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1932 
 
Eurico Manuel de Melo Gonçalves nasceu no dia 7 de Janeiro de 1932, em Abragão, 
Penafiel, 2º filho de Rodrigo Coelho Gonçalves, formado em Físico-Químicas pela 
Faculdade de Ciências de Lisboa, e de Maria Margarida de Melo e Sousa, doméstica. 
Irmãos:  
- Nuno Francisco de Melo Gonçalves (n.1930), médico psiquiatra, radicado na Alemanha, 
onde adquiriu a nacionalidade alemã; 
- Maria Dulce de Melo Gonçalves (n.1933), educadora de infância 
- Rui Mário de Melo e Sousa Gonçalves (n.1934), licenciado em Ciências Físico-
Químicas, crítico de arte, historiador e professor convidado de Literatura e Artes Plásticas 
na Faculdade de Letras de Lisboa. Por mérito próprio e por unanimidade, eleito Professor 
Catedrático, em 2003.  
Eurico e seus irmãos viveram e estudaram em Lisboa, onde o pai, Doutorado na Suiça, 
foi professor efectivo no Liceu Pedro Nunes, e Assistente na Faculdade de Ciências. 
 
1940 
 
Em Lisboa, comemorava-se o duplo centenário da Fundação (1140) e Restauração 
(1640) de Portugal. Segundo a óptica de Salazar e António Ferro, ministro da cultura, a 
Exposição do Mundo Português, documentava e exibia com grande pompa «Oito séculos 
de História (1140/1940)». A. Ferro e o arquitecto decorador Cottineli Telmo dirigiram e 
planearam o evento, que contou com a colaboração de outros arquitectos (Cristiano 
Ramos, Pardal Monteiro, Jorge Segurado, Raul Lino…) e muitos escultores (Francisco 
Franco, Canto da Maia, Leopoldo de Almeida, Barata Feio, …) e pintores (Almada 
Negreiros, Jorge Barradas, Milly Possoz, Carlos Botelho…) que, na altura, se 
identificaram com a “política do espírito” do Estado Novo. 
Em 1940, com 8 anos de idade, Eurico visita a Exposição do Mundo Português na 
companhia do pai, salazarista convicto. Alguns anos mais tarde, já adolescente, à 
margem deste acontecimento e sem a companhia do pai, Eurico recorda-se de ter visto 
pintura, que muito o impressionou, dos surrealistas António Pedro e António Dacosta, que 
tinham exposto juntos em 1940. A pintura Impressionou-o pela sua expressão forte e 
dramática, de uma figuração mais liberta, teatral e onírica, que nada tem a ver com o 
academismo e o decorativismo dominantes da Exposição do Mundo Português. 
 
1943 
 
O pai parte para a Suiça, onde permanece 4 anos, para se doutorar em Físico-Químicas, 
na Universidade de Zurique.  
1943/44-Eurico vive em Penafiel, com a mãe e os três irmãos. Aí completa o 4º ano de 
escolaridade e faz exame de admissão ao liceu. 
 
1944 
 
Eurico volta a viver em Lisboa, com a mãe e os irmãos. Frequenta o Liceu Pedro Nunes 
(até 1949/50), onde foi colega e amigo de Gonçalo Duarte, Dante Júlio, Paulo Guilherme 
d’ Eça Leal e João Viola. Eurico viria a expor, mais tarde, com Dante Júlio, em 1954, e 
com João Viola em 1955 respectivamente na Galeria de Março, e na Galeria Diário de 
Notícias, em Lisboa. Nesta última exposição, perante a pintura Erosão de Eurico, 
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Eduardo Viana exclamou: «Aqui está uma pintura de que se gosta ou não se gosta; não 
admite meios-termos»1. 
 
1945 
 
Desde 1945 até 1950, Eurico deixa de viver com a mãe, na Rua Padre António Vieira, 
junto ao Parque Eduardo VII, em Lisboa, e passa a morar com os seus irmãos, na casa 
da avó paterna e do tio paterno Bernardo, na Calçada das Necessidades, nº 40-3º andar, 
em Lisboa, no mesmo andar onde vive actualmente.  
Durante a ausência do pai, a doutorar-se na Suiça, o tio Bernardo, solteiro e licenciado 
em Ciências Biológicas, foi o encarregado de educação dos sobrinhos, com quem 
manteve uma óptima relação afectiva, exercendo uma acção preponderante na sua 
educação. Sendo uma personalidade aberta, esclarecida, comunicativa e muito sociável, 
proporcionou-lhes um ambiente favorável à sua formação literária e artística. 
Em plena adolescência, Nuno, o mais velho, estudava medicina e tocava piano 
(Beethoven, Chopin, Debussy, Bela Bartock); Eurico pintava; Maria Dulce e Rui Mário 
liam e escreviam, interessando-se por romance, poesia e ensaio.  
Eurico e os seus irmãos admiravam o tio Bernardo pela sua generosidade, capacidade de 
diálogo e abertura de espírito, gostando de confrontar as suas ideias com as ideias dos 
outros, com profundo sentido das relações humanas, que respeitava a todos os níveis. 
Afirmava-se um verdadeiro democrata, na oposição ao regime de Salazar, contrapondo-
se ao irmão (pai dos sobrinhos), salazarista convicto, com quem teve acesas discussões 
ideológicas e familiares. A sua personalidade era, em muitos aspectos, exemplar, 
estimulante, influente e até fascinante, sobretudo para os sobrinhos, que considerava 
seus verdadeiros amigos.  
Durante a infância, as férias eram divididas entre a praia de Espinho e Abragão, aldeia 
natal (hoje Vila), no norte de Portugal. Daí guardou Eurico boas recordações, que estão na 
origem da Poética do Maravilhoso, que viria a assumir na pintura semi-ingénua, simbolista 
e surrealista, iniciada em plena adolescência, em 1949/50. 

 

Com 13 anos de idade, Eurico interessa-se pela Banda Desenhada, ilustrando uma 
história em série, com personagens reais (familiares e amigos), redigida por Rui Mário, 
irmão mais novo, então com 11 anos. Ambos faziam parte de uma equipa de futebol, em 
Abragão. O futebol era, aliás, o tema central da Banda Desenhada, em cadernos 
ilustrados que, tendo circulado de mão em mão entre os familiares e os amigos de 
Abragão, acabaram por se perder. Segundo testemunho de Eurico, Rui Mário e Paulo 
Guilherme de Eça Leal, amigo de infância, essas ilustrações, de cores vivas, associavam 
ao traço sintético e caricatural o humor e a imaginação,  
 
1946 
 
Eurico vive com os irmãos na casa da avó e do tio paternos, em Lisboa, na Calçada das 
Necessidades, nº 42. Na Suiça, o pai conclui o seu doutoramento em Físico-Químicas, na 
Universidade de Zurique.  
 
1947 
 
Morre o tio Bernardo, com meningite tuberculose. O pai regressa da Suiça. 
Com 15 anos, Eurico admira a pintura de Picasso, Mulher ao Espelho, 1932 (cubismo 
curvilíneo sintético, com a influência cromática de Matisse), que viu na revista Life e que 
tentou reproduzir fielmente, a guache sobre papel, na aula de Desenho, orientada pelo 
                                                 
1 Segundo testemunho de Rui Mário Gonçalves, em conversas informais acerca de Eurico. 
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Professor Dr. Betâmio de Almeida, que lhe estimulava o gosto pela Pintura Moderna, no 
Liceu Pedro Nunes, em Lisboa. 
Influenciado por Van Gogh, Gauguin, Henri Rousseau e Picasso, começa a pintar a óleo. 
 
1948 
 
Após a morte do tio Bernardo, o pai, bastante autoritário, regressara da Suiça. O divórcio 
dos pais contribui para que o ambiente familiar se torne bastante tenso. É neste clima 
que Eurico começa a pintar a óleo, sob a influência de Van Gogh, Gauguin e Picasso. Os 
pincéis e as primeiras tintas a óleo foram dadas por Paulo Guilherme, seu amigo de 
infância e colega do Liceu Pedro Nunes. 
Em 1948, Rui Mário adoece com uma pleurisia, presumivelmente por contágio do tio 
Bernardo, que acabara de falecer com a mesma doença. É então que, com 14 anos, lê 
romances de Alexandre Dumas, nomeadamente «Os Três Mosqueteiros». 
Dante Júlio e Gonçalo Duarte, colegas de liceu e talvez os amigos mais próximos de 
Eurico, começaram a pintar quase ao mesmo tempo, em plena adolescência. Eurico 
admirava Gauguin, Dante Júlio sentia a influência de Van Gogh, e Gonçalo Duarte 
identificava-se com Toulouse Lautrec, quer no modo estilizado e expressionista de 
desenhar e pintar, quer na sua forma boémia e aristocrata de estar na vida, de acordo 
com a sua personalidade introvertida e melancólica. O filme Moulin Rouge, que 
documenta a vida e a obra de Toulouse Lautrec, impressionou muito os três jovens 
artistas, particularmente Gonçalo Duarte, que viria a viver e a morrer em Paris, desde 
1960 até1986. 
 

O tio Bernardo, na 
praia de Espinho, 
(anos 40). Arquivo de 
Eurico Gonçalves. 
 

1949 
 
Dois encontros autênticos marcam o percurso da obra poética e plástica de Eurico: o 
primeiro, aos 17 anos de idade, em 1949, com o Surrealismo, aquando da Primeira 
Exposição de Os Surrealistas em Portugal; o segundo, em 1962, com o espírito Zen, 
filosofia oriental, que assume como forma de pensar e de estar na vida e no mundo. 
Eurico e Rui Mário viram, repetidas vezes, em 1949, a 1ª exposição do Grupo Surrealista 
de Lisboa (António Pedro, Alexandre O’ Neill, Marcelino Vespeira, Fernando Azevedo, 
Moniz Pereira e António Domingues, que - exceptuando O’ Neill - realizaram um cadavre-
exquis a óleo sobre tela, que pertence hoje ao Centro de Arte Moderna da Fundação 
Calouste Gulbenkian.) e a 1ª exposição de Os Surrealistas, (Artur do Cruzeiro Seixas, 
Cesariny, António Maria Lisboa, Pedro Oom, Mário Henrique Leiria, Henrique Risques 
Pereira, Fernando José Francisco, Fernando Alves dos Santos, Carlos Eurico da Costa, 
António Paulo Tomás, João Artur da Silva e Carlos Calvet, extra-catálogo). Estas duas 
exposições despertaram nos dois irmãos um forte interesse pelo Surrealismo.  

 



  ANEXO I –DADOS BIOGRÁFICOS 10  | 

Eurico adere, em 1949, ao Surrealismo, com 17 anos, começando a praticar o 
automatismo psíquico, de um modo muito experimental.  
Interessa-se pela Poesia, compartilhando esse interesse com Rui Mário, que apenas 
tinha 15 anos de idade. Ambos lêem os Cadernos da “Inquérito “ sobre Poesia de Manuel 
Bandeira e Mário Sá Carneiro e a Antologia de Poesia Moderna Portuguesa (desde 
Camilo Pessanha e os Poetas do Orpheu, até aos anos 40), coordenada por Cecília 
Meyrelles.  
Eurico começou por admirar a poesia de Mário Sá Carneiro e Fernando Pessoa, antes de 
descobrir os poetas surrealistas portugueses, Mário Cesariny (Corpo visível, Discurso 
sobre a Reabilitação do Real Quotidiano) e António Maria Lisboa, que cita com 
frequência (Erro Próprio, Isso Ontem Único, Operação Sol, Certos Outros Sinais). O 
encontro com estes e outros poetas foi decisivo para a formação de Eurico, desde a 
juventude. 
Frequenta o Café Chiado, onde conhece pessoalmente Mário Cesariny, António Maria 
Lisboa, Mário Henrique Leiria, Pedro Oom, Henrique Risques Pereira, além de outros, 
também em Lisboa: Vespeira, Azevedo e Fernando Lemos, que viria a radicalizar-se no 
Brasil.  
No âmbito da pintura, depois de Gauguin, Van Gogh, Rousseau e Picasso, foi sensível às 
cores puras de Les Très Riches Heures du Duque de Bérry, iluminura que viu 
reproduzida na revista Life e, sobretudo, Eurico interessou-se pela pintura onírica de Miró 
e Chagall e pelo automatismo psíquico de Cesariny, “quando o pintor é um caso à parte”, 
título de um quadro seu, que define o sentido provocatório da arte de atitude neo-dádá.  
Em Lisboa não deixa de admirar a personalidade de Almada Negreiros, pela lucidez e 
pela obsessão da nitidez das formas (pensamento visual) e das palavras (pensamento 
verbal). A sua pintura mural da gare marítima da Rocha do Conde de Óbidos fascinava 
Eurico, pela audácia da composição cubista, na representação do povo português, com 
varinas, pescadores, acrobatas e emigrantes. 
A partir de 1949, o Café Canas, em Campo de Ourique, é local de convívio com amigos e 
colegas do liceu, nomeadamente os pintores Paulo Guilherme e Dante Júlio, muito perto 
da sua residência (que ainda mantém), na Calçada das Necessidades, nº 40, 3º andar. 
No prédio ao lado, também pertença familiar, Eurico compartilhava um atelier 
improvisado com Dante Júlio, na sub-cave. Com ele viria a expor, prefaciado por Mário 
Cesariny, na «Galeria de Março», em 1954, dirigida por José-Augusto França. 
Desde 1949, Eurico lia os poetas simbolistas e surrealistas franceses, Baudelaire (1821-
1867), Mallarmé (1842-1898), Rimbaud (1854-1891), Apollinaire (1880-1918, Alfred Jarry 
(1873-1907), Antonin Artaud (1896-1948), Benjamin Péret (1899-1959), Os Cantos de 
Maldoror do poeta uruguaio Lautréamont (1846-1870), os Manifestos Surrealistas de 
André Breton (1896-1966), a psicanálise de Freud (1856-1939), Lacan (1901-1981), Jung 
(1875-1961) e Wilhelm Reich (1897-1957), os filósofos Kierkegaard (1813-1855), 
dinamarquês, autor de Crainte et tremblement, Shopenhauer (1788-1860), alemão, autor 
da Metafísica do amor, Sartre (1905-1980), francês, criador do existencialismo, autor de 
L’ Être et le Néant, Sade (1740-1814), francês, defensor do amor libertino e Nietzsche 
(1844-1900), autor de Assim Falava Zaratustra, que Rui Mário citava de cor. 
Em 1949, Eurico pintou vários óleos de pequenas dimensões, que nunca foram expostos 
e cujo paradeiro se ignora.  
 
1950 
 
 Eurico Ingressa na E.S.B.A.L., que abandona no mesmo ano, inteiramente interessado 

no Surrealismo, que nunca recusou. Recusou sim o Ensino Académico de Varela 
Aldemira e de outros pseudo-Mestres da E.S.B.A.L. 

 Lê os poetas simbolistas e surrealistas franceses, Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé, 
Apolinaire, Alfred Jarry, Antonin Artaud, Benjamin Péret e outros. Lê Os Cantos de 
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Maldoror do poeta uruguaio Lautréamont, e os Manifestos Surrealistas de André 
Breton.2  

 Com 16 anos, Rui Mário, o irmão mais novo, hoje reconhecido crítico de arte, recebe 
como prenda de aniversário a Poesia Completa de Mário de Sá Carneiro, leitura que 
compartilha com Eurico. (oferta do irmão mais velho Nuno e da mulher, Maria das 
Neves). Rui Mário citava de cor «Assim Falava Zaratustra», de Nietzsche. 

 Sempre muito próximos, Eurico e o seu irmão Rui Mário, mantiveram uma cordial 
relação de admiração por 3 professores: Dr. Pestana, professor de português3, Dr. 
Betâmio de Almeida, professor de desenho e Dr. Santana Dionísio, professor de 
História e Filosofia, autor de O Poeta, Essa Ave Metafísica (sobre Teixeira de 
Pascoaes), livro que Eurico leu e releu com muito interesse.  

 Desde 1950 até 1957, à margem do Ensino Académico, Eurico desenvolve uma Nova 
Figuração Onírica, que inclui Narrativas de Sonhos, Poemas e Textos Automáticos, 
datados de 1950 -1951, e pinturas a óleo, de 1950 a 1957.  

 Como autodidacta, com 18 e 19 anos de idade, começa a praticar o automatismo 
psíquico puro, em 4 cadernos manuscritos e ilustrados, Narrativas de Sonhos, Poemas 
e Textos Automáticos, compilados em quatro cadernos manuscritos e ilustrados, hoje 
parcialmente recuperados.4Aí, palavras, desenhos colagens e guaches fundem-se 
numa só forma de expressão. Eurico inicia a prática do automatismo psíquico em 
1950-51, retomando-a desde 1958, assumindo-a até às mais extremas 
consequências. 

 A sua pintura revela inicialmente afinidades estéticas com o cubismo sintético de 
Braque, a ingenuidade e a Poética do Maravilhoso de Henri Rousseau e o Surrealismo 
Solar e onírico de Miró e Chagall.  

 Assumindo poeticamente a ingenuidade, ele próprio se tornará especialista do desenho 
infantil. Nos seus quadros figurativos do início dos anos 50, os fundos são lisos e os 
objectos surgem sem volume, rebatidos no plano bidimensional, valorizando a unidade 
compositiva.  

 Depois de Braque, Rousseau, Miró e Chagall, Eurico aproxima-se de Chirico, Tanguy 
e Max Ernst. Representa frequentemente pares amorosos e bucólicas recordações da 
infância, com especial incidência nos «símbolos ambivalentes da adolescente 
ansiedade sexual: presença/ausência; vida/morte; ar/água; pássaro/peixe; 
terra/enxofre  

 Em 1950 pinta Os Pássaros, óleo s/ tela., cuja composição, de grande simplicidade e 
harmonia, de contornos ondulantes, exprime o voo onírico. 

 Com Dante Júlio, Rui Mário Gonçalves escreve e ilustra Caderno Branco, inventando 
símbolos: O Relógio Inglês, O Gato Preto, O Retrato do Antepassado, O Portão de 
Ferro Forjado, A Pata da Aranha, A Gruta, etc. Estes símbolos organizavam-se por 
quatro Zonas:  
- O Centro da Terra 
- O Mar do Norte 
- O Mar da Arábia 
- O Tecto do Mundo 

                                                 
2 Relê Gauguin, de Raymond Cogniat, Collection des Maîtres, Les Éditions Braun & Cie, Paris (a preto e 
branco). 
3 Rui Mário declarou ao professor de Português que a «Poesia Moderna é o Surrealismo». Com Dante Júlio, 
Rui Mário escreve e ilustra Caderno Branco, inventando símbolos. 
4 Narrativas de Sonhos e Textos Automáticos – cadernos recuperados – EURICO, Edições Prates, 1995 
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No «Caderno Branco», misteriosamente perdido, Dante Júlio escreveu: 
«O velho portão de ferro forjado abriu-se / e todas as grutas virgens do meu bosque / 
foram violadas. / O choro das minhas grutas / reflecte-se no vai-vem triste / do meu portão 
sem chave»  
Desse mesmo «Caderno Branco», Rui Mário Gonçalves recorda apenas um fragmento de 
um poema seu: 
«Palácio animado os teus olhos / galo danado o meu sangue / o teu cabelo a caravela ao 
luar / porque eu próprio sou o mar.» 
Numa página manuscrita ilegível, com um disco negro em papel de lustro amarelo 
amarrotado (para dar o aspecto de antiguidade), Rui Mário lembra-se apenas do final do 
Poema do Mar da Arábia: 
«Rosa ao longe o sono-sonho das ervas / E as flores escondidas estão à beira dos 
caminhos»5

 
1951 
 
 Abandonando a casa paterna, em Lisboa, Eurico vai viver com a mãe para o Porto. 

Residem inicialmente na Pensão França, no Largo dos Leões, onde o autor pinta 
Mercado Persa. Posteriormente, neste mesmo ano, mudam-se para a Rua Clemente 
Meneres, onde Eurico dispõe de mais espaço para pintar. Aí realiza Paisagem d’ 
álcool (Pintura). 
É o momento em que frequenta a Leitaria Primus, aí conhecendo o poeta Eugénio de 
Andrade, o escritor e músico Manuel de Lima, o poeta e cineasta António Reis e os 
pintores surrealistas Eduardo Luís e António Quadros, este de inspiração popular, que 
descobre a ceramista Rosa Ramalha, em Barcelos.  

 

 Em 1951, Eurico escreve e ilustra o 3º e o 4º caderno de Narrativas de Sonhos e 
Textos Automáticos. 

 
1952 
 
 Dedicando-se exclusivamente à pintura, vive no Porto, na Rua Clemente Menéres, 

numa espaçosa casa, alugada à Ordem Terceira do Carmo, com cerca de 20 
assoalhadas, distribuídas por três pisos, que a mãe transformou em pensão de 
estudantes, cuja exploração garantia a subsistência de ambos. Aí pintou, neste ano, 
os óleos sobre tela: Auto-retrato profético – O Castelo e Flores de Domingo. 

 Num involuntário auto-retrato, além do disco solar, ao alto, está representado, em 
primeiro plano, uma figura masculina que ergue uma espada branca (símbolo fálico) 
em direcção à «árvore da vida», cujos veios discretamente sugerem uma vagina. Em 
baixo, cães que parecem cavalos, figuras ambíguas, derivadas das memórias de 
infância. As crianças montam os cães, como se fossem cavalos. Numa escala maior, a 
figura da rapariga sonhada aparece cortada pelo bordo lateral da tela, como se não 
fosse ainda inteiramente representável, mas já muito próxima do espaço aquém da 
tela. 

 
1953 
 
 Regressa com a mãe a Lisboa, onde ambos passam a residir na Av. João XXI, nº 18 – 4º Esq.  

                                                 
5 Informação de memória, prestada por Rui Mário Gonçalves  
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 No Liceu Pedro Nunes, com 19 anos Rui Mário frequenta o 7º ano (actual 11º) e é 
aluno do professor Santana Dionísio (História e Filosofia), que admira, bem como 
outros pensadores e ensaístas da mesma geração, nomeadamente Leonardo 
Coimbra. 

 Depois da morte de António Maria Lisboa, em 11 de Novembro de 1953, com 26 anos 
de idade (tuberculoso), a sua obra literária foi vendida ao quilo pelos familiares. Eurico, 
com 21 anos de idade, descobre, junto ao Cinema Éden, em Lisboa, na rua, uma 
quantidade apreciável de livros editados pela editora «Contraponto», de António Maria 
Lisboa, à venda, por preços tão baixos, que, imediatamente, informou o editor Luís 
Pacheco, que os adquiriu na totalidade.  
Assim foi recuperada uma parte significativa da obra do poeta, que Eurico nunca 
deixou de homenagear, atribuindo títulos de poemas seus a obras desenhadas e 
pintadas, como, por exemplo, “Operação do Sol” e “Certos Outros Sinais”. Eurico cita 
António Maria Lisboa, com frequência, nos catálogos das suas exposições, 
designadamente, desde 1965, numa relação com o “Zen”: «A seta já contém o alvo 
mas só percorre a seta aquele que lhe conhece o alvo. Assim é de olhos vendados 
que o grande atirador alveja». 

 Já na sua primeira exposição individual, em 1954, na Galeria de Março, no Prefácio, 
Mário Cesariny cita Paracelso, citado por António Maria Lisboa: «não são os olhos que 
fazem ver ao homem, mas sim o homem que faz com que os olhos vejam». 

 Na exposição retrospectiva de Eurico (1950-70), na galeria de São Mamede, em carta-
prefácio, Mário Cesariny escreve: «O que foi encontrado, foi-o por acaso, na estrada, 
onde por acaso também estávamos. Assim, alguma gente que era não passou, outra, 
que passava, não era, outra, ainda, seria, mas poucochinho, um, enfim, era demais 
para ser somente nós todos: o António Maria Lisboa, que tu nunca deixaste de exaltar 
furando o silêncio que ainda hoje impera sobre a sua obra, citando-o em entrevistas, 
em catálogos, e até em títulos de quadros teus». 

 Pelo Natal de 1953/1954, Eurico e Rui Mário lêem: El Surrealismo, de A. Cirici-Pellicer, 
Ediciones Ómega, S.A., Barcelona1949, com três ilustrações a cor e cinquenta e uma 
a preto e branco. As imagens a cor são: 
As Musas Inquietantes, de Giorgio di Chirico, 1916; Dorme-se Na Cidade, de Marc 
Chagall, 1945 e A Luz das Sombras, de Ives Tanguy, 1938. 
Estas obras exercem forte influência na pintura de Eurico, nomeadamente Chirico e 
Tanguy em Hortense, 1953, Erosão, 1954, e A lua é um cristal de felicidade, 1955. 
As imagens a preto e branco, são: Giovanni di Paolo, Milagre de São Nicolau de Bari; 
Jerónimo Bosch, fragmento do Inferno; Archimboldo, Verão; Nicolas I. Larmessin, Traje de 
molineiro. Trage de buhonero; William Hogarh, Alguns dos mais importantes habitantes da 
Lua; Francisco de Goya, Não há quem nos desate? William Blake, Com sonhos sobre a 
minha cama assustas-me e aterrorizas-me com visões; Odillon Redon, O Olho com um 
estranho globo; António Gaudi, Chaminé da casa chamada “La Pedrera”, Barcelona; Henri 
Rousseau, O Sonho; Marc Chagall, Eu e a minha aldeia, 1911, Soledad, 1933, 
Arlequinada, 1935; Giorgio di Chirico, Mistério e melancolia de uma rua, 1914, Os 
manequins da torre rosa, 1915; Kandinsky, Mundo Azul, 1934, Ambiguidade, 1939; Hans 
Arp, Concreção humana, 1934, Peixeira e Tenedor; Marcel Duchamp, O moinho de 
chocolate, 1914; Max Ernst, Célebes, O beijo, 1928, “Henrique IV, a leoa de Belfort e um 
ex combatente”, 1935, Europa depois da chuva, 1941, Magestuosa, 1930, Pintura, 1934 
(de curiosos efeitos OP); Man Ray com Breton e Éluard, “Tu me encontrarás sempre, dijo 
la esfinge. Visión siniestra”; Joan Miró, Paisagem catalã, Carnaval de Arlequim, Cão que 
ladra à lua, A estrela azul, Pintura sobre placa de fibrocimento, 1948, André Masson, 
Matança, 1930, Uma pequena tragédia, 1933, Animais entredevorando-se, 1928; 
ManRay, Rayograma, 1923, Estudo de boca sobre uma hoja de plomo com asa de corda, 
1933; Yves Tanguy, A torre do Oeste, Velho horizonte, 1928, Fim da rampa, 1934; 
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Salvador Dali, O espírito de Vermeer de Delft, 1934, Construcción blanda com alubias 
hervidas, 1936 (pintura premonitória da guerra civil de Espanha), Autorretrato, 1941, Casa 
e paranóia (imagem ambígua na base de uma fotografia, simultaneamente rosto e 
paisagem. No livro, apenas a foto. Ainda não a pintura), Objectos surrealistas; Picasso, 
Mulher sentada na orla do mar, 1931, Composição, 1935, O pescador das Antibas, 1939; 
Fernand Léger, Os dois perfis, 1933; Valentine Hugo, Sonho de Janeiro, 1934; Ghika, 
Composição; René Magritte, O movimento perpétuo, 1935; Jacques Lipchitz, O abraço, 
1934; Alberto Giacometti, Escultura em madeira, 1931, Mulher angustiada num dormitório, 
1932; Brancusi, O recém-nascido (mármore); Henri Laurens, Escultura; Pevsner, 
Construção, 1928; Henri Moore, Figura reclinada, Cesto de Pássaros; Paul Klee, Comida 
variada, 1928, Eflorescência, 1937; Kurt Seligmann, Fantasmas do Sabat, 1939; Ivan de 
Lorraine, Por donde surge uma terceira dimensão, 1931, Autorretrato, 1935; Edward 
Burra, A Morte. 

 Pinta Hortense, óleo s/tela 
 
1954 
 
 Eurico frequenta o café Copacabana, na Rua Guerra Junqueiro, em Lisboa, onde 

conhece o desenhador João Rodrigues, de quem viria a organizar uma exposição 
retrospectiva, na S. N. B. A., em 1975 

 Em 1954, Eurico frequenta também o Café Monte Carlo, no Saldanha, Lisboa, onde 
conhece o escritor e editor Luís Pacheco, a quem mostra os seus 4 cadernos 
manuscritos e ilustrados. O editor revelou interesse na sua publicação, que só não foi 
possível por ser muito dispendiosa 

 Eurico realiza a sua Primeira Exposição Óleos e Desenhos, com Dante Júlio, (hoje 
médico, a viver no Algarve). Lisboa: “Galeria de Março”, (1 a 15 de Maio, 1954), 
dirigida por José-Augusto França. (01-15 Maio) 

 Prefácio de Mário, Cesariny, com citação de Paracelso:  
«… São sérios fingidores de humanidade, surpreendida perversa em Dante Júlio, 
dramática-inocente em Eurico Gonçalves, e sempre mentirosa por excesso, sempre 
ardente da febre que só há na infância, mas que o pintor recria em perspectiva adulta: 
Eleição-Amor-Morte. 
Eurico Gonçalves aparece a pintar como a estrada começa. Dante Júlio, como ela se 
destrói. E, na mesma janela, o grito do poeta: «Não são os olhos que fazem ver ao 
homem, mas sim o homem que faz com que os olhos vejam» (Paracelso, citado por 
António Maria Lisboa, citado por mim – Mário Cesariny Vasconcelos)» 

 Rui Mário que frequenta a Faculdade de Ciências de Lisboa, visita a 1ª Exposição 
Individual de Eurico e Dante Júlio 

 Eurico e Rui Mário visitam a I Exposição de Arte Abstracta, organizada por J.A.F., na 
Galeria de Março, em Lisboa 

 Entre 1950 e 1955, a pintura figurativa e onírica de Eurico encontra alguma afinidade 
com a pintura metafísica e surrealista de Chirico, Tanguy, Magritte e Max Ernst, como 
se verifica em Erosão e Heráldica da Noite, 1954  

 
1955 
 
 Eurico inicia o Curso da Escola do Magistério Primário, em Lisboa (1955-1957) 
 Assiste a uma conferência de Almada Negreiros, na Galeria Pórtico, aí participando 

numa exposição colectiva com René Bértholo, Lurdes Castro, José Escada, João 
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Vieira, Gonçalo Duarte e outros, que viriam a formar o grupo KWY, alguns anos mais 
tarde, em Paris 

 Pinta: A lua é um cristal de felicidade; óleo s/tela, 1955 
 
1956 
 
 No Café Gelo, em Lisboa, reúnem-se os escritores Luís Pacheco, Mário Cesariny, 

António José Forte, Manuel de Lima, Manuel Castro, Herberto Hélder, Ernesto 
Sampaio, Hélder Macedo, José Carlos Gonzalez e os artistas plásticos Manuel d’ 
Assumpção, Gonçalo Duarte, Eurico, António Areal, João Vieira e João Rodrigues 

 Entre 1956 e 1957, Eurico lê: Le Surréalisme, Tendances de la Peinture Moderne, de 
Charles Estienne, Éditions Aimery Somogy – Gründ, Paris 

 
1957 

 
 Eurico conclui o Curso do Magistério Primário e inicia a sua carreira docente, como 

Professor do 1º Ciclo do Ensino Básico, na Escola da Rua D. Hugo, (Freguesia da Sé, 
Porto) 

 Casa-se, no Porto, onde passa a residir novamente, até1961 
 A partir de 1957, paralelamente à sua profissão de Professor, desenvolve uma intensa 

actividade de desenhador 
 Desde 1957 até 1962, a passagem da Figura ao Signo deriva da necessidade de 

simplificar uma linguagem inicialmente complexa, aproximando-se da abstracção lírica 
de Paul Klee, Miró, Kandinsky e André Masson, em cujas obras sobressai a 
linearidade pura, a ritmicidade e a vibração cromática de uma escrita de sinais 
abstractos e neo-figurativos. Eurico realiza desenhos a tinta-da-china, à pena e a 
pincel sobre papel 

 Com influência de Delaunay, pinta também composições órficas conjugadas com 
figuras-signos, de modo original, utilizando frequentemente materiais pobres, como: 
papel de embrulho e giz de cor, fixado com laca de cabelo. Neste período de transição 
do surrealismo figurativo para o surrealismo abstracto, as obras de Eurico e as dos 
artistas referenciados adquirem pertinente significado histórico. Manifestando-se 
através do improviso, as suas figuras foram dando lugar a simples sinais gráficos, 
ágeis caligrafias abstractas, derivadas do gestualismo, com resultados extremamente 
depurados. A sua execução gestual rápida, mas serena, confronta-se com formas 
arquetípicas do “inconsciente colectivo”, defendido por Jung, que demonstrou haver 
uma grande conformidade entre o movimento impulsivo das mãos e o próprio estado 
de espírito. Por seu turno, André Breton declarou que a finalidade do Surrealismo é a 
reabilitação de todas as capacidades psíquicas. Foi neste período, acentuadamente 
experimental, que o pintor português se abeirou da Action Painting de Pollock, do 
expressionismo abstracto De Kooning, Kline, Gottelieb e Motherwell, da pintura 
sinalética de Tobey, Tomlin e Twombly, do biomorfismo de Arshile Gorky e Baziotes, 
do informalismo fauve de Hofmann e do espacialismo luminoso e envolvente de 
Rothko. Teve oportunidade de reconhecer a influência de artistas europeus, cubistas, 
dadaístas e surrealistas, como Picasso, Duchamp, Miró e André Masson, na evolução 
da então jovem arte moderna americana 

 Em 1957, pinta Arabesco, guache sobre cartolina preta. (transição da figura para o 
signo abstracto). Realiza também numerosos desenhos à pena e tinta-da-china s/ 
papel 
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1958 
 
 Exposição individual: Óleos e Desenhos, galeria Diário de Notícias, Lisboa. Catálogo 

com citação de Benjamim Péret:« De tous les sentiments, je ne vois de pleinement 
sacré que l’amour»  

 Com influência marcante de Paul Klee, Miró, Kandinsky e Delaunay, a obra de Eurico 
continua a revelar uma evolução, na transição da figura ao signo, abeirando-se da 
abstracção lírica  

 Entre 1958 e 1959, realiza composições órficas, influenciadas por Delaunay, a giz de 
cor e tinta-da-china s/papel, conjugadas com figuras-signos, de modo original 

 Influência do surrealismo biomórfico e sinalético de André Masson 
 
1959 

 
 De 1959 a 1961, Eurico é Professor efectivo e Director da Escola de Ardegães 

(Freguesia de Águas Santas, Concelho da Maia, Distrito do Porto) 
 Realiza Orgasmo Cósmico, desenho à pena e tinta-da-china s/papel, homenagem a 

Wilhelm Reich, hoje na Fundação Cupertino de Miranda – Centro de Documentação 
de Estudos Surrealistas, Famalicão 

 
1960 
 
 Leccionando no 1º Ciclo do Ensino básico, na Escola de Ardegães, freguesia de 

Águas Santas, concelho da Maia (Porto), a 4Km de casa, em Ermesinde, Eurico 
percorre todos os dias, a pé, essa distância, por caminhos de cabras, faça chuva ou 
faça sol 

 Entre 1960 e 1961, participa numa Comissão de Formação Artística para Professores 
do 1º Ciclo do Ensino Básico do Distrito do Porto 

 Exposição Retrospectiva, 1950/60, organizada pela Comissão Pró-Associação de 
Estudantes da Faculdade de Letras de Lisboa, com óleos, desenhos, guaches e 
colagens. No catálogo, com considerações sobre a sua temática surrealista, Eurico 
declara: «Todos os meus quadros estão inacabados», querendo com isso dizer que 
não é possível acabar o inacabável 

 Participa numa Exposição Colectiva, com Ângelo de Sousa, Armando Alves e outros 
estudantes da E.S.B.A.P. – Sala 60, Clube dos Fenianos, Porto 

 Interessa-se pela obra de Kandinsky e Delaunay 
 Relê «O Espiritual na Arte», de Kandinsky 
 Pinta guaches s/ papel, intitulados Certos Outros Sinais (I e II), e Operação do Sol, em 

homenagem a António Maria Lisboa 
 Realiza Composições Órficas, a giz de cor, com influência de Delaunay e desenhos 

“neo-figurativos2 e abstractos, a tinta-da-china s/papel 
 
1961 

 
 De 1961 a 1965, Eurico é professor efectivo na Escola do Restelo, 23ª Zona Escolar 

de Lisboa 
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 O Pescador, 1961, é um desenho à pena e tinta-da-china; 307 x 215 mm, Colecção 
Fundação Cupertino de Miranda, Famalicão, Centro de Estudos Surrealistas 

 
1962 

 
 
 
 A partir de 1962: Dádá-Zen / Pintura-escrita  
 «27 Desenhos Neo-Figurativos». Porto: “Sala da Sereia”, Catálogo com notas de Rui 

Mário Gonçalves sobre Neo-Figurativismo 
 Dádá-Zen é a expressão proposta por Eurico Gonçalves para evidenciar relações 

entre a sageza Zen e a atitude vitalista Dádá. A Inocência Primordial e o Grau Zero do 
Conhecimento, numa relação com o Oriente e o Budismo Zen 
O automatismo psíquico surrealista na origem da pintura gestual abstracta de Eurico, 
que, em 1962-1965, realizou caligrafias verticais e grandes signos negros a pincel 
bambu e tinta-da-china sobre papel, expostos na Galeria 111, em Lisboa (1964 e 
1965). Nestas caligrafias a preto e branco, a nudez branca do suporte valoriza o 
sentido do vazio, onde o menor signo adquire expressividade imediata 

 Desde o início dos anos 60, publicou artigos de divulgação de Arte Contemporânea e 
estudos sobre a Expressão Livre da Criança, o Dadaísmo, o Zen, e a Pintura-Escrita 

 
1963 

 
 Realiza caligrafias gestuais abstractas 
 Entre 1963 e 1965, colabora no Jornal de Artes e Letras 
 Rui Mário é distinguido com o Prémio da Crítica de Arte, atribuído pela Fundação 

Gulbenkian, que lhe concede uma bolsa de estudo em Paris até 1966. Aí, frequenta os 
Cursos de Sociologia da Arte, por Pierre Francastel, Psicologia da Arte, por René 
Huyghe, e História da Arte, por Jean Cassou, na Sorbonne. Cursos que Eurico virá a 
frequentar mais tarde, desde 1966, por ter beneficiado também de uma bolsa de 
estudo, atribuída pela F.C.G. 

 Em 1963 é publicada uma Antologia, da responsabilidade de Mário Cesariny, 
Surrealismo – Abjeccionismo, Editorial Monotauro, que reúne textos e desenhos de 
diversos autores, que procuraram responder à pergunta, formulada por Pedro Oom: 
«Que pode fazer um homem desesperado quando o ar é um vómito e nós seres 
abjectos?» Na sessão do seu lançamento, em Lisboa, é lida uma carta de Luís 

 



  ANEXO I –DADOS BIOGRÁFICOS 18  | 

Pacheco, escritor abjeccionista, que declara: «Sou mais do que um homem livre; sou 
um libertino». Nessa condição, foi julgado à revelia e preso. João Rodrigues ilustra a 
Antologia e lê, com especial ênfase, um texto humorístico de Manuel de Lima. Foi 
também lida uma declaração de António Areal sobre o surrealismo, depois publicada 
no seu livro Textos de crítica e combate na vanguarda das artes visuais. Em posterior 
edição da Antologia, datada de 1992, Edições Salamandra, Mário Cesariny escreve, à 
mão, uma dedicatória a Eurico: 
Eurico: faltas tu e o Manuel d’ Assumpção e o Gonçalo Duarte – quem mais? – O 
Escada e a Paula de Londres – e o abraço do Mário Cesariny Lx 92.6 

 Em 1963 Eurico adquire o livro Art Since 1945, Washington Square Press, Inc., New 
York, com reproduções a cores de: 
Nicolas de Stael, Vieira da Silva, Poliakof, Hartung, André Lanskoy, Soulages, 
Riopelle, António Corpora, Bruno Cassinari, Santomaso, Emílio Vedova, Villi 
Baumeister, Theodor Werner, Fritz Winter, Ernst Wilhelm Nay, Wols, Appel, Ben 
Nicholsen, Alan Davie, Mark Tobey, Hans Hofmann, Pollock, Gorky, De Kooning, 
Robert Motherwell, Still, Rothko, James Brooks. 
Reproduções a preto e branco, de: Pignon, Maurice Esteve, Jean Bazaine, Manessier, 
Richard Mortensen, Gerard Schneider, Braque, Leon Gischia, Guatave Singier, Roger 
Bissiere, Pierre Tal Coat, Mário Prassinos, Jean Deyrolle, Victor Vasarely, Alberto 
Magnelli, Camille Bryen, Jean Fautrier, Jean Dubuffet, Zao Wou-Ki, Giacometti, Claude 
Georges, Georges Mathieu, Iaroslav Serpan, Alechinsky, Magritte, Gaston Bertrand, 
Fontana, Tapies, Saura, Juan José Tharrats, Canogar, Feito, Max Ernst, Karl Otto 
Gotz, Julius Bissier, Emil Schumacher, Hundertwasser, Wolf, William Scott, Henriy 
Moore, Barbara Hepworth, Reginald Butler, Bacon, Corneille, Jorn, Stuart Davis, 
Pollock, Mark Tobey, De Kooning, Adolph Gottlieb, Mark Rothko, Franz Kline, Sam 
Francis, William Ronald 
(Em destaque os artistas mais próximos de linguagens que Eurico se propunha então 
investigar)  

 
1964 

 
 Desde 1964, Eurico Gonçalves tem publicado artigos de divulgação de Arte 

Contemporânea e estudos sobre a Expressão Livre da Criança, o Dadaísmo, o Zen e 
a Pintura-Escrita 

 Exp.15 Desenhos de Eurico Gonçalves. Lisboa: galeria 111 (11-30 Abril)  
O catálogo apresenta uma nota de Rui Mário Gonçalves sobre pintura sinalética: «o 
todo de um quadro é ser um sinal ou forma única. Um sinal simples, sem dúvida, pois 
o mais importante é atingir a pureza, a imediatidade e a simplicidade. Mas, para 
chegar aí, é preciso merecer: muito trabalho e mergulhar a fundo na problemática da 
linguagem plástica. O sinal é muito pessoal. Só multiplicando o seu uso e 
desdobrando as suas funções, é que se evidencia a sua verdadeira vocação 
expressiva» (R.M.G. em carta de 10-08-63) 

 Exp. Desenhos, galeria Divulgação, Porto e Lisboa, 1964. Prefácio de Fernando 
Pernes  

 Eurico começa a publicar artigos sobre a Expressão Livre da Criança  
 É professor primário na Escola do Restelo, em Lisboa, da qual faz seu “atelier 

clandestino”, aos sábados e domingos 
 Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte): 

                                                 
6 A propósito desta 2ª edição, Eurico publica: Surrealismo Abjeccionismo Trinta Anos Depois, Diário de 
Notícias, Suplemento Artes (5-07-92) 
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- “Apontamentos sobre a Escrita e a Pintura”, Lisboa: Jornal de Artes e Letras (2-12-
64) (Eurico referencia Hartung, Mathieu, Alcopley e Pollock, entre outros, aí 
distinguindo o grafismo infantil do grafismo do pintor gestual) 

- “Eurico Gonçalves: estou empenhado em reabilitar o desenho como linguagem a 
preto e branco”. Lisboa: Jornal de Artes e Letras (08-04-64) 

 
1965 
 
 Desde 31-12-65 até Setembro de 1970, é exonerado do Ensino a seu pedido, para 

estudar em Paris, como pintor-bolseiro da F.C.G. (Fundação Calouste Gulbenkian), 
em 1966/67 

 Expõe Desenhos (gestuais caligráficos; tinta-da-china s/ papel), de inspiração Zen, na 
Galeria 111, Lisboa (01-14 de Maio). No catálogo é citado António Maria Lisboa: «A 
seta já contem o alvo, mas só percorre a seta aquele que lhe conhece o alvo; assim, é 
de olhos vendados que o grande atirador alveja» 

 Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte): 
- O Zen e a Pintura”, Lisboa: Jornal de Artes e Letras (28-4-65)   

 
1966                          
                                                                   

 
Eurico e Jean Degottex em Paris, 1966.  Eurico em Paris, 1966 

 
 
 
 1966-1968: Encontro com Jean Degottex, em Paris, com quem trabalhou como artista-

bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, realizando numerosas pinturas gestuais e 
caligráficas, a acrílico sobre papel e sobre tela, extremamente depuradas, de 
inspiração zen. Afinidades estéticas com Jean Degottex, pintor abstracto de grande 
qualidade, próximo do espírito zen, prefaciado por André Breton, que nele reconheceu 
um exemplo de surrealismo Abstracto. Tanto Eurico como Degottex tinham profunda 
admiração por Henri Michaux, picto-poeta calígrafo zen, que viria a ser prefaciado por 
Eurico, na Galeria S. Mamede, em Lisboa, em 1972 

 Frequenta os Cursos de Psicologia da Arte, pelo Prof. René Huyghe, e de Sociologia 
da Arte, pelo Prof. Pierre Francastel, na Sorbonne. Vive nos arredores de Paris, em S.t 
Cloud. Convive com José Escada, Gonçalo Duarte, Eduardo Luís, Lurdes Castro, 
René Bértholo, Henrique Manuel, Pedro Morais e Jorge Martins, que lhe fotografa as 
obras 
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 Neste período, trabalha predominantemente em acrílico s/papel ou tela, o gesto 
vertical (à escala do braço: afirmação). Numa relação com o espírito Zen, cita Ricardo 
Reis: «Põe quanto és no mínimo que fazes»  

 Revela afinidades com Degottex e Hartung  
 
1967 

 
 Entre 1967 e 1973: O Disco (Estou vivo e escrevo sol) – Homenagem a António 

Ramos Rosa 
 O disco, como forma arquetípica da harmonia e plenitude, que evoca o seio e o ventre 

maternos, o Sol e a Lua, a bola de brincar, etc; conjugação da contemplação serena 
do disco, com o grafismo impulsivo (gestual); o disco como elemento de irradiação e 
vibração ou como elemento ascensional, aberto ou fechado. Pintura a acrílico e pastel 
de óleo, sobre papel e sobre tela 

 Inicia as despinturas e descolagens (acrílico s/papel). A importância do prefixo des: 
segundo Zen, «é pela negação do sinal que se cria um novo sinal». Valorização da 
nudez do suporte e da monocromia como representações do Vazio libertador 

 O termo despintura foi inventado por Eurico, aplicado à sua própria obra, embora 
reconheça publicamente ter sido Mário Cesariny o primeiro artista português a realizar 
despintura, desde 1947. Mas quem, verdadeiramente, entre nós, primeiro utilizou o 
termo despintura, foi Eurico Gonçalves. Despintura, que na realidade Cesariny já 
praticava desde 1947. O termo despintura passou então a ser comum a ambos. Além 
das despinturas, Eurico viria a realizar descolagens e desdobragens, assumindo o 
prefixo des um significado primordial no desenvolvimento da sua obra. Segundo Zen, 
«é pela negação do sinal que se cria um novo sinal». Também Picasso dizia que 
«construía destruindo», ao realizar a sua pintura figurativa cubo-expressionista 

