), se for capaz de transformar a grande parte da sua subjetividade em 

objetividade do dia seguinte , de fazer negação concreta e fecunda do mundo em que 

vive(…) a sua arte só pode ser útil, a arte que cria a Humanidade(…) não a arte que forma 

vultos literários, personalidades decorativas
188

 

 Joaquim Namorado batizou o movimento, no artigo Do neorromantismo: o 

sentido heroico da vida
189

 acrescentou o nome de neorromantismo, que teria como 

aquele uma base materialista e se caracterizaria por ser a expressão do imenso 

heroísmo, perspetiva que se ‗sonha‘; se constrói sobre os alicerces do real e se talha na 

conquista do futuro
190

. 

Publicado pela primeira vez em 1934, O Diabo - semanário de literatura e 

crítica
191

 foi encerrado pela Censura, no início da década de 40. Foram seus 

colaboradores Álvaro Cunhal, Aquilino Ribeiro, Alves Redol, Fernando Piteira Santos, 

Vitorino Nemésio, Mário Dionísio, Jorge Borges de Macedo, Bento de Jesus Caraça, 

João José Cochofel e Soeiro Pereira Gomes. A querela entre colaboradores da Presença 

e dO Diabo, quanto à questão da arte pela arte versus arte social, intensificou-se na 

última metade dos anos 30, até ao encerramento das duas publicações. O Diabo não 

dedicava as suas páginas exclusivamente à literatura e às outras artes, apesar de utilizar 

o subtítulo semanário de crítica literária e artística. Para além de contos, poemas, 

crónicas e críticas dedicadas às várias artes, existiam ainda artigos sobre a situação 

política, social e económica mundial, turismo, feminismo e artigos científicos. Foi 

encerrado pela censura graças às suas posições contestatárias face ao Estado Novo. 

A Seara Nova
192

, que já existia desde 1921, foi desde sempre uma revista 

dedicada à crítica, literatura e a artigos com fins pedagógicos e políticos. Quando, em 

1940, encerra O Diabo e Sol Nascente, que até então tinham sido as principais vozes 
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impulsionadoras do neorrealismo, a Seara Nova ganha um nomo dinamismo e passa a 

publicar cada vez mais artigos dedicados à doutrina cultural, abrangendo as áreas das 

artes plásticas, da literatura e da filosofia
193

.   

Mário Dionísio começa a publicar as Fichas, em fevereiro de 1942, que 

terminaram em julho de 43, com a Ficha 13-A. Nestes artigos sobre os novos autores e 

as suas obras, faz uma reflexão sobre o neorrealismo e o seu desenvolvimento na arte 

Portuguesa. Nelas, aborda a obra de escritores como Soeiro Pereira Gomes e o seu livro 

Esteiros (na primeira ficha), Jorge Amado, José Gomes Ferreira, Alves Redol (na Ficha 

5), Manuel da Fonseca, mas também sobre a importância da técnica na criação estética, 

defesa da arte moderna.
194

 

A crítica de artes plásticas fica a cargo de Adriano Gusmão, a partir de 1942. 

Para além dos artigos sobre as Exposições realizadas na SNBA, SPN, do Ateneu 

Comercial e no Casino do Estoril, escreveu sobre a vida e obra de mestres como 

Velásquez, sobre revistas de arte, museus, e sobre vários pintores como Eduardo Malta, 

Mário Augusto, Acácio Lima, Eduardo Lapa, Maria Keil, Barata Feyo, entre outros.
195

  

Entre 1941 e 1949, António Ferro dirige a revista Panorama, editada pelo S.P.N. 

/S.N.I., que dedicava grande parte do seu conteúdo às artes plásticas, mas continha 

também artigos dedicados às artes decorativas, à literatura, a personalidades, ao lazer e 

ao turismo. Salienta-se a qualidade do grafismo da revista, que contou com a 

colaboração de bons desenhadores como Bernardo Marques, Emmerico, Paulo, Ofélia, 

Anahory e Lapa. No que diz respeito aos conteúdos dos textos publicados, são de 

caráter magazinesco, excetuando algumas colaborações de maior importância como as 

de J. Osório de Oliveira, Reynaldo dos Santos, Reis Santos, Diogo de Macedo, João 

Couto.
196

 

A revista lançou várias iniciativas de relevo nestas áreas, tendo em conta a 

função cultural e propagandística do SPN/SNI. Foi assim com o intuito de mostrar a 

ação fomentadora do Estado Novo que, durante a década de 40, foram publicados vários 

artigos dedicados à pintura, escultura, desenho e arquitetura. No que diz respeito ao 

panorama artístico, a revista divulgava apenas as exposições e iniciativas promovidas 
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pelo S.P.N./S.N.I, ignorando outras como as Exposições Gerais de Artes Plásticas, a 

exposição Surrealista de 1949 e outras que se mostrassem contestatárias ao regime e não 

seguissem os ditames deste
197

. 

Na primavera de 1942, António Pedro surge-nos como editor de uma nova 

revista Variante, publicada em Lisboa, pela Editorial Inquérito. A revista convidava 

todos os artistas e críticos que sejam contemporâneos do seu tempo. O seu primeiro 

número foi criado sob o signo do Inconformismo e da Fantasia, enquanto o segundo 

tinha como tema o Mau gosto e a Ironia. O terceiro e quarto números não chegaram a 

ser publicados
198

. A revista destacou-se também pela qualidade da paginação, que 

estava a cargo de António Pedro, e pela contribuição literária de Adolfo Casais 

Monteiro, Carlos Queirós, Delfim Santos, Ruy Cinatti, Vitorino Nemésio, Myron 

Malkiel-Jirmounsky e Giuseppe Ungaretti, com um estudo sobre a pintura de António 

Pedro.
199

 Publica também reproduções de pinturas e desenhos de Francisco Franco, 

Diogo Macedo, Sarah Afonso, Mário Eloy e Maria Keil, por exemplo.  

De novembro de 1946 até setembro de 1947 é publicado o quinzenário 

Horizonte, Jornal das Artes, que pretendia estar sempre à beira dos problemas que se 

agitam na arte, (…) criar uma unidade entre os artistas e dar-lhes um jornal onde se 

defendam e esse esclareçam. Este quinzenário revelou simpatia pelo movimento 

neorrealista, manifestada no número duplo 11-12, publicado na primeira quinzena de 

junho, que foi dedicado à 2ª exposição Geral de artes plásticas. Colaboraram nesta 

publicação A. Conceição Silva, M.Bentes, Dórdio Gomes, Fernando Lanhas, Cândido 

Costa Pinto, Ernesto de Sousa, Júlio Pomar e, de forma mais assídua, António Pedro, 

José Augusto França e L.F Rebelo
200

. 

 Ainda em 1946, retomou-se a publicação da Portucale - Revista ilustrada de 

cultura literária, scientífica e artística, que inicia uma nova série. Pretende dar a 

conhecer o panorama de todas as correntes sadias que sulcam o pensamento humano, e 

de todas as atividades do espírito, como as humanidades clássicas e modernas; as 

ciências experimentais, e técnicas; o mundo da natureza e o mundo homem; o papel 

social da ciência. Conta com a participação de Abel Salazar, Adolfo Casais Monteiro, 
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António Sérgio, Aquilino Ribeiro, Carlos de Oliveira, Jorge de Sena, Papiniano Carlos, 

António de Sousa, Castelo Branco Chaves, Fernando Guedes, José-Augusto França, 

José Fernandes Fafe, Júlio Pomar ou Mário Dionísio
201

. 

Na década de 40 nasceu outra publicação ligada ao movimento neorrealista. A 

Vértice Revista Portuguesa de Cultura
202

 foi lançada em Coimbra, em maio de 1942 e a 

sua publicação prolongou-se até 1986. O seu papel de relevo no panorama cultural 

português, assumindo uma postura de resistência e oposição a ditadura, é incontestável. 

Por isso, sofreu represálias da Censura e assistiu à perseguição política dos seus 

membros de redação, para além das dificuldades económicas com que muitas 

publicações também se confrontavam.
203

 

  Nela colaboraram artistas e intelectuais de diversas tendências estéticas e 

doutrinárias e nela se desenrolaram várias polémicas literárias e ideológicas. Deu voz 

aos autores que definiram e construíram a estética neorrealista, como Carlos de Oliveira, 

Joaquim Namorado, Mário Dionísio, Manuel Campos Lima ou Eduardo Lourenço. Os 

seus conteúdos abordavam vários temas como literatura, teatro, cinema, arquitetura, 

pintura, escultura e arquitetura. 