 Na pintura abstracta-lírica dos anos sessenta e até 1973, o círculo persiste como 
arquétipo de equilíbrio e plenitude. É tudo o que a forma circular possa evocar no seu 
sentido mais amplo. O círculo fechado, denso e estático, é sinal de irradiação; o 
círculo gestual, não fechado, torna-se mais leve e ascensional. 
Na pintura de Eurico, o disco contrapõe-se ao gesto impulsivo e automático, que se 
assemelha a uma garatuja intencional, espécie de assinatura, pessoal e 
intransmissível. É uma escrita livre, não convencional, o registo do gesto à escala do 
braço e do corpo do pintor. Se, nos primeiros quadros, incluindo Os Pássaros, a 
execução é lenta e as formas são planas e bem definidas, nas posteriores obras 
abstractas gestuais, a execução rápida e as formas menos definidas ou mais fluidas 
correspondem ao desenvolvimento do seu automatismo psíquico. A estrutura torna-se 
mais elementar e a percepção global da obra é mais imediata 

 Geraldes, Júlio, prefácio (in catálogo da exposição de Eurico: desenhos. Porto e 
Lisboa: galeria Divulgação, 1964 /1965 

 Participa na Exposição Colectiva Exposição Automóvel e Prémio GM67 de Artes 
Plásticas, Sociedade Nacional de Belas-Artes (15 a 30 de Janeiro, 1968) 

 Em Julho, desloca-se de Paris a Portugal, para gozar 1 mês de férias. Efectivamente 
não chegou a completar um mês de praia, tendo sido preso pela Pide, desde 8 de 
Agosto até 23 de Dezembro, por ter trazido para Portugal o jornal clandestino, O Novo 
Militante A pedido de amigos no exílio, Eurico transportou efectivamente de Paris para 
Lisboa, 30 exemplares desse jornal, com informação revolucionária. Apesar de não ter 
sido nunca militante de nenhum partido político, foi acusado de ser membro do Partido 
Marxista-Leninista Português, com sede em Paris. Sem provas, depois de ter 
cumprido cerca de cinco meses de detenção, Eurico saiu em liberdade condicional, no 
dia 23 de Dezembro, véspera de Natal 
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1968 
 Pernes, Fernando, prefácio (in catálogo da exposição Pinturas e descolagens de 

Eurico. Lisboa: galeria Quadrante, 1968 / Literatura e Artes / A Capital, 22-02-68)  
 Em Abril, expõe Pinturas e Descolagens, na Galeria Alvarez, no Porto. No catálogo, 

«Caso 55», um comunicado de Ana Hatherly 
 Bronze, Francisco, “Novo Desenho na Galeria Quadrante”. Lisboa: “Revista Colóquio” 

(nº 48, Abril, 1968) 
 Cesariny, Mário, “Inquérito”, a Eurico Gonçalves: “A obra surge como um escândalo – 

diz Eurico Gonçalves”. Lisboa: Jornal de Letras e Artes-4, Ano VII – Nº 264, Agosto de 
1968 

 Entrevista de Eurico Gonçalves concedida ao Jornal O Século, (29-05-68), Lisboa, 
onde explica sumariamente as técnicas da “descolagem” e da “despintura” 
Prefácio de Fernando Pernes, com uma citação de Ricardo Reis: «Para ser grande sê 
inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo 
que fazes. Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive» 

  A propósito, escreve Francisco Bronze: 
“Novo Desenho na Galeria Quadrante”: «Propondo-se reabilitar o desenho “como 
linguagem a preto e branco”, Eurico Gonçalves tem aliado a prática desta arte à 
defesa e divulgação das doutrinas Zen, (…) “uma arte mais directa, mais espontânea e 
mesmo mais complexa que a pintura”7. (…) capaz de superar o conhecimento 
indirecto que é alcançado por via intelectual (…) 
(…) escrita automática em que o artista se abandona aos impulsos do seu 
subconsciente, (…) encontro do homem com o mundo entendido como Unidade, (…) 
auto-conhecimento, (…) 
A importância dos vazios cada vez mais acentuada, (…) (e) a velocidade de execução 
(…) a ausência de premeditação e a simplicidade. (…) arte (…) “espontânea e sem 
artifício” (…) 
Atitude espiritual diversa da que presidiu à formação de um expressionismo alemão ou 
duma Action Painting, (…) não será errado falar ainda de “expressão”…» – (Francisco 
Bronze, Revista “Colóquio” (nº 48, Abril, 1968) 

 Eurico responde a um “Inquérito de Mário Cesariny: 
«…A “não-pintura” é o espaço vital e mental liberto de qualquer ideia, fórmula ou 
conceito apriorístico, a liberdade sem programa, o vazio não-conceitual que, como 
tudo o que é vivo, se projecta no exterior e que, como tudo o que é vivo, não é 
possível deter, fixar, definir ou materializar. A não-pintura é aquilo a que Yves Klein 
chamava o “imaterial”, a “sensibilidade no estado puro” ou um “estado de 
receptividade e de disponibilidade total”…» – Cesariny, Mário, Inquérito a Eurico 
Gonçalves A obra surge como um escândalo» – diz Eurico Gonçalves”, Jornal de 
Letras e Artes-4, Ano VII – Nº 264, Agosto de 1968 

 Depois de ter estado preso por motivos políticos, em Portugal, Eurico regressa a Paris, 
em Janeiro de 1968. Acabada a bolsa da Gulbenkian, aí, trabalha como recepcionista 
no hotel «L´Avenir», junto à Praça da Bastilha, Rue de La Roquette, desde Fevereiro 
de 1968 até Julho de 1969. Reside num «chambre de bonne – 6 ème étage» (águas 
furtadas), em Vincennes, no mesmo prédio onde morou o crítico de arte francês Julien 
Alvard, Comissár io da exposição 50 anos de Pintura francesa, na Fundação Calouste 
Gulbenkian, em Lisboa. A este crítico se atribui a designação «Les nuagistes» (Os 
nebulosos), termo de uma tendência estética de pintura abstracta informal por ele 
defendida (Messagier, Laubiès, Talcoat, Duvillier,entre outros) 

                                                 
7 Eurico Gonçalves – O Zen e a Pintura, Jornal de Letras e Artes Nº 187 

 



  ANEXO I –DADOS BIOGRÁFICOS 22  | 

 Eurico vive, em Paris, a Revolução de Maio de 1968, Movimento de contestação 
político-cultural estudantil, com projecção internacional. A este Movimento aderiu a 
Luta Sindical dos Trabalhadores, que promoveram uma Greve Geral em toda a 
França, durante o mês de Maio 

 
1969 
 Eurico envia de Paris despinturas e descolagens para uma exposição, na galeria 

Quadrante, com “carta-prefácio” do pintor dirigida ao arquitecto Artur Rosa, director 
artístico da galeria, que explica o sentido da sua proposta estética, atribuindo especial 
significado ao prefixo des: 

 Despinturas e descolagens, galeria Quadrante, Lisboa (8-04-69). No catálogo, uma 
carta do pintor dirigida ao arquitecto e escultor Artur Rosa, director artístico da galeria, 
a explicar o sentido da sua proposta: 
«…Descolar é tirar o que estava colado; depois de descolar, fica uma superfície vazia, 
que é também a marca deixada pelo gesto de descolar. É essa marca deixada pelo 
gesto que importa considerar. O sentido do vazio também. É afinal, uma meditação 
sobre o sinal gráfico. O gesto de descolar ou de apagar sinais deixa uma marca ou um 
novo sinal que surge da própria negação, na redescoberta e na afirmação da nudez do 
suporte, lugar por excelência, alvo de acção e de reeleição. Na medida em que tiro a 
cor (da tinta ou do papel colado), faço despintura, ficando apenas o suporte (papel ou 
tela) tal como se vende no mercado. Esta utilização do material propõe uma 
concepção nova do espaço vazio que corresponde a uma forma de comportamento na 
vida. Afinal, o que está pintado não tem valor senão para aquele que pinta; e o que 
não está pintado tem valor mesmo para quem não pinta. Aqui se estabelece o 
desenlace entre quem necessita da pintura como de uns óculos para ver melhor e 
quem, para além da pintura, se projecta num espaço vital…que é o seu, mas de que é 
afastado por mil solicitações enganadoras. É justamente a partir desta segunda fase 
que tudo se torna possível e natural: a reflexão e a acção coincidem. É também a 
partir daí que falo em “irrealização” e em “não-pintura”8, que não é senão ausência de 
pintura ou o lugar deixado intacto pela acção do pintor. “A verdadeira vida está 
ausente” (Rimbaud); “dir-se-á de mim que sou UM PINTOR na medida em que já não 
pinto” (Yves Klein); “acredito mais no artista – homem livre por excelência! – do que no 
que ele realiza” (Marcel Duchamp»; “a poesia dissolve” (António Maria Lisboa) 

 Participa na Exposição de Artes Plásticas, promovida e organizada pelo Banco 
Português do Atlântico, Sociedade Nacional de Belas-Artes (28 de Maio a 15 de 
Junho, 1969) 

 Regressa a Portugal, em Julho, durante o governo de Marcelo Caetano, que 
substituíra Salazar 

 
1970 
 Eurico reingressa no Ensino, em Portugal (23-09-70). 

De 1970 a 1971 é professor agregado na escola 124 de Benfica, 28ª Zona Escolar de 
Lisboa. 

 Colabora como Crítico de Arte no Jornal Comércio do Funchal (-1971) e na Revista 
Flama (-1976) 

 Cesariny, Mário, “carta-prefácio” dirigida a E.G. (in catálogo da exposição 
retrospectiva, Eurico, 1950-1970. Lisboa: galeria S. Mamede, 1970):  
«…Hoje (1970) a tua pintura afirma de forma entre nós talvez única, a única fidelidade 

                                                 
8  Numa carta escrita a Rui Mário Gonçalves, no Verão passado, falo em “não-pintura”, bem como na 
resposta ao Inquérito de Mário Cesariny, no Jornal de Letras e Artes de Agosto último. 
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que Breton pedia aos que diziam seu o surreal: um vanguardismo realmente expresso, 
realmente capaz de absorver e de, se necessário, destituir toda a vanguarda anterior. 
Entendo aqui por vanguarda a criação poética tão profundamente gerada na 
necessidade de transmitir o homem de uma época, que reúne e ultrapassa todas as 
épocas. Não é negar as épocas, o passado, não seria possível desfazermo-nos delas, 
é como arremessá-las para o futuro…» 

 Bronze, Francisco, “Carta de Lisboa”. Lisboa: “Revista “Colóquio”, nº 61, Dezembro, 
1970 

 Participa na Exposição Mobil de Arte – Concurso de Design Pegasus, Sociedade 
Nacional de Belas-Artes (12 / 30 de Nov. 1970) 

 Pinta «Estou vivo e escrevo Sol», 56x76 cm, da Série de Pinturas/Despinturas com o 
mesmo título, em homenagem ao poeta António Ramos Rosa 

 No Café Monte Carlo, Saldanha, em Lisboa, Eurico encontra-se frequentemente com 
poetas e escritores que colaboraram na antologia Grifo, com acentuada influência 
surrealista / abjeccionista, publicada em 1970. Trata-se de uma antologia de poesia e 
textos inéditos de António Barahona da Fonseca, António José Forte, Eduardo Valente 
da Fonseca, Ernesto Sampaio, Manuel de Castro, Maria Helena Barreiro, Pedro Oom, 
Ricarte-Dácio, Virgílio Martinho, Vítor Silva Tavares e dois desenhos de João 
Rodrigues9 

 
1971 
 Continuação da série Estou Vivo e Escrevo Sol 
 Vários surrealistas são indigitados para a decoração do Café A Brasileira do Chiado: 

Vespeira, Fernando de Azevedo, Carlos Calvet e Eurico Gonçalves. A escolha foi feita 
por sorteio, não abrangendo Eurico 

 - Crítico de Arte e membro da A.I.C.A. (Associação Internacional de Críticos de Arte), 
Eurico colabora no Jornal «Comércio do Funchal», dirigido por Vicente Jorge Silva, até 
1971, e na Revista Flama, até 1976, com artigos de divulgação de Arte 
Contemporânea 

 Recebe uma Menção Honrosa, Prémio da Crítica de Arte, subsidiado pela SOQUIL 
Eurico não aceitou a Menção Honrosa do Prémio Soquil, 1971, mas sim do Prémio da 
Crítica de Arte, subsidiado pela Soquil, propondo que o respectivo valor monetário 
revertesse a favor do Curso de Formação Artística da SNBA. O pintor Sá Nogueira, a 
quem foi atribuído o mesmo prémio, teve idêntica atitude pública, o que mereceu um 
comentário crítico de Rocha de Sousa, com o título Prémio “Soquil” ou a moral da 
história, DL (31-10-71) 

 Em 1971-1972, Eurico é Professor Agregado na Escola 66, Charneca, 35ª Zona 
Escolar de Lisboa 

 Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte): 
- “Eurico – Não construo previamente a composição dos meus quadros, nem os 

corrijo nunca”, Lisboa: Jornal “A Capital” / A Semana” (sexta-feira, 23-04-71) 

                                                 
9 Grifo, antologia de inéditos de: António Barahona da Fonseca – A Saque e a sangue 5-22; António José 
Forte – Um poema 23-28; Eduardo Valente da Fonseca – Os manequins inquietantes 29 – 33; Ernesto 
Sampaio – Surrealismo – uma estrada sem fronteiras 35 – 61; João Rodrigues – Dois desenhos 63 – 69; 
Manuel de Castro – Hans e a mão direita – Prolegómenos a uma história de animais 70 – 89; Maria Helena 
Barreiro – Três narrativas 91 – 104; Pedro OOM – Poema – O homem reduzido 105 – 121; Ricardo-Dácio – 
Equações I e II – 123 – 147; Virgílio Martinho – Filopópulus 149 – 204; Vítor Silva Tavares – realização 
gráfica. Águeda: Grafilarte 204, [3] p; 22 cm. 
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- “Pintura Chinesa – A Autenticidade na Espontaneidade”, Funchal: Comércio do 
Funchal, ano XXXV – IV série, nº 2135 (28-11-71) 

 
1972 
 
 Desde 1972 é membro do Conselho Técnico da S.N.B.A. 
 1972-1992: professor efectivo na Escola 109, Ameixoeira, 34ª Zona Escolar de Lisboa, 

exercendo funções administrativas como Director da Escola. É destacado como 
Animador Pedagógico na Área da Educação Artística e da Expressão plástica da 
criança 

 Colectiva da Galeria São Mamede, 10 Artistas da Galeria S. Mamede com: Areal, 
Cargaleiro, Carlos Calvet, Cesariny, Charters d’ Almeida, Cruzeiro Seixas, Jorge 
Vieira, Júlio e Paula Rego, em Maio. 

 Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte): 
- “Dádá-Zen”, Lisboa: Diário de Lisboa (20 -02 -72) 
- “Dádá: Autodidacta”, Lisboa: “Revista Flama” (31-03-72) 
- “A Arte em Portugal. O que é? Para que serve?”, “Inquérito”, com respostas de 

José-Augusto França, Rui Mário Gonçalves, Ernesto de Sousa, Francisco Bronze, 
Rocha de Sousa e Eurico Gonçalves. Lisboa: Jornal República /Artes e Letras (6-
04-72) 

-  “Dádá Zen: Yves, o monocromo”, Lisboa: Jornal República /Artes e Letras (27-4-
72) 

-  “Arpad Szenes”, Lisboa: Jornal República /Artes e Letras (4-5-72) 
-  “Arpad Szenes: O Moderno em Todos os Tons”. Lisboa: “Revista Flama” (19-05-

72) 
-  “O Artista Perante a Sociedade – Duas ou três atitudes possíveis”, Lisboa: Jornal 

República /Artes e Letras (24-8-72) 
-  “Paul Klee: Pioneiro da Pintura Moderna Ocidental”, Lisboa: “Revista Flama”, (03-

11-72) 
 O Suplemento Literário do Diário de Lisboa (Domingo, 27 Fevereiro, 1972), pág. 1, 

dada cá publica uma foto provocatória e um Poema dada de Eurico, datado de 1951, 
entre outros colaboradores (ou não) do Suplemento, com fotos e textos de Fernando 
Arroio, Toma lá, dá dá; Neves Dias, Dada-Nada ou alguma coisa?; Luiz Pacheco, O 
eco de um eco de um eco; Virgílio Martinho, dada o terrível; Mário-Henrique Leiria, 
Antidepoimento; António José Forte, Exposição dada?; Vítor Silva Tavares, dada nem 
dado; José – Augusto França, Folhetim-artístico dada lá e cá; Júlio Moreira, Dada seja 
connosco; Ernesto Sampaio, dada in “Uma estrada sem fronteiras; Manuel João 
Gomes, Dada no dia em que o teatro nasceu. 

 Eurico, poema dádá: 
Nós-que naquela noite / fomos elevados a um / quinto andar e apresentados / pela 
primeira vez à família / – íamos vestidos / De papel colorido. / Na descida o elevador / 
Não parou / E eu descobri um / Botão amarelo / Que traduzia toda / A nossa acção 
nas / Várias línguas. / Tive então a necessidade imediata / de APRENDER FRANCÊS 
/ INGLÊS E ELECTRICIDADE. / Dactilografia já não era / de tanta importância – 
Eurico – 1951 (Nota: segundo o autor, este poema narra literalmente um sonho) 
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1973 
 

 Fim da Série Discos 
 Colaboração na Revista Flama 
 Colaboração no Jornal República 
 Colaboração na revista Colóquio Artes, desde o nº 15 (Dez. /73), F.C.G., dirigida por 

José-Augusto França 
 Prefacia uma exposição de Henri Michaux, na galeria S. Mamede, em Lisboa 
 Tavares, Vítor Sousa, “Eurico, Poeta-Pintor”. Lisboa: quinzenário cultural & ETC, (15-04-73), 

pp. 10-11. (Publicação de desenhos e poemas dos “cadernos de juventude 1950-51” 
de Eurico Gonçalves, com auto-apresentação do autor (excertos de duas cartas para 
Vítor Silva Tavares, director do Jornal) 

 Comissário de uma exposição retrospectiva de Desenhos De Humor Negro Surrealista 
de João Rodrigues. Lisboa: S.N.B.A. Catálogo Com Textos De Virgílio Martinho, 
Ricarte Dácio e Eurico Gonçalves.  

 Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte): 
- “Cesariny Hoje”, Lisboa: Jornal República (22-2-73) 
- “O Surrealismo de Pollock e Michaux”, Lisboa: Jornal República /Artes e Letras (22-

3-73) 
- “A Escrita Pictural”, Lisboa: Jornal República (12-4-73) 
- “Henri Michaux: Não há Metamorfose sem Autofagia”, Lisboa: Jornal República 

/Artes e Letras (12-7-73) 
- “José Rodrigues – Re-Apresentação da Natureza”, Lisboa: Jornal República/Artes e 

Letras (14-06-73) 
- “Escrita escrita”, Lisboa: Jornal República/Artes e Letras (06-09-73) 
- “António Sena”, Colóquio / Artes, nº 15, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa: 

Lisboa (Dezembro, 1973) 
- “António Sena”, Lisboa: Jornal República/Artes e Letras (17-05-73) 

 Num texto publicado no Diário de Notícias, Artes Plásticas, em 15-02-1973, com o 
título Mário Cesariny pintor surrealista e criador de literatura numa exposição a 
inaugurar hoje (na galeria S. Mamede, Lisboa) pode ler-se:  

 «…A conversa entre os jornalistas e o escritor-pintor girou, como é natural, ao redor do 
que é, ou não é, surrealismo, de quem é, ou não é, ou foi, surrealista» 

 Cesariny distribuiu um pequeno panfleto, onde declara: 
- «São surrealistas na pintura, actualmente: Eduardo Luís, Malangatana Valente, Lurdes 

Castro, René Bértholo, Raúl Perez, Gonçalo Duarte, Cruzeiro Seixas, Mário Cesariny, 
Eurico Gonçalves, Leonor Praça, Lima de Freitas, José Escada e Martim Avillez. 

- Foram pintores surrealistas: Vieira da Silva, António Dacosta, António Pedro, Fernando 
de Azevedo, João Moniz Pereira, Vespeira, António Domingues, Mário Cesariny, 
Cruzeiro Seixas, Fernando José Francisco, Mário Henrique Leiria, António Paulo 
Tomáz, Carlos Calvet, Manuel d’ Assumpção, João Rodrigues, Dante Júlio, Francisco 
Aranda e Jorge Oliveira 

- Fizeram acto de total adesão ao surrealismo: António Maria Lisboa, Mário Cesariny, 
Cruzeiro Seixas, Mário Henrique Leiria, João Rodrigues, Ernesto Sampaio e António 
José Forte.  
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- São surrealistas na poesia (escrita): Irene Lisboa, João Pedro Grabato Dias, António 
Osório, Raul de Carvalho, Natália Correia, Luísa Neto Jorge, Ana Hatherly, António 
Barahona da Fonseca, António José Forte e João Rodrigues. (…) 

- São precursores do surrealismo português: na Literatura, Guerra Junqueiro, Gomes 
Leal, Camilo Pessanha, Raul Brandão, Florbela Espanca, Teixeira de Pascoaes, Mário 
de Sá Carneiro, Fernando Pessoa, Edmundo de Bettencourt e Adolfo Casais Monteiro, 
poetas; além de Amadeu de Sousa Cardoso e Santa Rita, pintores. O que não admira, 
quanto a estes, visto que bebiam os ares de Paris (…)»10 

 
1974 
 
 De 1974 a 1976, o pintor inicia uma série de caligrafias horizontais, em telas 

alongadas, com predomínio de fundos monocromáticos (azuis e vermelhos intensos, 
negros e brancos) 

 Colaboração no Jornal República (artigos de divulgação de Arte Contemporânea) 
 Na sequência da Revolução do 25 de Abril, Eurico mantém activa colaboração com o 

M.D.A.P., Movimento Democrático dos Artistas Plásticos. Participa em pinturas 
colectivas, nomeadamente na monumental tela de 25x4,5 metros, pintada por 48 
artistas, no dia 10 de Junho de 1974, em homenagem ao 25 de Abril, dia da 
Libertação, e em outras pinturas em paredes urbanas. Participa em Intervenções 
públicas, como a ocultação da estátua de Salazar, com o slogan «A Arte fascista faz 
mal à vista», da autoria do pintor surrealista Marcelino Vespeira (28 de Maio de 1974) 

 Pinta Zenga; acrílico s/ tela; 131x98cm; Col. CAMJAP, Fundação Calouste Gulbenkian 
 Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte): 

 
- “Evocação da Caricatura Política de Leal da Câmara”, Lisboa: “Revista Flama” (13-12-74) 
- “Maias para o 25 de Abril”, Lisboa: “Revista Flama” (12-07-74). (Acerca da 

exposição com o mesmo título, na galeria de S. Mamede, Lisboa, de obras 
proibidas no anterior regime assinadas por artistas neo-realistas: Manuel Filipe, 
Vítor Pala, Lima de Freitas, Ribeiro Pavia, Arlindo Vicente, Avelino Cunhal; e por 
artistas surrealistas: Cesariny, Cruzeiro Seixas, António Quadros, Raúl Perez, Mário 
Botas, Pedro Oom, João Rodrigues, Fernando José Francisco, entre outros) 

-  

 

Eurico (em segundo plano) e Vespeira pintam um 
mural em homenagem ao 25 de Abril, em Viseu.    
Activa colaboração com o “Movimento Democrático 
dos Artistas Plásticos”. Actividade em pinturas 
colectivas, nomeadamente na monumental tela de 25 
x 4,5 metros, pintada por 48 artistas, no dia 10 de 
Junho de 1974, em homenagem ao 25 de Abril, “dia 
da Libertação”, entre outras pinturas em paredes 
urbanas. 
Intervenções públicas, como a ocultação da estátua 
de Salazar, com o slogan “A arte fascista faz mal à 
vista”, da autoria do pintor surrealista Marcelino 
Vespeira (28 de Maio de 1974).  
 

                                                 
10 O Catálogo da Exposição Retrospectiva de Mário Cesariny, (edição Assírio & Alvim, 2004), Comissariada 
por João Pinharanda e Perfecto Cuadrado, Lisboa, Museu da Cidade, Nov. Dez. 04 – Jan. Fev. 05 e Fundação 
Cupertino de Miranda, Março-Abril 05, referencia, na p. 19 o mesmo panfleto, publicado na mesma data, 
noutro jornal, o Diário de Lisboa.  
Nota: curiosamente, a exaustiva listagem de Cesariny não abrange dois poetas surrealistas de vulto: 
Alexandre O’ Neill e Herberto Helder. 
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1975 
 
 Fim da Série de Caligrafias Horizontais» em telas alongadas 
 Castro, Ernesto de Melo e, “Poemas de Eurico Gonçalves, 1950-51”. Lisboa: 

Suplemento “Artes e Letras”, Diário de Notícias (6-11-75) / Antologia Experiência de 
Liberdade, Antologia de textos publicados no Suplemento Cultura “Artes e Letras”, 
Diário de Notícias, (Maio-Novembro, 1975) 

 Prefácio de Eurico para o catálogo da exposição “João Rodrigues”, SNBA, Lisboa 
(Junho, 1975)  

 Prefácio de Eurico para o catálogo da exposição “António Sena” – pinturas 1972-1975, 
galeria Quadrum, Lisboa (15 Set. / 11 Out.). Exposição comissariada por Eurico 
Gonçalves  

 Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte): 
- “Antes e Depois do 25 de Abril – As Artes Plásticas em Portugal”, Jornal O Século 

(01-01-75) 
- “Figuração Hoje ou Gioconda com óculos escuros, na SNBA”, Lisboa, “Revista 

Flama” (28-02-75) 
- “O Surrealismo Fantástico: de Jerónimo Bosch aos nossos dias”, “Revista Flama” 

(07-03-75) 
- “Arte e Política / Arte na Rua ao alcance de todos”, “Revista Flama” (28-03-75) 
- “Em Defesa da Liberdade de Expressão – A Arte ao Alcance de Todas as Mãos” (2 

de Maio, 1975) 
-  “Abstracção-Hoje na SNBA, Lisboa. A Arte é a boa saúde”, “Revista Flama” (16-05-

75) 
- “ António Sena”, “Revista Flama”, Lisboa (20-06-75 e 26-09-75) 
- “A Revolução e a Arte: A Grande e Realmente Razão”, “Revista Flama” (25-06-75) 
- “II Encontros Internacionais de Arte em Viana do Castelo”, “Revista Flama” (29-08-

75 e 05 09-75) 
 
1976 
 
 1976-1986: Série Desdobragens em lona, de grandes dimensões: 

«Outro ritual análogo é posto ao serviço do estudo poético dos momentos mais 
remotos da infância em que o ser humano passa da superfície afectiva do corpo da 
mãe ao espaço em profundidade vazio: num grande pano dobrado deixa absorver 
pigmentos aplicados em longas listas paralelas; desdobrando o pano, o pintor é 
surpreendido pelo facto de as listas de cores alegres e ternas poderem bruscamente 
passar a sugerir sucessivas linhas de horizonte; (…) Estas “desdobragens” trazem 
vantagens técnicas à “action – painting” e às absorções cromáticas da “colour-field”, 
(…)11  

 Continua a colaboração na Revista Flama 
 Como Crítico de Arte, Eurico é colaborador semanal do Diário Popular, até 1982, a 

convite do escritor e jornalista Baptista Bastos 

                                                 
11 Gonçalves, Rui Mário, 100 Pintores Portugueses do Século XX, Edições Alfa, 1986 e Panorama Arte 
Portuguesa no Século XX, Campo das Letras, Fundação Serralves, 1999. 

 



  ANEXO I –DADOS BIOGRÁFICOS 28  | 

 Publica o livro A pintura das crianças e nós – pais, professores e educadores. Porto: 
Porto Editora 

 Prefácio para o catálogo da exposição de António Sena, galeria módulo, Porto, 1976 
 Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte): 

- “Contra a Pena de Morte / Tortura / Prisão Política – Exposição-Manifesto na SNBA, 
Lisboa”, Revista “Flama” (16-01-76) 

- “Hans Hofmann, precursor do Expressionismo Abstracto”, “Revista Flama” (11-06-
76) 

- “O Erotismo na Arte”, “Revista Flama” (06-08-76) 
 
1977 
 
 Desdobragens 
 Colaboração no Diário Popular 
 Organiza e prefacia uma exposição de Cruzeiro Seixas na SNBA 

O Erotismo na Arte Moderna Portuguesa, exposição comissariada e prefaciada por 
Eurico Gonçalves. Estoril: galeria da Junta de Turismo da Costa do Sol / Lisboa: 
S.N.B.A. / Porto: Museu Nacional Soares dos Reis, Centro de Arte Contemporânea  
Nela figuraram, entre outras, obras surrealistas de: Pedro Oom, Cruzeiro Seixas, 
Paula Rego, Álvaro Lapa, Areal, António Pedro, Mário Botas, Raúl Peres, Cesariny, 
Vespeira e Eurico (Maio, 1977)  

 Freitas, Lima de, referência a Eurico Gonçalves (in texto sobre Mário Cesariny, Lisboa: 
SEC, 1977) 

 Prefácio de Eurico para o catálogo da exposição “O Erotismo na Arte Moderna 
Portuguesa”, Lisboa: SNBA, (Março-Abril) / Porto: Museu Nacional Soares dos Reis, 
(Maio), 1977 

 Entre 1977 e 1979 é Coordenador e Animador Pedagógico da 11ª (ex 34ª) Delegação 
Escolar de Lisboa (Escolas da Ameixoeira, Charneca e Galinheiras), organiza e 
participa em Seminários e Cursos de Reciclagem sobre Educação Artística 

 Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte): 
- “O Erotismo (1) – na Arte Moderna Portuguesa”, (Paula Rego, Fátima Vaz, Júlio 

Pomar, Maria José Aguiar, Álvaro Lapa, Carlos Fernandes, Eduardo Batarda, 
Jasmim, Henrique Manuel, Cruzeiro Seixas, Mário Botas, Raúl Perez, Samouco, 
Pedro Oom, António Pedro, Eurico, João Cutileiro, Clara, Meneres e Rosa 
Fazenda), Diário Popular (31-02-77) 

- “O Erotismo na Arte (2)” (Bosch, Picasso, Dali, Delvaux, Leonor Fini, Bellmer, 
Dubuffet, Masson, Matta, Man Ray, Svanberg e outros), Diário Popular (07-04-77) 

- “O Erotismo na Arte Abstracta (3)”, (Brancusi, Arp, Henri Moore, Wols, Cesariny, 
Fontana, Pollock e outros), Diário Popular (14-04-77) 

- “Da Actualidade do Surrealismo”, Diário Popular (20-4-77) 
- “Lembrança de Pedro Oom”, Diário Popular (28-04-77) 
- “Vieira da Silva na Fundação Gulbenkian”, Diário Popular (23-06-77) 
- “Artur Cruzeiro Seixas”, Diário Popular (22-9 -77) 

 
1978 
 - Professor desde 1957 é destacado a partir de 1978 (até 1992), para apoiar a 

Expressão Plástica nas escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico. Nesse âmbito, realizou 
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dezenas de Acções de Formação, em todo o país, tendo feito parte das E.I.A.S. 
(Equipas de Intervenção Artística). 

 - Exposição Retrospectiva, 1950-73, galeria da Junta de Turismo da Costa do Sol, 
Estoril, a convite do director artístico Cruzeiro Seixas. No catálogo, o pintor analisa a 
evolução da sua obra e reafirma-se surrealista: 
(…) Os Pássaros, de 1950, exprime uma experiência colhida nos sonhos, (…) Para 
Freud, pairar em sonhos é uma maneira velada de representar a satisfação sexual. 
(…) Ao alto, surge um disco, que tem a presença natural do Sol ou da Lua (…) sinal do 
cosmos (…) sinal da vida da infância (…) confronto entre a inocência e a sabedoria. 
(…) O saber e o não-saber (…) o conhecido e o desconhecido (…) 
a minha pintura (…) sabe mais de mim do que eu dela. (…) Não (…) construo 
previamente a composição. Também (…) não corrijo nunca. (…) 
o disco (…)como acontece no antiquíssimo emblema que, na filosofia chinesa, 
simboliza o princípio do yin-e-yang, (…)a união dos contrários, tão procurada pelos 
surrealistas (…) arquétipo que corresponde à plenitude, à harmonia, (…) 
há geralmente uma grande conformidade entre os gestos das nossas mãos e o próprio 
estado de espírito (…) 
André Breton declarou uma vez que a finalidade do Surrealismo é a reabilitação de 
todas as capacidades psíquicas. (…) «A liberdade de interpretar edenicamente o 
mundo está reservada àqueles cuja infância cresceu sem perder a sua pureza 
primordial». (…) 
já desde 1960 que compreendia que a figura tende a transformar-se em puro sinal 
gráfico, (…)  
O que importa, escrevia Breton, «é não apenas o efeito a conseguir, mas a 
“qualidade”, “a pureza dos meios utilizados” (…) A pintura actual, denomine-se ela 
Action-Painting, Pintura Gestual, Informal, etc., provém, antes de tudo, do 
automatismo psíquico, deriva da promoção do automatismo psíquico pelo 
Surrealismo…»  

 Exp. Desdobragens, galeria Quadrum, Lisboa. Prefácio de E. Melo e Castro: 
«Desdobrar é um acto de abertura e de revelação. Abre-se um espaço, revela-se o 
que nesse espaço pode acontecer. Não já inicial, desdobrar é um acto iniciador  
E, eis que a pintura de Eurico, vinda de uma “sábia ingenuidade” e de uma 
«prolongada adolescência», atinge a sabedoria dos processos e o estado adulto das 
construções que se reconhecem como tal (…) Eurico aceita a revelação inicial do 
gesto, quer como sinal de uma actividade onírica, quer como marca apenas de si 
própria. Aceita, mas interroga e interroga-se, seduzido pelo fascínio do fazer acontecer 
e do saber como é que acontece. 
E aí a pintura de Eurico se transforma verdadeiramente em escrita. Escrita que apela 
irresistivelmente para as leituras abertas e plurais de que formos capazes, nós, 
leitores. As desdobragens de Eurico nascidas de um gesto artesanal de desdobrar 
(produto de uma oficina de operador plástico) são logo, desde a concepção, um acto 
de re-invenção das leis da escrita: abrindo, revelando, propondo…» 

 Exp. retrospectiva, Museu de Évora (1950-78). Prefácio de Sílvia Chicó 
 Fernandes, Maria João, “Dois quadros de Eurico, Flores de Domingo e Mercado Persa, 

Lisboa: Jornal Internacional / Extra / Cultura, (19-01-78) / Lisboa: revista Colóquio Artes: 
“O Surrealismo Solar de Eurico Gonçalves”, F.C.G., nº 39 (Dezembro, 1978) 

 Colaboração no Diário Popular. 
 Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte): 

- “Só a Escrita Existe”, Diário Popular (18 -5 -78) 
- “A propósito de Vanguarda e Vanguardas – Cuidado com as Imitações”, Letras e 

Artes (22-06-78) 
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1979 
 
 - Desdobragens 
 - Participa na I Bienal Internacional de Desenho Lis’ 79 
 - Exposição Arte Moderna Portuguesa, Sociedade Nacional de Belas Artes, Lisboa 

(Setembro, 1979) 
 - De 1979 a 1983 é destacado na D.G.E.B./D.S.P.R.I./S.A.P. como Técnico de 

Educação Visual. Nesta perspectiva, realiza uma Visita de Estudo, em Novembro de 
1979, sobre a Educação Artística em França, com a orientação do Centro 
Internacional de Estudos Pedagógicos de Sèvres; colabora na elaboração do 
Programa do 1º Ciclo do Ensino Básico; redige textos de apoio para a Formação 
Contínua de Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico; colabora na série televisiva 
Repensar a Escola; participa em programas educativos radiofónicos; orienta ateliers 
de Expressão Plástica em escolas do Ensino Básico e do Pré-escolar, em diversas 
localidades do país; apoia a actividade plástica nas Escolas 109 (Ameixoeira) e 63 
(Charneca) da 11ª Delegação Escolar de Lisboa, em 1981/83 

 Colaboração no Diário Popular 
 Pinta Satori, 24-6-79B 1979; tinta-da-china s/ papel; 70x103 cm. Colecção José-

Augusto França, Museu Municipal de Tomar 
 Participa na Bienal Internacional de Desenho, Lis’ 79, Galeria de Belém, S.E.C. 

(Secretaria de Estado da Cultura) 
 Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte): 

- “A Educação pela Arte”, Diário Popular (01-02 -79)  
- “O Surrealismo Hoje, Primeira exposição Phases em Portugal”, Diário Popular (8 -

02-79) 
- “Lourdes Castro: a apropriação do real através do desenho e do recorte”. Lisboa: 

Diário Popular (5-07-79) 
- “O Surrealismo de Pollock”, Diário Popular (6-09-79) 
- “Lis’ 79 – Primeira Bienal Internacional de Desenho em Portugal”, Diário Popular  

(15-11-79) 
 
1980 
 
 Desdobragens; Pintura-escrita / Escrita Livre 
 Colaboração no Diário Popular 
 Participação no Festival Internacional de Pintura. Cagnes-Sur-Mer, 1980 
  Participa na exposição colectiva Desenho e Gravura, Sociedade Nacional de Belas-

Artes, Lisboa (Fev. / Março, 1980) 
 Realiza a exposição Desescrita / Desdobragem / (Des) envolvimento, galeria Tempo / 

Grupo Alvarez, Lisboa / Porto, Junho, 1980. Edição de uma serigrafia com uma 
tiragem de 200 exemplares assinados e numerados pelo autor. Catálogo com 
Prefácios de E. Melo e Castro e Sílvia Chicó, A intervenção do acaso na obra 
surrealista de Eurico e Apontamentos de Atelier de Eurico (1979/80): 
Desescrita  / Desdobragem / (Des)envolvimento/ Pensar / sentir a linha / o signo / a cor 
/ o suporte / Como elementos essenciais de uma pintura / desenho / escrita / Directa / 
gestual / sem retoque / extremamente espojada / Que se deseja próxima / intimista / 
vibrante / Pensar / sentir a superfície a preencher e/ou a esvaziar / Em termos de 
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envolvência espacial e contínua / Como algo que se desdobra para cima e para baixo / 
Alternando os vazios e os cheios / Segundo o ritmo da própria respiração / De uma 
escrita horizontal da esquerda para a direita / Através da mancha diluída que se 
alastra / Em cores difusas e contrastantes / E através do movimento rápido do traço 
incisivo / Do arabesco ágil que regista o ritmo orgânico / De um gesto amplo a todo o 
comprimento do suporte / O (des) envolvimento desta desescrita desdobrada vem na 
sequência / das descolagens e das despinturas, assumindo, até às suas mais / 
extremas consequências, técnicas especificamente surrealistas como /  
a decalcomania, a intervenção do acaso, o automatismo psíquico / puro  

 Chicó, Sílvia, prefácio “Desescrita / Desdobragem / Desenvolvimento”. Lisboa: galeria 
Tempo / Porto: Grupo Alvarez (Junho) / Diário de Notícias – 3º Caderno / Cultura (15-
5-80), com o título: Eurico Gonçalves e a exploração surrealista do acaso) 

 Castro, E. Melo, prefácio Desescrita / Desdobragem / Desenvolvimento. Lisboa: 
galeria Tempo / Porto: Grupo Alvarez (Junho), 1980 

 Exposição: Homenagem a José Escada, desenhos desdobrados – S.N.B.A., Lisboa 
 Incêndio na Galeria de Belém, (por incúria da S.E.C. – Secretaria de Estado da 

Culrtura) destrói muitas obras de artistas portugueses, (onde Eurico se inclui) e 
estrangeiros, destinadas à II Bienal Internacional de Desenho LIS´81 que, por tal 
motivo, não se realizou. O fogo destruiu também um monumental painel colectivo, 
pintado por 48 artistas portugueses, em homenagem ao 25 de Abril, Dia da Libertação, 
confiado à guarda do M.F.A. (Movimento das orcas Armadas). Os autores não 
receberam qualquer indeminização, nem lhes foram apresentadas quaiquer 
satisfações ou desculpas… 

 Com três poemas / narrativas de sonhos e textos automáticos, do caderno 3, 1951, e 
um desenho de 1958, Eurico está representado na revista Mele12. Intitulada 
Portuguese Poets Surrealistes, a revista reúne textos surrealistas portugueses, com 
prefácio de Mário Cesariny. Além de Eurico, estão representados: Fernando Alves dos 
Santos, António Areal, Dorothy B. Aspinwall, Manuel d’ Assumpção, Stefan Baciu, 
Mustapha K. Bénouis, Carlos Calvet, Manuel de Castro, Miguel de Castro Henriques, 
Mário Cesariny, Carlos Eurico da Costa, António Domingues, Gonçalo Duarte, Eurico, 
António José Forte, E.F. Granell, Edgar C. Knowlton Jr., Fernando Lemos, Mário 
Henrique Leiria, António Maria Lisboa, M.S. Lourenço, Manuel Hermínio Monteiro, 
Isabel Meyrelles, Alexandre O’ Neill, Pedro Oom, João Rodrigues, Nicolau Saião, 
Cruzeiro Seixas, Vieira da Silva, Arpad Szenes 
Além dos desenhos de Eurico, figuram desenhos e “cadavres-exquis” de António 
Areal, Manuel de Castro, João Rodrigues, Gonçalo Duarte, Manuel d’ Assumpção, 
Mário Cesariny, Vieira da Silva, António Domingues, António Maria Lisboa, Areal, 
Pedro Oom, Mustapha K. Bénouis, Nicolau Saião, E.F. Granell e Arpad Szenes. 

 Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte): 
- “António Pedro: Fabricante de Visões”. Lisboa: Diário Popular (10-01-80) 
- “António Sena”, Lisboa: Diário Popular (31-07-80) 

 

                                                 
12 Mele, XVI / 52, Carta internacional de poesia, Editor Stefan Baciu (Department of European 
Languages & Literature, University of Hawaii Honolulu, Hawaii 96822 USA), Março, 1981. Editor 
Convidado, Mário Cesariny; Capa / Portada: Mário Cesariny 
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Eurico, 1980 

 
 

1981 
 
 - Desdobragens 
 - Texto de Eurico / “Homenagem a José Escada” para o catálogo da exposição de 

Eurico Gonçalves, “Desenhos Desdobrados”, SNBA, Lisboa (Agosto-Setembro), 1981 
 - Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte: 

- “O Surrealismo em Português Está Vivo e Goza de Boa Saúde”, Diário Popular (16 
-04 -81): A propósito de duas exposições de pintura de Mário Cesariny e de António 
Areal, respectivamente na Galeria S. Mamede, Lisboa e na Galeria da Junta de 
Turismo da Costa do Sol, Estoril, dirigida por Cruzeiro Seixas, e a propósito da 
revista MELE «Carta Internacional de Poesia», editada em Honolulu, U.S.A., que 
dedica um número inteiramente aos Poetas do Surrealismo em Português (Abril, 
81) 

- “O Expressionismo Brutal de Karel Appel”, Letras e Artes, Ano I, nº 42 (10-12, 81) 
 
1982 
 
 Desdobragens 
 Participa na exposição colectiva: O Gesto, o Signo e a Escrita, galeria Quadrum. 

Prefácio de Sílvia Chicó 
 Comissário e prefaciador da exposição retrospectiva de “Cruzeiro Seixas / desenho, 

colagem e objectos (1946-1982)”. Lisboa: SNBA (28 Maio-17 Junho, 82) 
 Colaboração no Diário Popular 
 Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte): 

- “Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro na Obra de Mário Botas”, Diário Popular  
(15 -4-82) 

- “Cruzeiro Seixas: um Autor Malvisto, ou a costela romântica e primitiva do 
Surrealismo”, Diário Popular (17-6 -82) 

-  “António Sena”, O Jornal (23-07-82) 
 
1983 
 
 Desdobragens 
 Eurico é um dos artistas a representar Portugal na XVII Bienal Internacional de S. aulo, 

Brasil, a par de Zulmiro de Carvalho, Graça Morais, e Emerenciano. Comissário 
Sommer Ribeiro F.C.G. (não houve catálogo da representação portuguesa) 

 Expõe: Desenhos, Guaches e Poemas Inéditos dos anos 50. Prefácios de Sílvia Chicó 
e Cruzeiro Seixas. Estoril: galeria Junta de Turismo da Costa do Sol (Fev.), 1983 
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 Seixas, Cruzeiro, prefácio “Obrigado, Eurico, porque a tua pintura não fala de cátedra” 
(in catálogo da exposição “Desenhos, Guaches e Poemas Inéditos Dos Anos 50”. 
Estoril: galeria Junta de Turismo da Costa do Sol, 1983): 
«Dos desenhos de Eurico (…) direi que me aparecem como um sistema solar, perfeito 
no movimento sobre si mesmo. (…) Outra componente importante desta extensa obra 
é a liberdade da linguagem. (…) O espaço vazio que cria, como as suas caligrafias, é 
naturalmente o infinito que temos, a “courbe unique” que Breton celebrou. O que leio 
nesta obra é um raro momento de meditação e de alegria. Hoje já nada pode ser visto 
como era há 30 anos; por exemplo, à exaltação perturbadora de uma qualquer 
paisagem ou monumento, há que somar coisas como os desenhos angulosos de 
Eurico ou as suas cartas caligráficas e herméticas que, curiosamente por vezes, têm o 
tom rosa dos “pôr de sol que fazem desmaios”, como dizia António Nobre.»  

 Participa em Le Surréalisme portugais. Exposição comissariada e prefaciada por Luís 
de Moura Sobral. (Colóquio Internacional: Portugal, Québeq, América Latina, 
Universidade de Montreal). Montréal (Canadá): galeria UQAM, (16 Setembro-9 
Outubro), 1983. Estiveram representados nessa exposição os seguintes surrealistas 
portugueses: António Areal, Fernando Azevedo, Carlos Calvet, Mário Cesariny, 
Cândido Costa Pinto, Cruzeiro Seixas, António Dacosta, Fernando José Francisco, 
Gonçalo Duarte, Eurico Gonçalves, Júlio, Mário Henrique Leiria, Fernando Lemos, 
António Maria Lisboa, Pedro Oom. António Pedro, António Quadros, António Paulo 
Tomás, Vespeira e Albertina Mântua. 

 Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte): 
- “Gonçalo Duarte: A Visão Trágica de um Mundo Destroçado”, JL (18 -01 -83) 

 
1984 
 
 Em 1984, Eurico é convidado para Coordenador de Expressão Plástica do C.A.I. – 

Centro Artístico Infantil da Fundação Calouste Gulbenkian, onde orienta Cursos de 
Monitores, especialmente destinados a Educadores, Professores e estudantes das 
ESES e das Belas-Artes 

 Participa na Exposição Internacional Surrealismo e Pintura Fantástica, comissariada 
por Mário Cesariny e Carlos Martins. Lisboa: Teatro Ibérico, (Dez. 84; S. N. B. A., Jan. 
85). Eurico participa com duas pinturas de 1960, da colecção de Mário Cesariny, e um 
texto sobre Henri Michaux, no catálogo da Exposição  

 Representação na revista Das Kunstwerk. Alemanha. Representação dos artistas: 
Dieter Krieg, Jan Voss, Walter Stöhrer, Eurico Gonçalves, Zulmiro de Carvalho, Virgílio 
Domingues, Meret Oppenheim, Kenneth Noland, Antonius Höckelmann, Imi Knoebel, 
A.R. Penk, Hubert Kiecol, Reiner Ruthenbeck, Jean Tinguely, Giulio Paolini, Sigmar 
Polke, Gerhard Richter, Bridget Riley, G.L. Gabriel, Adolf Frohner, Menchu Lamas, 
Edgar Hofschen, Fred Thieler, Heiko Hermann, Carl Buchheister, Herbert Egl, Erwin 
Wortelkamp, Wasa Marjanov, Albert Hien, Bogomir Ecker, Margarita Albrecht, Cy 
Twombly, Michael Buthe, entre outros. Texto de Rui Mário Gonçalves sobre arte 
portuguesa (Dez.), 1984 

 Colaboração no Semanário O Jornal (- 88) 
 Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte): 

- “Pintura Metafísica de Carlos Calvet”, Lisboa: “O Jornal” (25 -5-84) 
- “Arshile Gorky no CAM / FCG”, Lisboa: “O Jornal” (09-11-84) 
- “António Sena”, Lisboa: “O Jornal” (23-11-84) 
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1985 
 

 Prefácio para o cartálogo da exposição “Jadis et Naguère, surrealistas no início e 
agora” : António Dacosta, Cesariny, Cruzeiro Seixas, Moniz Pereira, Vespeira, 
Azevedo, Calvet, Eurico, Salão A.I.C.A. / Lisboa: SNBA, 1985. Exposição documental, 
comissariada por Eurico Gonçalves 

 Colectiva: Um Rosto para Fernando Pessoa, C.A.M./F.C.G. 
 Colaboração no Semanário O Jornal 
 Colaboração no Jornal do Fundão 
 Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte): 

- “Arpad Szenes – Vieira da Silva ou o Castelo Surrealista”, “O Jornal” (11-01 -85) 
- “Arpad Szenes: Esse Vazio ou Nada”, Jornal do Fundão (12-02-85)  
- “Quem é Arpad?”, “O Jornal” (22-02 -85) 
- “A Magnificência do Pequeno Formato”, “O Jornal” (1-03-85) 
- “Jadis et Naguère – Surrealistas no Início e Agora” (António Dacosta, Cesariny, 

Cruzeiro Seixas, Carlos Calvet, Fernando de Azevedo, Moniz Pereira, Vespeira e 
Eurico), “O Jornal” (10-05 - 85) 

- “Um rosto para Fernando Pessoa”, “O Jornal” (02-08-85) 
- “António Sena”, Lisboa: “O Jornal” (15-02-85 e 26-07-85) 

 
1986 
 
 Fim da série Desdobragens (1976-1986) 
 Laurendeau, Claude, Les Livres Illustrés des Surréalistes Portugais : António Pedro, 

Alexandre O’ Neill, Mário Henrique Leiria e Eurico Gonçalves. Universidade de 
Montreal: tese de mestrado (Maio1986) 

 Gonçalves, Rui Mário, 100 Pintores Portugueses do Século XX. Lisboa: Edições Alfa, 
1986 (pp. 162-165) 

 O Fantástico na Arte Contemporânea Portuguesa, exposição comissariada e 
prefaciada por Rui Mário Gonçalves, Fundação Gulbenkian/C.A.M.J.A.P. 

 III Exposição Gulbenkian 
 Exposição A.I.C.A. / P.H.I.L.A.E. 
 Le XXème au Portugal – Peinture, Sculpture, Dessin, Gravure, Tapisserie, Centro 

Albert Borschette, Bruxelas (28 Abril-29 Junho). Comissário: José Sommer Ribeiro; 
Comissário adjunto: Fernando Calhau 

 Prefácio de Eurico para o catálogo da exposição “A Gaveta do Artista”, exposição 
colectiva, comissariada e prefaciada por Eurico Gonçalves, SNBA Lisboa, 1986 (obras 
inéditas de Gonçalo Duarte, Luís Dourdil, Álvaro Lapa, Mário Américo e outros) 

 Colabora no semanário “O Jornal” 
 Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte): 

- “António Sena”. Lisboa: “O Jornal” (16-05-86) 
- “E a pintura espanhola aqui tão perto”. Lisboa: Suplemento “O Jornal” (07-03-86) 
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Eurico junto a uma desdobragem 
datada de 1968, exposta na III 
Exposição Gulbemkian. Foto 
Eduardo Gageiro.  
 

 
 
 
1987 
 
 1987-1989: Pintura-Escrita Livre, sobre tela de grande formato rectangular, horizontal. 

A pintura de Eurico dá origem a novos signos gestuais e elementares, mais soltos, em 
composições de estruturas menos rígidas. Reafirmação da nudez do suporte, onde o 
traço vertiginoso e a mancha sensual se inscrevem com cores muito claras, próximas 
do branco da tela.  

 O saber do pintor vem-lhe da intuição e do instinto, e traduz-se nas manchas e nos 
traços em que os gestos se convertem (à escala do braço ou à escala do corpo), para 
assumir uma dimensão caligráfica. Eurico revê-se nesse todo biológico, consciente-
inconsciente, sensual e onírico, tornado visível numa pintura cada vez mais despojada, 
que tende para a imaterialização dos elementos, no sentido de atingir a “libertação 
total, ou a dissolução cósmica do voo onírico” 

 A Teatralidade na Pintura Portuguesa, Lisboa: F.C.G. 
 Desde 1987 até 1992 Eurico é novamente destacado pela D.G.E.B., para apoiar a 

Expressão Plástica nas Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e realiza dezenas de 
Acções de Formação de Professores, em todo o país 

 Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte): 
- “António Sena”, Lisboa: “O Jornal” (30-11-87) 

 
1988 
 
 - Exp retrospectiva: Eurico: 38 anos de pintura e desenho. Setúbal: Museu de Setúbal / 

Convento de Jesus (Julho-Agosto). Prefácio de Fernando António Baptista Pereira:  
 «…a obra de Eurico logra impor a materialidade do binómio gesto/sinal como 

primordialidade expressiva do ser no seu processo de (re) conhecimento. Entre uma 
proposta pictural original e a atenção pedagógica que dela, curiosamente, se 
desprende, recorta-se, com indiscutível autenticidade, uma peregrinação existencial 
potencialmente revolucionária»                 

 Tavares, Cristina Azevedo, “Eurico Gonçalves / a eterna capacidade de sonhar”. 
Lisboa: Tempo, Suplemento Cultura (25-08-88): «…Desde os anos 70 retomando a 
escrita caligráfica da década anterior Eurico tem prosseguido nessa pesquisa única do 
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gesto e da cor. Pesquisa da harmonia plena, da tranquilidade, onde não está ausente 
o espírito do pensamento oriental, na procura de um bem-estar único do homem com 
a Natureza e com o seu semelhante, se vem definindo a obra de Eurico. Do controlo 
do gesto e da imanência da cor, ao domínio total da pintura, numa autenticidade muito 
próxima do mundo infantil, pela verdade das intenções, e do conhecimento desse 
mundo tantas vezes ausente do adulto, se acentua a singularidade da obra de Eurico. 
Esta completa-se, para quem tem o prazer de o conhecer, com a sua própria maneira 
de ser, despojada e sincera, uma espécie de criança – grande e sem idade.» 

 Exp. Eurico / pintura / 88/89. Lisboa: galeria de S. Bento (Novembro / Dezembro1989) 
/ Porto: galeria Quadrado Azul (1990). Prefácio de Joaquim Matos Chaves: «Esta 
pintura é uma pintura autenticamente ritual e imbui-se por isso de um carácter 
iniciático. Como em todas as sacralizações ela alicerça-se e persegue o 
encantamento. Encantamento que está muito próximo da disponibilidade integral da 
magia. Na magia radica a alegria de toda a descoberta, de cada revelação, que aqui 
aparecem surpreendidas, muitas vezes, no seu momento inicial que é sempre um 
momento de espanto …» 

 Gonçalves, Rui Mário, “Os dados do Acaso e o Sentido do Maravilhoso na obra de 
Eurico Poeta e Pintor”, Lisboa: Jornal Diário, Artes Plásticas, fim-de-semana (9/07/88) 

 Gonçalves, Rui Mário, “A Influência de Giorgio de Chirico na Pintura Portuguesa”. 
 Lisboa: Extratto di Estudos Italianos em Portugal, nºs 51/52/53 1988/89/90 
 Colaboração no Semanário “O Jornal” 
 Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte): 

- “O Homem de todas as artes”. Lisboa: O Jornal (14-10-88) 
(Por lapso, este artigo não está referenciado na Bibliografia Activa, 1º Volume) 

 
1989 
 
 Está representado na Colecção da Caixa Geral de Depósitos. Lisboa, Ministério das 

Finanças 
 Sampaio, Ernesto, prefácio, “A estranha leveza do gesto mágico / nos 40 anos da 

pintura de Eurico”. Lisboa: Diário de Lisboa (21-11-89): «…Surrealista, Eurico é-o de 
facto. Eurico fala-me do voo onírico, quando nos sentimos pairar, da extrema leveza 
do próprio gesto, e eu penso que pintar, afinal, resulta da necessidade de fixar esse 
gesto, e que a comunicação pelo gesto pode ser anterior à comunicação verbal, 
implicando um outro modo de percepção no homem»  

 Rodrigues, Dalila d’ Alte, “A pintura de Eurico ou a dissolução cósmica do voo onírico”. 
Lisboa: Diário de Lisboa (21-11-89). Dalila d’ Alte sublinha a tendência para a 
imaterialização dos elementos, no sentido de atingir a libertação total 

 Colaboração no Semanário “O Jornal” 
 
1990 
 
 1990-2000: Escrita Livre / Pintura-Colagem. Pintura-escrita livre e descomplexada, 

inteiramente inventada no momento da execução, explorando a intervenção do acaso, 
pintura-escrita, em função das características específicas do suporte (papel, cartão, 
madeira ou tela) 

 Integração de colagem como meio de auto-provocação da capacidade expressiva de 
uma linguagem, que condensa em si a experiência do cheio e do vazio, da mancha e 
do traço vertiginoso (Série Paleta) 
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 1990-1992: na Série Paleta, o pintor descobre que os seus traços e as suas cores são 
tão nítidas na paleta, como na sua própria pintura. Eurico ensaia as tintas e os pastéis 
de óleo num papel que lhe serve de paleta. E, sendo as cores desta paleta 
exactamente as mesmas que vai utilizar na pintura, esta passará a ter igual 
importância. Se as cores e o grafismo são os mesmos, adquirem aqui mais nitidez e 
mais vibração. “Não há como ver ao lado”, diz o pintor. Essa nitidez é importante; é por 
isso que Eurico cola o papel que serviu de paleta integrando-o na pintura. A paleta 
provoca a pintura e a pintura provoca a “paleta”. A atitude Dádá-Zen prevalece na 
concepção da sua obra. 

 Exposição individual, galeria Quadrado Azul, Porto. Exposição realizada em 
colaboração com a galeria de S. Bento, Lisboa. Prefácio de Joaquim Matos Chaves 
(Novembro / Dezembro) 

 Colectiva 6 Artistes Portugais Contemporains, Eurico, Manuel Baptista, Manuel Costa 
Cabral, João Cutileiro, David d’ Almeida e António Sena. Galerie IPSO, Bruxelles (17 
de Maio a 14 de Julho, 1990) 

 V Bienal de Lagos, 1990, organização Câmara Municipal de Lagos com a colaboração 
da Sociedade Nacional de Belas-Artes 

 Exposição Inaugural Mais Puras as Palavras da Tribo, Galeria de Arte Teatro Romano. 
Escolha e texto do crítico Rui Mário Gonçalves (António Mira, António Sena, Eurico, Graça 
Costa Cabral, Jaime Silva, Manuel Baptista, Miranda Justo, Pedro Chorão, Rui Matos) – 21 
de Dez. 1990 

 Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte): 
- “Dádá-Zen”, “Revista Artes Plásticas”, (Nov. 1990) 

 
1991 
 
 Publica: A Arte Descobre a Criança, Raiz Editora e A Criança Descobre a Arte Lisboa: 

Raiz Editora 
 Início da colaboração na Revista Artes Plásticas, Fev. 1991 
 Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte):  

- “Dádá-Zen: Yves, o monocromo”, “Revista Artes Plásticas”, (Fev. / 1991) 
- “A Pintura Concebida como Escrita”, (Jorge Pinheiro, Nadir Afonso, Fernando Lemos, 

António Charrua, Mário Cesariny, José Escada, João Vieira, Joaquim Rodrigo, Álvaro 
Lapa, Ângelo de Sousa, Joaquim Bravo, Teresa Magalhães, António Sena, Eurico), 
“Revista Artes Plásticas”, (Julho, 1991) 

- “A Sábia Maturidade e o Vazio Libertador”, DN, Artes / “Olhos de ver” (29-12-91) 
 
1992 
 

Mário Cesariny e Eurico Gonçalves no dia em que assinaram, em 
Maio de 1992, esta pintura colectiva que teve origem numa pintura 
individual, oferta de Eurico. Após alguns anos, o seu mau estado de 
conservação motivou a intervenção de Mário Cesariny, que a 
intitulou Chegada dos Portugueses ao Japão, explicando nas costas 
da obra a razão de ser das suas três datas (1966 – 1984 – 1992): 
«Pintura com pintura de Eurico Gonçalves. Quadro 
(inadvertidamente) exposto durante 22 anos a uma atmosfera de alta 
humidade e calor. Os fenómenos aí produzidos pelo enfolamento ou 
enrugar do papel colado em tela foram sublinhados ou estilizados e 
também nalguns casos deixados livres na obra». Trata-se de um raro 
exemplo de pintura colectiva surrealista abstracta, consequente do 
aproveitamento dos dados do acaso.  
Foto de Dalila d’ Alte. 
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 Como professor efectivo do 1º ciclo do Ensino Básico, reforma-se em 1992, com trinta 
anos de serviço e sessenta de idade 

 Gonçalves, Rui Mário, texto intitulado “Desdobragens” (in catálogo da exposição Arte 
Portuguesa, 1992. Osnabrück: Kunsthalle, Dominikanerkirche Aberndgalerie 
Kulturgestchichtiches Museum Akzisehaus (14 Junho-23 Agosto 92). Exposição 
Comissariada e prefaciada por Rui Mário Gonçalves  

 Expõe na Galeria 5, Coimbra. Prefácio de Joaquim Matos Chaves, Eurico Gonçalves 
(Nov.92) 

 Colaboração no Diário de Notícias (-1996) 
 Colaboração na Revista Artes & Leilões 
 Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte): 

- “O Zen e a Pintura”, DN, Artes / “Olhos de ver” (19-01-92) 
- “Oriente – Ocidente”, DN, Artes / “Olhos de ver” (26-01-92) 
- “Almada: Alma Moderna”, DN, Artes / “Olhos de ver” (09-02-92) 
- “Vieira da Silva: Não sei como é a vida fora da Pintura – pintar o que não existe 

como se existisse”, DN, Artes / “Olhos de ver” (5-03-92) 
- “Amadeo Souza-Cardoso, cubista, futurista, abstraccionista, de tudo um pouco”, 

DN, Artes / “Olhos de ver” (22-03-92) 
- “Paula Rego: Universo Erótico Feminino”, DN, Artes / “Olhos de ver” (12-04-92) 
- “O 25 de Abril e as Artes Plásticas”, DN, Artes / “Olhos de ver” (26-04-92) 
- “Modernismo & pós-modernismo”, DN, Artes / “Olhos de ver” (24 -05-92) 
- “Educação Artística em Portugal”, DN, Artes / “Olhos de ver” (14-06-92) 
- “Ocultação-desocultação da arte moderna portuguesa”, DN, Artes / “Olhos de ver” 

(28-06 - 92) 
-  “Surrealismo / Abjeccionismo – Trinta Anos Depois”, DN, Artes / “Olhos de ver”, 

Domingo Artes (05-07-92) 
- “Lurdes Castro – O encantamento das coisas simples”, DN, Artes / “Olhos de ver” 

(12-07-92)  
- “O Erotismo na Arte Moderna Portuguesa”, DN, Artes / “Olhos de ver” (19-07-92) 
- “As sombras e os objectos de Lourdes Castro”, DN, Artes / “Olhos de ver” (02-08-92 
- “Vieira da Silva / Arpad Szenes – dois percursos convergentes na cumplicidade do 

amor à pintura”, “Revista Artes Plásticas”, (Agosto, 1992) 
- “Surrealismo, Surrealizações na VII Bienal de Cerveira”, DN, Artes / “Olhos de ver” 

(30-08-92) 
- “Homenagem a André Breton: O Automatismo Psíquico surrealista”, DN, Artes / 

“Olhos de ver” (6-09-92) 
- “Pintura Metafísica de Carlos Calvet”, DN, Artes / “Olhos de ver” (20-09-92) 
- “Arte Portuguesa nos Anos 50: Neo-Realismo, Surrealismo, e Abstraccionismo”, 

“Revista Artes & Leilões”, nº 16 (Set. / Out. 92) 
- “Arte Portuguesa nos anos 50: ruptura e isolamento cultural”, DN, Artes / “Olhos de 

ver” (04-10-92) 
- “Vieira da Silva”, DN, Artes / “Olhos de ver” (05-11-92) 

 Publicações de Eurico Gonçalves relacionáveis com o Ensino Artístico: 
- Educação Artística em Portugal, DN (14-06-92), a propósito do II Encontro Nacional 

do Ensino Artístico, em Leiria, (20, 21 e 22 de Maio 92) 
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- Publica A Criança Descobre a Arte, Expressão Plástica, 2º volume, 1º ciclo, Raiz 
Editora, Maio1992 (colaboração de Dalila d’ Alte) 

 
1993 

 
 1993-1995: início da Série A Pirâmide existe 
 Exposição individual: «Eurico Zeichen-und Schriftmalerei» – Albert PFUHL, MdB, 

Clube dos Deputados, de 14 de Junho a 2 de Julho, Bona, Alemanha 
 Representado na exposição Arte Moderna em Portugal – Colecção de Arte CGD. 

Lisboa, Caixa Geral de Depósitos (Out. a Dez.) 
 Co-autor com Dalila d’ Alte: A Criança Descobre a Arte – Expressão Plástica, 3º 

volume, Raiz Editora 
 Colaboração no Diário de Notícias (-1996) 
 Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte): 

- “Picasso no Acarte”, DN, Suplemento Cultura / Plásticas (14-01-93) 
- “O Surrealismo Visionário de Max Ernst”, DN, Suplemento Cultura / Plásticas (28-

01-93) 
- “Centenário de Almada Negreiros”, DN, Suplemento Cultura / Plásticas (4-02-93) 
- “A Arte Ecológica de Alberto Carneiro”, DN, Suplemento Cultura / Plásticas (25-02-

93)  
- “Almada Negreiros: o artista total”, DN, Suplemento Cultura / Plásticas (8-04-93) 
- “Álvaro Lapa – Autenticidade e originalidade”, DN, Suplemento Cultura / Plásticas 

(15-04-93)  
- “Joan Miró – o mais puro dos surrealistas”, DN, Suplemento Cultura / Plásticas (29-

04-93) 
- “Miró – o surrealismo solar”, DN, Suplemento Cultura / Plásticas (27-05-93) 
- “Marcel Duchamp – consagração do Ready-made”, DN, Suplemento Cultura / 

Plásticas (24-06-93) 
- “Arshile Gorky – Um arménio em Nova Iorque”, DN, Suplemento Cultura / Plásticas 

(29-07-93) 
- “Arshile Gorky – surrealismo orgânico e dinâmico”, DN, Suplemento Cultura / 

Plásticas (12-08-93) 
- “Julius Bissier: Um centenário esquecido”, DN, Suplemento Cultura / Plásticas (19-

08-93) 
- “Os Grandes Esquecidos – Artistas ocultos”, DN, Suplemento Plásticas / Cultura (26-08-

93) 
- “Sebastião Resende: Premiado na Bienal das Caldas”, DN, Suplemento Cultura / 

Plásticas (02-09-93) 
- “Júlio Pomar – Dos anos 40 aos anos 80”, DN, Suplemento Cultura / Plásticas (16-

09-93) 
- « Henri Michaux: Monsieur Plume, lui-même », DN, Suplemento Cultura / Plásticas  

(11-11-93) Artigo publicado a propósito de Un Certain Plume, de Henri Michaux, no 
Teatro Cornocópia, Lisboa, espectáculo constituído por oito curtas histórias de 
Plume, personagem tão simples e natural, quanto estranha e interrogativa. O artigo 
evoca a obra do picto-poeta, exposta em Lisboa, na Galeria S. Mamede, em 1973, 
com prefácio de Eurico Gonçalves, vinte anos antes. 

 



  ANEXO I –DADOS BIOGRÁFICOS 40  | 

- “Hôgen Daidô – Caligrafias de um Mestre Zen”, DN, Suplemento Cultura / Plásticas 
(18-11-93) Texto referenciado no catálogo da Exposição de Pintura-Escrita Zen de 
Eurico, Galeria Presença, Porto, 1996, e no livro do autor, Dádá-Zen / Pintura-
Escrita, Editora Quase, Famalicão, 2005 

- “Arpad Szenes : onde nada é tudo e tudo é nada”, DN, Suplemento Cultura / 
Plásticas (25-11-93)  

 
1994 
 
 Eurico – 30 Anos Pintura-Escrita (1963-1993), Galeria Espiral, Oeiras (29 Jan. - 

17Fev., 94). Pintura – Escrita, Anos 60-90. Catálogo com texto do autor, (que constará 
também no catálogo da exposição na Galeria Municipal da Amadora (1 Junho 2 Julho, 
1995): «Surrealista desde 1949, em 1950-51, escrevi e ilustrei narrativas de sonhos, 
textos automáticos e poemas, compilados em quatro cadernos manuscritos, «que em 
qualquer país menos agrícola teriam visto a publicação», como disse Mário Cesariny, 
num prefácio a uma exposição minha, em 1970. São palavras, desenhos, colagens e 
guaches, que se fundem numa só forma de expressão. Já aí se manifesta o 
automatismo psíquico puro, que nunca deixei de praticar…» 

 Exposição temporária na Galeria do Casino de Vila Moura, Algarve (9-7-94 a 7-8-94). 
Texto de Sílvia Chicó, escrito em Colares, Julho de 1994): 
«Um Surrealismo, que tal como em outros países, como Estados Unidos e a França, 
se encontra a dado momento com a cultura oriental (…) gerando duas situações: uma 
de natureza filosófica e outra puramente visual. Trata-se, sobretudo na Europa, da 
descoberta da escrita oriental entendida nos seus aspectos plásticos, do fascínio pela 
milenar sabedoria do domínio gestual, que constrói o ideograma. Ideograma que é 
tema e fonte de inspiração de múltiplos artistas, predominantemente nas décadas de 
cinquenta e sessenta. (…) a sua influência é visível nas obras de Henri Michaux, 
Georges Mathieu, Jean Degottex (com quem Eurico estuda em Paris) e outros 
grandes nomes da pintura europeia.(…) uma genealogia diferente da do gestualismo 
americano, em que outras culturas interferem. (…) Declarando-se surrealista ainda 
hoje, Eurico realiza as suas pinturas de um só gesto, numa atitude comparável à dos 
expressionistas abstractos, mas a sua obra nada tem de expressionista. Dela resulta 
uma serenidade Zen …» 

 Poesia e Pintura, 1950-1994, Espaço Capela da Gandarinha, Cascais (9-12-94 a 16-
01-95). Prefácio de José-Augusto França, Eurico em sua Demanda: «A fé de Eurico é 
boa e dele, com os movimentos que pratica, de mão, braço e olhar, no gesto certo que 
lhe convém, ou conveio ou convirá. Quem não o quiser, vá a outra loja mas nesta é 
capaz de ficar mais bem servido por autenticidade do que se lhe oferece…Por isso, o 
pintor vê as lojas dos outros passar, continuando a sua imóvel viagem pelas telas e 
pelos papéis, numa beleza sequer buscada na carícia do pincel chinês.»  

 Primeira Exposição do Surrealismo ou Não, Galeria S. Mamede, Lisboa, (Julho, 
Agosto, Setembro, Outubro). Exposição comissariada por Cesariny e Cruzeiro Seixas. 
(Julho / Set. / Ou., 94). Texto manuscrito de Mário Cesariny e prefácio de Ernesto 
Sampaio. Participaram: António Maria Lisboa, António Paulo Tomás, António Quadros, 
Areal, Calvet, Carlos Eurico da Costa, Cesariny, Cruzeiro Seixas, D’ Assumpção, 
Eurico, Fernando Alves dos Santos, Fernando José Francisco, Gonçalo Duarte, Isabel 
Meyrelles, João Rodrigues, João Vasconcelos, Jorge Vieira, Júlio, Malangatana, Mário 
Botas, Mário Henrique Leiria, Raul Perez, Paula Rego, Pedro Oom, Relógio, Risques 
Pereira 

 Exposição Internacional de Artes Plásticas, “Festa do Avante!” (2,3,4 Setembro) 
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 Em 1994 foi editado um Álbum de desenhos de João Rodrigues (1937-1967), com 
introdução de Mário Cesariny, (texto de 1960, revisto em 1993). O Álbum reproduz 118 
desenhos, dos quais muitos figuraram na exposição, organizada e prefaciada por 
Eurico Gonçalves, dezanove anos antes (Lisboa, na S.N.B.A. 1975) Lisboa: Edições 
Salamandra. Colecção Minotauro  

 Colaboração no Diário de Notícias (-1996) 
 Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte): 

- “Acerca da Minha Pintura-Escrita”, DN, Suplemento Cultura / Plásticas (27-01-94): a 
propósito da exposição de Eurico – 30 Anos de Pintura-Escrita (1963-1993), 
inaugurada em Janeiro de 1994, Galeria Espiral, Oeiras): «…Uma concepção 
demasiado limitada do automatismo psíquico puro tem levado alguns críticos, 
literatos e muitos artistas a não compreender o surrealismo fora do âmbito 
figurativo, quando André Breton encontrara já, em 1955, a comprovação do 
automatismo psíquico numa pintura de signos, tão rigorosa e puramente abstracta 
como a de Jean Degottex, com que trabalhei em Paris, em 1966/67. A meditação 
que proporcionou o meu encontro pessoal com Degottex intensificou a minha 
crença no surrealismo abstracto. Pela mesma razão, vim a prefaciar uma exposição 
de Henri Michaux, em Lisboa, em 1972, Curiosamente Michaux e Degottex também 
aderiram ao espírito Zen, bem como outros artistas que admiro como Masson, Miró, 
Tápies, Yves Klein, e Rothko…» 

- “Carlos Calvet – Pintura Metafísica”, DN, Suplemento Cultura / Plásticas (31-03-94)  
- “Bosch e os Surrealistas”, DN, Suplemento Cultura / Plásticas (16-06-94) 
- “Surrealistas Portugueses: ocultação quase total”, DN, Suplemento Cultura / 

Plásticas  
(23 -06-94) 

- “Cruzeiro Seixas: testemunha viva do Surrealismo”, (entrevista com o pintor, 
comissário da Primeira Exposição do Surrealismo ou Não), DN, Suplemento Cultura 
/ Plásticas (11-08-94) 

- “Carlos Fernandes: À margem do Surrealismo Pop”, DN, Suplemento Cultura / 
Plásticas (18-08 -94) 

- “Álvaro Lapa: Persistente resistência poética numa voluntária marginalidade”, DN, 
Suplemento Cultura / Plásticas (22-09-94) 

- “O Surrealismo em Portugal: lucidez e paixão”, DN, Suplemento Cultura / Plásticas  
(29-09-94) 

-    “Júlio Pomar – o paraíso e outras histórias”, DN, Suplemento Cultura / Plásticas (13-
10-94) 

 
1995 

 
 Exposição Eurico, Pintura-Colagem 1993-95. Lisboa: galeria de São Bento, (23-02 a 

19-03, 95). Texto de Hugo Beja e texto do autor: “O Espírito da Colagem” / 
Homenagem a Mário Cesariny. Eurico transcreve, o admirável poema de amor, do 
pintor-poeta: 
«Ah mas então a Pirâmide existe? / Ah mas e então a Pirâmide diz coisas? / Então a 
Pirâmide é o segredo de cada um com o mundo?  
Sim meu amor a Pirâmide existe / A Pirâmide diz muitíssimas coisas / A Pirâmide é a 
arte de bailar em silêncio…»;   
“O espírito da colagem”: «…O que pretendo é experimentar a vocação expressiva da 
minha pintura-colagem e o sentido mágico que deriva de um ritual, que consiste em 
jogar com os valores cromáticos de formas imprevisíveis, obtidas através do acto de 
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rasgar e colar. A fragilidade e a leveza do material provocam em mim a percepção 
imediata da cor-forma, não alheia à intervenção do acaso.»13 (Eurico: apontamento de 
atelier) 

 Exposição Colectiva na Galeria Stª Joana, Aveiro (25 de Março a 15 de Abril), com 
obras de Artur Bual, António Palolo, Ângelo de Sousa, Eurico, João Vieira, Nikias 
Skapinakis e outros) 

 Exposição Eurico Pintura-Escrita – anos 60-90, galeria Municipal da Amadora (1 de 
Junho a 2 de Julho, 95) 

 Publicação: Eurico / Narrativas de Sonhos e textos automáticos /1950-1951 – 
cadernos recuperados. Lisboa: Edições Prates 

 Colaboração no Diário de Notícias (-1996) 
 Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte): 

- “João Rodrigues: o mal lembrado”, Lisboa: DN, Suplemento Cultura / Plásticas (9-
02-95) 

- “Mário Cesariny e Álvaro Lapa: o encontro inevitável”, Lisboa: DN, Suplemento 
Cultura / Plásticas (16-03-95) 

- “Albertina Mântua: sonho e transfiguração”, Lisboa: DN, Suplemento Cultura / 
Plásticas (30-03-95) 

- “Cruzeiro Seixas: O Surrealismo Visionário e Onírico”, Lisboa: DN, Suplemento 
Cultura / Plásticas (18-05-95)  

- “Na Rua Marcel Duchamp Em Paris – Encontro com Darocha”, Lisboa: DN, 
Suplemento Cultura / Plásticas (08-06-95) 

- “Álvaro Lapa: homem sem esforço, sem propósito, sem utilidade”, DN, Suplemento 
Cultura / Plásticas (29 -06 -95) 

- “Mark Tobey (1890-1976): Pintura de inspiração Zen”, DN, Suplemento Cultura / 
Plásticas (13-07-95) 

- “Cândido Costa Pinto”, DN, Suplemento Cultura / Plásticas (03-08-95) 
- “Marc Chagall: a Alma Russa do Judeu Errante, num Palco Imaginário”, DN, 

Suplemento Cultura / Plásticas (24-08-95) 
- “Zen e Pintura Contemporânea / Ver claro na Natureza”, DN, Suplemento Cultura / 

Plásticas (07-09-95) 
- “Júlio Pomar – Prémio AICA-SEC 1994”, DN, Suplemento Cultura / Plásticas (28-

09-95) 
- “Poética do Maravilhoso na Arte Portuguesa”, DN, Suplemento Cultura / Plásticas  

(22-11-95) 
- “Helena Almeida: Arte Conceptual”, DN, Suplemento Cultura / Plásticas (21-12-95) 

 
1996 
 
 Exposição Pintura-Escrita Zen. Porto: galeria Presença. Texto do autor, Pintura-Escrita 

Zen: «No silêncio, propício à concentração e recolhimento, a arte do calígrafo Zen 
exprime, naturalmente e sem esforço, o movimento da própria vida. Cada signo 

                                                 
13 Texto do autor (apontamento de atelier, 31 / 10 / 93), no catálogo da sua exposição Eurico, Pintura-
Colagem, 1993-95, em homenagem a Mário Cesariny, na Galeria S. Bento, em Lisboa (de 23 de Fevereiro a 
19 de Março de 1995) 
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engendra outros signos, segundo o ritmo da pincelada e da própria respiração de 
quem sente o fluir da tinta na ponta do pincel, que prolonga o movimento do braço, do 
ombro e do corpo todo. A vida é assim transmitida na sua totalidade imediata. Nada 
está separado de nada. Tudo está em tudo. A essência do espírito Zen é o Vazio, 
onde tudo se torna claro» 

 Exposição Pintura-Escrita / Anos 90, galeria Municipal de Exposições de Alverca (18 
Abril-25 Maio) 

 Colaboração no Diário de Notícias (-1996). 
 Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte): 

- “Graça Morais”, DN, Suplemento Cultura / Plásticas (11-01-96) 
- “Cobra – A exaltação do instinto da pintura”, DN, Suplemento Cultura / Plásticas  

(18-01-96) 
- “A Arte Em Portugal – Acontecimentos nos últimos 50 anos”, DN, Suplemento 

Cultura / Plásticas (25-01-96) 
- “René Bértholo – A Capacidade de Deslumbramento”, DN, Suplemento Plásticas / 

Cultura (22-02-96) 
- “Joan Miró: Surpreendentemente Vivo”, DN, Suplemento Cultura / Plásticas (21-03-

96)  
- “Almada / Sara Afonso – Lucidez e inocência”, DN, Suplemento Cultura / Plásticas 

(28-03-96) 
- “Carlos Calvet: pintor metafísico”, DN, Suplemento Cultura / Plásticas (11-04-96) 
- “Antoni Tàpies – Quando a matéria se torna signo”, DN, Suplemento Cultura / 

Plásticas (16-05-96)  
- “Cesariny, Areal e Lapa – O Incómodo e Marginal Surrealismo em Português”, DN, 

Suplemento Cultura / Plásticas (23-05-96) 
- “João Vieira – Quando a pintura gera monstros”, DN, Suplemento Cultura / 

Plásticas (20-06-96)  
 
1997 
 
 Exp. Pintura-Escrita / Anos 90. Alverca: galeria Municipal de Exposições de Alverca 

(18 Abril-25 Maio) 
 Exp. 35 Anos de Pintura-Escrita / 1962-1997. Macau: Instituto Cultural de Macau (11-

28-07 / 97). Catálogo com textos de Sílvia Chicó, Fernando Pernes, E. M. de Melo e 
Castro, Mário Cesariny, Ernesto Sampaio, Cruzeiro Seixas, José-Augusto França e do 
pintor (em português, inglês e chinês) 

 Em carta, datada de 19-06-97, dirigida a Artur Manuel Cruzeiro Seixas, Eurico declara 
que não é fácil reconstituir a História do Surrealismo em Portugal, como não o foi em 
França, sob a batuta de Breton, a quem devemos tudo ou quase tudo sobre o maior 
Movimento Poético do séc. XX… 

 
1998 

 
 Desde 1998 até 2003 Eurico realiza um conjunto de desenhos e pinturas de pequenas 

dimensões, sobre papel, cartão e tela, que viriam a constituir uma exposição de 
homenagem a Picabia-Dádá / Cavalo de Pau (Lisboa: galeria de São Bento (Março / 
Abril de 2003) 
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 Exp. Eurico Gonçalves. Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo Branco (23 
Março-23 Abril, 98) 

 Exp. Colectiva: Cruzeiro Seixas, Eurico Gonçalves, Lima de Freitas. Lisboa: galeria de 
S. Bento (09 Maio-14 Julho) 

 Exp. Colectiva: O que há de Português na Arte Moderna Portuguesa. Lisboa: Palácio 
Foz (Junho a Set.). Exposição Comissariada e prefaciada por Rui Mário Gonçalves. 
Participaram: Eduardo Viana, Amadeo de Souza-Cardoso, Almada, Sara Afonso, 
Mário Eloy, Vieira da Silva, António Pedro, Joaquim Rodrigo, António Dacosta, 
Cruzeiro Seixas, Fernando de Azevedo, Júlio Pomar, Costa Pinheiro, António Areal, 
João Vieira, Paula Rego, Graça Morais, Francisco Smith, Mily Possoz, Bernardo 
Marques, Carlos Botelho, João Hogan, Nikias Skapinakis, Nadir Afonso, Jorge Vieira, 
Fernando Lanhas, Cesariny, Vespeira, Fernando Lemos, Eurico, Manuel Baptista, 
José Rodrigues, Alberto Carneiro, Zulmiro, Noronha da Costa e Rui Sanches 

 Prémio de Pintura Almada Negreiros, subsidiado pela Fundação Cultural Mapfre Vida 
 Gonçalves, Rui Mário, A Arte Portuguesa do Século XX. Lisboa: Temas e Debates e 

Autor 1998. Edição nº 4219 (pp. 70-74; 11-112): «Nesta prática pictural, assumida 
como um ritual, “o tempo manifesta-se, não porque o autor confronte códigos de 
épocas diferentes bem definidas, mas porque busca introspectivamente a matriz 
pessoal da sua noção de espaço-tempo. Confiando na gestualidade espontânea 
geradora de signos, que não retoca, Eurico procura ver claro na própria natureza, 
seguindo ensinamentos comportamentais do Budismo Zen»  

 Publicações de Eurico Gonçalves (artigos de divulgação e crítica de arte): 
- “Mário Cesariny: Pintura-Despintura”, Lisboa: JL (07-10), 98 

 
1999 

 
 Exp. Eurico Gonçalves / Como a Água para a Corrente do Rio. Lisboa: galeria S. 

Mamede. (7 Dez. 99 / 31 Jan.), 2000. Prefácio de Ernesto Sampaio, Como a Água 
para a Corrente do Rio: «Metáforas da criação, da descoberta do mundo, do acto 
poético em si próprio, as obras plásticas de Eurico recriam uma a uma o acto inaugural 
do artista, num gesto pessoalíssimo (…)  
Picto poeta surrealista, diz Eurico: “não queria que deixasse de reparar que a minha 
pintura exprime-me melhor do que eu próprio e que, por assim dizer, sabe mais de 
mim do que eu dela”, e di-lo porque na origem dessa pintura está o automatismo, 
magma inicial de onde depois vem tudo: a linguagem simbólica e alegórica, o 
onirismo, o informalismo gestual, o Zen, etc.» 

 Colectiva Desenhos dos Surrealistas em Portugal. 1940-1966. Porto: Museu Nacional 
Soares dos Reis. Exposição Comissariada por Paulo Henriques, Instituto de Arte 
Contemporânea. Textos de: Fernando Calhau, Paulo Henriques e Fernando Cabral 
Martins 

 Exp. Eurico Gonçalves / Pintura-Escrita. Texto do autor. Penafiel: galeria Om (Março), 
1999 

 Gonçalves, Rui Mário, “Anos 50 / realismos e abstraccionismos” (in Panorama Arte 
Portuguesa No Século XX (Coordenação Fernando Pernes) Porto: Campo das Letras 
editores S.A. / Fundação Serralves, 1999 – pp. 178, 195 e 199 

 Chicó, Sílvia, “Antes e após o 25 de Abril de 1974 (in Panorama arte portuguesa no século 
XX (Coordenação Fernando Pernes) Porto: Campo das Letras editores S.A./ Fundação 
Serralves, 1999 – pág. 278: «A pintura gestual teve nesses anos14 um dos seu maiores 

                                                 
14 (anos 60 / 70) 
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cultores em Eurico Gonçalves, um pintor que sempre se considerou fiel às premissas do 
Surrealismo, mas que evoluiu para um gestualismo despojado, de influência oriental, que 
alguma coisa deve ao convívio com Jean Degottex, em Paris …» 

 Carta de Eurico ao irmão mais velho (Nuno), falando da sua pintura (Julho), 99 
 Carta de Eurico a Cruzeiro Seixas (2-12), 99 

 
2000 
 
 Início da Série Aquém e Além Deserto 
 Prefácio de Eurico, Aquém e Além Deserto, para o catálogo da exposição colectiva 

Mote e Transfigurações. Lisboa: SNBA, (12 Dez 2000 / 12 Jan. 2001). O autor cita 
Paul Valéry e Mário de Sá Carneiro: 
«Ces jours qui te semblent vides / et perdus pour l´univers / ont des racines avides / 
qui travaillent les déserts – Paul Valéry 
 (…) O que sou é o que faço. A pintura é o meu espaço de liberdade. Ao longo de mais 
de 50 anos de prática continuada e consequente, a minha pintura tem vindo a reduzir-
se a pouca coisa ou quase nada, em função do Vazio libertador. A nudez branca do 
suporte é o primeiro dado que aceito e respeito. Próximas do branco, as cores claras 
são interactivas e permitem a criação da mais subtil luminosidade. Em bandas 
horizontais e paralelas, inscrevo elementares signos gestuais de uma escrita 
embrionária, que espontaneamente encontra a estrutura, o sentido e o ritmo orgânico, 
assimiláveis a páginas manuscritas, que eu próprio contemplo como se fossem 
oraculares. (…) 
Em todos os inícios irreversíveis da aventura poética há a voluptuosa fusão dos 
elementos: ar, água, terra e fogo 
Um pouco mais de sol eu era brasa / Um pouco mais de azul eu era além / Para atingir 
faltou-me um golpe de asa / Se ao menos eu permanecesse aquém» – Mário de Sá 
Carneiro»                             

 Exp. Eurico Gonçalves, Tomar: galeria dos Paços do Concelho (4ª Exposição- Nov. 
2000 / Jan. 2001). Prefácio de José-Augusto França: Eurico em sua demanda” e texto 
do autor Dádá-Zen / Pintura-Escrita 1963-2000      

 Exp. Antológica, Eurico 1950-2000, integrado no Fama Fest’ 2000, II Festival 
Internacional de Cinema e Vídeo de Famalicão. Prefácio do cineasta Lauro António, 
entre outros textos sobre a obra de Eurico, seleccionados para o catálogo. Famalicão: 
Fundação Cupertino de Miranda (Março), 2000 

 
2001 
 
 Série Aquém e Além Deserto, 2001 
 Exp. Eurico Gonçalves. Prefácio de José-Augusto França: “Eurico em sua demanda” e 

texto do autor: Dádá-Zen / Pintura-Escrita 1963-2000. Tomar: galeria dos Paços do 
Concelho, 4ª Exposição (Nov. 2000 / Jan. 2001) 

 Exp.Eurico Gonçalves: Aquém e Além Deserto. Prefácio de Fátima Lambert e texto do 
autor. Porto: galeria Artemanifesto (12 Maio a 26 Junho)  

 Exp. Colectiva Cem Anos, Cem Artistas, comemorativa do 1º Centenário da Sociedade 
Nacional de Belas-Artes, Lisboa  

 Colectiva Mote e Transfigurações. Lisboa: Sociedade Nacional de Belas-Artes (12 de 
Dez. 2000 a 12 Jan. 2001) 
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2002 
 

 Série Aquém e Além Deserto, 2002 
 Exp. Do Surrealismo ao Gestualismo, de inspiração zen. Texto introdutório de Dr. 

Santinho Martins, coordenador da Comissão do Museu e sala Polivalente do Hospital 
Júlio de Matos. Compilação de textos assinados por: Mário Cesariny, Ernesto 
Sampaio, Cruzeiro Seixas, José-Augusto França, Sílvia Chicó e Fernando Pernes. 
Lisboa: Sala Polivalente, Hospital Júlio de Matos (14 Jan. / 28 Fev.), 2002 

 Em Maio: Eurico é convidado a dar o seu nome à Escola Básica nº 109 da Ameixoeira, 
Lisboa, onde foi professor efectivo, durante vinte anos 1971-1972 / 1991-1992 

 Agosto: visita Perfecto Cuadrado em Palma de Maiorca, com Cruzeiro Seixas e Dalila 
d’ Alte. Aí, receberam a notícia da morte do pintor surrealista Fernando de Azevedo. 
Realizam vários Cadavres-Exquis e pinturas colectivas 

 
2003 

 
 Série Aquém e Além Deserto, 2003 
 Exp. Aquém e Além Deserto & Homenagem a Picabia / dádá-Cavalo de Pau. 

(Centenário de Picabia). Prefácio de Maria João Fernandes. Lisboa: galeria de S. 
Bento (Março-Abril), 2003.  

 Colectiva Olhares e Escritas – na Arte Portuguesa desde 1960, Galeria do Palácio / 
Porto, Portugal (23 Out. / 23 Nov.), 2003. Exposição Comissariada e prefaciada por 
Fátima Lambert 

 
2004 

 
 Série Aquém e Além Deserto 
 Eurico / 42 anos de Pintura-Escrita-Zen / 1962-2004. Amadora / Alfragide: Centro de 

Arte Contemporânea da Amadora, (18 Set.-26 Out.), 2004 
 Representado no Núcleo de Arte Contemporânea, Museu Municipal de Tomar – 

Doação José-Augusto França 
 Prefácio para o catálogo da exposição da Colecção de Artur do Cruzeiro Seixas, O 

Surrealismo Abrangente. Famalicão: Fundação Cupertino de Miranda, Famalicão / 
Lisboa: Sociedade Nacional de Belas-Artes (obras de poetas e artistas surrealistas 
portugueses e estrangeiros: A. Breton, Tzara, Arpad Szenes, Vieira da Silva, Bellmer, 
Camacho, Cesar Moro, Dorothea Tunning, Granel, Michaux, Édouard Jaguer, Jules 
Perahim, Max Ernst, Philip West, Rik Lina, Rosemont, Saura, Valentine Hugo, Victor 
Brauner e Paula Rego. Entre os portugueses, destacam-se Mário Cesariny, Cruzeiro 
Seixas, Mário Henrique Leiria, António Areal, Carlos Calvet, Eurico, Gonçalo Duarte, 
João Rodrigues, José Escada, Pedro Oom, Jorge Vieira, Júlio Pomar, Mário Botas e 
Raúl Perez) 

 
2005 

 
 Série Aquém e Além Deserto 
 Pinta Suite Rose / Homenagem a Yves Tanguy (1900-1955) / A madrugada de 

constantemente, no cinquentenário da morte do pintor surrealista. Telas de grande 
formato (Junho / Julho, 2005). Duas dessas telas foram expostas na Bienal Amadeo 
de Sousa-Cardoso, Museu Municipal de Amarante (Agosto/Setembro, 2005) 
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 Publica o livro Dádá-Zen / Pintura-Escrita. Famalicão: Editora Quasi  
 Eurico: Grande Prémio da Bienal Internacional de Vila Nova de Cerveira 
 Prefácio para o catálogo da exposição Mário Cesariny, “Osíris é um Deus Negro” 

Torres Novas: Galeria Neupergama, (26 de Fevereiro a 30 de Abril, 2005)  
 Prefácio para o catálogo da exposição “Gonçalo Duarte, Pintor da Realidade 

Destroçada”. Famalicão: Centro de Estudos Surrealistas, Fundação Cupertino de 
Miranda, (Abril-Junho, 05) / Lisboa: Palácio Galveias, (Março-Abril 2007) 

 
2006 
 
 Série Aquém e Além Deserto 
 Texto para o catálogo da exposição “No Começo Infinitamente / Homenagem a Alberto 

Caeeiro e Yves Tanguy” – obras inéditas (1963-2006). Lisboa: galeria Valbom (Out. 
/Nov. 2006): 
«Pinta como a estrada começa – Mário Cesariny, no catálogo da minha primeira 
exposição individual em 1954 
Quando, em 1960, declarei: “todos os meus quadros estão inacabados”, querendo 
com isso dizer que não é possível acabar o inacabável. É de infinito que se trata e 
jamais de finito.(…) 
Rosa é a cor dominante das telas que dedico a Yves Tanguy, pintor surrealista do 
espaço onírico onde a terra e o céu se fundem numa imagem de infinitude. Quem não 
gosta do rosa magenta, não gosta da minha pintura. 
A propósito do “espírito de série”, que preside à concepção da minha obra, quando 
realizo naturalmente e sem esforço uma sequência de pinturas, no mesmo dia, 
lembro-me de Alberto Caeiro, inventado numa só noite, e lembro-me de mim, que, em 
plena adolescência, em 1950, escrevi, numa só noite, uma série de poemas tão 
simples e evidentes como os de Caeiro. Ambos assumimos a “inocência primordial” no 
começo de tudo, infinitamente. Ambos atingimos o “Satori” ou a súbita iluminação 
espiritual zen, que permite ver claro na própria natureza.» 