Apesar da curta duração da revista, há que destacar também a revista Mundo 

Literário- Semanário de crítica e informação literária, científica e artística. O primeiro 

número foi publicado a 11 maio 1946 e o último (nº53) foi publicado no dia 1 de maio 

de 1948. Jaime Cortesão, Casimiro e Adolfo Casais Monteiro dirigiram a revista com 

simpatias neorrealistas. Contou com a colaboração de João José Cochofel, António 

Ramos de Almeida, Alexandre O’Neill, Álvaro Salema, Alves Redol, António Sérgio, 

Aquilino Ribeiro, Branquinho da Fonseca, Eugénio de Andrade, João Gaspar Simões, 

Jorge de Sena, José Blanc Portugal, José Régio, Júlio Pomar, Mário Dionísio e António 

Pedro. Os textos foram acompanhados de ilustrações de Picaso, Miró, Cícero Dias, 

Portinari, Bernardo Marques, Dordio Gomes, Milton da Costa, Mário Eloy, Júlio 

Pomar, Fernando Lanhas, entre outros. 
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2 OS ARTIGOS DE JÚLIO POMAR NA IMPRENSA NA 

DÉCADA DE 40
204

 
 

Júlio Pomar marcou o panorama artístico português através da sua pintura, mas 

também da sua escrita, onde faz uma reflexão sobre a sua obra, e sobre a arte em geral.  

O vasto conjunto de colaborações em publicações periódicas manifesta-se 

através de textos, entrevistas, depoimentos, ensaios, no campo da teoria estética e da 

poesia, assim como na ilustração. A participação de Pomar no campo da escrita foi 

frequente, criando pontes entre campos criativos distintos como o literário e o plástico, 

através da ilustração em inúmeros livros e revistas. 

Começou a sua formação na Escola António Arroio, por onde também passaram 

Marcelino Vespeira, Mário Cesariny de Vasconcelos, Fernando de Azevedo, Pedro 

Oom, José Gomes Pereira e Artur Cruzeiro Seixas. Em 1942, entra na Escola Superior 

de Belas Artes de Lisboa.   

O seu primeiro contributo foi no jornal cultural Horizonte, com o artigo Da 

Necessidade de Uma Exposição de Arte Moderna
205

, quando tinha apenas 16 anos. Nele 

aborda a necessidade de se criar um salão isento de partidarismo, aberto a todos os 

artistas de alma jovem que tragam uma mensagem relevante e denuncia as entidades 

encarregadas de mexer os cordelinhos da Arte nacional que se comprazem a uma 

atividade limitada e condicionada. Aí se encontrariam novos pontos de partida e se 

daria voz a artistas que até então teriam permanecido ignorados. 

Pomar considera que o meio cultural nacional está preso ao passado, 

contentando-se com passadismos estéreis, onde predomina um gosto decorativo 

burguês. Assim, era necessário dar voz àqueles que exprimissem os anseios dos homens 

de hoje, de reuni-los, de colaborar com eles e mostrá-los ao público, para que o seu 

trabalho trouxesse frutos para a sociedade. 

Em abril de 1945, colabora com o jornal A Tarde, onde passa a dirigir o 

suplemento Arte desse mesmo jornal, entre 9 de junho e 20 de outubro. Nesse 

suplemento escreve sobre o panorama artístico português e também sobre a pintura 
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internacional em artigos sobre Portinari, Van Gogh, Jack Levine, Thomas Benton e 

sobre a pintura dos muralistas mexicanos.  

Num dos seus artigos - Pintura e Realidade – fala da posição que o artista deve 

ter relativamente à sua realidade e à arte. Deve ser crítico, privilegiar os valores e 

repensar o papel do homem face ao mundo e ciar algo útil ao presente, pois o seu 

trabalho deve submeter-se às exigências da condição humana
206

.  

É também neste ano que Júlio Pomar se junta às Juventudes Comunistas e fará 

parte no ano seguinte do MUD Juvenil.  

Na sequência da Exposição Geral de Artes Plásticas de 1945, em Lisboa, Pomar 

escreve na revista Vértice, o Caminho da pintura
207

. Traçando uma breve história crítica 

da pintura moderna, desde o impressionismo ao surrealismo, defende uma arte de 

intervenção social. Faz a relação entre pintura e realidade, abordando também a questão 

do aparecimento da fotografia, que inevitavelmente conduz ao afastamento da pintura 

fiel, documental e naturalista da realidade e que se explora nos novos caminhos dos 

movimentos impressionistas, cubistas, dadaístas. No contexto da arte abstrata, Pomar 

considera ainda que a arte perigará se continuar a olhar beatamente o seu umbigo. 

Considera que fazer ou ver pintura, está longe de ser um mero ato recreativo, pois é tão 

necessária ao homem como a linguagem. O artista exprime e realiza (…) as reações e 

aspirações dos homens e torna a realidade inteligível. 

Serve-se da palavra Amedée Ozenfant para a explicar o que entende ser as 

obrigações do artista: pintar para todos, expressar-se da forma mais universal possível, 

sem recorrer a alusões ou símbolos que sejam obscuros para os não iniciados.  

A pintura não pode retroceder pelo caminho andado, não pode desperdiçar as conquistas 

feitas sob pena de um retrocesso da técnica – e o seu movimento negar-se ia a si mesmo. 

As necessidades novas não se opõem instrumentos velhos – ou elas não seriam satisfeitas. 

O pintor não fecha mais os olhos diante a realidade. O que não quer dizer que a imite, isto 

é, que localize nela o seu ideal de perfeição. Tem consciência de que é possível transformá-

la [...]. A sua ansiedade não se dirige à harmonia entre formas belas destituídas de 

significado, mas à construção do que deve possuir um sentido profundo – desceu à rua, 

misturou-se à multidão. E se repõe como fulcro da sua arte, da sua vida, o homem e a 

realidade, fá-lo porque os antigos ritos não o prendem: tem em fim uma missão a 

cumprir.
208
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No ano de 1946, escreve vários artigos para o Mundo Literário. Em três artigos 

intitulados Vinte anos depois, aborda a obra de três pintores consagrados. No primeiro, 

publicado a 15 de junho, critica a obra de Dórdio Gomes
209

, seguindo para a obra de 

António Soares
210

 e terminando na obra de Tom (Thomás de Melo)
211

.. 

  Em julho, escreve o artigo Em Torno de Picasso – Picasso Não Desconcerta
212

 

sobre Guernica, de Picasso e como o trágico bombardeamento daquela cidade e a guerra 

civil de Espanha influenciaram a obra do artista.  

No artigo publicado a 31 de agosto Viagem à Volta de uma Caixa de 

Bolachas
213

, crítica o panorama artístico português, comparando a arte representada nos 

Salões da primavera e do outono do SNBA às ilustrações das caixas de bolachas. 

Em 1946 escreve, Arte e as Classes Trabalhadoras
214

, que fala da distância que 

existe entre a arte e as classes trabalhadoras, pois esta é para o homem comum algo 

incompreensível, que não faz parte do seu universo. O autor defende que isto se deve a 

que arte tinha sido historicamente um produto exclusivo das classes privilegiadas, fruto 

de e para um meio. Para que a arte refletisse o momento histórico e acompanhasse a 

vida das sociedades, evoluindo com elas, teria de se aproximar de todas as classes 

trabalhadoras e deixar de ser um produto exclusivo de algumas. Deveria estar aliada aos 

trabalhadores, identificando-se temática e formalmente com as questões imediatas do 

povo (...) falar na língua do povo de tudo quanto ao povo diga respeito. 