 Estou vivo e escrevo Sol, 1949-2006, exposição antológica. Famalicão: Centro de 
Estudos Surrealistas, Fundação Cupertino de Miranda (Dez, 2006 - Fev. 2007) 

 2007 / Lisboa: S.N.B.A. (Março-Abril, 2007) 
 Gestualidades, 1963-2006. No começo infinitamente… – Homenagem a Alberto Caeiro 

e Yves Tanguy, galeria Municipal de Montijo. (Março-Abril) No catálogo, apresentação 
de Jaime Silva, director artístico e texto do autor 

 Fernandes, Maria João, prefácio da colectiva Caligrafias. Lisboa: Casa Fernando 
Pessoa, 2006 

 Sousa, Rocha de “No começo, sempre”. Lisboa: JL, 8 de Novembro de 2006 
 Exposição “Mário Cesariny, Cruzeiro Seixas Fernando José Francisco e o passeio do 

cadáver esquisito”. Prefácio de Eurico Gonçalves a Cruzeiro Seixas: “Cruzeiro Seixas 
o Farol inextinguível do Surrealismo / Amor, Liberdade, Poesia”; prefácio de Perfecto 
E. Cuadrado a Fernando José Francisco: “Na feliz des-ocultação de Fernando José 
Francisco”; prefácio de João Pinharanda a Mário Cesariny: “Cesariny, o Grande 
(Desconstrutor). Lisboa: galeria Perve /Alfama (20 Nov. -2 Dez) 
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Eurico em casa de Cruzeiro Seixas, 2006. Foto Dalila d’ Alte. 
 

 
2007 

 
Exposição antológica Eurico Gonçalves: estou vivo e escrevo sol, 1949-2006, Fundação 
Cupertino de Miranda, Centro de Estudos Surrealistas, Famalicão. Edição de um livro- 
sobre a obra do pintor. (Dez, 2006 - Fev. 2007) / S.N.B. A., Lisboa (Março-Abril), 2007 
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Ao optarmos por uma apresentação cronológica da bibliografia activa, pareceu-nos 

oportuno e esclarecedor, no âmbito do surrealismo português e internacional, introduzir 

além de uma selecção de apontamentos de atelier, artigos de divulgação e de crítica de 

arte, ensaios, prefácios e textos de apresentação de numerosos artistas portugueses e 

estrangeiros, entrevistas e inquéritos, uma recolha da correspondência entre o autor e 

artistas e poetas surrealistas. 
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1961 
 
Apontamentos de atelier. Arquivo de Eurico Gonçalves (1) 
 

 
 
Sempre fiz o elogio da figura humana. Sempre vi a Mulher a todo o tempo reinventada, tal como De 
Kooning ou, mais literariamente, tal como Swanberg.  
Uma certa estilização formal vem-me de Kandinsky. Uma certa audácia cubista vem-me de Picasso. É, 
porém, a imaginação fértil do arabesco em busca do sinal ou da letra, que acaba por me libertar o gesto 
de um estado de tensão pouco propício a uma expressão plástica maior e mais fluente. Uma vez por 
outra, como quem põe a visão em ordem (se é que é possível), gosto de analisar e possuir o objecto 
amado de todos os modos e ângulos possíveis e imaginários. É a busca de novos ritmos formais que 
mais me inquieta a imaginação. O meu prazer é sentir o corpo da mulher ou da pintura, como coisa 
contagiosa, voraz, impregnada de mil e um sentidos sexuais. Como coisa que se agarra a outras, num 
contágio adorável; eu amo, além do mais, o nylon, a flor, a pétala, o vento, o calor, a cor das unhas, tal 
como Tanguy, o espelho, a janela, a paisagem, o exotismo da paisagem tropical, a dança, a música 
trepidante dos cabarets, os Boogie-Woogies, uma certa má literatura pornográfica, um certo cinema, 
um certo teatro, um certo erotismo assaz revelador de riquezas íntimas, incomensuráveis. Claro que 
tudo parte da imaginação do homem: a mulher.  
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Apontamentos de atelier. Arquivo de Eurico Gonçalves (2) 
 

 
 
Doravante já não repousa no leito de morte, que outrora imaginara. É o leito por onde passa 
diariamente a vida de um homem e de uma mulher, em permanente diálogo com o sonho e com a 
realidade. O caudal é já imenso e solene, desde as pestanas às unhas dos pés. JÁ NÃO HÁ 
GRADE CAPAZ DE LIMITAR OS NOSSOS DESEJOS E GESTOS. 
Autores que mais de perto dedicaram a sua atenção ao erotismo e a mulher:  
Alfred Jarry – Sá-Carneiro – O Banquete de Kierkegard – De Kooning – Swanberg – Victor 
Brauner – Delvaux – Yves Tanguy – Salvador Dali – Henri Miller 
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Reflexão de Eurico sobre as suas “caligrafias” a tinta-da-china, realizadas em 1962  
– páginas soltas (1) 
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Reflexão de Eurico sobre as suas “caligrafias” a tinta-da-china, realizadas em 1962  
- páginas soltas (2) 
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1964 

 
“Apontamentos sobre a Escrita e a Pintura”. Lisboa: Jornal de Artes e Letras (2-12-64) 
 

Logo que a escrita parece imagem, logo que os valores plásticos da escrita preocupam e 
influenciam a pintura, surge uma nova relação entre o pensamento, contemplação e 
acção. 
Após as iluminuras da Idade Média, são sobretudo as páginas dos mestres calígrafos do 
séc. XVI ao séc. XVIII, que possuem para nós um alto valor pictural abstracto. Nós 
olhamos a escrita que não sabemos ler como arte gráfica abstracta (…) formas de uma 
grande beleza gráfica, que fazem esquecer a letra e a dissimulam no desenho; os 
mestres calígrafos gostam também de dissociar as letras nos seus elementos e 
reconstituí -los de uma maneira nova. 
A nossa caligrafia ocidental integra-se no barroco mais genuíno. Alastra durante a grande 
época do Barroco. Mas os nossos maiores calígrafos não fizeram senão continuar a 
tradição medieval. Nesse sentido, a caligrafia foi apenas durante muito tempo, a arte de 
recopiar. 
No nosso tempo, um fenómeno de profunda revolução está em processo na arte 
ocidental. Entre o pensamento «clássico», que partia da ideia preconcebida, e a 
concepção moderna, há uma transformação da experiência humana e da maneira de ver, 
que se reflecte na arte dos nossos dias e que se desenvolve mesmo através dela.  
Dos labirintos tão carregados de significação dos mestres calígrafos, passando pelos 
textos cujo sentido das palavras se ajusta à verdade pictural (o conteúdo e a verdade 
pictural desses labirintos encontram sínteses próprias; por exemplo, a referência ao 
místico do universo e de Deus é expressa através da imagem do círculo; integrar o texto 
nessa imagem ou concentrá-lo aí, significa «visualizar» a sua verdade; nesse tempo, a 
escrita pessoal que vincula, através do acto de escrever, o temperamento e o 
pensamento do escritor, era ainda desconhecida; a dimensão subjectiva da arte não 
existia ainda: tudo estava subordinado ao estilo da época), até aos mais recentes 
«poemas-objectos», onde o desdobrar dos pensamentos do poeta parece visível e 
suscita o movimento paralelo da inteligência do espectador-leitor: desde as composições 
pintadas onde a poesia se integra, aos textos ou poemas visuais das experiências 
modernas, onde as palavras e as letras podem ser coordenadas e associadas livremente, 
segundo a visão do espectador-leitor, é grande a variedade das contribuições dos artistas 
interessados em valorizar os textos. 
Guiados mais por um pensamento construtivo, os Cubistas e os Futuristas introduziram 
letras nos seus quadros e submeteram-nas às leis da composição. A participação da 
escrita nas composições dos pintores cubistas e futuristas acentua-se cada vez mais e 
desenvolve-se no Dadaísmo, no Surrealismo e, mais tarde, no Tachisme. O movimento 
das palavras, ao qual se ajustam os sons, desde os mais agudos aos mais graves – é o 
programa dos futuristas, em cujas composições a maior parte das linhas são ruídos que 
constituem um poema sonoro como se pode ver em alguns poemas de Mário Sá 
Carneiro).  
Os cubistas descobrem o jornal, apreciam os diferentes valores de cinzentos, a sucessão 
das linhas, as associações que o jornal provoca, e colocam este elemento outro no 
quadro. Assim nasceu a colagem, que utilizou mais tarde, com Schwitters, os materiais 
mais insólitos e mais inesperados, a sucata da nossa civilização industrial. 
Os jornais e os cartazes têm sido cada vez mais utilizados na técnica da colagem actual; 
constituem muitas vezes o único elemento de composição. O artista, cortando e rasgando 
o papel à sua vontade, cria constantemente novas formas. 
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O jornal constitui um material diversamente utilizável: o jornal exprime o que há de 
efémero, de sensacional, de momentâneo e de instantâneo na magia das linhas; aparece 
como o tipo de colagem mais pertinente, pelos mil aspectos do seu espírito. Se a pintura 
intervém na colagem, ela passa em grandes traços sobre o papel. Um conflito resulta daí: 
é como se a arte plástica se apropriasse da notícia jornalística e não a revelasse senão 
depois de a ter transformado em visões, em tempestades tumultuosas ou em caricaturas. 
Da América à Holanda, do Japão á Itália, é de novo a arte chamada informalista que está 
no desenvolvimento de tudo isso e que influencia a nossa maneira de ver; que busca 
diariamente e cria continuamente a sua forma, através de um gesto possessivo e 
obsessivo. Descobrir a beleza significa, a partir de agora, compreender o nosso tempo. A 
partir de agora, a verdade pictural está ligada definitivamente ao pensamento. 
Além das letras de imprensa, também a escrita à mão aparece integrada na composição 
pictural. A escrita à mão não é mais do que o traço de um movimento dependente 
unicamente do gesto gráfico. Mas o movimento de escrever está impregnado de 
pensamentos e de sensações, é uma manifestação espiritual no seu sentido mais largo. 
Importa pouco saber se o movimento de escrever pode ser considerado como 
conscientemente figurativo ou não: as representações múltiplas que pode suscitar uma 
obra de arte são sempre o fruto da imaginação do espectador. 
A verdade pictural, intimamente associada ao pensamento, tenta descobrir em que 
medida o conteúdo expressivo da escrita é idêntico à verdade do que vai sendo escrito. 
Se fosse possível dar à escrita uma dimensão pictural, a verdade da imagem poderia 
identificar-se à verdade do verbo.  
A verdade pictural, inseparável do pensamento, descobre-se a si mesma no domínio do 
simples gesto gráfico. 
O desenho infantil, segundo Piaget, exprime menos o modelo do que a actividade 
perceptiva. O desenho é acção. Mostra o homem no que ele tem de mais íntimo: a 
estrutura e o grau de desenvolvimento do seu mecanismo intelectual. Deve aqui ser dito, 
de passagem, que os grafismos de um pintor distinguem-se das garatujas e dos 
desenhos infantis pelo ritmo e pela ambição formal. O resultado não depende unicamente 
dos dons, do temperamento ou da constituição dos nervos motores, mas das 
experiências e dos esquemas de pensamento que habitam no artista. Mesmo quando 
Hans Hartung faz apenas alguns traços, aparece um sentido de ordem que se refere à 
consciência na sua totalidade. Algumas pinceladas, onde se exprime uma vontade 
concentrada, são reveladoras de uma reflexão intensa. 
O hábito da escrita, a sua direcção e o material utilizado não deixam de influir no 
desenho. A sua relação com a sensibilidade e o pensamento tem raízes profundas no 
inconsciente. Ser de novo primitivo no nosso mundo intelectual, ver o que se é ainda, 
sem a submissão à razão, é uma experiência importante (…) para se abandonar à 
escrita, sem qualquer controle da consciência e da vontade. 
Na escrita convencional, o pensamento transforma-se no momento em que é transcrito. 
Na escrita plástica livre, o movimento do pensamento é imediatamente fixado em cada 
sinal; mais ainda, o pensamento desenvolve-se simultaneamente com o gesto. É a 
vantagem das escritas puramente plásticas: elas não dão definições, mas estimulantes 
ópticos, que fornecem indicações à imaginação. Os sinais gráficos de Alcopley não fazem 
alusão ao conhecido; tentam antes descobrir novos domínios, registando as menores 
pulsações em cada ponto ou toque. 
Certos aspectos da abstracção lírica têm sido relacionados com certos aspectos da 
caligrafia extremo-oriental. Nos sinais gráficos da Ásia Oriental – sinais que não são 
letras, mas ideogramas (sinais-conceitos) – o movimento gráfico fica sempre visível, o 
que quer dizer que o sentido dos sinais varia segundo a escrita pessoal do escritor. A 
concepção pessoal do pintor pode alterar a imagem dos sinais, que em princípio têm uma 
forma fixa. Isto, porque os sinais da caligrafia asiática oriental são pintura, ou melhor, 
uma arte da escrita que tem uma longa tradição. 
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Enquanto o calígrafo oriental tradicional é guiado por um tema – que na ocorrência é uma 
estrutura pré-existente, na qual o artista se projecta inteiramente – o pintor ocidental é o 
primeiro a compreender a eficácia das formas e dos sinais que ele mesmo inventa. 
A necessidade de não recorrer a algumas formas conhecidas, isto é, cuja eficácia foi já 
reconhecida, liga-se à ausência de premeditação do gesto. O gesto é tão rápido como o 
pensamento e revela até simultaneamente o seu real funcionamento, desde a tentativa 
de automatismo psíquico puro dos surrealistas, de libertação de energias que 
permaneciam obscuramente recalcadas ou controladas por todo um sistema construído 
por uma vontade consciente, até à «action-painting» de Pollock, na conquista de um novo 
espaço plástico dinâmico ou psico-físico, em cuja composição todo o ser do artista é 
parte integrante e activa. A pintura gestual e a caligrafia traduzem tanto o movimento 
violento como o fluxo calmo dos pensamentos. 
O delírio caligráfico é acompanhado por uma super-vigilância em todos os instantes e 
pela presença alternativa de certos controles num clima de êxtase capaz de permitir a 
subida à superfície das verdades individuais, as mais profundas e as mais universais. 
Num estado de disponibilidade total, o artista deixa às formas a possibilidade de 
nascerem por si mesmas. 
A improvisação rege o acto criador. As noções de premeditação e de referência a um 
modelo ou a um gesto já utilizado, tendo sido definitivamente banidas, exigem, para 
alguns artistas, a introdução da velocidade de execução, assim como uma concentração 
de energias psíquicas que nada tem a ver com a inspiração clássica. Antigamente partia-
se do modelo ou do assunto para o sinal plástico capaz de o representar ou de o 
significar; hoje, a operação é inversa: parte-se da invenção do sinal que só será 
verdadeiramente sinal na medida em que encontra a sua incarnação, como salienta 
Georges Mathieu. Antigamente a significação precedia o sinal; hoje, o sinal precede a 
significação.  
O gesto é a origem da linguagem. O gesto deixa a marca, o sinal, que engendra o todo. 
O todo vibra no mínimo ponto, marca ou sinal, fazendo corpo com a mão, o gesto e a 
própria respiração do artista. Antigamente, a arte era mais estática que dinâmica, mais 
conceitual que espontânea. Hoje, é o contrário: a arte é mais dinâmica que estática, mais 
directa e mais espontânea. A imagem precede a Ideia (H. Read). A Arte precede a 
Ciência; a Perfeição precede a Exactidão (Almada Negreiros). 
A nova incarnação de sinais é uma das possibilidades construtivas da elaboração de uma 
linguagem nova a partir de estruturas e de sinais inéditos.  
Um artista é aquele que faz da arte uma maneira de viver: escrever, desenhar ou pintar é 
como que respirar ou desenvolver um acto livre. A obra de arte não é senão um sinal, 
forma, objecto ou comportamento (atitude ética, estética e poética), onde o artista se 
projecta todo inteiro. O objecto artístico comunica-se como elemento de combatividade, 
de expressão e de revelação, capaz de provocar a reflexão, a contemplação, e a acção, 
ou como elemento de comunhão capaz de despertar forças ou energias, as mais ocultas 
e as mais profundas que residem em nós. 
O artista participa, individualmente, na relação do conjunto da vida e do mundo, na 
relação do Todo. O mundo só se constitui verdadeiramente no diálogo com o gesto 
humano. 
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1965 
 
 
“O Zen e a Pintura”. Lisboa: Jornal de Artes e Letras (28-4-65) / O Zen e a Pintura, 
Diário de Notícias, 19-01-92 / O que é o Zen? 

Texto ilustrado, revisto e melhorado no livro do autor Dádá-Zen Pintura-Escrita, Edições 
Quasi, Famalicão, 2005 
 
 
Versão do livro Dádá-Zen / Pintura-Escrita (p. 29) 
 
O que é o Zen?  
 
O Zen, na sua essência, é a arte de ver claro na própria natureza. Mostra o caminho da 
submissão à liberdade. O Zen liberta todas as energias recalcadas em cada um de nós e 
que, geralmente, são desviadas da sua expressão original. O Zen dá livre curso a todos 
os instintos criadores e benéficos, que existem potencialmente em nós. 
Na maioria dos casos, as pessoas ignoram que possuem capacidades capazes de as 
tornar felizes, na relação afectiva que desenvolvem entre si. A maior parte dos conflitos 
têm esta ignorância por origem. 
O Zen, seita do budismo, ligada ao espírito prático do quotidiano, conduz à redescoberta 
da simplicidade e da pureza. O espírito Zen tende a revelar, através de uma visão directa 
e intuitiva, a verdade da vida, numa perspectiva universal. A fim de atingir o âmago dessa 
verdade vital e cósmica, o homem necessita de eliminar os preconceitos e de superar os 
obstáculos, que condicionam e limitam o seu pensamento e o seu comportamento. Na 
terminologia Zen, a esta eliminação dos entraves e a esta aproximação directa da 
verdade, chama-se nada absoluto e vazio total. É através de uma meditação sem objecto 
e de uma grande disciplina interior que se atinge o Satori ou a iluminação espiritual. 
O estudo desta filosofia leva-nos a adquirir uma consciencialização mais profunda da 
fraternidade humana. Por outro lado, é difícil falar de Zen sem participar na aventura 
espiritual que essa experiência implica. 
Zen significa concentração mental, meditação sem objecto, método de auto-disciplina, 
cujo estudo exige uma vida inteira. 
O Zen, sendo uma maneira de viver, cuja disciplina interior implica uma série de 
exercícios difíceis e, por vezes, decepcionantes, poder-se-ia resumir assim: não tem 
textos sagrados, nem regras fixas, nem dogmas rígidos; não tem nenhum deus ou 
entidade superior em que se possa acreditar. Segundo Zen, o homem atingirá um alto 
grau de conhecimento de si mesmo e, consequentemente, uma grande paz interior. Para 
conhecer o Zen e para começar a compreendê-lo, é necessário praticá-lo. 
O Zen propõe a apreensão imediata da vida. O Zen é o concreto. O Zen exprime-se 
concretamente, porque se interessa mais pelos factos que pelas teorias, mais pelas 
realidades que pelos conceitos, que são pálidos substitutos da realidade. Segundo Zen, o 
pensamento e a sensação coincidem na intuição, que é o seu meio de conhecimento 
directo e espontâneo. 
O budismo-Zen vê na filosofia um meio de libertar a filosofia da prisão conceptual; pode-
se dizer que é uma filosofia de não-filosofia, uma filosofia que tende à negação da 
filosofia. Para Platão, a filosofia é uma disciplina que nos conduz do mundo inferior ao 
mundo superior, do mundo dos sentidos ao mundo das ideias. Para o budismo-Zen, a 
filosofia conduz-nos para lá do mundo do intelecto, onde, enfim, é possível encontrar o 
mundo real na sua totalidade indivisível. O supremo sentido do concreto explica o espírito 
Zen do quotidiano. 
O que é a verdade? – Pergunta o discípulo. 
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- O teu espírito de cada dia – responde o Mestre, que desenvolve assim o seu 
pensamento: «Quando tenho fome, como; quando tenho sede, bebo; quando tenho sono, 
durmo.» 
Surpreendido, o discípulo interroga ainda – «não é isso o que cada um faz?» 
- «Não» – replica o Mestre – «as pessoas raramente estão presentes no que fazem; 
quando comem, têm o espírito ocupado por mil outras coisas; quando dormem, não 
dormem verdadeiramente. O homem só se realiza concretamente, quando deixa de ter o 
espírito dividido.» 
 
 
Arte sem artifício 
 
Para o Zen não conta a verdade teórica, dos livros, mas sim a verdade prática da 
experiência vivida 
 Se se quer ser realmente mestre numa arte, o seu conhecimento técnico não basta; é 
necessário transcender a técnica, de maneira a realizar uma arte sem artifício. O cálculo 
é, por natureza, erróneo. 
O artista Zen é aquele que, alcançando um total desprendimento físico e espiritual, não 
só se exprime através de qualquer material, como é até capaz de o dispensar, fazendo 
do seu corpo o seu meio de expressão mais directo.  
O mondo é uma série de perguntas e respostas à maneira Zen, através das quais a 
inteligência se liberta de todos os seus esquemas mentais até atingir o entendimento 
imediato da verdade da vida, perante a qual qualquer resposta serve para qualquer 
pergunta e vice-versa. É a partir de um estado de disponibilidade total que o Zen começa. 
O budismo Zen é a experiência imediata de tudo o que não pode ser apreendido apenas 
pelos meios intelectuais. O principiante terá de vencer todas as resistências, superar 
todas as inibições, antes de conseguir penetrar no espírito Zen. A prática de qualquer 
arte é apenas um pretexto para alcançar o Zen, por permitir ao principiante obter, com o 
trabalho das suas próprias mãos, uma visão mais clara do que não pode ser apreendido 
apenas pelos meios intelectuais. A arte sem artifício não é coisa fácil; requer um trabalho 
persistente e contínuo, uma luta em profundidade do artista consigo mesmo. Só quando o 
artista conseguir libertar-se totalmente de si mesmo e do material de que se serve, estará 
em condições de realizar, sem esforço, quase inconscientemente, a obra que se solta 
dos seus dedos, como um fruto maduro se solta da árvore que o gerou. 
Só a descontracção física e mental permite ao artista desprender-se do eu e alcançar a 
sua plenitude expressiva. 
O adepto do Zen desenvolve nele a faculdade de perceber todas as coisas de uma 
maneira directa, imediata, através de uma espécie de consciência intuitiva. 
Só transcendendo o intelecto que, segundo Zen, é um meio muito limitado, se pode 
atingir o estado supremo da iluminação espiritual. Pelos meios intelectuais, o homem tem 
apenas um conhecimento indirecto das coisas, estando longe de poder sentir as alegrias 
do verdadeiro conhecimento. O zenista só consegue vencer os obstáculos do seu 
intelecto, depois de uma longa e dura luta consigo próprio. É esta, aliás, a sua principal 
batalha. 
O zenista recusa todos os conceitos de alma, de deus e de ritual. 
Só depois de vencer completamente os obstáculos do mental, o adepto de Zen chega a 
um grau de intuição ou de conhecimento directo, onde o Todo é percebido nas suas 
justas proporções, onde os opostos são abolidos, onde há um equilíbrio harmonioso entre 
o ser e o fazer. 
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Os primeiros pintores Zen e os continuadores 
 
O budismo Diana surgiu na Índia, no séc. VI, e, depois de sofrer profundas modificações, 
alcançou pleno desenvolvimento na China, a partir do séc. VII, onde manteve um espírito 
vivo, enquanto outras seitas degeneraram em ritos formalistas. A insatisfação, 
engendrada por este budismo degenerado, motivou no Japão, no séc. XIII, a importação 
do Zen da China que, devido ao seu espírito resoluto e prático, trouxe uma nova 
inspiração, que foi acolhida com entusiasmo tanto pela classe governante como pelos 
centros budistas. 
Os monges Zen pensavam que os motivos ou meios para atingir o Satori ou o estado 
supremo da iluminação espiritual deviam ser encontrados mais na vida quotidiana do que 
na adoração das imagens e na recitação das escrituras. Eles tinham mais desejo de 
trabalhar que de contemplar dando provas de uma curiosidade muito aberta, que se 
estendeu aos diversos domínios da cultura. 
A influência Zen manifesta-se em quase todos os aspectos da cultura japonesa, desde a 
jardinagem até ao teatro, abrangendo a arquitectura, o judo, o jogo da espada, o tiro ao 
arco, o arranjo das flores, a poesia, a cerimónia do chá e a pintura. 
Os monges Zen não só apreciaram a pintura como, frequentes vezes, a praticaram. Estes 
monges, que tinham optado pela maneira mais austera de viver, davam naturalmente 
preferência à pintura monocromática e, sobretudo, à pintura a preto e branco. As suas 
aguarelas atingem o máximo de expressão através de um mínimo de meios, contendo 
toda a simplicidade e atmosfera do espírito Zen. 
No Japão, desde o séc. VIII, tinham-se executado excelentes pinturas búdicas, muito 
coloridas; desde o séc. XI, apreciaram-se igualmente pinturas profanas, ricas de 
sentimento poético. O novo gosto pela simplicidade da arte a preto e branco foi motivado 
pelo facto de encontrar aí uma profundidade espiritual que não existia nas pinturas 
coloridas anteriores. O gosto pela aguarela monocromática e a preto e branco começou a 
ser cultivado pelos sacerdotes que viviam nos mosteiros Zen As suas aguarelas 
inspiraram-se em assuntos, que não eram senão meios para atingir o “Satori”. Em íntima 
comunhão com a natureza, a variedade de temas estendeu-se desde as paisagens às 
pinturas de flores e de aves. Estas paisagens não valem apenas pela beleza natural do 
sítio; ilustram o que estes artistas consideravam o ambiente puro e calmo, conveniente à 
morada do monge Zen.  
Quando pintavam flores e aves, faziam-no para libertar o espírito de bouddheité, inerente 
às plantas e aos animais que, para estes artistas e o seu público, não eram senão formas 
de transmigração das almas. Pela mesma razão se viu aparecer, entre estes monges, a 
arte dos jardins. 
O essencial da pintura Zen é sentir o que existe de mais oculto e profundo, atrás da 
complexidade superficial da aparência, pelo que rejeita o colorido fácil e adopta o estilo 
monocromático e a disciplina do preto e branco. 
Optando por uma expressão liberta de todo o convencionalismo, a pintura Zen não só 
admitiu certos efeitos como o ”Kasure” (apagamento imprevisto da linha ou da mancha, 
causado por uma falha de tinta no pincel), ou como o “Nijimi “ (derramamento de tinta 
sobre o papel absorvente), que, até então, eram considerados erros técnicos, mas ainda 
apreciou nestes efeitos o interesse que pode revelar o acidente ou a irregularidade no 
trabalho do pincel.  
Nos séculos XV e XVI, os artistas japoneses, mesmo os que não estudaram o Zen, 
produziram obras impregnadas do seu espírito, porque, durante toda esta época, o 
pensamento Zen foi largamente difundido. 
A partir do séc. XVII, não só a pintura como a doutrina Zen tiveram tendência a 
vulgarizar-se. Os pintores profissionais realizam obras de encomenda, sendo tão capazes 
de pintar no estilo monocromático como no estilo colorido e decorativo. Na sociedade 
desse tempo, tudo estava submetido ao poder de um sistema feudal rígido. Os monges, 
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como o resto da população, dependentes da classe dirigente, renunciaram à sua atitude 
libertadora. 
Com o tempo, viu-se renascer, entre os guerreiros, os eruditos e os intelectuais, o desejo 
de se libertarem do sistema asfixiante da sociedade feudal. É muito natural que o 
budismo Zen, cujo espírito rejeita o formalismo em favor de uma liberdade total, tenha 
formado os seus monges, que se decidiram a comportar-se segundo esta inspiração 
autêntica. É, portanto, espantoso que muitos tenham pintado aguarelas, libertas de toda a 
convenção, querendo fazer reviver o espírito Zen e as qualidades originais da sua arte. 
As suas pinturas, comparadas com as anteriores, não sendo tão artificiosas, transcendem 
a técnica e concentram-se antes na expressão individual do sentimento e do caractere. A 
pintura Zen atinge, então, o seu apogeu. O gosto renovado, que o mundo moderno 
dedica a estas obras, deriva do facto de se reconhecer a preciosa significação que reside 
na sua liberdade, audácia e desprezo pelas convenções. É pela simplicidade e claridade 
de expressão que essas obras nos seduzem. Se a técnica fosse o nosso único objectivo, 
estudaríamos os pintores profissionais, que foram herdeiros dos primeiros pintores Zen. 
Mas se considerarmos a pintura como uma via de acesso ao espírito Zen, devemos 
apreciar nas pinturas Zen, nas primeiras e nas mais recentes, não apenas a habilidade 
técnica mas o modo como exprimem o espírito Zen. Existe, certamente, um espírito 
comum entre os primeiros artistas Zen e os do começo da Idade Moderna. A inspiração 
original ressurge, ao cabo de alguns séculos. As épocas, o ambiente social e espiritual, 
tudo é diferente. 
Mas, quer na Antiguidade, quer em épocas mais recentes, reencontra-se a mesma 
característica fundamental da arte japonesa: a descoberta incessante da pureza e da 
imediatidade de expressão. 
 
 
1969 
 
 
“Despinturas” e “Descolagens” 
 
Carta de Eurico Gonçalves dirigida ao arquitecto Artur Rosa, in catálogo da exposição do 
pintor, intitulada “despinturas” e “descolagens”, Lisboa: galeria Quadrante, Abril de 
1969.  
(nesta carta Eurico Gonçalves pretende explicar o sentido da sua proposta estética) 
 

Paris, 8-3-69 

Caro Artur 

Mandei-te pelo Victor 11 despinturas-descolagens realizadas em Agosto último. No caso 
de quereres expor algumas, poderás apresentá-las como melhor entenderes; entre outras 
hipóteses, poderás colá-las sobre tela com uma margem máxima de 2 a 3 milímetros 
sobre as dimensões do papel, informando-me sobre a respectiva despesa, que pagarei 
em dinheiro (em francos) ou com a oferta de um desenho. O que não for exposto, peço-te 
o favor de guardares na tua galeria ou de entregares ao meu irmão Rui Mário. Numa 
entrevista concedida ao jornal O Século de 29-05-68, explico sumariamente as técnicas 
da descolagem e da despintura: «descolar é tirar o que estava colado; depois de 
descolar, fica uma superfície vazia, que é também a marca deixada pelo gesto de 
descolar. É essa marca deixada pelo gesto que importa considerar. O sentido do vazio 
também. É afinal, uma meditação sobre o sinal gráfico. O gesto de descolar ou de apagar 
sinais deixa uma marca ou um novo sinal que surge da própria negação, na redescoberta 
e na afirmação da nudez do suporte, lugar por excelência, alvo de acção e de reeleição. 
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Na medida em que tiro a cor (da tinta ou do papel colado), faço despintura, ficando 
apenas o suporte (papel ou tela) tal como se vende no mercado. Esta utilização do 
material propõe uma concepção nova do espaço vazio que corresponde a uma forma de 
comportamento na vida. Afinal, o que está pintado não tem valor senão para aquele que 
pinta; e o que não está pintado tem valor mesmo para quem não pinta. Aqui se 
estabelece o desenlace entre quem necessita da pintura como de uns óculos para ver 
melhor e quem, para além da pintura, se projecta num espaço vital…que é o seu, mas de 
que é afastado por mil solicitações enganadoras. É justamente a partir desta segunda 
fase que tudo se torna possível e natural: a reflexão e a acção coincidem». É também a 
partir daí que falo em irrealização e em não não-pintura1, que não é senão ausência de 
pintura ou o lugar deixado intacto pela acção do pintor. «A verdadeira vida está ausente» 
(Rimbaud); «Dir-se-á de mim que sou um pintor na medida em que já não pinto» (Yves 
Klein); «Acredito mais no artista – homem livre por excelência! – do que no que ele 
realiza» (Marcel Duchamp»; «A Poesia dissolve» (António Maria Lisboa). Quando o 
artista não tiver mais necessidade de escarrar arte «Sou artista; tudo o que escarro é 
arte» – (Kurt Schwitters), ao nível da sucata e «das priscas dos outros» (Mário Cesariny); 
quando não houver mais lugar para conflitos ou o contrário traduzido em atitudes de 
resignação, de compreensão, de adaptação e de conformismos; quando a rebeldia for um 
estado permanente e saudável de comunicação e de construção; quando a cabeça se 
libertar (emancipando-se) de tudo o que é mesquinho, rotineiro, limitado e medíocre; 
quando a cor do Homem e a Poesia forem a mesma: Liberdade; quando a Arte e a 
Poesia mais do que meios de expressão, de combate e de conhecimento, forem o próprio 
conhecimento e a própria Vida; - reencontraremos a grande pureza e a alegria total já 
não derivadas de anteriores estados odiosos e conflituosos, já não como recompensa ou 
prémio de males sofridos, mas fruto de um estado de amor e de afectividade, ilimitado, 
aberto, generoso e sem reservas. A não-pintura é o espaço vital e mental liberto de 
qualquer ideia, fórmula ou conceito apriorístico, a liberdade sem programa, o Vazio Não-
Conceitual que, como tudo o que é vivo, se projecta no exterior e que, como tudo o que é 
vivo, não é possível deter, fixar, definir ou materializar. A não-pintura é aquilo a que Yves 
Klein chamava o “imaterial”, a “sensibilidade no estado puro” ou um “estado de 
receptividade e de disponibilidade total”. É também, se quisermos, uma arte de ambiente 
sempre em vias de se fazer e de se desfazer segundo a acção quotidiana do homem – 
uma atmosfera propícia ao desenvolvimento do acto amoroso, cuja cadência respiratória 
está necessariamente implicada no ritmo da própria vida. É este estar natural e inteiro 
que nos faz amar a vida como um todo, como um corpo-espírito que diariamente cresce 
connosco e assume proporções vastíssimas e incalculáveis. A dissolvência do homem no 
“Todo” e a redução do “Todo” ao essencial ou ao mínimo dos mínimos (o “Nada”) – são 
duas operações inversas e convergentes de uma mesma acção poética, fomentadora de 
novos mundos, de novas vertigens, de novas alegrias e de novas liberdades. 
Abraços para a Helena, a Manuela, o Luís, o Leopoldo, o Victor, o Manuel Baptista, o 
Noronha da Costa, o França, o Pernes, o Rui Mário, o Bronze, o Nery, a Ana Hatherly, o 
Lima, o Bruno, a Teresa e para ti do vosso  
Eurico.                                        
Escrevam. 
 
 
 
 

                                                 
1  - Numa carta escrita ao Rui Mário, no Verão passado, falo em “não-pintura”, bem como na 
resposta ao Inquérito de Mário Cesariny, no Jornal de Letras e Artes de Agosto último 
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1972 
 
 
“Dádá-Zen”. Lisboa: Diário de Lisboa (20-02-72) / livro do autor Dádá-Zen / Pintura-
Escrita, Famalicão: Editora Quasi, 2005 
 
 
Versão do livro Dádá-Zen / Pintura-Escrita (pp. 9-20) 
 
 
Dádá-Zen 
 
Durante a primeira guerra mundial, em 1914 -18, artistas e poetas de diversas 
nacionalidades, refugiados em Zurique, na Suiça, que era um país neutro, e aí criaram 
um movimento ostensivamente pacifista, denominado “Dadaísmo”. 
O nome “Dádá” foi encontrado, abrindo ao acaso um dicionário de francês-alemão. Este 
nome não significa nada, embora não faltem interpretações nas várias línguas: em 
francês, lembra a expressão “Hue dada!”, utilizada pelos carroceiros para incitar os 
cavalos; em alemão é uma forma exageradamente infantil de chamar o carrinho de bebé; 
os negros da tribo “Kru” chamam “dada” à cauda de uma vaca sagrada; em romeno, quer 
dizer sim, e em português, Dada escrito sem acentos, tal com é usado 
internacionalmente, e pronunciado segundo a nossa fonética, é um adjectivo verbal ou o 
particípio passado do verbo dar. 
Dádá é a afirmação plena da vida, sem códigos, nem programas, que orientem os nossos 
gestos. Dádá é a libertação imediata; é o facto vivo que, pelo seu grau de evidência, 
dispensa qualquer justificação teórica. 
Precedido de algumas denúncias que vinham sendo feitas, principalmente por escritores, 
artistas e humoristas, às contradições e hipocrisias da burguesia, o dadaísmo intensifica-
se como acção de grupo, a partir de 1916, primeiro em Zurique, no Cabaret Voltaire, com 
os poetas Hugo Ball e Tristan Tzara, e os artistas Hans Arp, Hans Richter e Marcel 
Janco; e, quase simultaneamente, em Nova Iorque, com Marcel Duchamp, Man Ray e  
Picabia; e depois, em Berlim, com George Grosz, Hausmann e Walter Mahring; em 
Hanover, com Kurt Scwitters; em Colónia, com Max Ernst; em Paris, com André Breton, 
Soupault, Péret, Jacques Vaché, Arthur Cravan, Eric Satie, etc; e em muitos outros 
pontos, onde poetas e artistas aderiram espontaneamente a Dádá, ou tomaram atitudes 
com idêntico espírito contestatário, mesmo sem nada saberem do que se passara em 
Zurique. 
Como acção de grupo, Dádá começou por se revelar contra tudo o que possa oprimir o 
homem, manifestando-se contra a guerra, desfecho absurdo de tão apregoados ideais de 
civilização e progresso. 
 
 
Do ready – made à arte do deixar acontecer: 
 
Ao pôr em causa valores culturais instituídos, Dádá desenvolve uma crítica activa, 
instaurando no homem contemporâneo um novo vitalismo e uma nova ética, capazes de 
o libertarem de todas as formas de servidão. Dádá tenta fazer da vida uma festa 
permanente, opõe-se radicalmente a qualquer academismo e recusa-se a considerar a 
arte como uma mera manifestação de gosto, para fazer dela, efectivamente, a alegria 
maior que o homem pode oferecer a si próprio. O riso, o sarcasmo, a ironia corrosiva, a 
gargalhada insólita e a exclamação agressiva são algumas das principais armas com que 
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Dádá provoca o burguês. O riso Dádá é o «de quem sabe e gosta ter lavados e muitos 
dentes brancos à mostra» – Mário Cesariny. 

O Cabaret Voltaire, local de intensas e constantes manifestações dadaístas, acabou por 
ser fechado no mesmo ano em que abriu (1916) em consequência dos protestos dos 
respeitáveis burgueses de Zurique. 
No plano internacional, os dadaístas agiram contra a arte dos museus e exaltaram o 
banal. Marcel Duchamp promoveu à categoria de obra de arte um urinol, uma roda de 
bicicleta, um secador de garrafas e outros objectos pré-fabricados, que assinou e expôs, 
tendo ainda desenhado um bigode numa reprodução da Gioconda de Leonardo da Vinci, 
acrescentando-lhe uma legenda obscena: “L.H.O.O.Q.”, iniciais que, lidas em francês, 
dão «elle a chaud au cul». Picabia, humorista nato, levou também bastante longe o 
desafio: concebeu máquinas complicadas e absurdas, com o intuito de ridicularizar a 
mecânica e a noção de eficácia. Artur Cravan representa o protótipo do comportamento 
dadaísta. Convidado a pronunciar uma conferência, surge bêbado e despe-se em 
público. A sua vida é um grito de protesto contra a ordem social estabelecida. Ao rasgar 
os seus próprios desenhos para depois reunir os bocados, segundo a lei do acaso, Hans 
Arp realiza uma arte inteiramente liberta de quaisquer regras apriorísticas. Na “arte do 
deixar acontecer”, praticada mais tarde por André Masson, Pollock, Michaux e Alan 
Davie, o pintor não sabe de antemão o que vai pintar, aproximando-se, por essa via, do 
espírito Zen; só à medida em que a pintura se desenvolve é que o pintor vai apreendendo 
e assumindo o sentido dessa experiência. Entre nós, Cesariny explorou os dados do 
acaso desde as suas primeiras pinturas informalistas de 1947. Pelo seu grau de 
provocação, agressividade e humor negro, a irreverência Dádá é notória nos objectos de 
Cruzeiro Seixas, que realiza também colagens e desenhos de meticulosa concepção 
onírica. 
No âmbito dos objectos metamorfoseados, destaca-se O Menino Imperativo, 1952, de 
Vespeira, surrealista com marcada influência Dádá, cuja obra exalta a sensualidade e o 
erotismo, que é, aliás, uma constante, quer na sua pintura de figuras-signos, quer no 
posterior e deliberado abstraccionismo lírico de intenso cromatismo luminoso. 

 
 
Anti-carreirismo político, artístico ou literário: 
 
Dádá é a apreensão imediata e total da vida. Como o budismo Zen, no Oriente, Dádá não 
explica nada; apenas afirma a vida tal como ela é. É a visão despreconceituada: vê o que 
vê. É o acto puro e simples, que dispensa a legenda. É a experiência directa de cada um 
com o mundo. Dádá exalta o efémero, o gratuito, o que parece não ter importância, o que 
é encontrado por acaso e consoante a disponibilidade do momento. 
Marcel Janco, que pintava com tesouras, gesso e serapilheira, dizia que era uma 
autêntica aventura encontrar uma pedra, um bilhete de autocarro, um osso ou um 
insecto. São estes detritos, o lixo ou a sucata do quotidiano, que se integram nos relevos 
e colagens de Kurt Schwitters e Max Ernst. O objecto, desviado do seu contexto habitual, 
adquire, nessas composições, uma nova dimensão poética. Mas a Dádá importa mais o 
modo como o artista assume a sua própria experiência do que a obra resultante. «A 
verdadeira vida está ausente» – afirmara Rimbaud. Por isso, Dádá permanece oculto e, 
quando se manifesta, irrompe subitamente, inesperado, incandescente e fugaz como um 
relâmpago. 
Dádá apodera-se do quotidiano com uma espécie de furor, para nele intervir activamente. 
Anti-arte-de-museu, anti-carreirismo político, artístico ou literário, Dádá recusa-se a ser 
produto enlatado e industrializado, na actual sociedade de consumo. Dádá está 
demasiado na pele e no osso para servir de repasto seja a quem for. O que ainda existe 
e resiste está «já no tétano da esperança, tem apenas a carne mínima, esse cordão 
umbilical que o prende à revolta e o exalta no amor» (António José Forte). Dádá «está-se 
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nas tintas para a pesca à linha das ideias» (A. J. Forte). Dádá é a nossa raiva e a nossa 
alegria de viver; é a revolução permanente, instaurada no quotidiano; «é a vida sem 
caderneta» – Mário Cesariny 
 
 
Dádá em português: marginal e inconformista:     
 
Em Portugal, dada a estreiteza do meio, pouco ou nada há que mereça ser registado. A 
biblioteca é fraca. O museu mal existe. Santa-Rita Pintor deixou, ao que parece, apenas 
dois ou três quadros pintados, dignos de referência; o resto foi destruído. O 
conhecimento da obra de Amadeo de Souza-Cardoso chega-nos quarenta anos depois 
da sua morte e, mesmo assim, actualíssima. António Maria Lisboa foi deitado ao lixo e 
vendido ao quilo; salvaram-se alguns textos. Muita gente emigrou e muita gente ficou por 
cá, à espera de melhores dias. 
Aqueles que observam «o movimento marítimo: entradas e saídas de barcos a vapor» – 
M.C.V., contentam-se em registar os dádás lá dos outros (de Zurique, Nova Iorque, 
Berlim, Hanover, Colónia, Paris e sei lá que mais), e quanto ao de cá, melhor será não 
falar, ou apenas afixar na vitrina da memória alguns gestos livres do Almada e do Santa-
Rita, uma ou outra citação inteligente do Pessoa, ou algum poema mais vivo e excitante 
do Mário Sá-Carneiro. Tudo muito certo, se ética e poeticamente não funcionássemos 
tanto às arrecuas, isto é, mais voltados para trás do que para diante, mais empenhados 
em enaltecer o passado do que em viver o presente.  
 Basta de manifestações póstumas! «Estou farto de fazer tricot com as próprias tripas» 
(A. J. Forte). 
Dádá dá-nos, pelo menos, a consciência moral e vital do “Nada” a que realmente 
chegámos, após tantos séculos de barroquismo. Desembaraçados da bagagem, temos 
as mãos livres para recomeçar tudo a partir deste incómodo em que «o ar é um vómito e 
nós seres abjectos» (Pedro Oom). 
Em Portugal, Dádá dá também pelo nome de Abjeccionismo, moralmente assumido na 
vida e na obra de Luís Pacheco. É ele quem descobre que «o êxito e o fracasso são uma 
e a mesma cadeia». 
Dádá é ainda (e porque não?) o mestre do “non sense” português (Manuel de Lima). 
Marginal, inconformista e entregue a si próprio, rapa cabelo e sobrancelhas, diante das 
tábuas de Nuno Gonçalves, no Museu de Arte Antiga, e passeia assim o seu protesto 
mudo (Almada, Souza-Cardoso e Santa-Rita Pintor), ou faz piruetas por cima das mesas 
do café, publica um Manifesto Anti-Dantas (feroz ataque contra o mais conhecido dos 
académicos) e conferencia em fato-macaco (Almada), ou vive no mais perfeito 
anonimato, criando vários heterónimos (Fernando Pessoa). Dádá não hesita em «fechar 
os olhos frente ao precipício e cair verticalmente no vício» – Cesariny. 
Aquilo a que, nos anos dez, se chamou, entre nós, Futurismo, como tudo o que na altura, 
era extravagante, excêntrico e insólito, melhor se identifica talvez com a arte de 
comportamento Dádá, pois era a acção crítica, intervencionista e pública, e não apenas o 
escândalo, que se praticava. Foram atitudes de denúncia e ataque a mitos burgueses, de 
provocação constante, que, de algum modo, contribuíram para o despertar de um 
Portugal sonolento e preguiçoso, provinciano, atávico e precocemente envelhecido. 
“Malucos” era o rótulo que os burgueses de então aplicavam a artistas como Almada e 
Santa-Rita, cujas atitudes exibicionistas continham uma verdade bem mais grave. 
 
 
Analogias entre a atitude Dádá e o espírito Zen: 
 
Pondo constantemente em causa valores estabelecidos, há, no entanto, objectivos 
diferentes no comportamento-Dádá. Certos dadaístas contentaram-se com a negação 
pura, a negação pela negação, e assumiram as consequências extremas da sua atitude. 
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Outros tentaram criar uma nova linguagem, a partir da intervenção do acaso e da livre 
associação de imagens, através da prática do chamado automatismo psíquico puro que, 
quer verbalmente, quer por escrito ou de qualquer outra maneira, revela o real 
funcionamento do pensamento. Para outros, enfim, a experiência Dádá levou-os a 
reconstruir um novo sentido da História, repensada sempre em função do presente e em 
favor de uma maior abertura mental em relação a acontecimentos novos, que, por serem 
novos, dificilmente podem ser entendidos e integrados dentro de um consenso 
tradicional. 
Assim Dádá surgiu como a única aventura possível e necessária, capaz de sair do 
impasse a que chegara a crise da consciência europeia, no início do século XX. Esta 
crise era e ainda é uma crise de sensibilidade, tantas vezes descrita como “malaise”, 
“ennui”, “mal du siècle”, o esgotamento da vida, a automatização do homem, divorciado 
da sua própria natureza. Vítima de uma educação meramente utilitária, dando prioridade 
ao intelecto, em detrimento da sensibilidade, o homem converteu-se a pouco e pouco, 
num objecto; deixou de ser uma pessoa para passar a ser uma coisa. Desconhecendo-se 
a si próprio, não é mais que uma peça de uma engrenagem complicada, mas eficiente. 
Cada vez mais alienado por um sistema de vida acentuadamente mecânica, industrial, 
urbana e tecnológica, afigura-se-me natural que o homem sinta necessidade de reabilitar 
em si o que é vivo e espontâneo. Ao reencontrar a sua própria natureza, ao descobrir em 
si forças que estavam latentes e que escapam ao controle da razão lógica e discursiva, 
ele pode refazer-se de novo, reassumir-se mais plenamente, tal como propunham os 
dadaístas e surrealistas, e, a partir desse auto-conhecimento, estará em melhores 
condições para conhecer os outros e para pensar e agir por sua própria conta e risco. 
Enquanto, no Ocidente, as actividades espontâneas, adoptadas e desenvolvidas por 
dadaístas e surrealistas (cadavre-exquis, automatismo psíquico puro, sonhos, livres 
associações de imagens, etc.), e interpretadas pela psicanálise, contribuíram para libertar 
o homem de recalcamentos, despertando nele a vontade de se realizar de acordo com a 
sua própria natureza, no Oriente, o budismo Zen ocupa-se do nascimento pleno do 
homem, liberto de mitos e tabus que o impedem de crescer e agir. A maioria dos homens 
morrem antes de viver e nascer assim; permanecem fisiológica e mentalmente atávicos, 
isto é, ligados ao ventre materno, à família, à raça, ao Estado, ao “statu quo”, ao dinheiro, 
aos deuses, etc; jamais surgem completos, como eles mesmos, e, assim, jamais nascem 
plenamente. Nascer plenamente é despertar do meio sono em que vive o homem 
comum; significa também ser criativo, isto é, reagir e responder ao mundo que nos 
rodeia, intervir nele, de acordo com as nossas aspirações mais profundas e justas. 
A ignorância é a causa de todos os males e dramas humanos; só abandonando a 
concepção dualista e egocêntrica da vida, se pode atingir a clareza das coisas simples, 
mas é também, paradoxalmente, pela via do não-saber (despreconceituado) que o 
espírito, após um período mais ou menos longo de profunda concentração sem objecto, é 
subitamente iluminado pela verdade dos sentidos, que não é nada de transcendente; é o 
momento em que tudo se torna claro e natural. 
«É este não-saber de coisas o entretenimento do meu regozijo. só que o saber me 
atrapalha todo e me deixa senão a triste lembrança» – escrevi em 1950. Só que o saber 
me atrapalha todo, porque o nosso hábito de conceptualização nos impede de apreender 
o sentido imediato e total da vida. 
O despertar ou a súbita iluminação espiritual atinge-se mais pela via da intuição directa 
do que pela via intelectual, analítica ou conceptual (tudo o que pode ser atingido apenas 
por uma compreensão discursiva não fica senão à superfície das coisas). 
O Satori ou a iluminação espiritual Zen tem algo a ver com «o ponto do espírito 
(surrealista) onde o alto e o baixo, o interior e o exterior, o sonho e a acção, o real e o 
imaginário, deixam de ser percebidos contraditoriamente». 
O espírito surrealista tende a aproximar-se do espírito Zen na síntese ou união dos 
contrários. 
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O mondo (perguntas e respostas) e o humor Zen contribuem para despertar no espírito a 
apreensão imediata e total da vida, tal como o cadavre exquis e o automatismo psíquico 
puro surrealista. E, por vezes, a não-resposta do Mestre ou o safanão que em silêncio 
desfere no discípulo que formula mal as suas questões, é equiparável ao ready –made, 
pois este se recusa a ser observado convencionalmente. São formas de libertação do 
pensamento preconceituoso e dualista, tão tradicionalmente aplicado no Ocidente. 
Para além da síntese ou união dos contrários, importa atingir a afirmação plena do acto 
puro e simples. A vida é uma afirmação em si mesma. O Zen é o facto vivo. Mas quando 
se afirma isto, o facto vivo já passou e o Zen deixa de existir. O Zen só tem sentido 
enquanto acontece. Há uma certa maneira de ser, na qual o silêncio e a eloquência se 
identificam; onde a negação e a afirmação estão unificadas numa forma superior de 
afirmação. Quando conquistarmos isso, conheceremos o Zen. O Zen nunca explica, 
somente afirma. Para afirmar a vida, basta vivê-la. O Zen capta a vida tal como ela é. 
Antes de estudar o Zen, uma árvore é uma árvore, um rio é um rio, etc. Assim que se 
começa a estudar o Zen, uma árvore não é uma árvore, um rio não é um rio, etc. Assim 
que se atinge o Satori ou a iluminação espiritual, uma árvore é de novo uma árvore, um 
rio é de novo um rio, etc. É nesta terceira fase que se revela a afirmação plena. A maioria 
dos artistas e poetas dadaístas e surrealistas ilustram a segunda fase da experiência 
Zen, sendo muito poucos aqueles que atingem a terceira, a do Satori ou da afirmação 
plena. Efectivamente, o ready made de Marcel Duchamp, deslocado da sua função 
habitual, mostra, por exemplo, que um urinol invertido não é um urinol, mas uma fonte; e 
um secador de garrafas não é mais um secador de garrafas, mas um ouriço. Dádá, 
dispensando a explicação dos actos e das obras, afirma um novo tipo de comportamento. 
Repudiando todo e qualquer programa ou tentativa de sistematização da acção, 
aproxima-se, curiosamente, de um conceito metafísico do Taoísmo, que dizia: 
«O método que consiste em não seguir nenhum método é o método por excelência»; o 
que não está muito longe de uma afirmação de Tristan Tzara:  
«A ausência de sistema é ainda um sistema, mas o mais simpático». 
Tal como o Dadaísmo, o Zen prefere os factos aos conceitos. Qualquer juízo de valor tem 
na realidade menos importância do que a experiência em si. 
«É mais importante o que acontece para que uma obra exista do que a própria obra» – 
Vespeira, 1949. 
«O melhor da intervenção dos artistas há-de residir neles próprios e só muito 
secundariamente no valor especulativo das obras» – declarou António Areal, numa 
exposição-manifesto realizada em Lisboa, em 1970. 
«Acredito mais no artista (homem livre por excelência) do que no que ele faz» – Marcel 
Duchamp. 
«Dir-se-á de mim que sou um pintor, na medida em que já não pinto» – Yves Klein. 
O Dadaísmo está na base desta forma de comportamento, que se desenvolve vinculada 
à necessidade de afirmação da «liberdade: cor do homem» – André Breton. (p. 20) 
 
 
“Dádá Zen: Yves, o monocromo”, Lisboa: Jornal República /Artes e Letras (27-4-72) 
/ Lisboa: Revista Artes Plásticas, Fev. / 1991 / Dádá-Zen / Pintura-Escrita, Famalicão: 
Editora Quasi, 2005 

Versãor Dádá-Zen / Pintura-Escrita (pp. 24-29) 
 
 
Dádá Zen: Yves, o monocromo 
 
É através da cor pura que Yves Klein materializa as suas intuições, revelando um 
mecanismo de percepção lúcida, uma linguagem psico-sensorial inteiramente afectiva, 
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que escapa ao controlo da inteligência lógica. A cor, veículo sensorial das energias 
cósmicas, é uma realidade inefável. As telas monocromáticas, uniformemente cobertas 
com uma cor à base de pigmento industrial puro, não são decorativas; elas fixam, num 
certo espaço e, por meio da cor, uma energia vital, que age sobre os nossos sentidos. A 
verdade é que ficamos presos à cor; ela nos fascina e nos liberta simultaneamente. 
Yves Klein não faz do quadro um lugar de combate entre duas ou mais cores que, 
segundo a concepção tradicional, acabam por encontrar o equilíbrio ou a harmonia. A 
partir dessa recusa, ele elabora as suas telas monocromáticas, onde uma única cor surge 
pura e intensa, sem necessidade de ser posta em confronto com as outras; dessa 
comparação resultaria uma relação ou maneira de julgar que não interessa ao sentido de 
comportamento do artista, que dizia «eu pinto o momento pictural, que nasce de um 
estado de iluminação espiritual, impregnado na própria vida; sentir a alma sem a explicar, 
sem vocabulário, e representar esta sensação…é, segundo creio, o que me tem 
conduzido à monocromia». Por isso Yves Klein recusa também a intervenção da linha, 
que corresponde a uma vontade analítica e intelectual do homem – «todas as linhas são 
projectos de pensamento» – Alain; é através da linha ou do desenho que o artista indaga 
do valor específico da sua linguagem; a linha busca a definição, gerando ângulos, formas 
e planos, que articulam um espaço, em obediência às leis rigorosas e internas; a linha 
cria figuras em função de um espaço por ela concebido ou engendrado. A cor, pelo 
contrário, é o próprio espaço aberto e ilimitado, se pensarmos na pintura de um Rothko e 
nas superfícies e relevos monocromáticos de Yves Klein, onde a cor se comunica sem se 
justificar, onde a cor é a sensibilidade materializada ou a emoção pura. 
O que Klein reclamava do público era «o minuto da verdade», do qual falava o crítico 
francês Pierre Restany, em 1956, no prefácio a uma das suas exposições. Este «minuto 
da verdade» só é possível a partir de uma disponibilidade total, correspondente a uma 
total ausência de preconceitos, num grau de contemplação, onde a cor se apresenta tal e 
qual, na sua pureza máxima. A magia da cor pura, tal como se vende no mercado, 
interessava muito a Yves Klein. 
Em Itália, na Galeria Apollinaire de Milão, ele realizou uma exposição composta de onze 
telas azuis-ultramar escuras, todas rigorosamente semelhantes em tom, valor, 
proporções e dimensões. As discussões, bastante apaixonadas, causadas por esta 
manifestação, provaram o valor do fenómeno e a profundidade real da desorientação que 
esse fenómeno provocou nos espíritos mais leigos, suficientemente desprovidos de 
inquietação para poderem aceitar a esclerose dos conceitos e das regras estabelecidas. 
Relativamente aos compradores, eles escolheram, entre os onze quadros expostos, cada 
um o seu, pagando o respectivo preço. Claro que os preços eram todos diferentes. Este 
facto mostra que a qualidade pictural de cada quadro é perceptível por outra coisa que 
não é apenas a aparência material. Comparando duas pinturas rigorosamente idênticas 
em todos os efeitos visíveis e legíveis, com as mesmas linhas, cores, desenho, formas, 
formato, espessura de tinta e técnica em geral, mas pintadas uma por um pintor e a outra 
por um hábil técnico ou artesão, e ainda que ambos sejam oficialmente reconhecidos 
como pintores, sente-se que há um valor real invisível, que faz com que um dos dois 
objectos seja autêntico e o outro não.  
Só pela via da sensibilidade ou da intuição directa é possível apreender esse valor real e 
invisível da arte, que faz distinguir o verdadeiro do falso. 
 
«SENTIR A ALMA, SEM A EXPLICAR, SEM VOCABULÁRIO, E REPRESENTAR ESTA 
SENSAÇÃO É, SEGUNDO CREIO, O QUE ME TEM CONDUZIDO À MONOCROMIA» 
 
Nas Antropometrias, Yves Klein empregou os pincéis vivos, que eram mulheres nuas 
que, embebidas em tinta e sob as suas ordens, se estampavam sobre a tela, enquanto 
uma orquestra executava uma Sinfonia monótona, concebida pelo pintor. Foi em resposta 
a uma pergunta de Georges Mathieu que Yves Klein afirmou, em relação às suas 
antropometrias. «A arte é a boa saúde!» 
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A arte de comportamento de Klein nada tem a ver com a expressão espectacular e 
extrovertida de um Georges Mathieu e dum Salvador Dali, para quem o público 
representa um estímulo e uma forma de provocação directa, equivalente à que 
experimenta um toureiro ou um actor. A Yves não interessava criar um espectáculo, mas 
um lugar de crença, um tempo de silêncio ou a emoção pura; nem interessava tão pouco 
a agressividade exibicionista da maior parte dos surrealistas menores, mas, pelo 
contrário, um certo ritual, implicando uma adesão espontânea, sem reservas. 
Acontece que raramente o público esteve à altura da mensagem de Yves Klein – uma 
mensagem não literária, não intelectual, não especulativa, não espectacular – e, em lugar 
de ter tentado assimilar humildemente o novo tipo de linguagem implícita nessa 
mensagem, sentiu-se chocado e revoltado (contra si mesmo), reagindo de um modo 
primário, superficial. Não existe na arte de Klein a intenção de provocar o escândalo, mas 
é o público que se escandaliza com a sua forma de comportamento. Enquanto para 
certos dadaístas e surrealistas o escândalo é sinal de triunfo, para Yves Klein não 
representa senão incompreensão e solidão. 
No dia 28 de Abril de 1958, Yves Klein convidou o público a inaugurar, na Rua des Beaux 
Arts, em Paris, as paredes nuas de uma galeria vazia. Os convidados ficaram 
escandalizados e acabaram por se agredir mutuamente. A agressividade não partia de 
Klein, mas do próprio público, que lutava contra si mesmo, sob o impulso da sua própria 
ignorância ou incapacidade de estar à altura de um acto novo. 
Somente dez anos após a sua morte, ocorrida em Junho de 1962, com trinta e quatro 
anos de idade, a sua actividade começou a ser reentendida não apenas ao nível 
superficial das reacções que suscitou, mas em função do grau de crença e de convicção 
que essa actividade representa. 
Para Yves Klein, a arte é uma maneira directa e imediata de estar no mundo, o assumir 
de uma experiência pura, que dispensa qualquer justificação. É a importância do gesto, 
do acto desprevenido, natural, que deve ser considerada. Para ele, a arte não é 
naturalista, nem realista, dado que não interpreta aspectos da natureza e da realidade, 
mas sim e pelo contrário, é natural e real: as suas telas e objectos monocromos existem 
com tal evidência que provocam em nós um estado de fascinação; apresentam-se com a 
mesma naturalidade e simplicidade de quem respira e olha. 
Repare-se como Klein inverteu a relação entre o artista e a arte: em vez de pintar 
mulheres nuas, ele pintava com mulheres nuas; em vez de pintar a chuva, pintava com a 
chuva; em vez de pintar o fogo, pintava com o fogo; em vez de expor pintura, ele (pintor) 
expunha-se a si mesmo. 
À sua cor preferida – o azul – haveria de juntar o rosa e o ouro, constituindo esta trilogia 
cromática a síntese energética revelada pela chama do fogo. 
A arte objectual de Klein atinge a sua pureza máxima nas esponjas monocromáticas e no 
retrato de Arman, que se apresenta na sua nudez escultórica, totalmente pintado de azul 
sobre fundo de ouro. 
Arman é autor das acumulações, autênticos quadros em relevo, formados de lâmpadas 
de cor, telefones inutilizados, fechos de portas, etc. 
Enquanto Yves Klein convidou o público a inaugurar as paredes nuas de uma galeria 
vazia, Arman, pelo contrário, encheu uma outra galeria com lixo, detritos, a sucata da 
nossa civilização industrial, de tal modo que o público não pode lá entrar. Foi então que 
Klein disse a Arman: «tu fazes o cheio, eu faço o vazio». 
Aqui me parece haver uma diferença fundamental de atitude, entre uma arte esvaziada 
de qualquer conteúdo anedótico, sem outra intenção que a de criar um espaço livre, 
como é a de Klein, e uma outra mais complexa, que vive da acumulação de elementos 
vários (objectos do uso quotidiano), como é a de Arman e a dos chamados “Nouveaux-
Réalistes” franceses e “Pop Artists” americanos. Enquanto esta se vincula ao neo-
barroquismo do mundo urbano contemporâneo, aquela não exprime senão o essencial. 
«No coração do vazio, como no coração do homem, há fogos que queimam» – declarou 
uma vez Yves Klein. 



ANEXO II – SELECÇÃO DE TEXTOS DA BIBLIOGRAFIA ACTIVA  

 

| 71

Considero a mensagem de Yves Klein muito próxima da arte extremamente depurada de 
Lucio Fontana, Jean Degottex e Julius Bissier, gestos-limites da pintura ocidental, bem 
como de um tipo de comportamento-Zen que, no Oriente, visa a libertação total do 
homem, o que, por sua vez, não deixa de estabelecer uma inesperada e inevitável 
relação tanto com o depuradíssimo suprematismo de Malevitch como com o 
comportamento Dádá de Marcel Duchamp, que «sempre fez o que quis e o mínimo 
possível», como autor de atitudes únicas e objectos únicos, nisso se opondo à chamada 
massificação da produção em série, tão característica das sociedades de consumo; e 
está ainda em relação com a atitude Dádá de Picabia, que representa a ausência total de 
sistema, vivendo a vida à medida da sua disponibilidade. (p 29) 
 
 
 “Arpad Szenes”. Lisboa: Jornal República /Artes e Letras (4-5-72) / Dádá-Zen / 
Pintura-Escrita. Famalicão: Editora Quasi, 2005 

Versão Dádá-Zen / Pintura-Escrita (pp. 163-164) 
 
 
Arpad Szenes – Onde Nada é Tudo e Tudo é Nada 
 
Nascido em 1897, em Budapeste, Hungria, o mais discreto pintor da Escola de Paris 
viveu e trabalhou no mais absoluto silêncio, ao lado de Maria Helena Vieira da Silva, 
desde 1930 até 1985, data em que morreu, sete anos antes da sua companheira de 
sempre. Após a frequência das Academias Livres de Léger e Bissière, e do Atelier de 
Gravura de Hayter, o casal veio regularmente a Portugal, durante os anos trinta. Arpad foi 
irresistivelmente atraído pela perpétua diversidade do mar, o horizonte sem limite, a 
luminosidade das nossas praias. Foi a partir deste verdadeiro choque com a natureza 
que o pintor húngaro, depois de uma lenta decantação, viria a orientar o seu paisagismo 
abstracto de praias desérticas e brumas matinais, na apreensão do vazio, onde a mais 
subtil mancha de cor adquire vibração imediata. Arpad reencontra a natureza na sua 
nudez e pureza máxima. A sua pintura promove a serena contemplação de amplos 
espaços livres, horizontes que se alongam excessivamente na horizontal ou sobem na 
vertical. São «metamorfoses de paisagens» – escreve Mário Cesariny. 
A respiração dos grandes espaços ilimitados corresponde à necessidade de reagir contra 
a claustrofobia dos espaços fechados e asfixiantes da cidade, a necessidade de 
ultrapassar todas as barreiras físicas e mentais, que condicionam a vida humana. Ao 
tornar-se cada vez mais depurada, quase ascética, na afirmação de um espaço inundado 
de luz branca, onde a mínima mancha, o menor toque de pincel e o mais pequeno signo 
são quase indeléveis, a pintura de Arpad é a nudez intensa, à base de cinzentos, ocres e 
brancos matizados, doseados com mestria e apurada sensibilidade plástica, numa 
atmosfera de concordância e harmonia. «Arpad tinha mais cor num branco que muitos 
pintores com todas as cores» – disse Henrique Silva, que trabalhou com ele durante 
cerca de dez anos, em Paris (1958-68). 
Em composições de estrutura acentuadamente horizontal, a mais breve inflexão da linha 
ou da mancha incute um ritmo ascensional, em imagens de infinito. Ritmo ascensional 
que, nas telas excessivamente alongadas na vertical, faz com que os horizontes subam, 
quase tocando o bordo superior do suporte. São auroras suspensas, «pausas 
mallarmeanas de silêncio», segundo as palavras do poeta Murilo Mendes. 
Nos guaches e têmperas dos anos sessenta, o pintor atinge a plenitude na expressão do 
Vazio, testemunhado tanto pela cor clara e suave, próxima do branco, como pelo grão do 
papel; é a textura da tinta transparente e do suporte que aí se afirma numa espécie de 
geografia do sensível, como matriz de escritas sedimentadas. Em íntima comunhão com 
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a natureza, a arte de Arpad encontra inesperadas afinidades espirituais com o Oriente, 
designadamente a sabedoria Zen, ao apropriar-se do Vazio, onde tudo se esclarece. 
No Oriente, a contemplação intensa do suporte, seja papel ou mármore, estimula a visão 
da textura, que evoca paisagens imaginárias ou o que cada um quer ver. Já no séc. XIX, 
artistas chineses, em vez de pintar, se contentavam em recortar placas de mármore, 
encaixilhá-las e apresentá-las ao público, como se tratasse de verdadeiros quadros. Há 
uma evidente afinidade espiritual entre a superfície polida do mármore, com pequenas 
manchas, que sugerem paisagens e figuras minúsculas, e as delicadas têmperas de 
Arpad, que evidenciam o grão do papel. Em ambos os casos, é a textura do suporte que 
se afirma na sua máxima pureza expressiva. 
O que surpreende nesta pintura extremamente depurada é verificar como é possível 
transmitir uma mensagem tão densa, profunda e clara, com tão poucos elementos ou 
quase nada. Na pintura de Arpad, nada é tudo e tudo é nada. (p. 164) 
 
Este artigo tem as seguintes ilustrações: 
- Arpad Szenes: Algarve II, 1970, 150x50cm; Col. Família Azeredo Perdigão, Lisboa 
- Arpad, 1971 
 
 
1973 
 

“Cesariny Hoje. Lisboa: Jornal República (22-2-73) 

 
Uma exposição de pintura de Mário Cesariny, agora na Galeria S. Mamede, e recentes 
declarações do poeta-pintor concedidas à Imprensa lisboeta, leva-nos a rever o problema 
(equação a não sei quantas incógnitas) do surrealismo em Portugal. Para além dos que 
são, dos que foram, dos que deixaram de ser (como se isso fosse possível…) e dos que 
fizeram acto de total adesão ao surrealismo; para além destes aspectos menores e 
caricatos, importa entender em profundidade, e com uma outra implicação ética e 
poética, o que tem vindo a representar, entre nós, o surrealismo, como forma de 
comportamento crítico e actualmente ou modo total de estar no mundo, por aí se 
alterando a própria vida, bem como a consciência do fenómeno criador. Ora…Mário 
Cesariny é considerado frequentes vezes (e não sabemos bem porquê…) «o papa do 
surrealismo português», talvez por se pretender centralizar nele todo o movimento, ou 
porque ele é, sem sombra de dúvida, um dos poetas mais representativos desse 
movimento, ou talvez apenas por mimetismo, já que André Breton fora, em Paris, o papa 
do surrealismo internacional, visto que, nisto de acções de grupo (sejam poéticas, 
artísticas ou políticas), há sempre quem bizarramente se predisponha a ser o “chefe” 
(l’enfance d’un chef, de J. Paul Sartre), qualidade que poderá ser ou não aproveitada pela 
maioria dos confrades, consoante as circunstâncias e sobretudo quando, perante a 
inércia ou a apatia geral, alguém tem que tomar a iniciativa e o comando das 
operações… 
A verdade é que, em Portugal, os grupos não só encontram dificuldade em se 
constituírem, como quando existem, a sua actividade é quase sempre intensa e 
multiforme, mas de curta duração, deixando, no entanto, na sua trajectória fulgurante, 
marcas que perduram. Acontece ainda que, nos melhores casos de intervenção poética, 
desde logo se declara um sentido de liberdade que se quer anárquica sem chefes, cada 
qual assumindo o seu «erro próprio» e, a seu modo, contribuindo para a amplificação de 
um gesto não-conformista, rebelde à integração em qualquer sistema (…) 
A pintura gestual, que surgiu no Ocidente após a Segunda Guerra Mundial, teve três 
antecedentes que contribuíram enormemente para a sua importância: a psicanálise de 
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Freud ou o valor atribuído aos dados imediatos do inconsciente, aos instintos recalcados 
e à vida dos sonhos; a primeira pintura espontânea ou abstracto-lírica de Kandinsky, 
elaborada a partir do que ele chamava a “necessidade interior”; e o automatismo psíquico 
puro praticado por poetas e artistas surrealistas.  
Segundo André Breton, «o automatismo psíquico puro propõe-se exprimir, seja 
verbalmente, seja por escrito ou de qualquer outra maneira, o real funcionamento do 
pensamento». Ditado do pensamento, na ausência de todo o controlo exercido pela razão 
lógica ou discursiva. 
O surrealismo baseia-se na crença de uma realidade superior de certas formas de 
associações desprezadas antes dele, na omnipotência do sonho e no jogo 
desinteressado do pensamento. 
Esta noção de um automatismo psíquico puro que revela o real funcionamento do 
pensamento é evidente nos artistas que se exprimem pelo gesto, livre de qualquer 
esquema ou conceito previamente definido. 
O gesto espontâneo do pintor estabelece uma relação de unidade ou coincidência entre o 
corpo e o espírito, a acção e a reflexão, o sonho e a realidade, o homem e a natureza. 
Cesariny, que foi talvez o primeiro pintor “Informalista” português, continua a realizar uma 
pintura lacerada, matérica e espontânea, de expressão visceral e neo-figurativa, que 
explora a intervenção do acaso, mediante a aplicação de têmperas e vernizes sobre 
papel, cartão ou tela (ainda me lembro do tempo em que o artista utilizava açúcar, café, 
tinturas e outros materiais perecíveis, pelo que se considerava então mais um tintureiro 
do que um pintor). 
A sua presente exposição compõe-se de onze crucificações em detalhe, três afeições de 
Zaratustra e um retrato de Jean Genêt … 

 
 
Eurico Gonçalves 
 
“O Surrealismo de Pollock e Michaux”. Lisboa: Jornal República /Artes e Letras (22-3-73) 

 
Em consequência da guerra mundial de 1939, um grande número de artistas europeus 
exilaram-se na América, especialmente em Nova Iorque. Os franceses Yves Tanguy 
(1939), Fernand Léger (1940), André Masson, André Breton (1941) e Marcel Duchamp 
(1942), o holandês Piet Mondrian (1940), o russo Marc Chagall (1941) e o alemão Max 
Ernst (1942), entre muitos outros, influenciaram a jovem geração de artistas americanos. 
Principalmente o surrealismo foi de uma importância decisiva para a revelação da 
moderna pintura americana. Um outro factor igualmente decisivo foi o conhecimento de 
obras de Picasso e Miró. 
Era normal que o surrealismo respondesse à aspiração não formulável dos jovens 
americanos, quer pela recusa de quaisquer preconceitos estéticos, quer pela afirmação 
de um vitalismo e de uma nova ética baseada no que há de mais espontâneo e autêntico 
no homem, quer ainda pela descoberta de técnicas, como a escrita automática, que 
revelam o «real funcionamento do pensamento». 
Em consequência destas circunstâncias, a arte americana, que surge nos anos quarenta, 
será radicalmente nova: é o momento da “action painting”.  
Um dos pintores mais sensíveis à mensagem do surrealismo europeu foi o americano 
Arshile Gorky (1904-48), autor de uma nova-figuração biomórfica e bastante livre, em que 
a tensão erótica e agressiva das formas e a sensualidade da cor criam uma ambiência 
onírica de luz intimista. Uma surrealidade que haveria de se afirmar também em Baziotes, 
e um intimismo que marcaria a escrita branca de Tomlin e Tobey, e atingiria um dos 
pontos mais altos na obra monumental de Rothko. 
“Action Painting” propriamente dita, praticaram-na Jackson Pollock (1912-56), Willem de 
kooning, Motherwell e Franz Kline (1910-62). Autêntico automatismo psíquico puro ou 



  ANEXO II – SELECÇÃO DE TEXTOS DA BIBLIOGRAFIA ACTIVA 
 

 

74  | 

automatismo abstracto, cujas formas biomórficas, fluidas, irracionais e orgânicas 
exprimem o inconsciente colectivo na redescoberta de arquétipos (ritmos e estruturas) ou 
o que há de universal na actividade espontânea do homem.  
Adolph Gottlieb procura conjugar a serenidade de arquétipos simbólicos (círculos) com a 
exasperação gestual da mancha. 
Aos partidários da «Action Painting» importa mais o acto de pintar do que o que se pinta; 
é uma forma de comportamento ou modo de estar no mundo e na pintura, 
simultaneamente; sem quaisquer ideias ou conceitos apriorísticos, o artista projecta-se 
inteiro em tudo o que faz e revela-se no próprio acto de pintar. É no modo como pinta que 
ele se reconhece e não no que porventura possa representar. Aliás, quando pretende 
representar algo do mundo exterior, essa deliberação afasta-o, sem querer, de si, 
condiciona-lhe o gesto, deixa de se reconhecer no próprio acto. Creio que a verdadeira 
mensagem do homem surge de dentro para fora: é fruto de uma constante e profunda 
elaboração interior. A vida psíquica do artista que já por si corresponde a um somatório 
de experiências várias (relações quotidianas com o meio social em que vive, grau de 
informação-formação, relações de intimidade com amigos e pessoas que lhe são 
próximas, sonhos, aspirações, actos falhados, etc.) não pode deixar de extravasar-se 
através do movimento livre do gesto, desde que assumido em toda a sua amplitude. 
No caso específico do artista americano, extrovertido ou inteiramente voltado para o 
exterior, há uma perfeita coincidência entre o ser e o estar, entre o homem e o meio 
ambiente em que intervém. O pintor exprime-se actuando. 
Jackson Pollock dizia: - «quando estou na pintura, tudo me parece claro». Ele sabia que 
era essa a sua forma mais total de estar na pintura e no mundo, pelo que nunca se 
preocupou em se explicitar doutro modo. O pintor vive no espaço pictural (fictício) tão 
intensamente ou mais do que no espaço real. E não deixa de ser importante notar que 
em pinturas como a de Pollock, o suporte, lugar de acção, invade o espaço real. 
Tal como a arena representa o espaço físico e psíquico onde o toureiro trava uma luta 
(em ritual) entre a vida e a morte, entre ele e o touro, entre ele e o nada ameaçador que o 
envolve e, se retarda os reflexos ou não age a tempo, corre o risco de ser colhido de 
surpresa, também o pintor, na tela em branco onde vai actuar, terá de reagir 
espontaneamente ao seu primeiro gesto e em seguida ajustar um terceiro e assim 
sucessivamente, atento ao espectáculo-imagem que vai criando e alternando segundo 
um mecanismo que ele não poderá consciencializar senão à posteriori – um espectáculo-
imagem que não pode prever e que, imediatamente denuncia qualquer hesitação ou 
frouxidão ou, pelo contrário, revela a vitalidade de um gesto que não morre. 
A diferença específica entre o acto de pintar e o acto de tourear, é que o acto de pintar 
fica registado na tela e o acto de tourear desaparece completamente da arena, embora 
não desapareça da memória de quem o observou ou viveu. 
«A pintura não representa o visível; torna visível» – dizia Paul Klee – «A pintura deixou de 
representar a realidade exterior para passar a representar uma nova realidade». 
É a própria natureza do pintor ou o modo como reage ao fenómeno visual que se exprime 
através do acto de pintar. A projecção física e psíquica do pintor é de tal modo intensa 
que a tela parece adquirir uma vida que lhe é própria, tal como um corpo. E o artista não 
descansa enquanto esse corpo imaginário e vivo não se afirma na sua totalidade. E é só 
quando, enfim, atinge a grande disponibilidade que começa a deixar que a arte aconteça 
por si, não intervindo nela senão minimamente…É nessa altura que “a lei do acaso” se 
manifesta. «Só se é livre perante o acaso» – dizia Novalis. 
É o lado imprevisível ou aleatório da obra de arte que efectivamente nos surpreende. No 
caso da “action painting” tudo ou quase tudo é imprevisível ou surpreende, visto que cada 
pintor tem a sua estrutura própria ou forma inédita de comportamento. 
Jackson Pollock (1912-1956) – inicialmente influenciado por Miró e Picasso, a sua pintura 
depois de ter passado por uma fase de figuração simbólica de raiz expressionista, atinge, 
em 1943-44, o deliberado expressionismo abstracto da “action painting”, designação 
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atribuída pelo crítico americano Harold Rosenberg, justamente a propósito da sua 
maneira de pintar. 
Quem, então, exerceu uma influência decisiva na arte do jovem pintor americano foi o 
surrealista francês André Masson, chegado aos Estados Unidos em 1941, mas tendo já 
realizado uma exposição individual em Nova Iorque, em 1935. O automatismo psíquico 
puro, o traçado rápido e tenso do desenho, a espontaneidade da mancha, o espírito que 
anima o seu “élan” vital, a intervenção do acaso, etc., – são algumas das principais 
características da pintura de A. Masson que muito haveria de influir na nova pintura 
americana, sobretudo na tão audaciosamente iniciada por Pollock. 
Há todavia, uma diferença essencial a apontar: enquanto a pintura de Masson se 
desenvolve e concentra no pequeno formato segundo o movimento incisivo, curto e 
nervoso do próprio pulso, quase diria à maneira europeia, a pintura de Pollock, como a 
maior parte da arte americana, haveria de se expandir em grandes dimensões, segundo 
o movimento do corpo que, sobre a superfície da tela, executaria uma espécie de bailado, 
desenvolvendo, em arabescos múltiplos e ritmos convulsivos, um espaço contínuo e sem 
fronteiras. Transmitir o real funcionamento do pensamento através da actividade 
espontânea; criar, através do acto de pintar – uma imagem vital que, derivando do 
inconsciente ou das profundezas do ser humano, é a expressão directa de arquétipos 
universais ou formas, estruturas e ritmos que dizem respeito a todos os homens. É a 
esse nível que se revela o «inconsciente colectivo» tão defendido por Jung. É neste e em 
muitos outros pontos que a pintura gestual se enraíza profundamente na experiência 
poética surrealista. Ao reencontrar a vida subterrânea do homem ou o que permanecia 
oculto, a sua expressão torna-se mais directa e autêntica (“a autenticidade na 
espontaneidade”- segundo um velho princípio chinês), aproximando-se de certas formas 
de arte primitiva e infantil. 
Houve artistas, como o chileno Matta e o alemão Hofmann, herdeiro da tradição 
expressionista nórdica e antigo aluno de Kandinsky, que, defensores da actividade 
espontânea, organizaram cursos em Nova Iorque, no final dos anos trinta, frequentados 
por Pollock, Gorky, Motherwell e Baziotes, 
O caso de Pollock é particularmente significativo: tendo vivido mais perto da natureza que 
da cultura, tendo conhecido os grandes espaços abertos do Arizona e a solidão do 
homem diante desta imensidade silenciosa, começou por pintar sob a orientação artística 
de Thomas Benton, pintor ilustrativo “semi-naїf”, realista-socialista, antes de receber 
influencias marcantes do expressionismo de Picasso e do lirismo de Miró e Masson, 
Devido às suas frequentes deslocações, Pollock conheceu quase simultaneamente a 
pintura surrealista europeia e a pintura ritual dos Índios da América do Norte. A 
importância desta descoberta estaria na origem da “action painting” e do “dripping” que 
passaria posteriormente a praticar. Os Índios norte-americanos pintaram sobre areia. De 
cócoras ou de pé, o pintor lançava jactos de tinta sobre a areia ou a gravava com a ajuda 
de um pau, desenvolvendo um movimento ritual ou dança dentro de um determinado 
espaço. A imagem seria posteriormente apagada, pois era a experiência, a actividade em 
si mesma que importava ao artista e não o resultado, o objecto estético. A fim de receber 
os ditames do pensamento imediato, o artista punha-se em estado de transe 
(concentração sem objecto previamente determinado; concentração sobre o Vazio criado 
dentro de si ou no espaço nu envolvente onde vai actuar). A partir deste estado de 
grande disponibilidade, propício à expansão dos impulsos dinâmicos que animavam o 
seu corpo, o acto de pintar era um exorcismo, uma forma de purificação e de libertação 
do ser, a apreensão directa de uma realidade psíquica e física que se projecta inteira no 
espaço exterior. Imagens totémicas da infância longínqua da Arte exprimem uma 
estranha inquietação, reveladora de forças ocultas que se manifestam no ser humano 
desde os tempos mais remotos até aos nossos dias. 
Trabalhos de etnólogos sobre a alma primitiva, as descobertas de Freud e de Jung no 
domínio do inconsciente e as pesquisas surrealistas sobre a imaginação poética têm 
contribuído para um efectivo esclarecimento do que há de “inevitável” em certos gestos e 
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imagens, que não deixam de pôr em causa toda uma cultura ocidental que, talvez por 
excesso de intelectualismo ou necessidade de sistematização, tornou-se cada vez menos 
capaz de exprimir a natureza profunda do homem. 
 Fascinado pelos dados imediatos do inconsciente, Pollock acrescenta à primeira fase 
abstracta de kandinsky, numa escala monumental que não oferece dúvidas quanto à 
evidência do seu trabalho, autêntica manifestação de vida. É um expressionismo 
impulsivo que reencontra a vitalidade de símbolos e imagens das artes ditas primitivas, 
bem como de certas formas esquemáticas da pintura infantil. 
Tal como a criança, o pintor gestual começa por se exprimir “garatujando”. É a partir 
desse movimento impulsivo, rítmico e informal que tanto a criança como o pintor gestual 
criam as suas figuras esquemáticas e os seus sinais.  
Só esquecendo tudo o que se aprendeu, é possível, através do mínimo gesto ou acto, 
revelar a vida tal como ela se manifesta, espontânea e incontrolável. 
O gesto é o veículo do inconsciente do homem. O seu primeiro propósito é exteriorizar-
se, existir, ser. 
Nos desenhos a tinta-da-china do poeta-pintor francês Henri Michaux, há monstros e 
fantasmas, pequenas figuras dinâmicas ou sinais (e que se vê quanto a figura está 
próxima do sinal), que se revelam através de um gesto desprendido e 
despreconceituado, num estado de grande “relax” físico e espiritual. 
Também em Michaux o corpo e o espírito constituem um todo indissociável. A sua arte é 
a manifestação elementar da totalidade originária e indiferenciada do ser. 
O “eu esvaziado” de Michaux é um eu não diferenciado, em pleno movimento, que não se 
define como coisa ou objecto, que não se distingue de qualquer outro eu; é o eu cósmico, 
sem forma e sem significação definida, em pleno movimento espacial. 
«Pintar é agir – manipular o pensamento – com o corpo, tornar-se efectivamente um todo 
indissociável». 
Nesse todo, a figura humana é reduzida a um simples sinal gráfico, desmaterializada, 
sem volume, apenas a expressão de uma alegria motora, espacial. 
Com ajuda da mescalina, Michaux desenvolve, a partir de 1955, uma pura actividade 
inteiramente liberta do controle da consciência; gestos desarticulados que, no seu grande 
“relax”, encontram um outro tipo de ordem, inabitual; gestos rápidos orientados segundo 
a horizontal ou a oblíqua, em função de um espaço topológico definido na própria 
superfície do papel, onde cada um dos seus pontos adquire propriedades específicas que 
se comunicam aos imediatos. Espaço topológico, dinâmico e aberto. Michaux está no 
coração da criação, imensamente mais implicado na experiência do movimento do que 
na imagem global que resulta desse movimento. Na sua extrema elementaridade de 
expressão, os seus desenhos são movimentos reflexos que revelam a estrutura biológica 
da espécie e já não apenas do indivíduo. Os seus desenhos são anónimos, isto é, como 
os de toda a gente; aí reside talvez a sua verdadeira originalidade. 
A acção precede o pensamento. O gesto é a origem da linguagem. O seu movimento 
engendra marcas, sinais, que se estruturam segundo um ritmo que lhe é próprio. 
O que caracteriza tanto o sonho surrealista como o desespero lúcido do existencialismo e 
a arte gestual é a necessidade de reencontrar uma relação de equilíbrio entre o homem e 
a natureza, o real e o imaginário, a afectividade e a inteligência, o interior e o exterior. 
«Considera-se verdadeiramente surrealista a arte que abrange o campo psico-físico total, 
onde a consciência é apenas uma pequena parte» – segundo a palavra esclarecedora de 
A. Breton. 
Se a pintura de Pollock e o desenho de Michaux abrangem o campo psico-físico total a 
que se refere Breton, também podemos relacionar estes dois tipos de experiência directa 
com o comportamento existencial de estar inteiro no próprio acto de pintar ou desenhar. 
Em qualquer dos casos, a liberdade do homem consiste em assumir-se plenamente 
através de tudo o que se faz. 
Efectivamente, é o “fazer” que sustém o ser, e a consciência é apenas um derivado (uma 
pequena parte) dessa experiência vital, imediata.  
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O gesto emana da necessidade de exteriorizar espontaneamente o que, até então, 
estava oculto na vida psíquica do homem. O homem tenta reencontrar, através do gesto, 
a unidade ontológica ou a sua forma mais autêntica de estar no mundo. Manifestações 
espontâneas, como o automatismo psíquico puro, o cadavre-exquis, a pintura gestual, o 
happening e o teatro improvisado, revelam que é possível passar do monólogo ao 
diálogo, do individual ao colectivo, do pessoal ao universal, do conhecimento de si ao 
conhecimento dos outros; revelam que é possível viver em comunidades livremente 
formadas a partir de aspirações comuns.  
 

“A Escrita Pictural”. Lisboa: Jornal República (12-4-73) / Dádá-Zen / Pintura-Escrita. 
Famalicão: Editora Quasi, 2005 

 
Escrever, segundo a definição tradicional usada no Ocidente, seria «exprimir com letras 
os sons da palavra e o sentido do discurso». Não é dessa escrita que aqui se trata. 
Escrever, num outro sentido porventura mais vasto, é a transmissão do pensamento por 
meio de sinais expressivos ainda não codificados. Anterior ao discurso, anterior mesmo à 
imagem, é o traçado do próprio movimento do pensamento que, através do gesto 
espontâneo se revela. O gesto deixa marcas, sinais, que só posteriormente promovem 
figuras, formas e conceitos novos. As marcas ou sinais organizam-se segundo um ritmo 
organicista que é o do próprio acto de escrever ou pintar. 
Leroi – Gourhan, no seu livro “O gesto e a palavra”2, assinala que a mais antiga 
manifestação gráfica da humanidade, conhecida até hoje, data de 35000 anos antes de 
Cristo, e que aí não se vêem senão movimentos rítmicos e informais. Segundo o mesmo 
autor, a figura ou a imagem figurativa apareceu cerca de cinco mil anos mais tarde na 
evolução da escrita pictural. 
A criança, a partir dos vinte meses de idade, começa a exprimir-se por meio de traços 
soltos, rabiscos, espirais, ziguezagues, garatujas que descrevem ritmos sensório-
motores. Só mais tarde (depois dos 3 anos), ela cria as suas primeiras figuras. Na fase 
da garatuja, a criança, está ainda longe de dominar a língua falada, bem como a palavra 
como sinal convencional sócio-cultural, pelo que os seus actos, os seus pensamentos e 
tudo o que a rodeia adquirem um valor simbólico. Nessa fase, manifesta-se sobretudo o 
desejo de experimentar um campo de acção que lhe é inteiramente novo, traduzido no 
prazer de riscar, convertido posteriormente na necessidade de criar os seus símbolos, as 
suas figuras esquemáticas, tal como as vive emocionalmente, segundo as sensações 
psicomotoras derivadas do próprio acto de desenhar ou pintar. 
Tentar adaptar este tipo de expressão espontânea ao sistema codificado da linguagem 
falada ou escrita não deixa de desnaturar ou desviar uma corrente íntima, que tem o seu 
mecanismo próprio, em favor de uma possível maior eficácia de comunicação sócio-
cultural, porque mais estabilizada e estruturada embora também mais delimitada e 
convencional. Aí se põe, justamente, um problema de educação que, preocupando-se 
com a adaptação do educando ao meio social, quantas vezes destrói, prejudica ou 
sacrifica nele qualidades espontâneas e criadoras que, muito oportunamente ou no 
tempo devido, poderiam, inclusive, pôr salutarmente em causa as estruturas ou normas 
em que assentam determinadas formas viciadas ou rotineiras de comportamento social. 
É o sistema que deveria ser constantemente modificado em função de uma maior 
amplitude de acção interveniente. Não admira por isso, que a representação do mundo 
exterior seja alterada ou intencionalmente deformada e caricaturada na arte 
expressionista, que procura aliar o impulso criador com a visão imediata da realidade, 
tentando anular a distância entre o significante e o significado, o símbolo e o simbolizado. 
 

                                                 
2 Gourham-Leroi – O gesto e a palavra. Paris: Albin Michel, 1964 
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O Grupo Cobra 
 
Na descendência do expressionismo nórdico de Van Gogh (1853-1890), Ensor (1860-
1949), Munch (1863-1944), Rouault (1871-1958) e Soutine (1894-1943), o grupo “Cobra” 
(Copenhaga+Bruxelas+Amesterdão) reúne, desde 1948, pintores dinamarqueses, belgas 
e holandeses que praticam um expressionismo gestual e neofigurativo, cujas imagens 
reabilitam uma simbologia de sentimentos primitivos recalcados pela civilização 
tecnológica contemporânea. 
A dificuldade de estar no mundo advém de um desajuste entre o conhecimento e a 
experiência; desajuste esse agravado por uma educação que exalta as qualidades de 
raciocínio em detrimento de aspectos imprevisíveis da vida espontânea da imaginação 
que, uma vez relegada para segundo plano, deixa de exercer a sua função criadora, 
adiando para mais tarde uma vivência que tem o seu tempo próprio… 
Ora…é dessa falha que se deram conta artistas como Alechinsky, Asger Jorn e Karel 
Appel, para citar apenas os três mais representativos do grupo “Cobra”. 
O gesto físico, que escapa ao controlo da consciência lógica ou discursiva, reabilita 
arquétipos simbólicos do inconsciente colectivo – arquétipos que surgem tanto nas artes 
populares primitivas como na pintura espontânea das crianças. 
A criança desenha e pinta por jogo e por curiosidade. O prazer de pintar, no caso da 
criança, sobrepõe-se ao de representar seja o que for. Sendo um ser eminentemente 
sensorial, fica espantada quando, no meio de manchas e garatujas, surge uma figura que 
ela teria talvez a ideia de representar, mas sem saber bem como. É no modo espontâneo 
como a imagem se forma que reside o seu grau de surpresa e a revelação de um mundo 
essencialmente afectivo. A criança não representa o que vê, mas o que ela sabe, a ideia 
ou noção que vai fazendo das coisas (ideografismo), ideia ou noção, que vai elaborando 
a partir da sua própria experiência directa: o conhecimento afectivo das pessoas e 
objectos a que se liga sentimentalmente. Para ela, um objecto (um brinquedo) é tão 
importante como uma pessoa. A representação esquemática e simbólica da 
representação infantil nasce de uma actividade psicomotora que não deixa de exprimir 
um estado emocional estimulado através do acto de desenhar ou pintar. 
Nesta zona embrionária da linguagem, a pintura das crianças aproxima-se da arte 
primitiva. O esquema é uma generalização dinâmica e afectiva da imagem, aparentando-
se ao que Bachelard chama “símbolo motor”. O esquema, ao estabelecer uma junção 
entre os gestos inconscientes da sensorio-motricidade, entre os reflexos dominantes e as 
representações constitui o suporte funcional da imaginação. Os arquétipos substantificam 
esquemas que tornam que tornam presentes gestos e impulsos inconscientes… 
Tanto na criança como no primitivo verifica-se a predominância do sentir (a experiência) 
sobre o saber teórico ou intelectualizado; em ambos, os mecanismos psíquicos visam 
simplificações esquemáticas que traduzem sínteses do real com o imaginário. 
Também nas artes fantásticas, como em certa pintura surrealista, a imagem conceptual 
da realidade metamorfoseia-se em sinais e figuras esquematizadas. 
Desde que o homem esqueça tudo o que aprendeu anteriormente – tudo o que constitui a 
sua educação, a sua vida normativa, a sua cultura – estará mais apto a reencontrar um 
outro tipo de liberdade manifestada a partir dos dados imediatos do inconsciente. 
No automatismo psíquico puro, a rapidez de execução permite que o gesto mantenha a 
sua autenticidade anárquica, artistas como Alechinsky e André Masson, deixam que as 
figuras apareçam por si, imprevistamente, segundo o «élan» e os acidentes da própria 
pintura. Pintura informal e desregrada que acaba por encontrar uma outra ordem, mais 
afectiva do que intelectual. E é no puro campo da afectividade que as suas imagens se 
comunicam. 
No caso de Alechinsky, as suas figuras orgânicas são ambivalentes, isto é, inscrevem-se 
de modo a poderem ser lidas como forma e fundo, cada uma delas comunicando uma 
força e uma tensão às que se lhe seguem imediatamente. Dinamismo orgânico e 
expressivo que se contrapõe, como manifestação de vida, à cultura estagnante, 
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demasiado teórica ou excessivamente intelectualizada. Para Alechinsky e para os 
pintores do grupo Cobra, a arte é, antes de mais, «um animal, um grito, um ser humano 
ou tudo junto». 
 