A procura de uma ligação entre a arte e o povo traduz-se no artigo de Pomar, 

Divulgando I - O que é o desenho?
215

 quando se dirige a este, numa linguagem 

acessível, tentando explicar os princípios fundamentais do desenho:  

Quando vamos comprar uma gravata e dizemos que o seu desenho nos agrada, de certeza 

que não procuramos saber o que ele representa: não nos interessa, nem procuramos lá ver 

varizes, pernas ou lábios. Nunca pomos a nós próprios a questão. Agrada? É bonito? É 
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feio? – e andou. Ora, leitor amigo, agarra na tua gravata e pensa lá bem porque é que o 

seu desenho te agrada. Por que da combinação das suas linhas, sejam retas ou curvas ou 

de milhentos tipos, resulta uma harmonia, harmonia para a qual concorrem apenas a 

ordenação e a qualidade das linhas, isto é, as várias relações existentes entre elas.
216

 

Em dezembro de 1946, Pomar escreve Escola de Paris e a França Viva, na 

revista Vértice, em que explica como toda a arte da Escola de Paris é um produto típico 

das condições particulares do momento histórico, na medida em que associa as 

correntes artísticas aos principais momentos históricos. 

Pomar recebe a encomenda dos murais do Cinema Batalha, que causaram 

bastante controvérsia, pela técnica, cor e composição. Num artigo do Mundo literário, 

Um escândalo artístico
217

, reúnem-se as opiniões favoráveis de Guilherme Camarinha, 

António Cruz, Américo Braga, Augusto Gomes e Reis Teixeira, à obra de Pomar.  

No artigo da Seara Nova, O pintor e o presente, Pomar reflete sobre a pintura 

mural em Portugal. Considera que, apesar da defesa deste tipo de pintura pelos 

neorrealistas como sendo a pintura da sociedade futura, as que se realizavam em 

Portugal não se identificavam com aquela arte francamente popular, esclarecedora e 

construtiva para qual a razão nos norteia, pois assume um caráter essencialmente 

decorativo. Para Pomar e para os neorrealistas, esta forma de pintura era um veículo 

ideal de aproximação da pintura ao povo e neste artigo chega mesmo a sugerir novos 

espaços plausíveis para a sua execução como, clubes desportivos, sociedades 

recreativas, organizações populares congéneres. Mas não só da pintura mural vive esta 

aproximação. Pomar aponta também a gravura como um meio acessível, barato, de 

reprodução, que oferece possibilidades técnicas, através das quais se podem criar obras 

bem significativas daquele tempo. 

Realismo e ação
218

 é publicado no Mundo literário, em abril do mesmo ano, 

onde aborda a problemática da ligação entre teoria e prática, para todos os artistas de 

todas as correntes: na base da definição de novo realismo está a sua indissolubilidade 

da ação, o intervir na condução dos destinos do homem, e o que diferencia esta corrente 

das outras é a consciência do significado do nosso tempo, das forças materiais e 

ideológicas que nele entrechocam, dos meios que permitirão superar a situação 

presente. Considera necessária uma teoria que não viva à margem da prática, antes 
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dela se alimente e a conduza; um saber estar alerta perante si mesmo e perante os 

acontecimentos, não tolerando os seus domínios, mas dominando-os.  

Na Vértice são publicados dois artigos: Abel Salazar, artista
219

 e Arte e 

Juventude
220

. No primeiro artigo fala-nos na relevância da obra deste artista e vê-a como 

uma arma ao serviço das forças, uma obra exemplar pela sua proximidade com a vida e 

da luta do povo.  

Em outubro de 1947, a Seara Nova publica Introdução a um Estudo sobre a 

Escola de Paris
221

, que Pomar escreve depois de estar preso em Caxias, onde faz uma 

reflexão sobre o percurso do novo humanismo: A luta desenrolou-se fundamentalmente 

em extensão. E desenrolou-se em vertigem, cada dia fazendo surgir novos campo onde 

era necessário intervir. No entanto, aproveita para chamar a atenção a alguns bezerros 

de ouro que infestam o meio do neorrealismo. Condena ainda as visões simplistas da 

realidade que advêm de uma análise simplista da realidade, e que conduzem a uma 

crítica panfletária do pró e do contra. No campo da arte moderna, estas visões 

simplistas e limitadas conduzem a conceitos erróneos, pelos quais ou se salienta apenas 

o seu interesse do ponto de vista das aquisições técnicas, ou se lhe enfia a carapuça de 

arte-passatempo.”  

Como se pode constatar na tabela, foram publicados poucos artigos de Pomar em 

1948.  

A Seara Nova publicou a palestra lida na inauguração da exposição póstuma de 

Abel Salazar no Salão Silva Porto - Na Abertura da Exposição Póstuma de Abel 

Salazar
222

 - onde critica o panorama artístico português: não têm sido, nem vão, 

propícios à pintura os ventos portugueses. Não têm sido propícios às tarefas dos 

artistas, como não têm sido às de qualquer outro trabalhador intelectual. É morno o 

panorama da nossa pintura (...) feita de grupinhos fechados e de cenáculos de trazer 

por casa. Elogia a obra plástica de Abel Salazar, e a sua abertura aos problemas da 

vida, que trouxe à arte contemporânea o povo. 
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Em abril, também na Seara Nova, faz uma crítica ao ensaio de Mário Dionísio 

sobre a obra de Van Gogh. Servindo-se da obra deste pintor, alerta novamente para essa 

necessidade de ligação do artista à realidade e aos problemas do povo, quando sobre ele 

diz que no tempo em que o homem mais tendia a fechar-se na concha mais ao seu 

alcance, a bastar-se a si próprio, a afastar-se do mundo real: o amor do homem e do 

mundo, a solidariedade humana, no seu sentido mais lato, que não se limita apenas a 

fixar imagens que a traduzam, mas se continua em palavras e ações, num todo 

indissolúvel. 

A partir de 1949, os seus artigos são publicados com maior frequência na revista 

Vértice. Escreve sobre a faiança de Jorge Barradas, sobre Júlio Resende, artigos sobre a 

pintura inglesa, a arte francesa e latino-americana, com uma entrevista a Leopoldo 

Mendez, e um artigo sobre José Clemente Orozco. No artigo Uma Tempestade Num 

Copo de Água, ou Talvez Não
223

faz a crítica da exposição do Salão de primavera da 

SNBA.  

Escreve ainda para a revista Portucale Pequena Nota Sobre Fundo e 

Forma
224

,onde levanta a questão da forma e conteúdo e do perigo da sua dissociação, 

pois considera que numa obra de arte, fundo e forma são inseparáveis. Para as vozes 

mais radicais do neorrealismo, recorda que não há «altas intenções» metidas em 

«formas pobres», nem pelo contrário «formas ricas» vestindo «pobres intenções», e que 

a obra de arte jamais se limita a dar-nos uma visão limitada ou parcial dos seus 

problemas, antes se revela constantemente aberta, prenhe de sugestões. Usa o exemplo 

da obra de Lima de Freitas, considerando-o uma artista de uma atitude lúcida, cujo 

trabalho revela uma invenção constante, com uma atração violenta pela análise, não 

hesitando em correr os riscos do expressionismo levado às últimas consequências. 

Entre 1948 e 1952, Pomar continua as suas pesquisas artísticas em trabalhos de 

ilustração, cerâmica e decoração em obras arquitetónicas e escreve sobre este tema em 

1952, na Vértice, nos artigos A Arquitetura Portuguesa, e Cerâmica e Edificações.
225
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Em 1950 fará a primeira viagem a Madrid e, em 1953, juntamente com Cipriano 

Dourado e Rogério Ribeiro, parte numa campanha de trabalho plástico e literário pelos 

arrozais do Ribatejo, promovida por Alves Redol que ficaram conhecidas pelas jornadas 

do «Ciclo do Arroz». Os artistas puderam experimentar a dura realidade do trabalho nos 

arrozais do Ribatejo.  

A pintura de Pomar ganha maior rigidez, uma forma mais realista e 

antiexpressiva, procurando acima de tudo uma representação da verdade integral da 

realidade. Julio Pomar fala sobre esta experiência numa entrevista a Alexandre Melo, na 

Revista Arte Ibérica
226

 

Vemos aqui a presença do pintor muito mais neutralizada, o quadro a abeirar-se de um 

realismo fotográfico. Nele houve, voluntariamente, a adoção de uma linguagem a que na 

altura chamaríamos objetiva. A proximidade da fotografia (de resto foram utilizados 

documentos fotográficos) é muito grande. No entanto, sob a pretensa objetividade da 

representação, há uma arquitetura íntima, um jogo de formas nítidas que não anda longe 

de certas marcas futuras da minha pintura, a atração pela obra de Piero della Francesca 

parece já lá estar. 