 
Ver claro na própria natureza: 
 
O principal objectivo dos pintores gestuais é esvaziar a consciência de todos os 
preconceitos que impedem a efectiva libertação do gesto e, em face desse vazio 
conquistado pelo acto de pintar, o artista reencontra-se num estado de inocência 
primordial que lhe permite «ver claro na sua própria natureza». A partir daí, o menor sinal 
ou acidente adquire a seus olhos uma importância decisiva, porque o artista passa a 
estar todo no mínimo que faz. 
Na escrita assumida por uma arte despojada de valores anedóticos e ornamentais, 
revela-se mais directamente o fluxo e o refluxo do pensamento pré-consciente 
(subterrâneo, oculto), através da experiência fluida, informal e imprevisível do gesto, 
irracional, anterior à formulação do conceito da imagem. 
A escrita é nesse caso, a incarnação do movimento do pensamento expresso em sinais 
não codificados. 
Na escrita automática e na pintura gestual, como manifestações simbólicas do 
pensamento, o sinal adquire uma presença plena de sentidos. 
Através do acto de escrever ou pintar, o movimento do pensamento informe ganha corpo, 
adquire forma, torna-se significativo e expressivo. 
A escrita gestual simboliza a totalidade do ser: a unidade da multiplicidade. 
No domínio especificamente literário, o poeta, através do prazer de escrever e de se ouvir 
(o poeta é, como o músico, um ser eminentemente auditivo), não só visualiza a palavra 
como inventa novos fonemas, novas palavras, novos significados sonoros. A palavra 
poética assume assim os múltiplos significados possíveis, os múltiplos sentidos da vida 
que nela se sintetizam. 
A poesia é o modo ou a relação íntima e vital de cada um com o mundo. 
 
 
Jean Degottex, pintor-poeta do vazio: 
 
O pintor francês Jean Degottex, através de um gesto único e vertical, cria, sem correcção 
ou retoque, sinais únicos que estabelecem uma relação rítmica e anímica entre a 
natureza humana e o cosmos, entre o homem e o Nada ou o espaço vazio que o 
encobre, entre o “Um” e o “Todo”, sendo o “Vazio” representado pela nudez branca da 
própria tela onde se inscreve o menor acidente gestual, marca ou sinal. É no vazio 
deixado intacto que o artista se inspira para poder actuar de novo ou não actuar sequer. 
Procurando exprimir o máximo com o mínimo de meios, Degottex liberta-se de tudo o que 
é acessório e supérfluo para assumir a essência do próprio acto de pintar. 
Assim…mais do que a pintura, importa a “não-pintura” ou o que o artista deixa intacto 
para se manter livre, disponível. A pintura propriamente dita é ainda uma forma de 
captação e aprisionamento da sensibilidade. Mas só o gesto, a acção, o acto de pintar e 
de se comprometer com o material, tornam visíveis e sensíveis a inacção, a zona deixada 
livre, a “não-pintura” ou o “Vazio”. 
A pintura começa por ser egocêntrica, auto-reconhecimento, auto-retrato, como nas artes 
infantil, primitiva e expressionista. Depois, à medida que supera ou transcende o ego, 
passa ao conhecimento dos outros ou à visão cósmica da vida em que todos estamos 
implicados. É, então, que os arquétipos ou formas de expressão universal revelam os 
dados imediatos do inconsciente colectivo. 
O gesto de Degottex, sendo centrado e vertical, incarna, no seu movimento único, o 
grande vazio espacial que o envolve. Um vazio assumido de alto a baixo por um gesto 
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vertiginoso, que, na sua trajectória, extremamente breve, não exprime senão o essencial, 
condensando em si toda a multiplicidade de movimentos. Reduzido ao mínimo, ele 
movimenta, em função do seu eixo, um espaço vazio, ilimitado. É este espaço vazio e 
ilimitado que envolve as figuras descarnadas e filiformes de Giacometti. 
 
 
O “vazio” e o “cheio”: 
 
Enquanto Degottex, Fontana, Julius Bissier, Yves Klein e Giacometti «fazem o vazio» 
para que a totalidade do ser se revele no menor sinal ou acidente (e, em outros artigos 
tenho vindo a relacionar esta arte ocidental extremamente depurada com o “espírito Zen” 
do oriente), Pollock, Georges Mathieu, Dubuffet, Georges Noel, Twombly e Schneider 
«fazem o cheio», tornando visíveis os múltiplos aspectos de uma escrita barroca e 
informal. Nas telas de Noel e Dubuffet, a matéria densa e empastada domina e impõe a 
sua contextura espessa, onde o gesto grava os seus sinais e figuras, segundo as 
irregularidades do suporte; o próprio movimento impulsivo é ora solto, espiralado e fluido, 
ora incisivo, angular e duro. E Schneider, a matéria é arrastada pelo movimento do gesto. 
O grafismo contínuo de Noel e de Twombly é provocado por uma série de reacções em 
cadeia (cada sinal dá origem a novos sinais e assim sucessivamente), tal como nos 
textos automáticos. Enquanto na literatura são a palavra, o fonema que estimulam a 
imaginação auditiva, na escrita pictural são o movimento, o ritmo, a visão do traçado e o 
sinal visual que estimulam o acto de pintar. Na escrita pictural, o gesto é a livre 
manifestação da unidade primordial e ontológica do ser, agindo em resposta a estímulos 
interiores e exteriores; através dele, o pensamento e o corpo reagem juntos, 
indissociáveis. 
O dualismo pensamento/corpo deixa de ter sentido, quer na pintura de Pollock, quer nos 
desenhos a tinta-da-china de Henri Michaux, … 
Em resumo e conclusão: 
 
O homem procura, através da expressão corporal, na imediatidade de um presente 
autenticamente vivido, encontrar a resposta às suas próprias interrogações. 
Em linguagem psicanalítica, a pintura gestual substitui: 
 - O princípio de realidade pelo princípio de prazer. 
 - A civilização e a cultura pelo Eros 
 - O pensamento lógico e discursivo pela intuição imediata. 
 - O mecânico pelo orgânico 
Nesta medida… 
A pintura gestual, como manifestação simbólica da vida subterrânea do inconsciente, é 
uma forma de comportamento existencial, que promove uma revolução de estruturas ao 
nível da linguagem. 
 
 
“Michaux” 
 
Prefácio, catálogo da exposição “Henri Michaux”. Lisboa: galeria de São 
Mamede (23-6-73) 

 
Como é que um pintor-escritor tão singular como Henri Michaux faz uma pintura-escrita 
que poderia muito bem ser a de todos nós?!... 
Como é que o génio rebelde e incómodo deste admirável poeta não deixa de representar 
também o nosso lado maldito e inconformista, ou, o que em nós mais profundamente se 
manifesta?!... Que espécie de sinais são estes que estabelecem uma identificação tão 
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imediata e total com a humanidade desfigurada, transfigurada – uma multidão de seres 
vivos em constante mutação?!... 
Caricatura, exorcismo, paisagem, agitação interior, caligrafia, textura, “mise-en-scène”, 
“teatro da crueldade”… – a sua arte de escrever, desenhar e pintar é tudo isso 
simultaneamente. Aí, o grito adquire o tom grave da confidência, na recusa, no combate e 
na provocação, capaz de despertar em cada um de nós a necessidade de reagirmos 
contra tudo o que nos oprime e limita; contra tudo o que impede de nos revelarmos tal 
como somos. 
A pintura e a poesia surgiram quase ao mesmo tempo em Michaux, isto é, desde 1922-
25, já depois de ter passado por uma infância e uma adolescência difíceis na Bélgica, 
onde nasceu em 1899, já depois de ter lido Tolstoï, Dostoïevsky e Lautréamont, e de ter 
visto, em Paris, «com extrema surpresa», obras de Klee, Ernst e Chirico. 
Duas aventuras criadoras, a da escrita das palavras e a da escrita de sinais plásticos 
que, no seu caso, são uma só, ao incarnar, por meios diversos, o mundo interior que o 
habita, “l´espace du dedans”, segundo a sua própria expressão. Poemas, desenhos e 
pinturas surgem frequentemente associados em livros seus, como Peintures (1939), 
Arbres des Tropiques (1941), Exorcismes (1943), Labyrinthes (1944), Misérable Miracle 
(1956), L´Infini turbulent (1957), Paix dans les brisements (1959), Vents et Poussières 
(1962), etc. 
A série de viagens que realizou, durante dez anos (1927-37), por todo o mundo (Turquia, 
América do Sul, Índia, China), e, sobretudo, a revelação do Oriente e o seu encontro 
inevitável com o budismo-Zen, foram factores de importância decisiva na evolução da sua 
obra. 
A aguarela, o guache e a tinta-da-china são as suas técnicas favoritas, embora, por 
vezes, utilize também o óleo. O seu livro Apparitions (1946) compõe-se de desenhos e 
frottages. Nesta mesma data, publica um álbum de Peintures et Dessins, cujas 
reproduções são acompanhadas de legendas extraídas da sua obra poética. 
«Je peins pour me deconditionner» - diz o poeta em Emergences-Réssurgences (1972), 
onde continuamente se interroga e se esclarece, através dos meandros da criação: «ce 
que je fais, est-ce simplement dessiner en pauvre, comme fait celui qui joue de la guitarre 
avec un seul doigt?». 
Michaux sabe que é preciso recomeçar a partir do grau zero do conhecimento, que só 
esquecendo tudo o que se aprendeu, é possível, através do mínimo gesto ou acto, 
revelar a vida tal como ela se manifesta, espontânea e incontrolável. 
O gesto é o veículo do inconsciente do homem. O seu primeiro propósito é exteriorizar-
se, existir, ser. 
Michaux começou por traçar «des sortes de pictogrammes, plutôt de trajets pictographiés, 
mais sans règles. Je veux que mes traces soient la phrase même de la vie, mais souple, 
mais deformable, sinueuse. Autour de moi, les hochements de tête embarrasses de 
personnes me voulant du bien…je me fourvoyais…au lieu d´écrire, tout simplement». 
Assim se esboçam os seus primeiros alfabetos de minúsculos sinais lineares, ora soltos, 
ora interligados, descrevendo um movimento contínuo. 
Porém, a Michaux importa-lhe mais a actividade psico-motora em si do que o seu 
resultado, o objecto estético. 
«…je couvre de dessins des feuilles de papier. Puis je les déchire. J´en refais. A 
l´aventure. Je les déchire encore. Je les déchire. Conserver est vite agaçant. Mon plaisir 
est de faire venir, de faire apparaître, puis faire disparaître». 
Esta experiência evoca a de um outro pintor-poeta; o dadaísta Jean Arp que, ao ver 
bocados de desenhos seus, rasgados e espalhados pelo chão, descobriu um novo tipo 
de associação de imagens, que viria a definir o espírito da colagem, a partir da 
intervenção da lei do acaso. «Só se é livre perante o acaso» – dizia Novalis. Todavia, em 
Michaux o que, efectivamente, se afirma é o puro acto de desenhar e rasgar, de desfazer 
e refazer para desfazer de novo; é o prazer sensorial de uma experiência que não quer 
conservar nada para além disso…É, aliás, esse anti-conservadorismo que se assinala 



  ANEXO II – SELECÇÃO DE TEXTOS DA BIBLIOGRAFIA ACTIVA 
 

 

82  | 

como uma constante na obra de Michaux. Rebelde a tudo o que pretenda constituir-se 
como norma ou sistema, repudiando o truque, o artifício, a facilidade e até a definição, é 
antes a sua própria natureza que se manifesta irreverente e irreprimível através da «arte 
do deixar acontecer» que, no seu caso, é feita de movimentos impulsivos e informais e de 
visões inesperadas. 
«Mon impréparation presque totale. mon manque de savoir-faire, mon incapacité a 
peindre, préserve jusqu´`a cet âge avancé, me permettent de me laisser aller tout - et 
sans me forcer - dans le désordre, dans la discordance et le gâchis, le mal et le sens 
dessus dessous, sans malice, sans retour en arrière, sans reprise, innocemment». 
O desespero causado pela morte de sua mulher, em 1948, vítima de um terrível acidente, 
leva Michaux a escrever um comovente poema Nous deux encore e a realizar centenas 
de desenhos e aguarelas, em poucas semanas. É um dos momentos essenciais do 
expressionismo visionário que caracteriza uma grande parte da sua obra plástica. 
«Je lance l´eau a l´assaut des pigments, qui défont, se contredisent, s´intensifient ou 
tournent en leur contraire, bafouant les formes et les lignes esquissées, et cette 
destruction, moquerie de toute fixité, de tout dessin, est sœur et frère de mon état qui ne 
voit plus rien tenir debout.  
je ne délibère pas. Jamais de retouches, de correction. 
Je ne cherche pas à faire ceci ou cela ; je pars au hasard dans la feuille de papier, et ne 
sais ce qui viendra. Seulement après en avoir fait ces quatre ou cinq a la suite, parfois je 
m´attends a voir venir par exemple des visages. il y a des visages dans l´air. de quel 
genre ? Aucune idée ». 
Em 1950, Michaux retoma a pesquisa do puro sinal gráfico. Desenhos a tinta-da-china, 
alguns deles reproduzidos no álbum Mouvements (1951), são manchas em movimento, 
uma multidão de sinais informais que sugerem pequenas figuras humanas, monstros, 
espantalhos e fantasmas., Há quem veja aí e em desenhos posteriores, batalhas, 
naufrágios, tempestades. Em qualquer dos casos, trata-se de um espaço vertiginoso, de 
perspectivas múltiplas, onde convulsivamente se agitam pequenos sinais, traçados 
quantas vezes, com a violência de «une rifle qui coupe court aux explications». 
Este sentido de escrita semi-abstracta e semi-figurativa, espacial e despojada, ora tensa 
ora lassa, expressionista e visionária, como o cinema mudo e o teatro de sombras 
chinesas, é assumido pelo artista até às suas mais extremas consequências; é o 
movimento profundo do ser, a sua “fermentação interior”, o seu “élan” vital. 
Em Michaux o corpo e o espírito constituem um todo indissociável. A sua arte é a 
manifestação elementar da totalidade originária e indiferenciada do ser. 
O “eu” “esvaziado” de Michaux é um eu não diferenciado, em pleno movimento, que não 
se define como coisa ou objecto, que não se distingue de qualquer outro “eu”; é o “eu” 
cósmico, sem forma e sem significação definida. 
Pintar é agir – manipular o pensamento – com o corpo, tornar-se efectivamente um todo 
indissociável. 
Nesse todo, a figura humana é reduzida a um simples sinal gráfico, desmaterializada, 
sem volume, apenas a expressão de uma alegria motora, espacial. 
A partir de 1955, Michaux experimenta os alucinogéneos e, sob o efeito da mescalina 
(formidable coup de gong no seu espírito), realiza desenhos inteiramente livres, fora do 
controlo da própria consciência; desenhos que são texturas de estados alucinatórios; 
linhas em ziguezague, trémulas e sinuosas que, entre si, se movimentam, não param 
nunca, formando, no seu conjunto, redes apertadas ou tecidos celulares com minúsculas 
vibrações nervosas pouco diferenciadas e repetidas até ao infinito; linhas entrelaçadas 
que, frequentemente, se convertem num pontilismo apenas “esquissado” no seu trajecto 
rápido; uma massa de linhas e pontos invadindo repentinamente toda a superfície branca 
do papel. A passagem do desenho ao guache e ao óleo faz-se, então, mais 
desprendidamente e sem esforço; já não há nada que impeça Michaux de se exprimir 
seja em que material for. Desbloqueado, receptivo a tudo o que o rodeia, ele testemunha 
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hoje, com espantosa agudeza e sensibilidade, uma vivência que se situa no coração da 
criação. 
Imensamente mais implicado na experiência do movimento do que na imagem global que 
resulta desse movimento, o gesto rápido e livre de Michaux encontra um outro tipo de 
ordem, inabitual. Um espaço topológico, aberto e dinâmico define-se na própria superfície 
do papel ou da tela, onde cada um dos seus pontos adquire propriedades específicas que 
se comunicam aos imediatos. 
Na sua extrema elementaridade de expressão, os seus desenhos e pinturas são 
movimentos reflexos que revelam a estrutura biológica da espécie e já não apenas o 
indivíduo. Os seus desenhos e pinturas são anónimos, isto é, como os de toda a gente; aí 
reside talvez a sua verdadeira originalidade. 
Trabalhos de etnólogos sobre a alma primitiva, as descobertas de Freud e de Jung no 
domínio do inconsciente e as pesquisas surrealistas sobre a imaginação poética têm 
contribuído para um efectivo esclarecimento do que há de inevitável em certos gestos e 
imagens, que não deixam de pôr em causa toda uma cultura ocidental que, talvez por 
excesso de intelectualismo ou necessidade de sistematização, tornou-se cada vez menos 
capaz de exprimir a natureza profunda do homem. Não admira, por isso, que, desde 
muito cedo, Henri Michaux se tenha interessado pelo budismo Zen. 
Afim de receber os ditames do “pensamento imediato”, o artista põe-se em estado de 
transe (concentração sem objecto previamente determinado; concentração sobre o 
“Vazio”) e, a partir de uma grande disponibilidade interior, propícia à expansão dos 
impulsos dinâmicos que animam o seu corpo, o acto de pintar é para ele um exorcismo, 
uma forma de purificação e de libertação do ser, a apreensão directa de uma realidade 
psíquica e física que se projecta inteira no espaço exterior. 
O gesto é a origem da linguagem. O seu movimento engendra marcas, sinais, que se 
estruturam segundo um ritmo que lhe é próprio. O que caracteriza tanto o sonho 
surrealista como o desespero lúcido do existencialismo e a arte gestual é a necessidade 
de reencontrar uma relação de equilíbrio entre o homem e a natureza, o real e o 
imaginário, a afectividade e a inteligência, o interior e o exterior. 
«Considera-se verdadeiramente surrealista a arte que abrange o campo psico-físico total, 
onde a consciência é apenas uma pequena parte» – segundo a palavra esclarecedora de 
André Breton. 
Se o desenho e a pintura de Michaux abrangem o campo psico-físico total a que se refere 
Breton, também podemos relacionar este tipo de experiência directa com o 
comportamento existencial de estar inteiro no próprio acto de pintar ou desenhar. Em 
qualquer dos casos, a liberdade do homem consiste em assumir-se plenamente através 
de tudo o que faz. 
Expressionismo, Surrealismo, Existencialismo e Budismo – Zen são formas de um “novo-
humanismo”. 
Efectivamente, é o “fazer” que sustém o “ser”, e a consciência é apenas um derivado 
(uma pequena parte) dessa experiência vital, imediata. 
O gesto emana da necessidade de exteriorizar espontaneamente o que, até então, 
estava oculto na vida psíquica do homem. O homem tenta reencontrar, através do gesto, 
a unidade ontológica ou o seu modo mais autêntico de estar no mundo. 
 
Este artigo tem a seguinte ilustração: 
- Henri Michaux: desenho a tinta-da-china e aguada s/ papel 
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“Henri Michaux: Não há Metamorfose sem Autofagia”. Lisboa: República /Artes e 
Letras (12-7-73) / Dádá-Zen / Pintura-Escrita. Famalicão: Editora Quasi, 2005 

Versão do livro Dádá-Zen / Pintura-Escrita (pp. 97-100): 
 
 
Num mundo em estado de alarme, a pintura de Henri Michaux exprime o nunca visto, o 
desconhecido, o que não é possível definir, o que emerge das profundezas do ser. 
Vivendo em flagrante delito contra tudo o que tenta dominar, domesticar e aprisionar o 
homem, a pintura de Michaux escapa a quaisquer regras e sistemas de valores 
previamente estabelecidos: é a rebeldia em estado puro; é o movimento contínuo ou a 
grande agitação interior; é a catástrofe e o delírio, o turbilhão e o grito, a expressão da 
própria vida sem fronteiras. A sua voz, precipitada em abismos insondáveis, atinge o tom 
grave da confidência, encontrando em nós (seus cúmplices) uma profunda ressonância 
interior. 
Foi por querer sair do mundo convencional das palavras que o poeta Henri Michaux 
começou a praticar (desde 1922-25) uma outra escrita porventura mais livre, porque mais 
despreconceituada: a escrita pictural de sinais inventados segundo a cadência rítmica da 
própria mão que escreve, desenha ou pinta; uma mão ágil como um corpo alado, que 
incarna o fluxo e o refluxo do Pensamento imediato, espécie de energia psíquica que 
espontaneamente se revela através do menor gesto ou acto. Trata-se de uma escrita livre 
que, rompendo com todos os entraves e invólucros que pudessem moldá-la como coisa 
ou objecto definido, se apresenta ora solta ora tensa, propensa à grande violação de não 
importa qual código ou gramática formal. O que aí se regista não é senão o movimento 
impulsivo ou expansivo da própria vida, agressiva como um combate travado entre a 
sombra e a luz, entre a noite e o dia, entre o ser e o “não-ser”, violenta como uma 
tempestade, exasperante como um naufrágio. 
Michaux sabe que não basta permanecer à superfície das coisas mais ou menos legíveis 
e que, muito para além ou aquém do conhecido, importa redescobrir o gesto como 
origem, génese ou a pré-história da linguagem. Por isso, na sua poesia, as palavras-
conceitos dão lugar ás palavras-actos. «Refiro-me às palavras actos e não às palavras 
que pressupõem actos» – dizia António Maria Lisboa. «as palavras deixaram de jogar, as 
palavras fazem o amor» – indica André Breton. 
Michaux sabe que só desconvencionalizando a situação a que se chega, que só 
esquecendo tudo o que se aprendeu, é possível, a partir desse grau zero do 
conhecimento, olhar de novo o mundo, como se o visse pela primeira vez. 
Manchas de tinta lançadas espontaneamente sobre o papel, revelam-lhe um mundo 
subjacente: sinais informais que se articulam segundo um ritmo orgânico e sincopado; 
sinais que gravitam no espaço e contrariam a lei da gravidade; sinais que exprimem o 
élan vital de um movimento ininterrupto; sinais que, como aves ou insectos, invadem o 
espaço, atravessam-no em diversas direcções e desaparecem velozes como setas ou 
cometas que, na sua trajectória, deixam um rasto luminoso; sinais que, no seu 
anonimato, podem muito bem ser os de todos nós, de tal modo exprimem a totalidade do 
ser indiferenciado, revelando os dados imediatos do inconsciente colectivo; estranhos 
sinais que, paradoxalmente, são terra de ninguém e de todos, inexplorada, ainda virgem, 
sem lei nem governo. É nesses sinais errantes, descarnados e filiformes, que a 
humanidade se retrata; a humanidade desfigurada e alterada pela poeira do tempo; uma 
multidão de seres vivos em constante mutação, um autêntico formigueiro ameaçador e 
incerto… 
O génio rebelde e incómodo deste extraordinário poeta não deixa de representar o que 
mais agudamente se manifesta em cada um de nós contra todas as formas de opressão 
e asfixia… 
Entre os precursores de um “novo-humanismo”, o pintor Michaux e o escultor Giacometti 
são talvez aqueles que mais profundamente me atingem; poetas da distância que tentam 
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aproximar da própria face horizontes infinitos de mistério. Num espaço reduzido a pó e 
luz, eles sabem que é difícil sobreviver. Figuras sem peso nem volume, alongadas e 
espalmadas, movimentam-se como sombras no deserto ou mantêm-se hirtas e 
petrificadas em frágeis pedestais. Miragens de rara ternura, o pouco que nos resta para 
viver. Olhamo-nos como se já tivéssemos sido ou em vias de ainda virmos a ser; olhamo-
nos e estranhamo-nos como fantasmas que somos de nós próprios. Viajantes sem 
destino certo, transeuntes à deriva, almas sem passaporte: a ilegalidade pura e simples. 
Talvez por sentir o que há de essencial e terrível em tudo o que tem um carácter tão 
precário e transitório, a arte de Michaux deixa-se atravessar por todos os acidentes, lutas 
agonias, e alegrias. É «a cor do nosso temperamento»: uma tempestade de flechas 
lançadas ao acaso; combate que o homem trava primeiro consigo próprio e depois com 
os outros, por necessidade e por amor. O “eu” “esvaziado” de Michaux, que não se 
distingue de qualquer outro “eu”, é um “eu” cósmico, sem forma e sem significação 
definida. Se entre nós e Michaux existem laços, são ténues e finíssimos laços, quase 
invisíveis, mas extremamente resistentes: puras fantasmagorias que interiormente se 
agitam como almas danadas que buscam uma saída. 
Compreende-se então a intensidade feroz com que essas figuras imaginárias se debatem 
dentro de cada um de nós, para conseguir sair da obscuridade, transpor incomensuráveis 
barreiras e invadir, de súbito, o espaço exterior. Minúsculas personagens sem cara e sem 
nome, semi-humanas e semi-animalescas, monstros e espantalhos de um sermão 
inaudível. Não há realidade que se lhes adapte senão a que eles mesmos 
momentaneamente improvisam. 
Situação de pânico que faz de nós seres marginais, insatisfeitos e, por natureza, 
grevistas, isto é, desintegrados de não importa qual sistema. 
Irremediavelmente expulsos da vida normativa, resta-nos mergulhar na outra vida: 
naquela que, apesar de tudo o que se lhe opõe, não deixamos de inventar no diálogo 
que, quotidianamente, esboçamos com todos aqueles que connosco se relacionam. Mas 
nada tem qualquer aspecto definitivo neste diálogo de recém-chegados. E não é sem 
estupefacção e humor trágico que o que há de mais oculto e profundo na alma humana 
se estampa com rara acuidade no écran branco da memória perdida, agora recuperada, 
como um livro antiquíssimo de letras apagadas, agora reescrito. (p. 100) 
Este artigo tem a seguinte ilustração: 
- Michaux: tinta-da-china 
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1975 
Prefácio de Eurico Gonçalves para o catálogo da exposição retrospectiva de João 
Rodrigues, Lisboa: S.N.B.A. (Junho), 1975 (Pág. 1) 
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Prefácio de Eurico Gonçalves para o catálogo da exposição retrospectiva de João 
Rodrigues, Lisboa: S.N.B.A. (Junho), 1975 (Pág. 2) 
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Prefácio de Eurico Gonçalves para o catálogo da exposição retrospectiva de João 
Rodrigues, Lisboa: S.N.B.A. (Junho), 1975 (Pág. 3) 
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1976 
“O Erotismo na Arte”. Lisboa: “Revista Flama” (06-08-76) 
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“Todos nascemos artistas” 

In A pintura das crianças e nós – pais, professores e educadores. Porto: Porto Editora, 
1976 (pp. 47, 48 e 49) 
 

 
Almada Negreiros afirmava: “ Não há criatura humana que neste mundo não tenha nas 
suas reservas pessoais as probabilidades de realizar em si o próprio poeta”, aquele que 
vive ou morre por uma ideia, sentimento ou aspiração justa. Simplesmente, estas 
probabilidades são geralmente afogadas pelo próprio ou por um conjunto de 
circunstâncias que o forçam a isso. O poeta é a criança que sonha, canta e cresce dentro 
de cada um de nós. Compete a cada um de nós não deixar morrer o poeta que em si se 
manifesta. Compete a cada um de nós lutar pela sua sobrevivência. Pela nossa 
sobrevivência.  
Para que se compreenda isto e para que se compreenda que em cada um de nós há a 
capacidade de expressão criadora, talvez valha a pena estabelecer aqui uma breve 
relação entre a pintura das crianças e a arte dos adultos, nomeadamente a de artistas 
populares e ingénuos ou “naïfs”, bem como a de alguns pintores modernos, cujas formas 
de expressão extremamente evoluídas e depuradas reabilitam o que existe de mais 
elementar e primitivo, ao reassumirem o esquematismo de imagens tão simples e 
directas como as da pintura infantil. 
Picasso confessava que aprendia imenso a ver as crianças a desenhar (…) O mundo 
encantatório da infância é evocado nas pinturas sinaléticas e neofigurativas de Paul Klee 
e Miró (…)  
Também Dubuffet, pintor informalista e matérico, retoma a energia e o significado do 
grafismo infantil (…) 
Sublinhe-se que, por muito informado que o artista esteja, há algo nele que continua a 
exercer-se em função do desconhecido, algo que só se revela através da prática da 
própria arte. A visão do mundo que, desde a infância, cresce connosco, transforma-se 
connosco, de acordo com as nossas exigências, é testemunhada tanto na pintura das 
crianças como na arte dos adultos. Se nas crianças não há ainda uma consciencialização 
crítica do fenómeno artístico, no caso dos adultos essa consciencialização não chega 
para exprimir o que existe de mais profundo e enigmático na alma humana. 
O gesto físico, que escapa ao controlo da consciência lógica, reabilita arquétipos 
simbólicos do inconsciente colectivo – arquétipos que surgem tanto nas artes populares 
primitivas como na pintura espontânea das crianças. 
A criança desenha por jogo e por curiosidade. O prazer de pintar, no caso da criança, 
sobrepõe-se ao de representar seja o que for. Sendo um ser eminentemente sensorial, 
fica espantada quando, no meio de manchas e linhas, surge uma figura que ela teria 
talvez a ideia de representar, mas sem saber bem como. É no modo espontâneo como a 
imagem se forma que reside o seu grau de surpresa e a revelação de um mundo 
essencialmente afectivo.  
Tanto na criança como no primitivo verifica-se a predominância do sentir (a experiência) 
sobre o saber teórico ou intelectualizado; em ambos, os mecanismos psíquicos visam 
simplificações esquemáticas que traduzem sínteses do real com o imaginário. 
Também nas artes fantásticas, bem como em certa pintura surrealista, a imagem 
conceptual da realidade metamorfoseia-se em sinais e figuras esquematizadas. 
Desde que o homem saiba superar todo um sistema de hábitos deformantes, os modos 
estandardizados de comportamento e a falsa cultura – estará mais apto a reencontrar um 
outro tipo de liberdade manifestada a partir da capacidade formativa espontânea dos 
próprios instintos. 
No automatismo psíquico puro, preconizado pelos surrealistas, a rapidez de execução 
permite que o gesto mantenha a sua coerência intrínseca e autenticidade expressiva. 
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Pintores gestuais como Hartung, Pollock e Degottex, começam por tentar, por assim 
dizer, esvaziar a consciência de todos os preconceitos que impedem a efectiva libertação 
e, em face desse vazio conquistado pelo acto de pintar, o artista reencontra-se num 
estado de inocência primordial que lhe permite “ver claro na sua própria natureza”. A 
partir daí, o menor sinal ou acidente adquire a seus olhos uma importância decisiva, 
porque o artista passa a estar todo no mínimo que faz (…)»3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3  Gonçalves, Eurico, A PIntura das Crianças e Nós – Pais, Professores e Educadores, pp. 47, 48 e 49; Porto: 
Porto Editora, 1976 
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1977 
 

Prefácio de Eurico Gonçalves para o catálogo da exposição “O Erotismo (1) na Arte 
Moderna Portuguesa”4 (Paula Rego, Fátima Vaz, Júlio Pomar, Maria José Aguiar, 
Álvaro Lapa, Carlos Fernandes, Eduardo Batarda, Jasmim, Henrique Manuel, 
Cruzeiro Seixas, Mário Botas, Raúl Perez, Samouco, Pedro Oom, António Pedro, 
Eurico, João Cutileiro, Clara, Meneres e Rosa Fazenda) / Lisboa: Diário Popular  
(31-02-77) – Pag. 1 

 

 
                                                 
4 Exposição comissariada por Eurico Gonçalves a convite de Cruzeiro Seixas, director artístico da galeria da 
Junta de Turismo da Costa do Sol, onde foi interditada pela autarquia local (um dos primeiros actos de 
censura pós 25 de Abril)  
Aceite na S.N.B.A., Lisboa (Março, Abril, 1977) e contestada no Museu Soares dos Reis, Porto (Maio, 1977) 
De referência: o então Secretário de Estado da Cultura, o escritor David Mourão Ferreira enviou carta à 
S.N.B.A., a declarar o seu total apoio à exposição 
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Prefácio de Eurico Gonçalves para o catálogo da exposição “O Erotismo (1) na Arte 
Moderna Portuguesa” (Paula Rego, Fátima Vaz, Júlio Pomar, Maria José Aguiar, 
Álvaro Lapa, Carlos Fernandes, Eduardo Batarda, Jasmim, Henrique Manuel, 
Cruzeiro Seixas, Mário Botas, Raúl Perez, Samouco, Pedro Oom, António Pedro, 
Eurico, João Cutileiro, Clara, Meneres e Rosa Fazenda) / Lisboa: Diário Popular  
(31-02-77) – Pag. 2 
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Prefácio de Eurico Gonçalves para o catálogo da exposição “O Erotismo (1) na Arte 
Moderna Portuguesa” (Paula Rego, Fátima Vaz, Júlio Pomar, Maria José Aguiar, 
Álvaro Lapa, Carlos Fernandes, Eduardo Batarda, Jasmim, Henrique Manuel, 
Cruzeiro Seixas, Mário Botas, Raúl Perez, Samouco, Pedro Oom, António Pedro, 
Eurico, João Cutileiro, Clara, Meneres e Rosa Fazenda) / Lisboa: Diário Popular  
(31-02-77) – Pag. 3 

 

 
 
 

 

 

 

 



ANEXO II – SELECÇÃO DE TEXTOS DA BIBLIOGRAFIA ACTIVA  

 

| 95

1977 
 
Carta de Mário Botas a Eurico Gonçalves, sobre a sua participação na exposição “O 
Erotismo na Arte Moderna Portuguesa” – pág. 1 
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Carta de Mário Botas a Eurico Gonçalves, sobre a sua participação na exposição  
“O Erotismo na Arte Moderna Portuguesa” – pág. 2 
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Carta de Eduardo Batarda a Eurico Gonçalves, sobre a sua participação na exposição “O 
Erotismo na Arte Moderna Portuguesa” – pág. 1 
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Carta de Eduardo Batarda a Eurico Gonçalves, sobre a sua participação na exposição  
“O Erotismo na Arte Moderna Portuguesa” – pág. 2 
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“Da Actualidade do Surrealismo”. Lisboa: Diário Popular (20-4-77) 

 
 
«Quanto mais observo as danças, os rituais e os objectos dos povos ditos primitivos, as 
estatuetas e as más caras africanas, oceânicas e mexicanas, a arte como catarse, exorcismo 
ou festa libertadora, os mitos, as crenças e a simbologia das grandes civilizações antigas 
(egípcia, maia, azteca, inca, indiana e chinesa), mais reconheço a importância histórica do 
Surrealismo como movimento capaz de fomentar a reaprendizagem do sentido original da vida, 
ao recuperar a energia, a emoção e a magia do instinto criador do homem. 
(…) Ao contribuir para a libertação e abertura mental do homem, permitindo-lhe criar e 
assumir novas formas de comportamento, a partir da redescoberta de um vitalismo 
primitivo, associado às proezas da imaginação, o Surrealismo ainda hoje não deixa de 
incomodar e chocar os espíritos mais conformistas. 
Nascido da necessidade de revolta contra a decadência, a morte, a rotina e a asfixia 
cultural, o Surrealismo manifesta-se em favor da autêntica cultura viva, promovendo a 
revolução permanente, através de uma imagética fascinante e inquietante, reveladora do 
que existe de mais profundo e oculto no homem. Imagética visual que abarca as 
colagens de Max Ernst, as decalcomanias de Oscar Dominguez, os relevos de 
Schwitters, as montagens objectuais de Picasso, Duchamp, Picabia, Man Ray e Corneil, 
as esculturas de Arp e Brancusi, a arquitectura de Gaudi, os desenhos de Bellmer, 
Svanberg e Michaux, as pinturas de Klee, Miró, kandinsky, Wols, Masson, Arshile Gorky, 
Matta, Chirico, Magritte, Delvaux, Rousseau, Chagall, Tamayo, Lam, Tanguy e Victor 
Brauner, e ainda os poemas-objectos de Breton, a paranóia-crítica de Dali, o cinema e o 
teatro de Jarry, Artaud, Arrabal e Jean Genet. 
O acaso objectivado, a livre associação de imagens e o automatismo psíquico puro são 
técnicas surrealistas que revelam o real funcionamento do pensamento e estão na origem 
da pintura gestual (de Van Gogh a Pollock), do “happening”, da improvisação da música 
de Jazz e da “Body-Art” ou arte de expressão corporal, cuja simbologia evoca por vezes, 
em termos de pertinente actualidade, a de acções e rituais primitivos (…) 
 
 
Caligrafias de Raul de Carvalho: 
 
«Uma das maiores descobertas do século XX é para mim este saber enfim olhar o desenho de 
uma criança, o encontro com a arte dos povos ditos primitivos, e, por exemplo, as experiências 
via (mescalina) de um Henri Michaux, isto sem esquecer Miró, ou a janela por onde espreitam 
os “pintores de domingo” – escreveu Cruzeiro Seixas a propósito dos desenhos caligráficos do 
poeta Raul de Carvalho (…) Desenhos quase apaziguantes no meio da existência atormentada 
do poeta, feitos em momentos de lassidão, como forma de relaxe de situações tensas, como 
quem brinca descontraído e ri da sua própria inabilidade. 
A um homem sensível como Raul de Carvalho, de que serviria saber desenhar segundo 
os moldes académicos, se o não saber desenhar segundo os mesmos moldes é para ele 
muito mais importante. 
O seu grafismo impulsivo, primário e imediato lembra o das crianças e o da “Arte Bruta”, 
mas contem o poder de decisão, o dinamismo e a dimensão espiritual de quem cresceu 
interiormente e, exprimindo-se próximo das origens, ama o que é simples e natural. 
O poeta tem necessidade de contrapor a imaturidade da sua expressão gráfica à 
maturidade da sua expressão escrita, aproximando duas zonas que, afinal, são 
convergentes, experimentando-se numa e noutra com idêntica dificuldade: numa, por 
saber tanto que prefere esquecer, e noutra, por não saber senão o elementar (…) O que 
existe de comum entre o desenho e a poesia de Raul de Carvalho é o desassossego, a 
rebeldia, a vontade de estar inteiro no mínimo que faz. 
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Neste seu modo directo e sem artifício de se reconhecer, Raul de Carvalho aceita correr 
o risco da sua própria aventura gráfica, e aceita-o naturalmente, como quem respira …» 
 

1978 
 

“Só a Escrita Existe”. Lisboa: Diário Popular (18-05-78) / Dádá-Zen /Pintura-Escrita, 
Edições Quasi, Agosto, 2005 

 
 
Só a escrita existe. Dizem-no, de diversas maneiras, os escritores, os pintores calígrafos, 
os letristas, os cartazistas, os músicos, os actores e os cineastas. 
Dizem-no, com repentina expressividade, os graffitis do homem comum nas paredes 
públicas dos espaços urbanos, no registo de palavras, frases e imagens obscenas e 
provocatórias, não isentas de humor. 
Em momentos de espontânea contestação política, o que foram o Maio 68 em Paris e o 
Abril 74 em Portugal senão dois importantes acontecimentos históricos, documentados 
com cartazes e graffitis murais, reveladores de uma apreciável liberdade de expressão 
individual e colectiva? É proibido proibir! l´imagination au pouvoir! o galo de barcelos ao 
poder! cours cours connard, ton patron t´attend! – escreveu-se num e noutro lado. 
O escritor Luís Pacheco autodefine-se como um escriba ou escrevinhador de crónicas e 
croniquetas, textos de circunstância. 
Há poetas para quem a escrita é a metamorfose da própria linguagem e, por isso, 
reinventam-na, constantemente. 
Com a invenção da escrita, surgiu o conhecimento das grandes civilizações: egípcia, 
indiana, chinesa, grega/romana. 
Para os orientais, a escrita é pintura, pelo que utilizam o pincel e a tinta-da-china em 
ambos os casos. Para os ocidentais, a escrita é desenho, grafologia, pelo que utilizam a 
caneta e o lápis. 
É a imagem gráfica que se nos impõe, quer na pintura de caracteres chineses, quer nos 
manuscritos e iluminuras da Idade Média. 
Ao nível da escrita pictural há estranhas e inesperadas afinidades entre aspectos da arte 
moderna ocidental e aspectos da arte oriental. Por exemplo: a estampa japonesa e as 
pinturas de Van Gogh e de Bonnard; os desenhos e gravuras de Utamaro e Hokusai e os 
desenhos e pinturas de Degas e Toulouse Lautrec, a estilização ornamental da cerâmica 
chinesa e da tapeçaria persa e a Arte Nova europeia do início do século XX; a escrita 
arábica e algumas pinturas sinaléticas de Paul Klee; os hieróglifos egípcios, as mandalas 
do Tibete e a caligrafia Zen-budista não deixam de seduzir e fascinar muitos artistas 
ocidentais, nomeadamente aqueles que aderiram espontaneamente ao espírito Zen como 
André Masson, Julius Bissier, Tobey, Michaux e Degottex. 
Nesta aproximação Oriente-Ocidente, a vocação universal da escrita dilui as fronteiras 
das línguas a que se vincula para se afirmar mais plenamente à margem de códigos 
conhecidos, tão capaz de os subverter como de inventar novos códigos e, 
consequentemente, novas linguagens. Por muito estranha e paradoxal que pareça, a 
escrita não abdica da sua imediatidade expressiva como registo de gestos, movimentos, 
sons, palavras, imagens, conceitos, ideias, pensamentos, sensações, um conjunto de 
factos emotivos e intelectuais. 
Só a Escrita existe – di-lo e demonstra-o com extraordinária clareza e coerência a poesia 
visual de Ernesto de Melo e Castro, numa exposição-resumo de dezassete anos de 
actividade 81961-1978), na Galeria Quadrum, Lisboa, em 1978. Intitulada Sínteses, a 
exposição apresentou didacticamente sete secções: o gesto e a linguagem; a palavra e a 
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página; a sintaxe e a máquina; a ideia e a estrutura; o concepto e a dialética; o texto e a 
rua; a floresta e os sinais.  
“De facto não sei muito bem onde se encontra para mim, o limite entre a escrita e a não-
escrita; ou entre a produção visual e/ou gráfica e a que por palavras só se escreve ou se 
publica em livros, ou sequer se esse limite é possível de marcar, mesmo sinuosamente; 
ou se afinal só a escrita existe.  
Parece-me bem que sim! hoje creio que só a escrita existe, já que tudo o que nos rodeia, 
já que tudo que sai das mãos do homem é um sinal de qualquer coisa e como tal pode 
ser lido e entendido”. 
E prossegue no seu admirável texto do catálogo: 
“Assim, em sucessivas gradações se criam os índices, os ícones, os sinais e os 
símbolos, e se produzem numa perspectiva construtivista objectos-escrita para serem 
lidos no(s) contexto(s) em que são colocados e/ou de que fazem parte estrutural”. 
No caso de Melo e Castro, a escrita é uma assinatura, a transfiguração de letras  
e imagens (K de Kafka) e de textos em imagens, o registo de sinais e palavras em 
liberdade, desdobráveis em novos fonemas-conceitos (exemplo: respiração / aspiração / 
inspiração / espaço / abraço), objectualizáveis em cartazes no contexto da rua. Exemplo:  

 
Socialis 

                          mo 
comunis 

 
Quer-se dizer que a escrita percorre todo o espaço da experiência humana: desde a 
parede à página do livro, desde o manuscrito à imprensa. 
Quer-se dizer que, ao falar da escrita visual de um poeta concretista, penso também na 
escrita gestual do actor e do pintor, e ainda no movimento da câmara do cineasta. 
O gesto é a origem da linguagem. O gesto deixa marcas, sinais que, pela sua carga 
emotiva e simbólica, são não só o registo de uma acção vivida como também promovem, 
ao nível da comunicação, novas acções, novos gestos, novas reflexões. São pegadas, 
dedadas, impressões corporais, manchas, riscos, sinais gráficos, são imagens antes de 
serem conceitos, ideias, pensamentos. 
As paredes, os pavimentos das ruas, os terrenos, as rochas, os troncos de árvores, os 
tampos das mesas, os objectos manipulados pelo homem, são o suporte de experiências 
quotidianas desenvolvidas ao nível da linguagem gestual, que não só utiliza códigos 
conhecidos, transformando-os ao adaptá-los a situações inéditas, como propõe novos 
códigos, novas leituras, novas maneiras de ver, sentir e pensar o mundo. 
Ao referenciar tudo isto, à laia de apontamento, penso nos artistas que fazem corpo com 
a sua própria obra, seja esta realizada sobre papel, tela, parede, écran ou qualquer outro 
suporte, seja realizada para cá desse suporte, na natureza e no espaço urbano. Penso, 
por exemplo, nos artistas expressionistas e gestuais (Van Gogh, Soutine, Picasso, 
Giacometti, Pollock, De Kooning), nos calígrafos (Mathieu, Degottex), nos informalistas 
matéricos e telúricos (Millares, Tàpies), na arte ecológica ou de relação com a natureza 
(Alberto Carneiro) e na body-arte ou arte de expressão corporal, ritualista ou não (Gina 
Pane e os “primitivos”) 
 
 
Escrita Escrita 
Ideogramas e Anagramas 
 
Desde que a escrita se estereotipa, desde que o sinal inventado pelo movimento livre de 
mão se estiliza e se torna repetitivo e ornamental, desde que o gesto se mecaniza, desde 
que a letra manuscrita dá lugar à letra tipográfica, desde que os meios lentos de 
produção artesanal são substituídos pelos meios rápidos de produção industrial, desde 
que a máquina substitui o homem, uma outra relação se estabelece entre o ser e o fazer, 
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na adaptação a novos instrumentos de comunicação e expressão mecânica. Uma relação 
que, não poucas vezes, representa uma ruptura ou divórcio entre o homem e a sua 
própria natureza. 
 