Mas é também no início da década de 50 que se assiste ao declínio do 

neorrealismo, à medida que o contexto artístico nacional se alterava. Surgem novos 

salões coletivos, desde 1956, terminam as Exposições Gerais com uma edição de 

retrospetiva e ainda de afirmação do neorrealismo. Com uma nova geração de artistas já 

distanciada das confrontações do imediato pós-guerra, nascem novas manifestações 

artísticas. A ação da Fundação Calouste Gulbenkian também influencia este processo, 

abrindo espaços alternativos aos do poder oficial, com a atribuição de bolsas de estudo 

no estrangeiro e em Portugal aos artistas portugueses.  
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3. ANÁLISE DA PÁGINA ARTE 
 

3.1 BREVE HISTÓRIA E POSICIONAMENTO IDEOLÓGICO DO 

JORNAL A TARDE 

 

O jornal A Tarde foi um jornal vespertino publicado em 1945 pelo Jornal de 

Notícias. Conseguimos consultar exemplares deste vespertino na Biblioteca Pública 

Municipal do Porto e na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Na primeira, 

encontramos exemplares desde janeiro (quando se iniciou a sua publicação) até ao mês 

de outubro. 

A página ARTE não surgiu imediatamente com a primeira publicação do jornal A 

Tarde. Pelas publicações que consultamos, constatamos que a primeira nota sobre arte 

surge no dia 14 de janeiro de 1945, noticiando uma exposição de Beatriz Ribeiro no 

Salão Fantasia. Durante os primeiros três meses é esse tipo de abordagem que 

caracteriza os artigos sobre arte neste jornal. São geralmente pequenas notícias 

alertando o leitor para as exposições realizadas na cidade, geralmente sem preocupações 

críticas. Gradualmente estas notícias começam a surgir sob o título ARTE e a ganhar 

mais corpo de texto, mas continuam a focar-se nas exposições que decorrem geralmente 

na cidade do Porto. Os locais mais apontados para estas exposições são o Salão Silva 

Porto, Salão Fantasia e Salão Portugália.  

 Descobrimos, pontualmente, alguns artigos dedicados à arquitetura e urbanismo. 

Destacam-se os artigos que surgem no dia 20 de janeiro – Casas económicas – sobre a 

urbanização da Areosa e, a 25 de abril - A arquitetura de hoje defendida por um grupo 

de arquitetos modernos, e Conferências ―Quatro palavras sôbre urbanização‖, pelo 

arquiteto Raúl Lino. 

A partir de 15 de março surge a página Das Artes Das Letras, onde se começam 

a destacar artigos com maior relevância sobre a arte. Destacamos o artigo de Júlio 

Pomar - Exposição de arte Moderna – publicado em 12 de abril de 1945 e, no dia 26 do 

mesmo mês, o artigo Júlio Resende expõe na ―Portugália‖ as suas aguarelas sôbre 

motivos do Porto.  

 Esta página continua a ser publicada, geralmente à sexta- feira, mas será apenas 

no mês de junho que se publicará a página ARTE, essa exclusivamente dedicada à arte. 
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3.2. METODOLOGIA PARA A ANÁLISE DO SUPLEMENTO ARTE 

DO JORNAL A TARDE 

 

Ao consultarmos a página ARTE constatamos que os artigos que nela se 

publicavam abordavam as várias disciplinas do campo artístico, mas que tinham em 

comum uma preocupação humanista e estavam ligados aos princípios defendidos pelo 

neorrealismo.  

Começamos por registar todos os artigos publicados, aos quais conseguimos 

aceder, organizando segundo a data de publicação, número da página, titulo, autor, 

citações e ilustrações. A informação está organizada numa tabela que remetemos para o 

Anexo documental. 

Após uma leitura geral, tentamos perceber se cada página teria um tema 

implícito, ou como se relacionavam os diferentes artigos. 

Começamos por analisar os artigos um a um seguindo os seguintes parâmetros: 

 Indicar a ideia principal do artigo e compreender a razão da seleção deste para 

integrar a página 

 Identificar, dentro do tema em questão, o que é afirmado sobre a arte 

 Identificar o que é referido ou considerado particularmente importante 

Compreender o contexto nacional (artístico e sociopolítico) 

 Compreender o contexto internacional (artístico e sociopolítico) 

Mais uma vez organizamos tabelas com esta informação, que podem ser consultadas 

no Anexo documental. A preceder as tabelas encontra-se uma imagem da página e dos 

textos, para que a informação possa ser confrontada.  

Esta análise permitiu não só uma melhor compreensão dos artigos, mas também 

estabelecer algumas relações entre eles.  

A etapa seguinte desta análise consistiu em juntar os artigos, por número da página e 

tentar compreender se existia uma ligação entre ele. Finalmente, elaborou-se a 

conclusão. 
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3.3 ANÁLISE POR PÁGINA 

 

Arte nº1  09-06-1945  

 

A primeira página ARTE no Jornal A tarde traz-nos dois artigos dedicados à 

crítica de arte: um sobre a exposição de Manuel Filipe, nos Fenianos, outro A propósito 

da Exposição independente, em Lisboa, de Júlio Pomar. Arco assina o artigo - Escala 

humana. 

 

A página começa com uma citação de Ozenfant
227

 da qual não temos informação acerca 

da sua origem: 

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. 

 

Esta citação vem anunciar um tema recorrente que será discutido na página Arte 

e, de certa forma, presente nos artigos publicados no primeiro número. Fala-nos das 

necessidades intrínsecas do artista e da sociedade e como estas afetam, acima de tudo, a 

criação artística.  

No artigo de Victor Palla - Manuel Filipe expõe nos Fenianos – está também 

presente esta ideia. Antes de falar sobre a obra do pintor Victor Palla, explica-nos que a 

arte não é órfã. Não surge espontaneamente nos museus e salas de exposição. Está 

inserida num contexto. O artista também tem o compromisso de falar a verdade nas suas 

obras. 

Por isso, quando a crítica se limita a uma análise presa a modismos, propagandas 

romanceadas ou a escalas de valores, limita o verdadeiro valor da arte.  

…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”
228

 

  

Victor Palla denuncia o estado da arte e da crítica em Portugal, através da crítica à 

exposição de Manuel Filipe, nos Fenianos.  
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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.
229

 

 

Apresenta-nos um artista que, segundo ele, consegue balançar a qualidade 

formal com uma mensagem de verdade que interessa a todos os homens. Para o autor, 

na obra de Manuel Filipe não falta organização pictórica; nem profundidade, nem 

sequer originalidade. 

 

Também no artigo A propósito da exposição independente em Lisboa se faz a 

crítica à crítica. O autor considera que a crítica de arte em Portugal e o papel dos jovens 

artistas deve mudar para também 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 à nova geração para mudar este paradigma. 

No seu artigo Arco (Rui Pimentel) fala-nos da urgência de uma arte que 

considere as necessidades intrínsecas do homem, por isso propõe a criação de uma 

Escala Humana – lugar geométrico de todos os estudos, pesquizas e criações; fulcro 

de toda a atividade humana. 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. 

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

depende do tempo e das condições estritamente humanas…‖
230

 

 

 Não implica que, pelo uso de uma nova unidade, a arte se sistematize em 

equações matemáticas. Pelo contrário, ganha sentido transmitindo as necessidades 

permanentes do homem e da sociedade, de que Ozenfant nos fala. 
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Arte nº2  16-06-1945  

 

 

Neste número, encontramos dois artigos que levantam uma questão pertinente do 

neorrealismo – a necessidade de uma arte útil. Júlio Pomar escreve o artigo Nota sobre 

a arte útil e Alfredo Angelo, A arquitetura de hoje tem que ser uma arquitetura viva. 

Voltando a Ozenfant, esta página fala-nos novamente de necessidades do homem, desta 

vez na arte e na arquitetura. 

Para Júlio Pomar, 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 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 

papeis. A ciência apoia-se na observação direta da realidade
231

 

 

No que diz respeito à arquitetura, Alfredo Ângelo defende no seu artigo 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 à 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).   

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.
232

 

 

Num momento histórico em que se vive uma crise habitacional, em que é 

preciso reconstruir cidades arrasadas pela guerra, é preciso pensar também em 

restruturar o ensino da arquitetura. 