“Visão” de E.M. de Melo e Castro 
“ Mapas da Imaginação e da Memória” de Ana Hatherly 
 
Dois livros que põem problemas de escrita ao nível da expressão criadora. 
Como pode uma sensibilidade poética manifestar-se (revelar-se) quando a emoção é 
congelada, filtrada, controlada por uma análise sistemática? 
Como é possível observar friamente o movimento da mão que escreve e gesticula como 
um corpo vivo e sensível? Em função de que códigos, quando  
o próprio acto da escrita põe em causa qualquer sistema? 
 Refiro-me à escrita no seu sentido original, criadora de sinais e estruturas inéditas, e não 
à escrita convencionalmente estabelecida. Pois é da descodificação da linguagem que se 
trata para que a sua vocação expressiva seja experimentada em termos inabituais. Só 
nesse plano, a arte da escrita (literária, musical e visual) é profundamente reveladora de 
aspectos imediatos e inesperados do comportamento humano. 
Em que medida a linguística, a grafologia, o estruturalismo, a matemática e outros 
métodos de investigação científica podem contribuir para um maior esclarecimento do 
homem que, antes de mais, se revela através de tudo o que faz, actuando numa zona 
que é pré-consciente ou anterior à do seu próprio conhecimento? 
Permanecer ao nível da análise de estruturas que engendram exercícios gráficos, bem 
como jogos visuais e fonéticos de palavras e outros sinais abstractos, mesmo 
considerando o que há de aleatório nesses exercícios, parece-me que é ficar um pouco 
aquém da verdadeira inquietação criadora, que vive implicada num movimento íntimo que 
leva o homem a agir, a experimentar-se, em função do desconhecido, do inevitável, do 
que escapa ao domínio da razão lógica. Mais do que a análise sistemática, importa 
assumir o sentido de risco ou o erro próprio da aventura criadora. 
Que dizer, então, dos jogos de palavras e poemas visuais de Melo e Castro, e dos 
exercícios de grafias tornadas ilegíveis de Ana Hatherly? Que uns e outros são o que 
são: visuais e exercícios gráficos que o poeta realiza, talvez para se libertar em parte da 
carga convencional e lógica que a palavra contém, para mais directamente poder incidir 
sobre a simbologia e a imagística de uma experiência, em que a palavra é o recipiente 
sonoro e visual, e a escrita o seu veículo motor ou um dos meios específicos de 
comunicação e expressão do poeta. Jogos e exercícios que, em Melo e Castro, 
desenvolvem uma extrema situação de humor perante a ditadura da palavra 
convencionalizada, institucionalizada e imposta pelo uso corrente; a extrema situação de 
humor que responde directamente à responsabilidade do vocábulo que, uma vez 
desfeito, desarticulado, retirado da sua função habitual, participa fragmentariamente ou 
no todo da formação de novas palavras que, por sua vez, fomentam um outro tipo de 
estrutura ou modo de organizar o texto que é dado a ver e a ler, permitindo uma múltipla 
visão e uma múltipla possibilidade de leitura. O leitor é convidado a construir o seu 
próprio poema, jogando visualmente com os elementos que o poeta lhe fornece. Os 
elementos são lançados no espaço como “un coup de dés” (Mallarmé). 
O poeta é mais aquele que inspira do que aquele que é inspirado e, no caso presente, 
funciona apenas como um detonador que alerta e consciencializa o homem. 
Em seu tempo, o futurismo italiano exaltou a beleza dos caracteres tipográficos, bem 
como o dinamismo mecânico e trepidante da vida moderna, enquanto o dadaísmo incidiu 
mais criticamente sobre essa forma acelerada e asfixiante de vida que, nos grandes 
centros urbanos e super-industrializados, ameaça transformar o homem num ser 
autómato, alienado e sem vontade própria. Hoje, com o progresso da tecnologia, o 
problema subsiste. A dificuldade está em conciliar os opostos: o mecânico e o orgânico, a 
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realidade e o sonho, o exterior e o interior, o rigor formal e a espontaneidade do gesto, a 
inteligência e a sensibilidade.  
O espírito geométrico que informa a poesia concreta assenta na necessidade de 
estabelecer um equilíbrio de tensões e a fusão dinâmica entre a realização espacial e 
material do poema e as suas cargas imagísticas e simbólicas. 
Da técnica espacial do verso, baseado numa sintaxe não discursiva, em favor de uma 
dimensão plástica da imagem, passa à articulação da palavra poética e dos seus 
elementos de decomposição analítica: sílabas, letras e fonemas.  
«Fala-se de poesia concreta quando os elementos da linguagem na sua tríplica função 
verbal, visual e vocal se exploram simultaneamente e são aproveitados tanto do ponto de 
vista semântico como estético, ou seja, quando o texto, parcial ou totalmente, identifica o 
seu próprio mundo com o seu mundo linguístico externo, ou, como também se poderia 
dizer, quando o que as palavras expressam (com seus morfemas e suas conexões no 
que diz respeito ao seu conteúdo), se reflecte na disposição visual e na reprodução 
vocal» – Eugen Gomringer. 
O Ideograma, pelo aspecto que apresenta, põe à prova e em questão as leis estruturais 
da linguagem, sendo justamente o conceito de linguagem com relação e entendimento 
entre os homens que se põe em jogo. 
«Linguagem: troca de palavras, de gestos, de objectos, de imagens, de símbolos». 
Linguagem obviamente implicada na necessidade de comunicar uma certa experiência 
sensorial e intelectual, isto é, uma afectividade e um maior ou menor grau de informação 
que influi no modo como essa experiência é assumida e esclarecida em novas formas de 
expressão. 
Na raiz mesma da criação e da comunicação, a poesia concreta experimenta-se como 
probabilidade da linguagem, pois «através da substantivação e objectivação de uma 
língua falada (a sua projecção visual na página em branco) redescobre uma sintaxe 
espacial de justaposição em que as palavras e imagens pela sua posição relativa se 
potencializam mutuamente, sendo essa posição relativa mais importante como linguagem 
do que os próprios elementos semânticos envolvidos» – diz Melo e Castro em «Ver, Ter, 
Ser» (1968), acrescentando: «um poema concreto é para ver mais que para ler, no 
sentido convencional do verbo ler». 
O que, em Melo e Castro, é uma extrema situação de humor, face à tirania da palavra e 
do sistema em que se integra, pelo que necessita de a isolar e desfibrar nos seus 
elementos para, a partir dessa fragmentação, poder experimentar novas probabilidades 
de linguagem, em Ana Hatherly é já uma situação de escrita elucidada que se manifesta 
através do próprio movimento da mão. Como ela diz «a mão torna-se inteligente», no seu 
processo de assimilação. E a mão age de facto como um corpo sensível e inteligente, 
quando motivada por uma perfeita coordenação psicomotora. 
Atenta às características específicas da sua própria caligrafia, Ana Hatherly procura, para 
além de uma certa estilização formal, reabilitar uma inocência e um lirismo que derivam 
da infância e que, nos seus aspectos mais imprevisíveis, não deixam de se opor a 
hábitos de rotina. 
O que em Melo e Castro é a proclamação de uma rigidez tornada flexível, isto é, aberta a 
diversos sinais de adesão e oposição, corpos e anti-corpos, negativo e positivo, 
constituindo isso o seu processo intelectual de se interrogar, interrogando, em Ana 
Hatherly é já a manifestação de uma simbiose lírica, desenvolvida através de um 
grafismo informal e rítmico, que também não recusa o jogo e a intervenção do acaso. 
«Tornei a minha própria escrita ilegível, afim de poder observá-la apenas gestualmente» 
– diz a autora. A partir das características lineares e dinâmicas dos elementos básicos da 
sua escrita, ela recompõe ou reescreve, por meio de um processo combinatório 
altamente arbitrário, aquilo a que chama Anagramas, por aí se aproximando do carácter 
indeterminado do acto poético criador. 
«Enquanto o utente médio de um sistema semelhante ao de uma língua ou de uma 
escrita, usará dentro dos limites da necessidade pura, ditada talvez pela necessidade da 
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sua própria utilização, o indivíduo que pratica um acto poético criador, procurará antes as 
combinações não úteis, isto é, procurará para além da necessidade. quero dizer: joga. 
provoca o acaso, suscita o fortuito, colhe o inesperado mesmo dentro do conhecido, não 
rejeita o inexplicável, o ambíguo, o incompreensível» – diz a escritora no texto 
introdutório ao seu livro «Mapas da Imaginação e da Memória». 
Mais no modo do que na fórmula, a escrita revela as reais potencialidades expressivas do 
ser humano. 
Observando o movimento minucioso da sua própria mão que escreve, automatizada por 
anos e anos de prática, Ana Hatherly resolve assumir, na nudez branca do papel, esse 
movimento, já não em função do que escreve (do seu conteúdo literário), mas em função 
de como escreve, recuperando assim um modo pessoal e um certo “élan” vital, que 
tenderiam a desaparecer na estereotipação da linguagem convencional. 
 
Imagens que ilustra o texto: 
Melo e Castro: poema visual 
Melo e Castro: Tontura, poema visual 
Melo e Castro: Coração-Respiração-Espaço-Abraço 
Ana Hatherly: «É preciso compreender» (em cima); «Variação XX» 
 
 
 
Texto de Eurico Gonçalves, in catálogo da exposição: Eurico – 1950-1973. Estoril: 
Junta de Turismo da Costa do Sol (Jan.), 1978 

(Texto reestruturado a partir de Eurico – Não construo previamente a composição dos 
meus quadros, nem os corrijo nunca, Lisboa: jornal A Capital / A Semana /sexta-feira, 23 
de Abril, 1971) 
 
 
“Li com espanto espantoso que em pleno Agosto de 1968 te afirmavas surrealista. 
Perguntara-se: “Que influência do surrealismo reconhece na sua obra e no seu modo de 
agir?” Resposta: “Sou surrealista”. Afirmativa realmente única em toda a panorâmica 
nacional. A bem dizer, um monstro, numa época em que todo o parentesco com o 
surrealismo (e pululam) é cuidadosamente envidraçado pelos próprios e desinfectado 
pela crítica”.5  
Sou surrealista. O meu quadro Os Pássaros, de 1950, exprime uma experiência colhida 
nos sonhos, em que nos sentimos pairar. Para Freud, pairar em sonhos é uma maneira 
velada de representar a satisfação sexual. No meu quadro há dois pormenores que nos 
podem dar uma primeira informação nesse sentido: os pássaros têm bico de carne e pés 
viscosos. É importante reparar que um pássaro está levemente apoiado no outro e este 
numa árvore que representa o mundo natural. É também importante reparar que eles são 
dois, pintados em tons contrastantes, um muito escuro (negro) e outro muito claro 
(amarelo pálido), complementando-se. O sentido ascensional das figuras parece-me 
evidente, assim como a sensação de ausência de forças da gravidade terrestre. Ao alto, 
surge um disco, que tem a presença natural do Sol ou da Lua e, simultaneamente, a 
presença um pouco estranha duma bola de criança, dado que está pintado com cores 
variadas e vivas. Para mim, o disco é nesse quadro o sinal que encerra o maravilhoso 
mistério da conjugação das vivências felizes, o mistério da plenitude. É o pólo de 
atracção do movimento dos dois pássaros e apela sempre para a harmonização. Como 
sinal do cosmos (o Sol, a Lua), ou como sinal da vida da infância (a bola), em qualquer 
caso, separadamente, trata-se para mim de representações duma visão unifocada do 
                                                 
5 Mário Cesariny no catálogo da Exposição retrospectiva de Eurico1950-1970, Galeria São Mamede, Lisboa 
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universo e da vida. A simultaneidade dos dois casos é bem característica das minhas 
preocupações mais profundas e constantes que, por circunstâncias familiares e outras, 
tinham já marcado a minha prolongada adolescência: o confronto entre a inocência e a 
sabedoria. Aliás, sempre o saber e o não-saber se alternam em mim rápida e 
naturalmente, quase sem se contrariarem; é o movimento entre o conhecido e o 
desconhecido, ou o movimento da própria vida, que me levou a escrever em 1950 
(justamente no mesmo ano em que pintei Os pássaros): 
 
É este Não – Saber de coisas / O entretenimento do meu regozijo / Só que o Saber me 
atrapalha todo / E me deixa Senão / A triste lembrança 
 
No quadro em referência, a composição simples desenvolve-se segundo um suave 
movimento ascendente. Os corpos sobem, são eles que parecem subir por si mesmos e 
não devido às asas. Na realidade, o voo onírico nunca é um voo alado. Em outros 
quadros, anteriores e posteriores, tanto figurativos como abstractos, continuei a seguir 
obsessivamente a forma circular e a composição sugerindo o movimento vertical. Nas 
minhas primeiras pinturas abstractizantes de 1951, há figuras animalescas que pairam 
em fluidos, mas sem asas (Paisagem de álcool). Tal como no quadro Os Pássaros, 
surgem recortadas e planas como silhuetas. Preferia chamar-lhes figuras plasmadas, 
pois, nesse “abstraccionismo biomórfico”, essas figuras são apenas a presença 
elementar da vida animal. 
Em alguns quadros, em lugar de ar eu representava a água (Erosão, 1954); Heráldica da 
Noite, 1954; A Lua é um cristal de felicidade, 1955). 
É curioso verificar a transformação «biomórfica» de que o tempo se encarregou em 
relação a Os Pássaros: o que dantes era mais volátil (o rosa e o azul claro do fundo), 
com o andar do tempo revela uma presença carnal e grave, quase terrosa. A leve 
alteração tem sido naturalmente aceite por mim.  
Relacionando ainda com Os Pássaros, devo dizer que o facto de terem bico de carne, a 
que eu então chamava «boca de peixe», é um dos primeiros indícios na minha pintura de 
uns animais que inventei mais tarde: os pássaros-peixes o que segue no mesmo sentido 
da conjugação ar-água (Erosão, 1954). Continuei também a fazer intervir sinais felizes do 
mundo infantil, como brinquedos de madeira recortada, em quadros sobre temas 
relacionados com as descobertas pessoais da vida sexual. Aliás, a mulher-criança 
fascinou-me muitas vezes (Flores de Domingo, 1952; O Castelo, 1952). 
Com estas confissões, não queria que deixasse de se reparar que a minha pintura 
exprime-me melhor do que eu próprio e que, por assim dizer, sabe mais de mim do que 
eu dela. 
Estando ligado às vivências mais profundas, teria que haver nelas uma temporalidade. 
Suponho que isto é visível nos meus quadros. 
Não lhes construo previamente a composição. Também os não corrijo nunca. Em nome 
de quê? De valores exteriores? Na sua fragilidade, guardam para mim a frescura dos 
momentos autênticos da descoberta poética. Os meus quadros não ilustram situações: 
criam-nas. Se há figuras que podem ser identificadas com objectos, nunca pensei nesses 
objectos antes de começar a pintar. O movimento puro que está na ondulação das linhas 
existe antes da determinação de representar, por exemplo, a ondulação das águas. Os 
Pássaros é constituído por linhas que sugerem um movimento suave, repousante – uma 
vibração feliz! – quer se trate de contorno dos animais, da árvore ou da linha do 
horizonte. 
E agora observe-se de novo o disco. Ele está realmente tratado em abstracto e dividido 
em superfícies planas. Seguindo o movimento geral da composição, o disco parece rodar 
da esquerda para a direita (segundo os ponteiros do relógio e segundo o movimento da 
escrita ocidental); mas, considerado isoladamente, também pode seguir o movimento 
circular de sentido contrário. Repare-se que isso é devido ao facto de haver linhas 
(curvas e contracurvas) que o dividem em duas partes, como acontece no antiquíssimo 
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emblema que, na filosofia chinesa, simboliza o princípio do yin-e-yang, o masculino e o 
feminino ou a união dos contrários, tão procurada pelos surrealistas. Mas em 1950 não o 
conhecia. Os conhecimentos que adquiri mais tarde, principalmente a partir das ideias de 
Jung sobre o disco como arquétipo, mostram-me a pertinência do acaso: outro valor 
fundamental que apenas os dadaístas e surrealistas têm considerado. Jung chamou a 
atenção para o inconsciente colectivo. Referiu-se ao disco como arquétipo que 
corresponde à plenitude, à harmonia, à plena posse das próprias capacidades espirituais 
e vitais, e mostrou também que há geralmente uma grande conformidade entre os gestos 
das nossas mãos e o próprio estado de espírito. Pelo seu lado, André Breton declarou 
uma vez que a finalidade do Surrealismo é a reabilitação de todas as capacidades 
psíquicas. 
Tanto quanto tenho percebido nas reacções das pessoas a quem o quadro Os Pássaros 
agrada, é pela composição que começam por senti-lo, e é realmente isso que pretendo 
que aconteça. 
A figuração acontece em mim como que arrastada por uma expressão directa. É apenas 
uma confirmação particular, ao nível do pensamento discursivo, daquilo que ao nível 
intuitivo se apresenta mais vasta e profundamente. 
Para penetrar na essência duma realidade onírica tão fundamental como o sonho do voo 
é preciso que, sem ideias prévias, nos aproximemos tanto quanto possível da experiência 
vivida. Não se trata de decifrar, aplicar códigos friamente; mas entender, conjugar 
vivências. Por isso me parece que a explicitação da temporalidade é uma das tentativas 
modernas mais necessárias para a pintura; é ela que provoca ressonância humana, o 
verdadeiro entendimento, a sábia ingenuidade. 
O Surrealismo tinha começado nessa altura a interessar-me inteiramente. Uma frase de 
Tristan Tzara, escrita e publicada em 1947, num prefácio a uma peça de teatro de Henri 
Rousseau, foi por mim então sublinhada. É a seguinte: «A liberdade de interpretar 
edenicamente o mundo está reservada àqueles cuja infância cresceu sem perder a sua 
pureza primordial». 
Assim, de Rousseau passei a interessar-me por Miró. No mesmo prefácio de Tzara, tinha 
sublinhado também: «Aqueles que falam da ingenuidade de Rousseau julgam talvez 
resolver com uma simples palavra o que, no plano humano, é infinitamente complexo». O 
que a palavra «ingenuidade» refere da qualidade humana que então me surgiu comum a 
esses dois pintores, e a sua complexidade, seria constantemente redescoberto por mim 
no automatismo psíquico puro, que passei a praticar até hoje. Interessaram-me depois as 
obras de Klee e de Kandinsky, preocupando-me então de um modo especial a função do 
elemento-figura na linguagem pictórica.  
Realizei em 1962, no Porto, uma exposição de desenhos neo-figurativos; mas já desde 
1960 que compreendia que a figura tende a transformar-se em puro sinal gráfico, e 
praticava um grafismo automático abstracto. Portanto, é ainda ao automatismo que me 
dedico actualmente. Os artistas que mais tenho admirado ultimamente são: Yves Klein, 
Fontana, Rothko e Julius Bissier, já falecidos; entre os vivos, sempre o espanhol Miró, os 
japoneses do grupo «Gutaj», Morita e os calígrafos e, de um modo muito particular, os 
pintores Henri Michaux e Jean Degottex. 
Uma concepção demasiado limitada do automatismo psíquico puro tem levado alguns 
críticos e literatos à conclusão da impossibilidade da existência de uma verdadeira 
pintura surrealista, por causa dos meios técnicos que excluíram a espontaneidade. Pelo 
contrário, podem até estimular a imaginação. E o próprio Breton encontrara já, numa 
pintura tão rigorosa e puramente abstracta, uma comprovação do automatismo psíquico 
puro no domínio pictórico (cf. prefácio à exposição de Degottex, 1955). O que importa, 
escrevia Breton, «é não apenas o efeito a conseguir, mas a “qualidade”, “a pureza dos 
meios utilizados”. E, em 1962, insistai: «la peinture d’aujourd’hui, qu’elle se dise « action 
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painting », peinture gestuelle, informelle, etc., procède avant tout de l’automatisme, dérive 
de la promotion de l’automatisme par  le surréalisme»6. 
Como tenho escrito e declarado em diversas ocasiões, há já alguns anos que encontro 
relações de comportamento entre o Dadaísmo e o Budismo Zen. 
Mais uma vez Breton, em 1962: «L’écriture automatique ne saurait être une fim en soi. Le 
tout est de l’avoir obtenue aussi pure qu’elle suppose au préable. Encore faut-il parvenir à 
se rendre machinal de déroulement de ces opérations mêmes. On n’est pas loin du tir  à 
l’arc et du gardiennage des vaches, dans la philosophie Zen»7. 
O que persiste, como elemento frequente na minha pintura, é a presença do círculo no 
topo da composição, com cuja serenidade e harmonia tento conjugar o automatismo 
gráfico ou seja, mais uma vez, pôr a pura actividade pictórica ao serviço da investigação 
dos dados imediatos do inconsciente, mobilizando assim novas capacidades de entender 
o essencial da vida e do universo.  
Creio que o homem se liberta e se revela através do que faz. Mas só ultrapassando as 
suas próprias limitações individuais consegue ser mais, sendo menos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 A pintura actual, denomine-se ela Action-Painting, Pintura Gestual, Informal, etc., provém, antes de tudo, 
do automatismo psíquico, deriva da promoção do automatismo psíquico pelo Surrealismo» (…) 
7 A escrita automática não poderia ser um fim em si mesmo. Quando muito, procura-se obtê-la tão pura 
quanto possível e, a partir daí, é fácil reconstituir a série de operações mentais que envolve» (…) não se está 
longe do tiro ao arco e do tomar conta das vacas, na filosofia Zen».  
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“A propósito de Vanguarda e Vanguardas. Cuidado com as Imitações”. Lisboa: 
Diário Popular / Letras & Artes (22-06-78) (1) 
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“A propósito de Vanguarda e Vanguardas. Cuidado com as Imitações”. Lisboa: 
Diário Popular / Letras & Artes (22-06-78) (2) 
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1979 
 
 
“O Surrealismo Hoje / Primeira exposição Phases em Portugal”. Lisboa: Diário 
Popular (8-02-79) 

 
Depois de ter sido apresentada no Estoril, em Castelo Branco, no Porto e em Coimbra, a 
Primeira Exposição Phases em Portugal encontra-se neste momento, desde 19 de 
Janeiro, em Lisboa, na Sociedade Nacional de Belas-Artes. 
Apesar da sua itinerância pelo País, desde Novembro de 1977, a crítica portuguesa mais 
responsável ainda não lhe dedicou a atenção, o estudo e o espaço que merece. 
Relacionável com o Surrealismo, é possível que, ainda hoje, este movimento 
internacional não deixe de ser olhado como coisa esquisita e insólita, quantas vezes 
demasiado incómoda e anarquizante para ser malvista e maldita, rebelde a qualquer tipo 
de integração e, por conseguinte, difícil de arrumar na prateleira da civilização. 
Tratando-se de uma aventura poética assumida à margem de qualquer sistema social, 
mas directamente empenhada na real libertação do homem e na sua consequente 
transformação, exige de quem sobre isto escreve um idêntico empenhamento ético e 
poético. Quero com isto dizer que só quem é surrealista dos pés à cabeça tem autoridade 
suficiente para falar de Surrealismo: só quem lhe está na pele e o que sente por dentro, 
vivendo todas as suas convulsões internas, está em condições de nos fornecer uma 
imagem aproximada do que é esse inferno paradisíaco ou paraíso infernal. O Surrealismo 
exige essa interiorização, essa vivência transfigurada (…) 
Ao intervir directamente no meio que o cerca, o Surrealismo dá-nos testemunho da sua 
real capacidade de transformação, abrindo fronteiras (físicas e mentais), alargando o 
finito até ao infinito, e o real até ao imaginário. 
Em Portugal, o Surrealismo deixou de incomodar, chocar, escandalizar e subverter, e, por 
isso mesmo, foi longamente remetido ao silêncio, além de marcado por uma dura 
experiência de solidão e clandestinidade, durante a negra noite salazarenta. Quando foi 
possível ver-lhe o rosto, este ressurgiu enorme e esplendoroso como um sol negro, 
festivamente, com a sua inequívoca mensagem de liberdade, como prenúncio de uma 
madrugada que, de súbito, despontou como um clarão de luz.  
 
Da dificuldade de conhecer o verdadeiro rosto do surrealismo português 
 
O catálogo da exposição Phases dá-nos notícia do que tem sido este movimento 
internacional, quer através da publicação de mais de uma dezena e meia de números da 
revista com o mesmo nome, quer através de numerosas exposições que, desde o início 
dos anos cinquenta, tem realizado em diversas cidades do Mundo, tais como Paris, 
Amesterdão, Bruxelas, Milão, Tóquio, Montevideu, Buenos Aires, Lima, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Cracóvia, Varsóvia, Lublin, e agora Lisboa, depois de Porto, Coimbra e 
Castelo Branco. 
Esta amostragem, em Lisboa, reúne mais de cinquenta obras de 35 artistas de várias 
nacionalidades, reflexo da expansão internacional do movimento projectado por Edouard 
Jaguer e outros, desde 1951. Foi, aliás, o crítico francês Edouard Jaguer, em 
colaboração com o pintor português Artur Cruzeiro Seixas, quem organizou a exposição 
em referência. 
A propósito da dificuldade de descobrir o que foi o Surrealismo em Portugal, durante a 
longa e negra noite da ditadura fascista, Edouard Jaguer escreve, no prefácio do 
catálogo: «A cortina de silêncio que cobria Portugal até aos princípios dos anos setenta, 
foi para nós mais difícil de atravessar que a “cortina de ferro” do Leste (que desde 1955 
se entreabriu o suficiente para permitir a colaboração de artistas polacos, checos e 
húngaros, nas actividades colectivas. (…) 
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É assim que, por falta de uma informação suficiente, foi preciso esperar pelo princípio de 
1973 para compreender a importância das pesquisas no domínio plástico de alguns 
artistas surrealistas portugueses… 
Do surrealismo português em pintura, nós só conhecíamos até 1947 as adaptações, mais 
ou menos felizes, das fantasias dalinianas, o que não nos reduzia particularmente, a nós 
que vivíamos já à hora de Matta e Hartung, Wols e Riopelle. Nós ignorávamo-lo então, 
mas soubemo-lo, pouco depois, que a verdadeira aventura plástica, com tudo o que ela 
comporta de jogo e de riscos de perdição, foi principalmente suportada pelos poetas 
António Maria Lisboa, Mário Henrique Leiria, Alexandre O’ Neill e Mário Cesariny. 
Edouard Jaguer declara, ainda, no referido prefácio, que não foi através de José Augusto 
França, como correspondente português da revista Phases, desde 1960 até 1967, que 
conheceu o verdadeiro rosto do surrealismo português, mas sim, e paradoxalmente, por 
intermédio de Laurens Vancrevel e do Bureau des Recherches Surréalistes en Hollande, 
que, desde 1972, estabeleceu contactos com alguns dos seus principais promotores. 
Pelas razões expostas, só em Fevereiro de 1974 a revista Phases dedica vinte páginas à 
história do Surrealismo em Portugal, antes e depois de 1947, com textos de Cesariny, 
Mário Henrique Leiria, Alexandre O’ Neill, Pedro Oom e Cruzeiro Seixas; e com 
reproduções de desenhos, pinturas, colagens e objectos de Vieira da Silva, Cesariny, O’ 
Neill, Fernando de Azevedo, Fernando José Francisco, Mário Henrique Leiria, Vespeira, 
Eduardo Luíz e Raul Perez. 
“O surrealismo é essencialmente uma ética” – diz Cruzeiro Seixas 
Perante a Primeira Exposição Phases em Portugal, pareceu-me oportuno entrevistar o 
pintor Artur Cruzeiro Seixas, que colaborou na sua organização. 
EG – O que pensas desta Primeira Exposição Phases em Portugal? 
CS – Penso que é necessário abrir todas as portas, particularmente as que nos 
conduzem a uma filosofia como o Surrealismo, que é, quanto a mim, a mais importante 
do nosso século. 
EG – O que é Phases, na tua opinião? 
CS – Phases é um movimento internacional, de gente que não pôde ignorar a filosofia 
surrealista, quer os mais velhos que participaram na Época d’ Ouro do Surrealismo, como 
o romeno Parahin e o espanhol Granell, quer os mais novos, como o inglês Philip West, o 
francês Guy Rousille e o peruano Carlos Reville, entre outros. 
EG – Muitas obras, que participam na presente exposição em Lisboa, são, efectivamente, 
relacionáveis com o Surrealismo. Inclusive, considero que a tua obra é uma das mais 
representativas do Surrealismo em Portugal e no Mundo. O que pensas disto? 
CS – Penso que não faço força nenhuma para que isso aconteça. Se é ou não 
surrealista, os outros o dirão. A mim custa-me imenso aceitar definições. Toda a definição 
é limitadora. Dizer apenas “Sou Surrealista!” parece-me demasiado simplista e optimista, 
não revelando grande inquietação. Não acredito que exista alguém que seja capaz de 
pensar ou de sentir e que seja capaz de ser exclusivamente uma só coisa. Parece-me 
difícil ser só surrealista, ou só marxista, ou só homem ou só mulher. Cada um de nós tem 
em si o seu contrário ou não tem e não existe. 
EG – Para alguns, os mais mal informados, o Surrealismo é apenas uma moda mais ou 
menos diletante e passageira. Para outros, entre os quais tu e eu nos incluímos, é uma 
atitude ética e poética assumida até às suas mais extremas consequências. Nesta base, 
o Surrealismo é para ti, conforme já o afirmaste, a mais importante filosofia do nosso 
século… 
CS – Quero, no entanto, sublinhar que, para mim, o Surrealismo é essencialmente uma 
ética e não uma estética. Penso que se enganou em 99 por cento quem admitiu que o 
Surrealismo é uma estética. Poder-se-á negar a enorme carga ética dos painéis de Nuno 
Gonçalves ou dos murais na Gare Marítima de Alcântara, de Almada Negreiros? 
EG – Falando de Surrealismo e da sua ética, como citas agora, e de repente, Nuno 
Gonçalves e Almada Negreiros? 
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CS – Surpreende-me essa tua pergunta. Nunca tive dúvidas em pensar, por exemplo, no 
Mosteiro dos Jerónimos e relacioná-lo com o Palácio Ideal do Facteur Cheval. Não pela 
estética, mas pela ética. Entenda-se. 
EG – Compreendo o alcance da tua resposta e, talvez por isso, afigura-se-me cada vez 
mais urgente a realização de uma exposição que, acompanhada de um estudo 
aprofundado, nos devolva uma visão retrospectiva e prospectiva do Surrealismo em 
Portugal. O que pensas deste projecto? 
CS – Apesar de, em dado momento, André Breton ter recomendado a ocultação do 
Surrealismo, a mim me parece que este é um dos momentos propícios à revelação de 
novos e inesperados encontros. É o que Phases procura fazer. Há muito que se projecta 
realizar, na Sociedade Nacional de Belas Artes ou na Fundação Gulbenkian, uma grande 
exposição sobre O Surrealismo em Portugal; se ainda não foi possível, é porque há 
divergências de critérios de tal modo extremas que nos colocam numa situação de 
impasse. 
EG – Que propões para sair deste impasse? 
CS – Perante as dificuldades tão intransponíveis, a única possibilidade será realizar-se 
retrospectivas individuais que iriam de António Pedro a Cândido da Costa Pinto, pintores 
que são apenas surrealistas, pela estética, a outros pintores que prefiro, tais como 
António Dacosta, em certo momento, António Areal, Carlos Calvet e Fernando José 
Francisco, evidentemente Mário Cesariny e Raul Perez. Há em diversas obras de 
pintores portugueses um momento que esteve próximo do Surrealismo, como, por 
exemplo, nas obras de Vieira da Silva, Paula Rego, Manuel d’ Assumpção e Júlio Reis 
Pereira. Há o caso do desenhador João Rodrigues, que se suicidou em 1967, e cuja 
primeira retrospectiva, organizada por ti, em 1975, na Sociedade Nacional de Belas-
Artes, relembrou a necessidade de editar um álbum que, até hoje, permanece como mais 
um projecto indefinidamente adiado. Há ainda o caso de Pedro Oom, um poeta que fez 
desenhos. Do Mário Henrique Leiria organizei, recentemente, uma retrospectiva, na 
Galeria da Junta de Turismo da Costa do Sol, no Estoril. Há muitos mais casos, como o 
Dante Júlio, tu, o Gonçalo Duarte, o Manuel Amado, e tantos outros. Há até não poucos 
que, ignorando ou negando o Surrealismo, as suas obras não deixam, todavia, de o 
reflectir. 
EG – Como é que o Surrealismo aconteceu contigo? 
CS – O Surrealismo, de certa maneira, confirmou o que já estava latente em mim. A 
maior parte do que sei aprendi-a sozinho, imaginando-o; a outra parte absorvi-a por 
osmose, através da pele. Nos livros encontrei a confirmação de tudo isto. 
EG – O que é, para ti, ser português? 
CS – Ser português é um complexo que Freud desconheceu.  
EG – Conhecida a difícil situação económica do artista português que, na maioria dos 
casos, continua a ter de recorrer a segundas profissões para subsistir, e tu próprio és um 
exemplo disso, como pode o trabalhador das artes e das letras reivindicar os seus 
direitos, estando como está, necessariamente, muito mais empenhado na revolução 
cultural do que na revolução económica? 
CS – Desde 1975 que proponho uma greve de pintores e intelectuais, uma greve que 
fosse, enfim, acima da barriga. 
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“O Surrealismo de Pollock”. Lisboa: Diário Popular (6-09-79) 
 
No jornal República de 22-03-73, escrevi sobre o Surrealismo de Pollock. Volvidos seis 
anos, retomo hoje o tema, motivado por uma grande exposição do pintor, que 
acompanha uma outra não menos notável de Arte Moderna Norte – Americana do Museu 
de Nova Iorque, na Fundação Gulbenkian, na Avenida de Berna, em Lisboa. Uma e outra 
o leitor não deverá perder a oportunidade de visitar até 16 de Setembro. 
Inicialmente influenciada pelo expressionismo mexicano de Orozco e Siqueiros e, 
posteriormente, pelo surrealismo europeu de Picasso, Miró e André Masson, a obra de 
Jackson Pollock (1912-1958) viria a encontrar uma relação directa com raízes mais 
profundas: a simbologia primitiva de acções e rituais dos Índios da América do Norte. 
Nascido no Far-West, no dia 12 de Janeiro de 1912, filho de um trabalhador agrícola, 
Pollock passou a infância e a adolescência no Arizona e na Califórnia, rendo estudado 
em Los Angeles, onde começou a interessar-se pela filosofia do Extremo Oriente e da 
Índia.  
O contacto com a Natureza, os grandes espaços do Oeste americano e a solidão do 
homem diante dessa imensidade silenciosa haveriam de influir na concepção de uma arte 
capaz de exteriorizar os seus impulsos mais profundos. 
Em 1929, partiu para Nova Iorque, onde começou a pintar sob a orientação artística de 
Thomas Benton, pintor ilustrativo semi-naïf, realista-regionalista tipicamente americano, 
antes de receber influências marcantes do expressionismo espectacular e monumental 
dos murais mexicanos de Orozco e Siqueiros e do surrealismo europeu de Picasso, Miró 
e André Masson. 
Devido às suas frequentes deslocações, Pollock conheceu, quase simultaneamente a 
pintura surrealista europeia e a pintura ritual sobre areia dos Índios do Oeste americano, 
na costa do Pacífico. A importância desta descoberta estaria na origem da Action 
Painting e do dripping, que consiste em lançar jactos de tinta directamente sobre uma 
grande tela estendida horizontalmente no chão, através do movimento largo e impulsivo 
do próprio corpo, executando uma espécie de bailado e desenvolvendo, em arabescos 
múltiplos de ritmo convulsivo, um espaço contínuo e sem fronteiras. 
Pela recusa de quaisquer preconceitos estéticos e pela afirmação de um vitalismo e de 
uma nova ética baseada no que há de mais de mais espontâneo e autêntico no homem, 
o automatismo psíquico puro surrealista, revelador do real funcionamento do 
pensamento, estaria na origem da Action Painting de Pollock, cujas formas biomórficas, 
fluidas, irracionais e orgânicas exprimem o inconsciente colectivo na redescoberta de 
arquétipos, ritmos e estruturas ou o que há de universal na actividade espontânea do 
homem. 
Aos partidários da action painting importa essencialmente o acto de pintar como forma de 
comportamento ou modo de estar no mundo. Projectando-se inteiro em tudo o que faz, o 
homem revela-se na sua imediatidade expressiva. 
Jackson Pollock dizia: «Quando estou na pintura tudo me parece claro». Ele sabia que 
era essa a sua forma mais total de estar na pintura e no mundo, pelo que nunca se 
preocupou em se explicar de outro modo. O pintor vive no espaço pictural (fictício) tão 
intensamente ou mais do que no espaço real. E não deixa de ser importante notar que 
em pinturas como a de Pollock, o suporte, lugar de acção, invade o espaço real. 
Tal como a arena representa o espaço físico e psíquico onde o toureiro trava uma luta 
(em ritual) entre a vida e a morte, entre ele e o touro, entre ele e o nada ameaçador que o 
envolve e, se retarda os reflexos ou não age a tempo, corre o risco de ser colhido de 
surpresa, também o pintor, na tela em branco onde vai actuar terá de reagir 
espontaneamente ao primeiro gesto e em seguida ajustar um terceiro e assim 
sucessivamente, atento ao espectáculo-imagem que vai criando segundo um mecanismo 
que ele não poderá consciencializar senão a posteriori – um espectáculo – imagem que 
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não pode prever e que imediatamente denuncia qualquer hesitação ou frouxidão ou, pelo 
contrário, revela a vitalidade de um gesto que não morre. 
É a própria natureza do pintor ou o modo como reage ao fenómeno visual que se exprime 
através do acto de pintar. A projecção física e psíquica do pintor é de tal modo intensa 
que a tela parece adquirir uma vida que lhe é própria, tal como um corpo. E o artista não 
descansa enquanto esse corpo imaginário e vivo não se afirma na sua totalidade. 
Quem exerceu uma influência decisiva na obra do jovem pintor americano foi o 
surrealista francês André Masson, chegado aos Estados Unidos em 1941 mas tendo já 
realizado uma exposição individual em Nova Iorque, em 1935. O automatismo psíquico 
puro, o traçado rápido e tenso do desenho, a espontaneidade da mancha, o “élan vital e a 
intervenção do acaso são algumas das características comuns às pinturas de Masson e 
de Pollock. Há, todavia, uma diferença essencial a apontar: enquanto a pintura de 
Masson se desenvolve e se concentra no pequeno formato, segundo o movimento 
incisivo, curto e nervoso da mão e do pulso, à escala europeia do quadro de cavalete, a 
pintura de Pollock, como a maior parte da arte americana, sendo mais extrovertida, 
exprime-se em grandes dimensões, segundo o movimento amplo do corpo todo. 
No final dos anos trinta, Pollock frequentara cursos em Nova Iorque, organizados por 
artistas defensores da actividade espontânea, como o surrealista chileno Matta e o 
expressionista abstracto alemão Hofmann, antigo aluno de Kandinsky. 
Sensível à primeira fase abstracta de Kandinsky, o jovem pintor americano haveria de 
desenvolver esse informalismo lírico, mas à escala monumental, de molde a que a 
evidência do seu trabalho não ofereça dúvidas como autêntica manifestação de vida. 
 
Pintura é desenho  
Desenho é pintura 

 
Pintura é desenho, desenho é pintura – é o título da exposição em referência.  
Ao derramar tinta directamente sobre papel ou tela, o pintor traça arabescos de linhas 
cromáticas. 
Tal como já fizera Van Gogh, Pollock desenha com a própria cor, pelo que, para ele, 
desenhar é o mesmo que pintar e vice-versa. O seu automatismo psíquico vincula-se à 
sensação imediata do próprio acto de pintar, desenhando. O seu desejo de libertação, no 
seu sentido mais amplo, leva-o a adoptar técnicas e materiais que lhe proporcionam essa 
libertação, como ela próprio explica: «A maior parte da tinta que uso é líquida, fluida…os 
pincéis são utilizados como varas e não tocam a superfície…Consigo ficar mais livre…e 
movimentar-me…mais facilmente…para ser possível controlar mais completamente o 
correr da tinta…». 
Pollock sabia que podia alargar indefinidamente o campo visual da sua pintura, pelo que 
declarou em 1951: «A minha pintura não tem começo nem fim». 
Ao sentir a necessidade de viver, em termos de velocidade, toda a superfície, o seu gesto 
investiu como uma força centrífuga, em composições de grande fôlego, de modo a que o 
“élan vital” se verifique quer no mínimo pormenor quer na sua totalidade. 
Assim, não deixa de se estabelecer uma relação mútua entre o pormenor e o todo, 
embora se saiba que a expressão do todo é superior ao somatório das partes, pelo que a 
tela nos devolve a imagem global de um gesto livre em plena expansão física e cósmica. 
Ao mostrar a tinta vista como tinta, a cor como cor, a linha como linha, o suporte como 
suporte, a pintura mais abstracta de Pollock projecta a materialidade física numa 
dimensão metafísica. O que imediatamente se sente é que o pintor está todo nessa 
projecção, auto-retratando-se sem qualquer equívoco, disfarce ou máscara. A pintura 
gestual não permite o retoque, a correcção, o artifício ou a mentira; exige, pelo contrário, 
«a autenticidade na espontaneidade», segundo um velho princípio chinês. O que é 
extremamente significativo em Pollock é fazer coincidir a técnica com a expressão ou, 
melhor dito, a técnica constitui para o pintor o seu melhor meio de se exprimir, porque é a 
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técnica que estimula o seu próprio modo de estar literalmente na pintura. No seu caso, 
não há distanciação entre o pintor e a pintura. 
O dripping e a arte do deixar acontecer são as técnicas através das quais melhor se 
exprime, porque lhe permitem desenhar / pintando e pintar /desenhando, mantendo uma 
intensa atenção perante o acaso, que não deixa de intervir imprevistamente, na imediata 
relação entre a forma e o conteúdo. 
A espessura e a viscosidade da tinta de esmalte permitiram-lhe a realização de pinturas-
desenhos matéricos sobre papel e sobre tela. Ao utilizar tintas mais diluídas, Pollock 
experimentou um outro tipo de expressividade. Atento às qualidades específicas do 
material, o pintor sabe que não se trata nunca de arte pela arte, pois a sua expressão é 
tanto mais tensa e densa quanto mais intensa é a comunicação. O pintor pretende fazer 
coincidir o plano da expressão com o da comunicação, o plano daquele que pinta com o 
daquele que observa. O pintor e o espectador estão tão próximos, tão dentro desta 
pintura, que dir-se-ia não haver distanciação que permita observá-la friamente, de tal 
modo ela mexe com quem a faz e com quem a olha. A pintura torna-se, neste caso, o 
resultado de uma experiência vivida, um acontecimento, um happening, um retrato de 
uma situação colectiva, um encontro inevitável, algo de excessivo que nos toca 
profundamente e nos ultrapassa.  
As linhas fulgurantes de cor que Pollock lança sobre a tela evocam o ritmo vertiginoso da 
vida moderna e a sede de infinito. Vertiginosa foi a carreira de Pollock, que morreu 
apenas com 44 anos de idade, no dia 11 de Agosto de 1956, vítima de um acidente de 
automóvel. 
O emprego de tintas industriais, como esmaltes e cores metalizadas, reforça o 
fundamento sociológico da sua pintura que, no contexto da civilização tecnológica, é uma 
resposta ao caos, à asfixia e à angústia da vida mecanizada e urbana. Numa 
confrontação dialéctica entre o ser e o estar, a pintura de Pollock visa ultrapassar essa 
angústia existencial para atingir a grande libertação ou o reencontro de uma relação de 
equilíbrio entre o Homem e a Natureza.  
Nesta pintura joga-se de uma maneira concreta o destino humano de todos aqueles que, 
desesperados, procuram a todo o transe, sobreviver com mais ar. Mais espaço, mais 
amor. A violência lúcida e tumultuosa da pintura de Pollock pretende alargar o horizonte 
físico e mental do homem contemporâneo. 
 