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

com consciência do seu primeiro dever -o de servir-, surgiu uma arquitetura com 

características universais e representação isenta de mistificações, que passamos a chamar 

arquitetura viva, com espírito técnico e social definido, essencialmente humana.
233

 

      

                                                 
231

POMAR, Júlio - Nota sobre a arte útil, In A Tarde, Supl. «Arte». Nº 2. Porto: Tipografia do Jornal de 

Notícias, 16 de junho de 1945. pp. 3 e 6. 
232

 ÂNGELO, Alfredo - A arquitetura de hoje tem que ser uma arquitetura viva, In A Tarde, Supl. 

«Arte». Nº 2. Porto: Tipografia do Jornal de Notícias, 16 de junho de 1945. pp. 3 e 6. 
233

 Ibidem 

 



71 

 

Arte nº3  23-06-1945   

 

No primeiro número da Arte escreveu-se sobre a exposição de Manuel Filipe. 

Neste número, Júlio Pomar entrevista o artista, como testemunha o artigo Diálogo breve 

com Manuel Filipe. Nesta entrevista, os dois artistas falam do panorama da pintura em 

Portugal e como entendem que se deve manifestar o neorrealismo na pintura.     

Para Manuel Filipe é importante representar todos os aspetos da realidade, 

mesmo que sejam desagradáveis. Sobre os artistas que se preocupam em representar 

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

intrínseca de representar a verdade do momento e de 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.
234

 

  

Sobre a crise que a pintura atravessa no momento, Manuel Filipe e Júlio Pomar 

consideram que a pintura de cavalete é limitada para os fins que os pintores 

neorrealistas pretendem atingir. 

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.  
235

 

 

O outro artigo - Lisboa - A Exposição Independente no I.S.T - é de Fernando 

José Francisco, que faz a crítica 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. 
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Ressalvando a importância da comunicação do artista com o observador 

publicou-se nesta página uma citação de Elie Faure  

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 dêles 

tomou   

A arte é um processo de comunhão e de entrega entre o artista e as outras 

pessoas. O artista e os homens não podem viver alienados desta dialética. 

  

Arte nº4  30-06-1945  

 

 

Os dois artigos publicados no quarto número da página Arte levantam o 

problema da legibilidade da obra e da sua importância para a comunicabilidade com o 

público. 

Em Guernica ou o problema da legibilidade 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. Utiliza 

a pintura de Picasso para exemplificar esse ponto 

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

dêles se espera. Problema posto ao espírito, não aos sentidos.
236

  

…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 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.
237

 

  Já Mário Cesariny de Vasconcelos, no seu artigo O artista e o público, reforça a 

importância da legibilidade da obra para a comunicação com o público. 

O artista não pode esquecer esta relação pois ao afastá-lo do seu processo 

criativo está a afastá-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. 
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Toda a questão está pois, não em dizer ao público: mas sim em encontrar os temas, que 

forçosamente existem do campo comum de interêsses: ineteresse 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 quizer.
238

 

 

Cabe ao artista decifrar a forma ideal de se aproximar do público para dar 

sentido à obra.  

Usa o exemplo da geração de 70 para ilustrar como estes artistas conseguiram 

alcançar uma linguagem legível, recebendo assim o reconhecimento pela sua obra. 

  
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... 
239

 

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.
240

 

Levanta-se com estes dois artigos a questão de uma arte útil que, perdendo a 

legibilidade e a capacidade de comunicar, perde o sentido. 

 

Arte nº5  07-07-1945  

 

Apesar de abordarem temas distintos, os artigos de Aníbal Alcino e de Fernando 

José Francisco apelam à ação do arquiteto e do pintor para criar uma nova realidade 

mais verdadeira e mais humanista. Quer a pintura, quer a arquitetura são armas de 

libertação do homem e os seus agentes devem ser intervenientes.  

Segundo Fernando José, no artigo Sobre a pintura portuguesa, esconde-se por 

detrás de uma máscara que reflete outras realidades diferentes da nossa e, por isso, a 

pintura portuguesa não tem identidade; os pintores têm-nos mentido. A pintura deve ser 

uma arma ofensiva que lute contra absolutismos estéticos e ideológicos. 

 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 invetiva 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 
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meios para a continuar que a determinaram, no tempo e no espaço, tem apodrecido entre 

nós...
241

 

Uma arte que não dialoga, que não reflete a realidade dos seus interlocutores 

imediatos, não transmite e, segundo o autor, a culpa não pode ser apenas do público. Os 

pintores têm que procurar “os meios” necessários para fortalecerem a pintura. 

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.
242

 

Aníbal Alcino aborda a questão da comunicação da obra no artigo a Arte que 

transmite e arte que não transmite. Partindo de um exemplo possível de uma conversa 

de café, neste caso no extinto café Rialto do Porto, o autor mostra como existem 

preconceitos na valorização das obras. Uma obra de arte não se pode limitar ao aspeto 

narrativo, não vale só, nem deve ser valorizada apenas pelas suas características 

formais. 

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
243

 

 

  O valor da obra advém de uma excelente expressão plástica e conceção 

ideológica. Recorre à obra de Orozco e Siqueiros para fazer um paralelismo 

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
244

 

 Alfredo Ângelo assina o artigo A arquitetura de hoje tem que ser uma 

arquitetura viva - A crise da habitação, que se debruça sobre a falta de habitação com 

condições dignas  

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, caracter, porque só as conhecem através da 

indigência artista que lhes adorna os salões.
245
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 Mais uma vez se trata das necessidades básicas do homem e, 

consequentemente, da sociedade e das cidades. Alfredo Ângelo diz que 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.   

…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.
246

 

Só com trabalho coletivo, e um papel interveniente, se consegue resolver de 

forma eficaz a crise da Habitação e conseguir, segundo o autor, conceber a mais bela 

obra de arquitetura. 

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

condições humanas…
247

 

 A citação de Malraux
248

 publicada nesta página vem ao encontro deste apelo 

ao trabalho coletivo para, em sociedade, se atingir um mundo melhor: 

O individuo opõe-se à coletividade mas alimenta-se dela, e importa bem menos saber a que 

se opõe êle, do que se alimenta. 

 

 

Arte nº6  14-07-1945  

 

Este número da página Arte apoia-se sobretudo nas citações de artistas de outras 

realidades. No entanto, as preocupações humanistas destes autores adequam-se ao 

ideário desta página. 

Em A casa dos homens, Le Corbusier parece confirmar, com esta citação, o artigo 

publicado no número anterior desta página, no que diz respeito ao aproveitamento das 

novas tecnologias na construção de uma nova arquitetura. Para melhor servir o homem, 

o arquitetura deve estudá-lo e às novas tecnologias para responder às necessidades do 
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homem, da sociedade e do seu tempo. Tal como a arquitetura, também as artes plásticas 

necessitam de estar atentas a estas necessidades, segundo os neorrealistas. Para 

responder às novas necessidades que a sociedade do pós-guerra exige é necessária uma 

nova atitude. 

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. 

O arquiteto tem que estar atento e estudar com profundidade estas novas 

condicionantes 

…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 assiduo com o mundo da industria, mão de obra, matéria e 

organização, etc... 

As citações de Jack Levine e de Diego Rivera também implicam preocupações 

humanistas e defendem que a arte e o artista têm uma função a cumprir na sociedade, 

através do seu trabalho.
249

 

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, enquanto Diego 

Rivera (Arte ativa) defende que 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. 

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 

Jack Levine 

Defendendo a liberdade de criação, não pretendemos de nenhum modo justificar o 

indifernecismo 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. 

Diego Rivera, A arte ativa 

Foi escolhida ainda uma citação de Fernand Léger
250

 que fala do conceito do 

Belo.  

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

termina na arrumação dos objetos mais usuais, domina o mundo.(…) A inquietação do 

belo está em tudo 

                                                 
249

 Não existe informação sobre a origem destas citações 
250

 Não existe informação sobre a origem desta citação 



77 

 

Fernand Léger O Belo e o homem comum 

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

presente no quotidiano do homem. 

Resta-nos falar do artigo de Julio Pomar - O toiro enjaulado – sobre o pintor 

Orozco. 

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 no mundo, na sua sociedade. A sua arte tem uma função. 

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.
251

 

  Esse compromisso com a verdade inspira a admiração de outros artistas seus 

contemporâneos e, certamente, d os que ainda estão para vir.  

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

cultura vindoura
252

 

 

 

 

Arte nº7  21-07-1945  

 

No topo da página aparece uma citação de Jean Lurçat
253

 que alerta para o 

perigo de uma arte que se baseia em conceitos delirantes, não se baseando numa 

editação sobre a realidade, correndo assim o risco de perder a objetividade. 

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»  

Jean Lurçat 

 

                                                 
251

 POMAR, Júlio - O Toiro Enjaulado, In A Tarde, Supl. «Arte». Nº 6. Porto: Tipografia do Jornal de 

Notícias, 14 de julho de 1945. p. 7.  
252

 Ibidem 
253

 Não existe informação sobre a origem desta citação 



78 

 

Mário Cesariny de Vasconcelos, no artigo Futurismo e Cubismo I, percorre 

diferentes momentos da história de arte para 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. 

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

quando, por este ou aquêle 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.
254

 

 

 Futurismo e cubismo são curiosos planos diversos mas oriundos da mesma circunstância; 

estremo individualismo e consequente descontrôle moral, material e espiritual, da parte 

dos seus próprios criadores.
255

 

Victor Palla, A propósito de Mitchell Siporin, elogia a obra deste e de 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 

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

Whitman e de José Clemente Orozco» diz Mitchel  Siporin
256

 

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.
257 

M. Azeredo, no artigo Um mistério para os pintores portugueses: Os desenhos 

animados I, fala das potencialidades do desenho animado. 

Um dos principais objetivos do neorrealismo é o diálogo com o Homem. Para o 

conseguir, o artista não pode esperar que este vá de encontro à sua obra num museu ou 

numa galeria. O artista tem que se expor, e procurar o seu público. Pode, para isso, 

procurar outras ferramentas, outros caminhos, para além da pintura mural e da gravura. 

Os artistas devem acompanhar o seu tempo e a sua obra deve refleti-lo, através das 
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temáticas, dos suportes e materiais. Os desenhos animados são um veículo a explorar 

pelos pintores portugueses. A arte não deve ser limitada nas suas formas de expressão.                                                                                                                                                                                                   

Painéis murais gritantes, que multidões olham, viva! Zinco-gravuras de livros, revistas, 

jornais, folhetos, viva! Desenhos animados que milhões olham, viva!
258

 

Para que exista uma revolução na arte tem que haver uma revolução nos 

programas de ensino, para que os artistas possam tirar proveito de outros materiais e 

outras técnicas. 

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.
259

 

 

Arte nº8  29-07-1945  

 

Continuam, neste número da página Arte, os artigos de Mário Cezariny de 

Vasconcelos, Futurismo e Cubismo 2. Desta vez usando o Cubismo como exemplo, o 

autor reforça a ideia que evoluções na arte não podem partir apenas do campo formal, 

sem ter em conta a revolução da ideia. Ao esquecer o conteúdo ideológico da obra, 

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

deformações baseadas em princípios filosóficos datados. 

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.
260

 

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, o 

que 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 tôda a arte 

Europeia, até ao aparecimento dos pintores mexicanos. Picasso não é uma descoberta é 

uma consumação.
261

 

Já aqui referimos a importância que Portinari teve para os neorrealistas 

portugueses. Neste número, Júlio Pomar escreve um artigo sobre o artista.  
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Para Pomar, o pintor pinta a realidade a que assistiu ao longo da sua vida. Uma 

realidade coletiva, de homens, de trabalho. 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.  

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

interêsse 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 por vontade própria ao encontro das transformações em curso.
262 

 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.
263

 

Pelas palavras de Aragon, em O artista e a fotografia, vem o aviso que 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. A fotografia é mais 

uma ferramenta ao dispor do artista que permite explorar novas expressões na obra dos 

artistas  

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. 
264

 

…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.
265

 

Arte nº9  04-08-1945  

 

Dois dos artigos desta página falam do papel do artista perante a arte e perante a 

vida. No artigo O artista e a guerra, Pedro Oom dá o exemplo de artistas que 

denunciaram as atrocidades da guerra na sua obra. Marcelino Vespeira, em Aos pintores 

portugueses - Carta aberta, faz um apelo aos artistas para produzirem uma arte útil, 

para que a sua pintura reflita a verdade dos homens. 
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Para Pedro Oom, 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 a de comunicar estes 

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

de arte, deve denunciar as injustiças do seu tempo, alertando os menos atentos para as 

consequências dessas injustiças, através da sua obra. 

Defende que ―qualquer manifestação do mundo em que vive‖ o artista “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.‖ 

…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 dêsses 

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…‖
266

 

…êsses artistas não se calara, eles clamam contra as atrocidades dos campos de 

concentração, e tôdas as misérias que todo o mal da guerra mostrou(…) contra tôdas as 

potências que por ambiciosos interesses imperialistas e comerciais podem precipitar o 

Mundo em novas guerras.
267

 

Vespeira pede aos artistas que façam uma pintura verdadeira. O autor diz que 

dada a urgência do momento, a arte deve ser útil, servir os homens e tratar dos 

problemas que necessitam de solução. 

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.
268

 

Acusa de cobardes aqueles que se prendem em formalismos e individualismos. Os que 

buscam a arte pela arte são, para ele, cobardes. 

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
269

 

 

Continuando a divulgar a animação, M. Azeredo, no seu artigo Um mistério 

para os pintores portugueses: Os desenhos animados 2, salienta ainda neste artigo a 
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importância de uma arte com interesse coletivo, denunciando aqueles que apenas 

trabalham por deleite pessoal, considerando que arte que não seja mensagem para os 

outros homens não interessa a ninguém, exceto ao próprio autor. 

 Não aceitamos artistas que trabalham na sua arte por puro.  

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. 

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.
270

 

 

Sobre a valorização da pintura a óleo por outros artistas, considera que se deve à 

mentalidade aristocratizante de certos pintores portugueses que atribuem à sua arte uma 

qualidade «divina». Por isso, desprezam a animação, mas espera que os pintores 

conscientes da sua missão estética intelectual e humanas estejam atentos a estes novos 

recursos. Elogia o trabalho de Walt Disney como pioneiro dos desenhos animados, de 

uma forma de expressão artística com grandes possibilidades. 

 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
271

 

 

Arte nº10  11-08-1945  

 

Nota-se uma preocupação, nos três artigos deste número, com a transmissão da 

realidade nas obras de Arte.  

Aníbal Alcino, no artigo Van Gogh, expõe que, pesar das aparentes dificuldades 

técnicas, a obra de Van Gogh, com o tempo, ganhou a aprovação do público porque 

transmitia a verdade da sua realidade. Uma realidade de luta, sua e dos que o rodeavam. 

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, 
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dum tal poder expressivo, que desmentem totalmente qualquer afirmação de incapacidade 

de criar.‖
272

 

 ―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.
273

 

 

A obra de arte não vale só pela qualidade técnica, mas pela interpretação da 

realidade. 

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
274

 

 

No artigo de Júlio Gesta - Cinema e a plástica - o autor indica que, 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, que está condicionado por outros interesses. 

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.
275

 

Para Júlio Gesta falta, no cinema, a intervenção íntima decisiva de uma 

individualidade artística. 

No artigo de Júlio Pomar, Pintura e realidade, o autor destaca que 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.  

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.
276

 

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

o concurso da razão aliada aos factos, tôda a visão crítica possível (…)
277

 

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 
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pela generalização humanamente necessária e possível – eis a atitude que à primeira se 

opõe.
278

 

Está presente ainda, como em outros artigos que já referimos, a crítica aos que se 

abstraem da realidade, que o autor considera apáticos por não terem outro fim que não 

seja o equilíbrio formal. 

 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 tôda a obra de 

arte – humanismo real, ausência de tabus.
279

 

…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.
280

 

 

Arte nº11 18-08-1945  

 

Examinando os artigos da Arte, vamo-nos apercebendo que os autores valorizam 

a interpretação da realidade pelo artista no processo criativo. Júlio Pomar escreve sobre 

Jack Levine e a partir da obra e posição artística deste pintor, 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.  

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.
281

 

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

conduzindo o espectador a uma nova leitura desta. 

O processo é o de apresentar um aspeto antagónico da tese original, deixando que seja o 

espectador a julgar os méritos do facto.
282
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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.
283

 

Continuando com o tema - O cinema. Arte em crise – José Leonel diz-nos que 

enquanto o cinema estiver dependente de interesses comerciais e não for permitida 

liberdade criativa aos realizadores, não ser 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.   

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 êle se compõe 

exista uma colaboração constante, na qual se visem fins comuns. (…) A produção 

cinematográfica está dependente dos mais variados interesses, todos êles de caráter 

exclusivista
284

 

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.
285  

Outra questão presente nos artigos desta página tem sido a formação e o 

processo de aprendizagem em arte. No artigo anterior fala-se da necessidade de uma 

escola de cinema. Em Aprendizagem na Arte, Mário Cesariny de Vasconcelos fala-nos, 

entre outras coisas, no caminho que deve ser percorrido pelo aprendiz de arte. Para o 

autor, o processo de aprendizagem em arte é um processo contínuo. 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 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.
286
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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.
287

 

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.
288

 

Dá-se relevância ao papel do artista que tem como missão criar uma arte útil. 

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 quotidiano, o mérito das suas tentativas.
289

 

 

Arte nº12 25-08-1945  

 

 Neste número foi publicado um artigo de Le Corbusier, Caravagio e o super 

realismo, em que o autor alerta para a importância da procura da verdade no 

entendimento da arte. O homem (artista, historiador de arte) tem que ter plena 

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

tendo consciência dos condicionalismos que o rodeiam pode ser honesto consigo e com 

os outros homens, para poder transmitir a verdade nas suas obras.  

…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.
290

 

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

descobrindo o novo, fazendo o novo, fazendo a vida. E não mais coleção de recordações, 

(…)
291

 

 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 descê-la, e por consequência renunciar o 

que está para a frente!
292

 

 …Este veu 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 desiquilibrio, uma falta de equilíbrio, acarretando 

gravíssimas preocupações no seio da própria ceélula social – chave de tudo: a família
293

 

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.‖
294

 

 

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.
295

 

Pedro Oom colabora novamente na página Arte, desta vez com o artigo Nota 

sobre o neorrealismo nas artes plásticas em Portugal. 

Para o autor, 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 

trabalharem, 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. Diz que o 

Neorrealismo pictórico despreza a arte como fim em si mesmo – a arte pela arte, 

atribuindo o nascimento desta corrente aos países latino-americanos. É uma arte dirigida 

a todos os homens, de utilidade social. Embora aceite que o surrealismo também faça 
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crítica social, considera que o neorrealismo ordena, num plano de interesses coletivos, o 

que no surrealismo era confuso e anárquico. 

 

 …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.
296

 

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

económica 
297

 

…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. 

Quanto ao panorama artístico nacional queixa-se que nas exposições só há lugar 

para temáticas burguesas, para os velhos nomes da pintura, que a crítica é igualmente 

velha e desfasada no tempo. Ao contrário de países como os Estados Unidos da 

América, o México e o Brasil, em Portugal, a pintura mural ainda não nasceu.  

A citação de John Donne
298

, escolhida para esta página, reflete um dos 

princípios do neorrealismo. O artista não está isolado, precisa do público para dar 

sentido ao seu trabalho. Só assim a sua obra faz sentido 

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

continente, uma parte do todo. 

 

Arte nº13 01-09-1945  

 

 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.
299

 

Rodin 

Rodin ressalva, com esta citação, a importância do trabalho no processo criativo, 

ideia já defendida nesta página por Mário Cesarini de Vasconcelos, no artigo 

Aprendizagem na arte. 

Por vezes, o trabalho do artista não se limita ao trabalho da arte. Como Júlio 

Pomar nos mostra na História do pintor mexicano Mezza, que antes de se estabelecer 
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como pintor trabalhou como alfaiate e professor auxiliar, deixando a pintura para as 

horas vagas, tal como muitos artistas portugueses. 

 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:
300

 

Manuel Filipe, no artigo Coisas que muitos sabem, levanta novamente a questão 

da forma e do conteúdo. Para ele, 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. 

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
301

 

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

espectador ou ao leitor.
302

 

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

condenada a sua obra, se o fizer.
303

 

No artigo de Victor Palla, À volta da arte calma, o autor defende que 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 mais se perde o sentido coletivo que lhe dá 

significado. 

 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.
304
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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…
305

 

 

 

Arte nº14  08-09-1945  

 

O artigo A arquitetura moderna, o "Funcionalismo", de J.M. Richards, trata 

do papel importante que a arquitetura deve ter ao serviço do homem e como esse papel 

pode ser potenciado com o avanço da tecnologia. O caráter funcionalista sempre esteve 

presente na arquitetura.  

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

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. Tal como na arte, como já foi referido noutros textos desta página, deve existir um 

equilíbrio entre a forma e a função. 

…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 tempo.
306

 

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 
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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…
307

 

Ainda explorando o tema da função, a página apresenta o artigo de Pedro Oom, 

O artista e o futuro. Uma arte útil, verdadeira e solidária com os homens do seu tempo 

não é mais panfletária de que uma «Arte eterna» ou «pura».  

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.
308 

Os discursos 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 se 

passava não podia deixar ninguém indiferente e, por isso, os jovens artistas não se 

podiam prender apenas com questões formais.  

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.
309

 

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.
310

 

…tratai de ajudar, na medida das vossas possibilidades a reconstrução deste mundo em 

ruinas…
311

 

Para Pedro Oom, a arte deve refletir os problemas do seu tempo e os problemas 

que o mundo atravessa não podem deixar os artistas indiferentes 

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.
312

 

 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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Faure 

 

Arte nº15 15-09-1945  

 

Os dois artigos publicados neste número da arte refletem novamente sobre a 

função da arte versus a sua forma. Mário Cesariny de Vasconcelos, com o seu artigo 

sobre a obra de Orozco, dá o exemplo de como este pintor não descuidou 

completamente as pesquisas técnicas e formais da história da pintura Orozco. Consegue 

aliá-las ao compromisso que tem com o homem contemporâneo, revolucionando a 

pintura do seu tempo. 

... 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.
313

 

 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 temáticamente 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 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 contradictória, formou uma nova visão do homem.
314

 

 

Manuel Filipe, em Coisas que muitos sabem, não aceita que um pintor justifique 

a sua obra pelo simples ímpeto de pintar. 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.  

Quasi não compreendo 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?
315

 

Ao longo da história de arte essa reflexão está espelhada nas obras, ajudando-nos 

hoje a perceber as sociedades do passado 
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 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.
316

 

A citação escolhida para esta página reforça a ideia que o povo e os artistas 

partilham o dom da imaginação, da criatividade. Por isso, faz todo sentido que 

trabalhem para o mesmo fim. 

 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? 

F. Léger 

 

Arte nº17 29-09-1945  

 

 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 

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.
317

 

Upton Sinclair 

A citação de Upton Sinclair fala da necessidade que o artista tem em comunicar 

com o homem. O artigo de Eric Newton, Condição da obra de arte, aborda também a 

função da comunicação na arte. 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 deve ser compreendida pela sociedade para serem valorizadas as 

conquistas formais.  
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 Uma vez o artista ligado à sociedade, a sociedade começa a olha-lo como um operário 

que executa uma função útil...
318

 

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.
319

 

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.
320

 

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.
321

 

Para António Pimentel, no artigo A importância da arte na vida, tal como a ciência, a 

arte é uma arma de defesa ou de ataque a favor do progresso e do bem-estar universal 

porque representa na vida da humanidade. E 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.  

 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. 

As palavras de Eric Newton vão de encontro ao ideário neorrealista quando diz que arte 

deve ser universal e acompanhar a marcha dos acontecimentos. 

       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 
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universal e tão presente quanto lhe for possível acompanhar a diária marcha dos 

acontecimentos. 

Se o artista aproximar o homem do seu trabalho, estimula-o a compreender 

novas interpretações da realidade, despertando-o eventualmente para a forma. 

...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.
322

 

Eric Newton cita John Donne (um homem não é uma ilha isolada) para nos 

explicar que cada individuo não é mais do que uma parte da humanidade e as suas 

atividades devem contribuir para o progresso e bem-estar do grupo a que pertencem.  

 …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.
323

 

 

Arte nº18  06-10-1945  

 

Neste número surge apenas um artigo de Mário Vasconcelos - Caráter de uma 

pintura nova. O autor considera que 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». 

 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. 
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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 português a que a nova paixão tona, apenas, mais da terra. Pintura 

moralizante, pintura do nosso tempo e, por isso mesmo universal.
324

 

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 êste 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. 
325

 

 

Arte nº19 13-10-1945  

 

Alfredo Ângelo continua a abordar as questões da arquitetura em Casas para 

todos, referindo-se neste artigo, mais uma vez, à falta de habitações e à falta de 

habitação com dignidade. Uma arquitetura viva deve estar atenta aos problemas do seu 

tempo. 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.  

O arquiteto contemporâneo tem o dever de elaborar programas e conceber planos – ser o 

percursor da reverificação dos princípios estabelecidos sôbre 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. 

 

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. 

 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… 

 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 

                                                 
324

 VASCONCELOS, Mário - Caráter de uma pintura nova, In A Tarde, Supl. «Arte». Nº18. Porto: 

Tipografia do Jornal de Notícias, 06 de outubro de 1945. p.3. 
325

 Ibidem  



97 

 

elevado. Lamentavelmente o arquiteto não tentou sequer opor-se elaborando planos de 

controle e lutando pela sua aprovação. 

Júlio Pomar, no artigo Pintura mexicana I, 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. 

…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 imperialistas – o grande drama, 

enfim do mundo moderno. 

Mas se isto lhes dá, até um certo ponto, unidade temática, cria devido às diferentes atitudes 

filosóficas, e consequentemente, ás diferentes maneiras de encarar a vida, as diferenças 

que nos parecem marcar as etapas dos seus processos. 
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…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.
327

 

 

Arte nº20  20-10-1945 anexo I – página 69 a 71 

 

Na página arte faz-se a reflexão sobre arquitetura, geralmente abordando o 

problema da crise habitacional e da falta de habitação com condições dignas para o 

homem. No contexto arquitetónico, as questões relacionadas com a educação, os novos 

programas, com o aproveitamento das novas tecnologias, surgem numa perspetiva da 

arquitetura como problema social  

Com o artigo Uma arquitetura nova? João Henriques continua a denunciar este 

problema. Para ele, 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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 …se alterarem as condições que determinarem a unilateral evolução da arquitetura 

contemporânea. Só na medida em que forem resolvendo nelas contradições, os 

antagonismos.
328

 

Não basta, portanto, para o processo real da arquitetura, a pesquiza ou a utilização de 

situações novas.
329

 

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.
330

 

Arquitetura não já orientada pelos interesses particulares de uns tantos, não já deixada ao 

cuidado (…) individual, mas subordinada ás necessidades vitais dos povos.
331

 

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.
332

 

Mário Vasconcelos, em Nota sobre 3 músicos, compara Prokofiev, 

Chostakovitch e Davidenko e fala-nos na necessidade de também na música existir a 

preocupação de uma arte útil, ligada ao povo. 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.  

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.
333

 

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.
334

 

Davidenko vive todos os dias na bôca 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 
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mais do que isso. Temos a alegria. Agora temos Davidenko. Davidenko semelhante a todos. 
335

 

A “ Arte concreta e a realidade concreta” 

A partir de um comentário do pintor Cícero Dias defendendo a arte abstrata, o 

autor refere o exemplo de outro pintor brasileiro cuja obra tem uma temática ligada ao 

povo e ao trabalho. Cícero Dias é um pintor brasileiro, ligado à arte abstrata, que viveu 

em Lisboa entre 1943 e 1945, como Adido Cultural da Embaixada do Brasil.  

…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. 
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CONCLUSÃO 
 

 

Quando partimos para o presente trabalho tínhamos de antemão a noção que a 

página ARTE do jornal A TARDE estava conotada com o movimento neorrealista e que, 

logo à partida, iríamos deparar-nos com artigos que defendiam os princípios deste 

movimento. Também tivemos em conta o ano em que se publicou este jornal. Em 1945 

terminou a segunda guerra mundial. As atrocidades cometidas ao longo desta guerra 

marcaram a humanidade. Para culminar, Portugal era um país pobre que vivia sob um 

regime ditatorial Estas condicionantes não podiam deixar a maioria das pessoas 

indiferentes e recetivas a um tipo de mensagem que se identificasse com o sofrimento e 

com as injustiças por que passavam. 

As propostas que tinham sido desenvolvidas pelos teóricos e escritores do 

Neorrealismo, por intelectuais, em publicações como O Diabo, o Sol Nascente, a Seara 

Nova e a Vértice, acabam por se materializar nas artes plásticas. 

Os neorrealistas começam por abordar a problemática da forma versus conteúdo, 

procurando uma mensagem simples e direta que seja comunicada pela obra de arte e 

acessível a todos. 

Para uma nova geração de artistas plásticos nascia aqui uma possibilidade de 

apresentarem novas propostas, face a um modernismo que consideravam académico, à 

arte de propaganda do governo, mas também de fazerem, através das suas obras, uma 

reflexão mais humanista que almejava a transformação da sociedade portuguesa numa 

sociedade mais progressista. 

Estes artistas alimentaram-se ainda de exemplos de outros que, no passado, 

consideraram ter feito essa reflexão, como Cristiano da Siva, Fernando Nobre e, 

sobretudo, Abel Salazar, quer na sua obra, quer nas suas reflexões sobre arte. 

As influências vêm também do continente americano. Veem na obra de 

Portinari, dos muralistas mexicanos, como Orozco, Siqueiros e Rivera, e artistas do 

New Deal, como Thomas Hart Benton, uma arte com preocupações sociais, que reflete 

as angústias do homem comum de uma forma clara, envolvendo-o num processo do 

qual tem sido afastado. 



101 

 

Através da análise das publicações existentes nos anos 40, percebemos que, na 

página, se iniciou, de forma mais contundente, a divulgação teórica do neorrealismo nas 

artes plásticas.  

A teorização deste movimento já tinha sido feita através de publicações como O 

Diabo, Sol Nascente, Seara Nova, mas na página ARTE fez-se a reflexão do 

neorrealismo quase exclusivamente neste campo, e na arquitetura, sublinhando 

preocupações humanistas.  

Ao analisarmos as páginas publicadas deste suplemento, encontramos uma 

preocupação com a mudança em diversos paradigmas: nas artes plásticas, na 

arquitetura, no cinema, na educação. Como pudemos ver em vários artigos, os autores 

defendem a importância de uma nova formação para os artistas e arquitetos. Chega-se 

mesmo a apelar à criação de uma escola de cinema e a citar exemplos de outros países 

em que os artistas trabalham junto do povo para que eles tenham contacto com o 

processo criativo. A mudança passa pelas fundações da sociedade, a julgar pelos artigos 

publicados.  

Não nos parece possível falar numa organização temática por página. Parece 

acontecer várias vezes, mas talvez por se abordarem assuntos e preocupações que se 

cruzam nas várias disciplinas artísticas. Usando o caso da educação como exemplo, 

constatamos que tanto nos artigos sobre pintura como nos artigos sobre arquitetura, por 

exemplo se faz o apelo aos jovens arquitetos, aos aprendizes de arte, que não alheiem o 

público, para que tenham cuidado com os falsos mestres, e alertam para a importância 

do trabalho nas artes. O trabalho não vale só como tema das suas obras, mas é 

respeitado como princípio destes artistas. Numa citação escolhida de Rodin, o escultor 

alerta para os perigos da inspiração e aconselha o artista a trabalhar como honesto 

operário.  

É também com os trabalhadores que os colaboradores da página Arte se 

preocupam. Preocupam-se em inclui-los nas suas obras para que eles se identifiquem 

com elas e também com as condições em que vivem, como é referido nos artigos de 

arquitetura. 

Outro assunto sempre presente na ARTE é a importância da legibilidade e a 

comunicação da obra, não descurando, no entanto, o equilíbrio entre as conquistas 

técnicas e as conquistas formais, entre a forma e a função. Para os colaboradores deste 

suplemento, a arte deve ilustrar as necessidades intrínsecas do ser humano, mostrando a 

sua realidade, a realidade do seu tempo. 
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