 
1980 
 
 
Texto de Eurico Gonçalves, “Apontamentos de Atelier (1979/80)” in catálogo da sua 
exposição Desescrita / Desdobragem / (Des) envolvimento. Lisboa: galeria Tempo / 
Porto: Grupo Alvarez (Junho), 1980 

Edição de uma serigrafia com uma tiragem de 200 exemplares assinados e numerados pelo 
autor. Catálogo com Prefácios de E. Melo e Castro e Sílvia Chicó e  
 

(1 – texto dactilogafado) 

 

Desescrita / Desdobragem / (�es) envolvimento 
Pensar / sentir a linha / o signo / a cor / o suporte  
Como elementos essenciais de uma pintura / desenho / escrita 
Directa / gestual / sem retoque / extremamente espojada 
Que se deseja próxima / intimista / vibrante 
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Pensar / sentir a superfície a preencher e/ou a esvaziar 
Em termos de envolvência espacial e contínua  
Como algo que se desdobra para cima e para baixo  
Alternando os vazios e os cheios 
Segundo o ritmo da própria respiração 
De uma escrita horizontal da esquerda para a direita 
Através da mancha diluída que se alastra 
Em cores difusas e contrastantes 
E através do movimento rápido do traço incisivo 
Do arabesco ágil que regista o ritmo orgânico 
De um gesto amplo a todo o comprimento do suporte 
O (des) envolvimentodesta desescrita desdobrada vem na sequência 
das descolagens e das despinturas, assumindo, até às suas mais 
extremas consequências, técnicas especificamente surrealistas como 
a decalcomania, a intervenção do acaso, o automatismo psíquico 
puro (Eurico: apontamentos de atelier, 1979-80) 
 
 

Apontamentos de Atelier” (1979/80), in catálogo da Exposição Desescrita / 
Desdobragem / (Des) envolvimento 

Lisboa: Galeria Tempo / Porto: Grupo Alvarez (Junho, 1980) 
 
(2 – texto manuscrito) 
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1981 
 
 
“O Surrealismo em Português Está Vivo e Goza de Boa Saúde”. Lisboa: Diário 
Popular (16-04-81) 

 
A propósito de duas exposições de pintura de Mário Cesariny e de António Areal, 
respectivamente na galeria de São Mamede, Lisboa e na Galeria da Junta de Turismo da 
Costa do Sol, Estoril (dirigida por Cruzeiro Seixas) e a propósito da revista Mele, «Carta 
Internacional de Poesia», editada em Honolulu, U.S.A., que dedica um número 
inteiramente aos Poetas do Surrealismo em Português (Abril, 81)  

 
 
 
Três acontecimentos quase simultâneos, durante o mês de Março, (duas exposições de 
pintura: António Areal, na galeria da Junta de Turismo da Costa do Sol, Estoril; e Mário 
Cesariny, na galeria S. Mamede, Lisboa; e uma revista, Mele, Carta Internacional de 
Poesia, editada em Honolulu, USA, cujo último número é inteiramente dedicado aos 
Poetas do Surrealismo em Português), mostram-nos que o Surrealismo ainda está vivo, 
ainda mexe, e goza de boa saúde. 
Apesar de muitos autores já terem desaparecido da cena portuguesa, alguns súbita e 
tragicamente, somando ao todo dois suicídios (João Rodrigues e Manuel d’ Assumpção, 
um assassínio (António Areal) e nove falecimentos por motivo de doença (António Pedro, 
António Maria Lisboa, Pedro Oom, Manuel de Castro, Leonor Praça, Manuel Lima Mário 
Henrique Leiria, Cândido Costa Pinto e José Escada), apesar disso ou talvez por isso, a 
verdade é que as suas obras permanecem vivas e inquietantes. Se algumas já 
mereceram uma visão retrospectiva (António Pedro, na Gulbenkian; Manuel D’ 
Assumpção, na galeria S. Mamede; João Rodrigues e José Escada, na SNBA), outras 
aguardam idêntica abordagem e estudo em álbuns e exposições adequadas. 
E não se pense apenas nos mortos, como é hábito num país vocacionado para 
homenagens póstumas. 
Olhe-se também para as obras dos vivos ou dos que, pela persistência com que surgem 
e incomodam, chegam a parecer intoleravelmente “imortais”. 
Mário Cesariny é um desses casos.  
A sua actual exposição na galeria S. Mamede, em Lisboa, apresenta 50 pinturas-
despinturas de 1963 a 1980. 
Na nova-figuração do grande poeta-pintor surrealista, há viscosidades informais e 
orgânicas, brilhos, estridências de luz e cor, vermelhos, negros, verdes, azuis, cinzentos, 
amarelos, ocres e brancos, imagens de catástrofe e exaltação do amor incendiário e 
clandestino, silhuetas de pássaros e animais degolados, ornamentos, atmosferas 
irreverentes e misteriosas, carregadas de humor satânico. 
Menos convulsivas são as têmperas sobre matriz de copiógrafo, em tons frios e discretos, 
onde se recortam formas e texturas que evocam o mundo vegetal, animal e mineral. 
Desde os anos quarenta que Mário Cesariny pratica o automatismo psíquico, provocado 
pela intervenção do acaso no alastramento de manchas de tinta, na sobreposição de 
texturas, na transformação química da matéria, derivada da fusão de pigmentos, colas, 
vernizes e outros materiais, na livre associação de imagens e na incisão espontânea de 
grafismos elementares. 
O prazer de pintar, riscar, colar e integrar elementos díspares em composições que aliam 
o lirismo visionário da noite a um notável sentido de humor negro – eis a tónica 
dominante da obra plástica do pintor-poeta. 
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Mas a actividade de Cesariny não se limita à prática da sua pintura e da sua poesia; tem 
uma amplitude histórica que abarca obras de outros autores, que considera e admira, ao 
promover o Surrealismo à escala nacional e internacional. 
A ele se deve muito do que, em Portugal, se conhece sobre este movimento de 
contestação, transgressão e inovação poética. 
Surrealismo/Abjeccionismo, 1963; A Intervenção Surrealista, 1966; e Textos de 
Afirmação e de Combate do Movimento Surrealista Mundial, 1976; são antologias e 
colectâneas da responsabilidade do autor de O Corpo Visível, Discurso sobre a 
Reabilitação do Real Quotidiano e Nobilíssima Visão. 
Recentemente, a revista Mele, Carta Internacional de Poesia, editada em Honolulu, USA, 
acaba de dedicar um número a Poetas do Surrealismo em Português, escolhidos por 
Mário Cesariny, a convite de Stefan Baciu, com poemas e desenhos de Fernando Alves 
dos Santos, António Areal, Carlos Calvet, Manuel de Castro, João Rodrigues, Gonçalo 
Duarte, Manuel D’ Assumpção, Vieira da Silva, Cesariny, Carlos Eurico da Costa, António 
Domingues, Eurico, António José Forte, Miguel castro Henriques, Fernando Lemos, Mário 
Henrique Leiria, António Maria Lisboa, Henrique Risques Pereira, Manuel Lourenço, 
Manuel Hermínio Monteiro, Isabel Meyrelles, Pedro Oom, Nicolau Saião, Arpad Szenes, 
Cruzeiro Seixas e Alexandre O’ Neill. 
No texto de apresentação incluído na mesma revista, Mário Cesariny faz a longa listagem 
dos que, segundo ele, são ou foram Poetas do Surrealismo em Português. Além dos já 
mencionados, refere ainda os seguintes: Cândido da Costa Pinto, António Pedro, João 
Artur Silva, Fernando Azevedo, João Moniz Pereira, Vespeira, José-Augusto França, 
António Dacosta, Manuel de Lima, Alfredo Margarido, Dante Júlio, Manuel Grangeio 
Crespo, Herberto Hélder, Virgílio Martinho, José Sbag, António Barahona da Fonseca, 
António Quadros, Raul Perez, Inácio Matsinhe, Mário Botas, Ernesto Sampaio. 
A esta longa e criteriosa lista faltam, a meu ver, alguns nomes importantes como Paula 
Rego, Júlio. Leonor Praça, Malangatana, José Escada, Eduardo Luís, René Bértholo, 
Álvaro Lapa e Pomar, para não referir outros pintores mais novos. 
Todavia, os nomes indicados são já bastantes e bastante significativos para justificarem o 
que urge: a organização de uma Grande Antologia e de uma Grande Exposição de 
Poetas e Pintores do Surrealismo em Português. 
Faça-se o que é justo fazer e já devia ter sido feito, que é o balanço de uma actividade 
que não deixa de se projectar e de influir em outras formas actuais de comportamento, 
como a “body arte” e a “performance”. 
Não se trata de recuperar o tempo perdido, mas de proporcionar uma séria e profunda 
reflexão sobre o material que existe, abundante em alguns casos, mais raro e disperso, 
quase em vis de desaparecer, noutros casos. 
É tempo de nos ocuparmos da nossa própria cultura, viva e vivida. É tempo de nos 
responsabilizarmos por isso. 
O Surrealismo em Português está vivo e goza de boa saúde. 
 

 
  
“O Expressionismo Brutal de Karel Appel”. Lisboa: Diário Popular (10-12-81) 

 
Uma exposição de karel Appel, na Fundação Gulbenkian, na Avenida de Berna, em 
Lisboa, proporciona-nos a visão e o significado da obra de um dos mais divulgados 
pintores do grupo CoBrA. 
Fundado em 1948, o grupo cobra é composto pelas iniciais de Copenhaga, Bruxelas e 
Amesterdão, reúne artistas dessas cidades, como o dinamarquês Asger Jorn, o holandês 
Appel e os belgas Alechinsky, Constant e Corneille. 
Na descendência directa de Van Gogh, Ensor, Munch, Nolde Soutine, Kokoschka e 
Picasso, a proposta do expressionismo gestual e violento do grupo Cobra, de afinidades 
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com a arte bruta dos marginais, a nova figuração do francês Jean Dubuffet e certos 
aspectos do automatismo psíquico surrealista, surgiu na Europa ao mesmo tempo que, 
nos Estados Unidos da América do Norte, um outro holandês ali radicado desde 1926 – 
De Kooning – era considerado um dos principais pintores gestuais do expressionismo 
neofigutrativo e abstracto. 
Resolutamente contra as formas ancilosadas da cultura asfixiante, o grupo Cobra exalta a 
virulência da cor e da matéria, em termos de expansão física e psíquica. 
O grupo Cobra preenche assim um espaço histórico que contribui para o esclarecimento 
do que é vital em arte, ao nível da linguagem gestual, brutalista e espectacular, no caso 
de Appel, dramática, no caso de Asger Jorn, caligráfica, no caso de Alechinsky. 
Para os artistas do grupo Cobra, tal como para os surrealistas, «a beleza ou é convulsiva 
ou não é beleza», o que se contrapõe à concepção cclássica do impressionismo científico 
de Seurat, que dizia: «duvidai da beleza que não é serena». 
Próximo da espontaneidade da pintura infantil, dos primitivos e da arte bruta dos 
marginais, Appel explora energias latentes que, ao acumularem-se, têm necessidade de 
se exteriorizar. 
«Pinto como um bárbaro nos tempos da barbárie» – diz Appel. 
Para ele não há diferença entre o belo e o feio, de tal modo se confundem na mesma 
realidade. Para ele a pintura é um todo, no qual se projecta inteiramente. 
«Faço uns garatujos» – comenta Appel que, com traço enérgico e cores berrantes, pinta 
espantalhos, animais, monstros, seres humanos desfigurados. Com frequência, a tinta é 
aplicada na tela com os próprios dedos, ou brota directamente da bisnaga, ou é 
violentamente espatulada. 
O seu gesto selvagem reabilita a vivência sensorial e imediata do que é desajeitado e 
rude, grotesco e desequilibrado, orgânico, biológico e pessoal. 
É a expressão vigorosa e caótica do movimento impulsivo do seu próprio gesto que Appel 
sublinha com quilos de tinta espessa e cores gritantes. 
A tinta jorra, pastosa, viscosa e pesada, segundo o “élan” gestual de quem alia a 
psicomotricidade à expressividade visual e táctil da cor matérica. 
Com vermelhos, azuis, amarelos, negros e brancos, ele pinta figuras esquemáticas, 
tensas e febris. 
«Coloco-me diante da tela e começo a pintar; nunca tento fazer um quadro; é um grito ou 
uma criança ou um tigre por detrás das grades de ferro» – diz o pintor, acrescentando: 
«O homem é um homem e não um ser lendário nem um animal lendário» 
Nem sempre o impacto inicial da sua pintura aguenta uma segunda e uma terceira visão 
mais demorada e exigente; dir-se-ia que amolece, afrouxa; por vezes, o que inicialmente 
nos parece vigoroso torna-se balofo, superficial e gratuito; falta-lhe algo de mais profundo 
para além da mera emoção dos efeitos fáceis e espectaculares; falta-lhe a aventura 
interior e criatividade de um Asger Jorn, de um Alechinsky e de outros artistas do grupo 
Cobra. 
A pintura trepidante de Appel desemboca, nos seus quadros mais recentes, numa 
acalmia ornamental, em tons frios e neutros (cinzentos, brancos, azuis-claros, negros, 
verdes, ocres e rosas), que propõe uma estruturação mais serena do espaço, em cujas 
texturas de segmentos justapostos, à maneira de um “puzzle”, se integra a figura, já não 
de um modo tão impositivo, mas mais lúdico e segundo um sistema flexível que explora 
as leis do acaso, sem deixar de se relacionar com a arte bruta e a temática terceiro-
mundista. 
Termino este artigo com uma pergunta pertinente: 
Será Appel capaz de superar a demagogia fácil do expressionismo espectacular que dá 
nas vistas e nos cansa ou, pelo contrário, reside aí justamente a sua força expressiva e 
capacidade de comunicação? 
 
(Ilustração: Grito de liberdade, de Karel Appel, 1921) 
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1984 
 
 
“Pintura Metafísica de Carlos Calvet”. Lisboa: O Jornal (25-05-84) 

Excerto do texto, in livro de Carlos Calvet: Carlos Calvet, 60 anos de pintura, Lisboa: ACD 
editores, 2003 

 
 

A pintura metafísica transcende a realidade visível na medida em que, ao evocá-la, lhe 
acrescenta a dimensão poética de uma nova significação (…) 
No caso de Carlos Calvet, a sua imagética pessoal vincula-se à simbologia de elementos 
figurativos que persistem em diversos contextos: a caixa, o cubo, o mar, a nuvem, o céu, 
a mão, o lápis, o fósforo e outros objectos do quotidiano do artista, cuja significação 
transcende a habitual (…) 
«Paradoxos da representação imagética» – elucida o artista. Numa unha vê-se 
representado um arco-íris; dentro de uma caixa de fósforos, vê-se uma paisagem. 
A caixa dentro da caixa, o quadro dentro do quadro, numa progressão crescente e 
decrescente, até ao infinito. Cubos projectam sombras e atravessam serenamente a alta 
agitação das vagas do mar revolto, incendiadas por labaredas e, lentas, sensuais e 
ondulantes, se propagam como formas iluminadas e individualizadas; formas que 
avançam e recuam, em função de um espaço ilusório, sugerido para cá e para lá do 
plano. 
Numa íntima e inesperada relação com a mobilidade da paisagem, a fluidez das águas e 
das nuvens é intersectada pela rigidez de estranhas arquitecturas. Ao conciliar o rigor da 
concepção e a sensibilidade plástica, tudo é visto de ângulos inabituais. 
«A regra corrige a emoção e a emoção corrige a regra» – diria Braque, a propósito da 
geometria subjacente a esta imagética poética, que provoca em nós um demorado 
estado de contemplação e fascínio… 
 
 

“Arshile Gorky no CAM / FCG”. Lisboa: O Jornal (09-11-84) / Dádá-Zen / Pintura-
Escrita. Famalicão: Editora Quasi, 2005 

 
 

Versão Dádá-Zen / Pintura-Escrita (pp. 131-135) 
 

Arshile Gorky nasceu em 1904, no Próximo Oriente, ao sul do Mar Negro, na Arménia 
que, depois de ter atingido notável apogeu cultural, no séc. IX foi conquistada pelos 
turcos, no séc. XVI. O movimento nacional, que eclodiu no fim do séc. XIX, foi reprimido 
pelos turcos com perseguições sangrentas, que se prolongaram durante a I Guerra 
Mundial e custaram a vida a cerca de 750 mil arménios.  
Em 1920, os arménios tentaram, sem êxito, constituir uma república independente. 
Politicamente, a Arménia encontra-se dividida, continuando a viver da agricultura, criação 
de gado e comércio. Metade da população, cujo total não ultrapassava os três milhões, 
emigrou, dispersando-se pelo mundo. Nestas circunstâncias Arshile Gorky, depois de ter 
sobrevivido ao genocídio que vitimou muitos dos seus familiares, teve de emigrar, apenas 
com 16 anos de idade, em 1920, para os Estados Unidos da América, onde se fixou, 
trabalhando e lutando contra a miséria, acabando por se suicidar, em 1948, desfecho 
trágico de uma existência atormentada, que a sua arte reflecte e transcende com intenso 
lirismo e generosidade de alma. A sua arte, que foi pioneira na confluência de culturas, 
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entre o antigo e o novo mundo, entre o Próximo Oriente, a Europa e a América, entre a 
tradição e a modernidade. 
A obra gráfica e plástica de Arshile Gorky, revela a autenticidade de um percurso 
estético, a que o poeta surrealista André Breton foi particularmente sensível. O contorno 
de «coisas aparentemente discrepantes» é o fio condutor que permite captar inesperadas 
relações sensoriais entre formas embrionárias ou apenas esboçadas, evocadoras da vida 
animal e vegetal; formas híbridas, resultantes do que é dado ver, reter, sentir e imaginar, 
através da memória orgânica, que remonta a recordações remotas da infância, na sua 
terra natal. Sem nunca se desvincular das suas próprias origens rurais, Gorky trata a 
natureza como um criptograma. Estudioso de Cézanne, Braque, Picasso, Miró e Masson, 
o artista arménio depressa compreendeu e superou essas afinidades, em favor de um 
estilo gráfico muito pessoal. 
Para ele, «pintar não é mais do que desenhar com tinta». Era sua convicção que «quem 
não sabe desenhar, não sabe pintar». O desenho é a base, que desenvolve nele a 
precisão do traço e do tacto. «É o caminho que conduz à obra-prima». 
A obra de Gorky é uma síntese do cubismo de Braque e Picasso e do surrealismo de 
Miró e Masson, criando, para além dessas influências uma linguagem original. Na 
fronteira entre a figuração e a abstracção, o seu estilo caracteriza-se pelo traço incisivo, 
que gera formas curvilíneas, angulosas e fluentes, que invadem o espaço e aí se 
articulam umas em função das outras, engendrando imagens enigmáticas. Num equilíbrio 
instável, entre a fantasia, a memória e a emoção, a pintura de Gorky suscita uma 
sensação de leveza e calor, em paisagens oníricas, de reminiscência solar. Imerso na 
natureza, o pintor regista o impulso que o motiva e o liga à vida. O lápis preto, associado 
ou não ao pastel ou à mancha colorida, e a linha fina, traçada a pincel, criam um 
biomorfismo híbrido, que surpreende pela sua ritmicidade e vibração luminosa. 
Não sendo europeu, nem americano, mas um arménio emigrado nos Estados Unidos, a 
sua experiência é árdua e vital, ao ter de reinventar um sistema de signos que 
transcendem alguma influência europeia para reabilitarem arquétipos ancestrais, numa 
iconografia viva e excitante, que abre um espaço novo na imagética contemporânea, que 
é simultaneamente moderna e primitiva. O seu modo de agir coincide com o de existir, 
por aí se aproximando do perfil do artista americano que, sem o compromisso de uma 
tradição profunda e pesada como a do europeu, está mais predisposto aos excessos de 
quem se inicia nos paradoxos da arte, como linguagem libertadora e expansiva do 
instinto, que explode e exprime a angústia da condição humana, face à fragmentação da 
realidade. 
Através da obra de Gorky, assim como da do chileno Roberto Matta, é possível 
compreender o sentido profundo do surrealismo: o novo valor que adquire o signo como 
prolongamento exterior da interioridade do artista. A esfera da arte é o inconsciente. A 
vitalidade intrínseca dos signos advém do acto de desenhar-pintar, segundo a pulsação 
da própria vida. O automatismo psíquico surrealista e o informalismo europeu pela 
mediação de Gorky, atingem uma outra amplitude na action painting americana dos 
expressionistas abstractos Pollock e De Kooning, cuja consciência do ser e do existir 
deriva do fazer, da poética do gesto. O acto de pintar deixa de estar na dependência do 
conhecer, para passar a ser ele mesmo fonte de conhecimento. É o fazer que sustém o 
ser, o existir no estado puro. Gorky estudou a pintura europeia a partir de Cézanne, 
acentuando a autonomia expressiva dos signos que existem no contexto unitário do 
quadro e só aí. 
Ao assimilar a problemática do Surrealismo, levada para os Estados Unidos por Breton, 
Miró, Masson e Ernst, a pintura de Gorky é uma tentativa de linguagem poética e visual, 
cujos signos adquirem significado no próprio momento em que o pincel os traça na tela. A 
inocência primordial e o drama existencial levaram-no a cultivar o requinte da arte 
suprema, na recuperação da imagem paradisíaca, associada à da terra fértil, trabalhada 
pelo arado. Segundo a tradição arménia, o arado é fonte de vida e poesia. O arado 
possuía para Gorky um significado tão profundo que o pintor chegou a exprimir o desejo 
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de que a sua pedra tumular fosse um arado. Ele próprio fez com as suas mãos pequenas 
esculturas em madeira, que são réplicas dos arados arménios, que tanto o fascinaram na 
infância. Elos profundos com a natureza rural motivaram a sua pintura de flores, frutos e 
animais transfigurados em signos de uma estranha iconografia, que traduz o seu amor à 
terra natal.  
Entre o velho e o novo mundo, a arte simbólica e mítica de Gorky promove o deleite 
sensual e a fluidez do pincel, que constituem a base do seu biomorfismo. 
 
 
Ilustrações neste artigo: 
 
 - Gorky: Jardim em Sochi, 1943; óleo s tela; 99x78,7 cm 
 - Gorky: Nu, 1946; desenho para livro de poemas de André Breton 
 - Gorky: desenho a pincel, 1938-42; guache s/ papel; 63x40cm 
 
 
1985 
 
 
“A Magnificência do Pequeno Formato”. Lisboa: O Jornal (01-03-85) 

 
Na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, é imprescindível ver uma grande 
exposição de Julius Bissier (1893-1965), com 133 tintas-da-china, aguarelas e têmperas, 
datadas entre 1934 e 1965. Mais de três décadas de pintura extremamente sensível, 
concisa e depurada, onde a mínima mancha ou sinal adquire imediata significação 
simbólica em função das características específicas do material: a fluidez da tinta e o 
grão do suporte; pequenas folhas de papel ou bocados de tela de contornos irregulares. 
A magnificência do pequeno formato, apresentado na sua pureza máxima; a textura da 
superfície nua ou pintada com extrema delicadeza, leveza e transparência, onde o signo 
incide com a sua carga simbólica, numa relação intimista com o mundo vegetal, animal 
ou mineral. 
A caligrafia pictural de Julius Bissier não só evoca frutos, flores, vagens, símbolos 
uterinos, fecundações, paisagens, formas plasmadas de vasilhas e outros objectos, como 
integra letras desenhadas, a assinatura do pintor e a data: dia, mês e ano. Aliás, desde 
1948, Bissier deixa de nomear o referente, apontando apenas a data e a assinatura como 
elementos caligráficos em composições abstractas. No seu caso, o signo adquire uma 
expressividade cósmica, que transcende a mera referência à natureza. 

 
 
Silêncio e recolhimento  

 
Longe do bulício dos grandes centros urbanos, este pintor solitário realizou, durante 
várias décadas, uma obra original e despojada, que nada tem a ver com o barroquismo 
exacerbado e espectacular do expressionismo gestual, pop, bad e megalómano da maior 
parte da arte ocidental. 
No mais absoluto silêncio e recolhimento, as suas pequenas aguadas exprimem apenas 
o essencial. Trata-se de uma pintura profundamente interiorizada, quase ascética, não 
alheia à filosofia zen, quer no grau de concentração que revela, quer no modo natural 
como articula pequenos signos e manchas, de grande vibração intimista. 
Julius Bissier desenvolve uma escrita sucinta e minuciosa, sendo cada quadro um signo 
único, impossível de repetir, elemento primordial de uma linguagem pessoal e 
inesgotável, que surpreende pela capacidade de invenção e grande unidade cósmica.  
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São poucos os pintores ocidentais que se aproximaram tanto como Bissier da pureza e 
iluminação espiritual zen do extremo-oriente. Além de Bissier, talvez apenas Michaux, 
Degottex, Yves Klein, o monócromo, Arpad Szenes, Marc Tobey, André Masson e 
Alechinsky. A filosofia zen defende uma arte de expressão directa, que não admite 
retoque, correcção ou qualquer tipo de artificialismo. Ao projectar-se inteiro no mínimo 
que faz, o artista zen sente o fluxo e o refluxo da pintura, como sente o pulsar do sangue 
nas suas próprias veias. Para além da inicial catarse, gestual e expressionista, o acto 
pictural tende a esclarecer-se na depuração das formas e signos, que exprimem apenas 
o essencial de vivências complexas e profundas. 
Com a naturalidade de quem respira, a pintura de Julius Bissier atinge uma serenidade 
zen, que se contrapõe à escrita fantasmagórica e convulsiva de um Michaux, outro pintor 
de pequeno formato, também autor de tintas-da-china e aguadas, predominantemente 
sobre papel. 
Se nas aguadas a tinta-da-china, Bissier nos devolve as diversas gradações de cinzentos 
e negros sobre papel branco ou levemente amarelecido ou rosado, nas aguarelas e 
têmperas, o negro e o cinzento associam-se a pequenas manchas de violetas, azuis, 
verdes, ocres, ouro, vermelhões e carmins – cores de uma imagética que se abeira do 
maravilhoso, pelo fascínio que provocam no contemplador.  
A cuidada colocação das forças, a subtil inscrição de signos e o élan de uma caligrafia, 
onde se inserem impulsivas manchas informais – dão-nos o sentido de uma requintada 
pintura-escrita, exercida segundo a cadência, ora rápida, ora lenta, de quem medita sobre 
o que vai fazendo. 

 
 

Diário íntimo 
 

As datas, à guisa de título, são a cronologia de um diário íntimo. O dia, o mês e o ano 
referem o instante feliz em que se realizou a obra. 
«Os dados cronológicos estão incorporados nos quadros como elementos pictóricos de 
igual categoria e, de vez em quando, ligados ao lugar da hora feliz, às vezes também a 
letra, frequentemente sem sentido» – diz Werner Schmalenbach, no prefácio do catálogo. 
Nascido em 1893, em Friburgo, (Alemanha), onde estudou e viveu até 1939, ano em que 
mudou para Hagnau, junto ao lago de Constança, Julius Bissier conheceu e tornou-se 
amigo de Baumeister, desde 1929, Brancusi, desde 1930, Hans Harp, desde 1957, Ben 
Nichloson, desde 1959, e Marc Tobey, desde 1961. Afinidades estéticas e humanas 
estão na base destes encontros. A nudez dos volumes lisos, arredondados e sensuais de 
Brancusi, a grande simplicidade de Arp, a pintura sinalética de Baumeister, a minuciosa 
escrita branca de Tobey e o rigor plástico das composições abstractas de Ben Nicholson 
– não deixam de estabelecer uma relação com a pintura recolhida, despojada e sensível 
de Julius Bissier. 
A sua obra só tardiamente foi reconhecida à escala internacional, quando, nos últimos 
dez anos de vida, o pintor alemão participou na XXIX Bienal de Veneza, em 1958, nas 
Documentas II e III de Kassel, em 1959 e em 1964, e na IV Bienal de São Paulo, em 
1961. 
Em 1965, Julius Bissier morreu com 71 anos de idade, deixando-nos uma obra singular, 
com um grau de invenção e sensibilidade, comparável à de um Paul Klee, no panorama 
da arte moderna ocidental. 
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“Jadis et Naguère / Surrealistas no Início e Agora”. Lisboa: O Jornal, 
Artes/Letras/Espectáculos (10-05-85) / Jornal do Fundão, 1985  

A propósito de uma exposição documental organizada e prefaciada por Eurico Gonçalves 
na SNBA, Lisboa (António Dacosta, Cesariny, Cruzeiro Seixas, Carlos Calvet, Fernando 
de Azevedo, Moniz Pereira, Vespeira e Eurico) 
 
Exposição documental (diapositivos, vídeo, gravações, fotografias, catálogos, livros e 
artigos publicados sobre as obras) de 8 pintores actuais, que foram promotores do 
Surrealismo em Portugal, nos anos quarenta e cinquenta, como movimento de 
contestação, transgressão e inovação, cuja trajectória ética, poética e estética 
corresponde a uma actividade de várias décadas, diferentemente assumida por cada um 
dos autores, numa perspectiva que hoje adquire pertinente actualidade. 
Muito sucintamente, não só mostro alguns aspectos dos percursos individuais destes 8 
surrealistas da primeira hora, como também lembro o seu grau de participação e 
intervenção em acontecimentos significativos, antes e depois de Abril de 74. 
 
António Dacosta 
 
Nos anos quarenta, António Dacosta definiu-se como autor de uma pintura surrealista de 
raiz expressionista, dramática e metafísica, algo marcada por influência «chiriquiana» em 
cenários de inquietante solidão e angústia, que exprimem a nostalgia dos lugares da 
infância vivida nos Açores. 
Fixado em Paris, desde 1947, Dacosta permaneceu silencioso durante mais de trinta 
anos, para ressurgir inesperadamente, após o 25 de Abril, em 1983-84, com uma pintura 
intensamente lírica e intimista, de grande sensibilidade cromática, na descendência da 
melhor tradição simbolista e fauvista (Odilon Redon, Bonnard e Matisse); uma pintura 
que, com grande autenticidade, continua a condensar recordações de infância, através 
da exaltação da cor pura que, no seu caso, é já figura e fundo, silhueta e signo, 
apontamento de qualquer coisa latente que se insinua, breves alusões ao que a memória 
retém, arquétipos de uma vivência longamente sentida e sonhada. 
Ao manter características de ambiguidade entre sinais lineares, cor e matéria, «o traço 
amolece para deixar viver, em toda a sua plenitude, a matéria e a cor-luz» – afirma Rui 
Mário Gonçalves, no prefácio da sua exposição de 1983, na Galeria 111, Lisboa. 
A figuração torna-se menos rígida, mais simples e descomplexada, mais aderente ao 
plano do suporte, deixando de sugerir volumes, para ser vista/entendida como silhueta ou 
imagem plasmada. 
A cor, aplicada directamente à maneira «tachiste», é sensual e acariciante, ora diluída e 
transparente, ora espessa e opaca. Na sábia utilização das cores complementares (roxo-
amarelo, azul-laranja, verde-rosa), António Dacosta revela-se um notável pintor. 
«Só um grande pintor pode parecer descuidado» – diz ainda Rui Mário Gonçalves no 
referido prefácio. 
Áreas pouco trabalhadas e áreas quase preciosísticas correspondem a diferentes 
aproximações emotivas. Na sua pintura, tudo é emoção, vivência, memória, «o prazer 
amoroso de a fazer», segundo as palavras do próprio artista. 
 
 
Mário Cesariny 
 
Talvez o primeiro pintor informalista português, Cesariny realiza, desde os anos quarenta, 
uma pintura lacerada, matérica e espontânea, que explora a intervenção do acaso no 
alastramento de tintas, vernizes e colas, na integração de materiais pobres, na 
sobreposição de texturas, na fusão de pigmentos, na livre associação de imagens e na 
incisão de grafismos elementares. Na pintura informal e neofigurativa de Cesariny, de 
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tons estridentes e neutros, as figuras metamorfoseiam-se em sinais e vice-versa, tal 
como nas artes fantásticas e primitivas. 
O grande poeta-pintor surrealista pinta e despinta fantasmas, monstros, máscaras, 
animais degolados, o horrível impiedoso, autêntico teatro da crueldade, em homenagem 
a Artaud e Genêt. 
Em composições que aliam o lirismo visionário a um sentido de humor irreverente, há 
viscosidades orgânicas, brilhos, transparências e opacidades, silhuetas de estranhos 
personagens, paisagens tumultuosas, imagens exaltantes do amor incendiário. 
Amor, Poesia e Liberdade, são as palavras-chave que explicam o sentido da sua obra 
plástica e literária. 
Mas a actividade de Cesariny não se limita à prática da pintura e da poesia. A ele se deve 
muito do que, em Portugal, se sabe sobre o Surrealismo como movimento de 
contestação, transgressão e inovação, através de antologias e colectâneas da sua 
responsabilidade: Surrealismo/Abjeccionismo, 1963; A Intervenção Surrealista, 1966; 
Textos de Afirmação e de Combate do Movimento Surrealista Mundial, 1976, etc. 
 
Cruzeiro Seixas 
 
Artur Cruzeiro Seixas é essencialmente um notável desenhador, cuja imagética 
surrealista recorre frequentemente à colagem, ao recriar a visão onírica e transfigurada 
do mundo. 
Na descendência de Bosch, Sade, Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, Artaud, Genêt e 
outro autores malditos e malvistos, Cruzeiro Seixas devolve-nos a costela satânica e 
primitiva do surrealismo que, através das vias abertas pela imaginação, faz da rebeldia, 
do desregramento e do humor a razão da sua permanência. 
Desde os anos quarenta que se mantém fiel aos princípios éticos e poéticos de uma 
linguagem pessoal que assume até ao delírio. 
Ao desenhar, recortar, colar e objectualizar o que associa, Cruzeiro Seixas elabora 
paciente e meticulosamente imagens enraizadas na vida oculta do inconsciente. 
O princípio do prazer subverte o da realidade, pelo que, no seu caso, a beleza é 
convulsiva e jamais serena. A beleza é convulsiva porque inspirada na capacidade 
visionária do homem, que sonha espectáculos de crueldade e candura, amor e ódio, com 
feras e pássaros monstruosos e flores, gritos, lágrimas e anseios, montanhas, desertos e 
abismos. 
Através da ocultação-desocultação, o pintor experimenta a multiplicidade de sentidos da 
sua imagética delirante, tão capaz de tactear o desconhecido, como de alterar o 
conhecido, enchendo de infinito o finito, tornando metafísica a sensualidade de 
repentinos corpos adolescentes com cabeças zoomórficas. 
Os seus desenhos à pena são rumores de catástrofes, naufrágios, corpos 
metamorfoseados, visões, sombras projectadas nas areias do deserto, esplendorosas 
cabeleiras solares, cavalos voadores, fálicos e apoteóticos, animais fabulosos com olhos 
constelares que o prazer exalta em situações extremas algo boscheanas. 
Os seus desenhos à pena são também possíveis ilustrações dos Cantos de Madoror, 
conde de Lautréamont. A construção dos seus desenhos «É como amar formigas 
brancas obsessivamente junto ao peito / olhar uma paisagem em frente e ver um abismo 
/ Ver o abismo e sentir uma pedrada nas costas / num tumulto exaustivo» – António Maria 
Lisboa, Ossóptico, 1949-52. 
Muitos dos seus desenhos, colagens e objectos cumprem o voto de André Breton: 
«…Restituer à toutes choses les couleurs perdues du temps des anciens soleils» 
(Devolver a todas as coisas as cores perdidas do tempo dos antigos sóis). 
É magnífico o encontro de Cruzeiro Seixas com a arte primitiva, designadamente com 
África, «um amor inteiramente correspondido», segundo as palavras do próprio pintor. 
Cruzeiro Seixas fixou-se em Angola, desde 1952 até 1964, ano em que regressa à 
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Europa, na impossibilidade de viver num clima de guerra. Em Angola, interessa-se por 
arte negra e por museologia; aí realiza grande parte da sua obra plástica e poética. 
A propósito, Mário Cesariny declarou em 1953: «A África é o último continente surrealista. 
Tudo o que antecede, combate ou ultrapassa a interpretação estreitamente racionalista 
do homem e dos seus modos tem a ver com um sentido surrealista da vida. A África goza 
do privilégio raro de não ter produzido nem o cartesianismo nem nenhum dos sistemas 
de pensamento e acção baseados em universos de categorias. A África conhece um mito 
que nós ignoramos. Julgamo-la adormecida no passado e está talvez perfazendo o 
futuro». 
Só em 1967 C. Seixas realiza a sua primeira exposição individual em Lisboa, na G. 
Bucholz, organizada e prefaciada por Rui Mário Gonçalves. 
Em 1967, C. Seixas escreve: 
“São complicadas as minhas relações com o que faço. São mesmo deseperadoras. 
Inexplicáveis, talvez. É quase com ódio que me sento diante do papel, que pego na 
caneta ou nos pincéis, que preparo as tintas. É com ódio que, no fim, verifico o que ficou. 
Porém, algumas vezes, poucas, uma certa simpatia se estabelece entre mim e o meu 
trabalho (…) Quando começo a trabalhar, muito raramente tenho uma ideia nítida do que 
vou fazer. Não conheço, ou esqueço, ensinamentos ou teorias – não é em pintura que 
penso. É o amor, a morte, o mar, o desespero, as pessoas que conheço e, 
principalmente, as que desconheço”. 
(Estamos em 1985). A sua obra imensa corresponde a mais de quarenta anos de 
actividade continuada. Foi com prazer que organizei e prefaciei uma retrospectiva da sua 
obra, na SNBA, em 1982. 
Antes e depois de Abril 74, foi possível ver muitas exposições de surrealistas, 
portugueses e estrangeiros, na Galeria São Mamede e na Galeria da Junta de Turismo 
da Costa do Sol, graças à orientação esclarecida de Cruzeiro Seixas. 
 
 
Moniz Pereira 
 
Também Moniz Pereira passou pelo neo-realismo, tal como Cesariny, C. Seixas e 
Vespeira, antes de ser membro do Grupo Surrealista de Lisboa, em 1947-49. 
Em 1949, Moniz Pereira apresenta quadros de temática erótica, representando 
transfigurados corpos femininos, sensuais e viscosos, que evocam Delvaux e Tanguy. 
Depois do 25 de Abril de 1974, retoma a pintura com trajectórias abstraccionistas, até 
reencontrar a sua figuração sensual e surrealista do final dos anos quarenta. 
Participou activamente na Campanha de dinamização Cultural, promovida na província 
pela 5ª Divisão do MFA, durante os quatro Governos provisórios de Vasco Gonçalves, 
em 1974-75. 
Foi um dos 48 artistas que participou na execução do gigantesco painel colectivo, em 
homenagem ao 25 de Abril: dia da Libertação. 
Foi membro do MDAP (Movimento Democrático de Artistas Plásticos), que teve 
intervenções de sinal contrário ao que ainda permanecia do anterior regime e assumiu 
posições de franca adesão ao processo revolucionário que então se esboçava. 
 
 
Vespeira 
 
Vindo do neo-realismo (Apertado pela Fome, óleo de 1945, que representa uma criança 
esfomeada agarrada a uma pedra, no meio de destroços), Vespeira viria a ser um dos 
pintores surrealistas portugueses mais interventivos. 
Da figuração erótica e fantasmagórica do final dos anos quarenta, Vespeira passa à 
articulação de pequenas figuras-signos, que acabarão por engendrar, já nos anos 
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cinquenta, uma escrita de ritmo tenso e sincopado que, nas posteriores composições 
abstractas-líricas, criam um espaço elástico e sensual, de cor vibrante e luminosa. 
Vespeira foi membro do grupo Surrealista de Lisboa, em 1947-49; participou no I Salão 
de Arte Abstracta, na G. de Março, em 1954; em 1971, realizou uma das pinturas para o 
Café A Brasileira do Chiado, tradicional lugar de encontro de escritores e artistas, onde 
estão também pinturas de Azevedo, Calvet, Nery, Noronha, J. Vieira, Palolo, Baptista, 
Nikias, Hogan e Rodrigo. 
Após o 25 de Abril de 1974, participou activamente na Campanha de Dinamização 
Cultural, promovida na província pela 5ª divisão do MFA, durante os quatro Governos 
provisórios de Vasco Gonçalves, concebendo cartazes, e autocolantes, bem como 
pinturas murais colectivas. 
É dele o slogan «A arte fascista faz mal à vista», quando cerca de cem aderentes do 
MDAP (Movimento Democrático de Artistas Plásticos) taparam e amarraram com cordas 
a estátua de Salazar e o busto de A. Ferro, que estava no SNI, no dia 28 de Maio de 
1974. Foi um dos 48 artistas que executou o gigantesco painel colectivo, em homenagem 
ao 25 de Abril: Dia da Libertação. 
 
Fernando de Azevedo 
 
O que há de sensual, metafísico e fantasmagórico nos desenhos, pinturas e ocultações, 
realizadas por Fernando de Azevedo, nos anos quarenta e cinquenta, é transferido para o 
seu posterior abstraccionismo lírico, onde a luz permanece como elemento de 
dissolvência fantasmagórica, ao promover um espaço ambíguo, vertiginoso, transparente 
e neopaisagístico, derivado da decalcomania de manchas informais, técnica muito usada 
por Oscar Dominguez, Max Ernst e outros surrealistas. 
Ao surrealismo se reporta o abstraccionismo lírico de Fernando de Azevedo, bem como 
as suas actuais colagens metafísicas, que exploram a intervenção do acaso e a livre 
associação de imagens. Também as suas montagens objectuais devem ser consideradas 
na mesma perspectiva neo-romântica. 
Fernando de Azevedo fez parte do grupo Surrealista de Lisboa, em 1947-49, tendo 
realizado cadavres-exquis com Vespeira, Moniz Pereira e outros. 
Após o 25 de Abril de 1974, aderiu ao MDAP (Movimento Democrático de Artistas 
Plásticos), tendo sido um dos 48 artistas que colaborou na execução do gigantesco 
painel em homenagem ao 25 de Abril: Dia da Libertação. Além de pintor, Fernando de 
Azevedo é também crítico de arte, membro da AICA, e presidente da direcção da SNBA. 
 
 
Carlos Calvet 
 
A pintura metafísica transcende a realidade visível na medida em que, ao evocá-la, lhe 
acrescenta uma dimensão poética. 
(…) A pintura metafísica de Carlos Calvet, de contornos rígidos e cores minerais, 
inicialmente influenciada por Chirico, viria a revelar, desde os anos sessenta, uma 
inquietante conjugação do Surrealismo com a “Pop” e a ficção científica. 
Na pintura metafísica de Carlos Calvet, vemos imagens de infinito (o mar, o céu, a 
paisagem, horizontes longínquos) encerrados em caixas de fósforos e em outros 
pequenos objectos do quotidiano. O fósforo, o lápis, a colher, o dado e outros pequenos 
objectos do quotidiano surgem amplificados, à escala monumental. No primeiro plano, a 
mão agiganta-se e segura, entre os dedos, uma nuvem ou um grão de areia que mais se 
afigura a uma rocha. 
Num inquietante jogo de perspectivas invertidas, o que é longínquo torna-se próximo, e o 
que é minúsculo, como uma cabeça de fósforo, um grão de areia ou uma unha, adquire 
aí uma dimensão descomunal. 
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«Se o universo fosse um grão de areia, poderia escorrer por entre os nossos dedos sem 
darmos por isso…» – diz o pintor, no catálogo de uma sua exposição em Lisboa, em 
1984. 
Os seus grãos de areia são enormes rochas suspensas no espaço. 
«Paradoxos da representação imagética» – elucida o artista. 
Numa unha vê-se representado um arco-íris. A caixa dentro da caixa, o quadro dentro do 
quadro, numa progressão crescente e decrescente, até ao infinito. 
Cubos projectam sombras e atravessam serenamente a alta agitação das vagas do mar, 
que são também lentas labaredas, sensuais e ondulantes, que se propagam como 
formas iluminadas que avançam e recuam. A fluidez das águas, das nuvens e do fogo é 
interceptada pela rigidez de estranhas arquitecturas. 
Ao cabo de mais de trinta anos de uma trajectória estética, coerente e consequente, a 
sua pintura atinge hoje inegável maturidade.  
(Estamos em 1985) Carlos Calvet participou na I Exposição dos Surrealistas, em 1949, e 
nunca deixou de estar presente, quer em colectivas, quer em exposições individuais, 
tendo sido um dos 48 artistas que participou na pintura do gigantesco painel colectivo, em 
homenagem ao 25 de Abril, Dia da Libertação, em 1974. 
 
Eurico 
 
Surrealista desde 1949. Em 1950-51, escreveu e ilustrou narrativas de sonhos, textos 
automáticos e poemas, compilados em quatro cadernos manuscritos, ainda hoje à espera 
de editor;8 aí, palavras, desenhos, colagens e guaches fundem-se numa só forma de 
expressão. Em alguns aspectos, a sua pintura aproxima-se já do neo-figurativo. 
Manifestando-se através do improviso, as suas figuras foram dando lugar a simples sinais 
gráficos, ágeis caligrafias abstractas, executadas fora de qualquer motricidade imposta 
do exterior, ou seja, uma Pintura de Sinais derivada do gestualismo, com resultados 
extremamente depurados. A sua execução gestual rápida, mas serena, confronta-se com 
formas arquetípicas do Inconsciente Colectivo. 
Desde 1964, tem publicado artigos de divulgação e estudos sobre a Expressão Livre da 
Criança, o Dadaísmo, o Surrealismo, o “Zen” e a Escrita. 
Em 1972, prefaciou uma importante exposição de Henri Michaux, em Lisboa. Organizou e 
prefaciou as seguintes exposições: «A Escrita na Pintura Moderna Portuguesa, em 1974, 
SNBA; «Retrospectiva de João Rodrigues» (1937-67), em 1975, SNBA; «O Erotismo na 
Arte Moderna Portuguesa», em 1977 e «Breve Retrospectiva de Cruzeiro Seixas», (1846-
82), em 1982, SNBA. 
A sua primeira exposição individual, em 1954, e uma outra, em 1970, foram prefaciadas 
por Mário Cesariny; uma posterior exposição individual, em 1983, foi prefaciada por 
Cruzeiro Seixas». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Publicados 45 anos depois de terem sido escritos, em 1996, nas Edições Prates (edição de luxo, serigrafada) 
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1988 
 
“O Homem de todas as artes”. Lisboa: O Jornal (14-10-88) 
(Por lapso, este artigo não está referenciado na Bibliografia Activa, 1º Volume) 
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1991 
 
 
“A Sábia Maturidade e o Vazio Libertador”. Lisboa: Diário de Notícias / Artes / 
“Olhos de ver” (29-12-91) / Dádá-Zen / Pintura-Escrita 

 
Versão Dádá-Zen / Pintura-Escrita) (pp. 119-124) 
 
Antoni Tápies – Quando a matéria se torna signo 
 
Nascido em 1923, em Barcelona, onde vive e trabalha, Antoni Tápies, marcado na 
juventude por duas guerras seguidas, a Guerra Civil de Espanha (1936-39), e a Segunda 
Guerra Mundial (1939-45), projecta na sua obra essa memória trágica, que motivou a 
Guernica, 1937, de Picasso, as “pinturas selvagens”, de Miró, os informais e dilacerados 
relevos negros e sanguíneos de Millares e o neo-expressionismo violento dos retratos 
imaginários de Saura. 
Antoni Tápies pertence a uma geração de grandes pintores informalistas espanhóis, 
revelados no imediato pós-guerra, no final dos anos 40 e nos anos 50. Vale a pena referir 
o seu percurso biográfico, ainda que sucintamente: aos 20 anos de idade, em 1943, 
gosta da pintura de Van Gogh e Picasso, da música romântica de Wagner e lê Nietzsche 
e outros filósofos; aos 21 anos, inicia estudos de Direito na Universidade de Barcelona, 
que abandona, dois anos depois, para se dedicar exclusivamente à pintura; interessa-se 
pelo existencialismo de Sartre, pelo pensamento oriental, pelo surrealismo e pela 
psicanálise; conhece Miró e realiza as primeiras colagens com técnica mistas e materiais 
pobres; aos 27 anos, em 1950, realiza a sua primeira exposição individual. A sua obra 
provoca polémica. Desde 1952, participa em importantes exposições internacionais, 
designadamente na XXVII Bienal de Veneza e nas II e III Documentas de Kassel, que lhe 
dedica, em 1964, uma sala especial. Aos 30 anos, em 1953, realiza a primeira viagem a 
Nova Iorque, onde conhece melhor o expressionismo abstracto americano, no qual 
descobre afinidades com a sua própria obra. Desde 1956, estuda a filosofia oriental, 
designadamente o budismo Zen.  
Michel Tapié, Juan Eduardo Cirlot, Herbert Read, Argan e outros críticos publicam 
monografias e estudos sobre a sua obra que, desde o início dos  
anos 60, é reconhecida, premiada e consagrada à escala internacional. 
O informalismo de Antoni Tápies suscita uma constante meditação sobre o poder 
sugestivo da matéria. A sua obra atinge a plena maturidade na pureza dos graffitis, 
traçados directamente a pincel, a lápis e a spray, sobre tela, papel e cartão, ou sulcados 
sobre suportes duros, como a madeira coberta de verniz industrial, que aglutina pó de 
mármore e integra, por vezes, detritos e objectos simples do quotidiano. A sua força 
dramática advém do modo directo como o pintor se apodera do material e como trabalha 
o suporte, onde se inscrevem signos elementares como cruzes, garatujas, pegadas, 
olhos e flechas. 
Ao dignificar o lixo, o objecto abandonado, o que já não tem préstimo, Tápies assume a 
condição precária do efémero, numa obra que conjuga o sentido trágico da existência 
com o sentido profético da sua mensagem. 
 
O muro existe e resiste: 
O gesto crispado exige um suporte duro e áspero, como um muro. Na pintura de Tápies, 
o muro existe e resiste, com toda a sua carga simbólica, como local de registo de 
paixões, silêncios, torturas, manifestos, revoltas e gritos lancinantes. Ao fazer sentir o 
peso e a opacidade da matéria mineral, o pintor quer também sublimá-la, através de uma 
escrita de negros signos nocturnos, que tanto exprimem a dor e o caos da existência 
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destroçada, como a necessidade de uma libertação total. Entre a morte e a vida, a pintura 
de Tápies é a premente ressurreição do indizível, do que só os sentidos apreendem e 
desvendam sem qualquer explicação.                               
                                                          
A propósito do muro que existe e resiste, o pintor declara:  
«Ter que fazer a história de como se foi concretizando em mim a consciência deste poder 
evocador das imagens murais obriga-me a recuar muito no tempo. São recordações que 
vêm da minha adolescência e da minha juventude encerrada entre os muros em que vivi 
as guerras (…) da grande quantidade de divulgações arqueológicas que fui absorvendo, 
aos conselhos de da Vinci (…), que dizia aos discípulos para observarem a textura de um 
muro velho para estimularem a sua capacidade visionária. Se associarmos a isto os 
“graffitis” murais do homem comum, poder-se-á compreender como tudo isto contribui 
para que os seus quadros adquirissem, eles mesmos, a consistência de muros. O peso 
obscuro da matéria torna-a paradoxalmente ávida de leveza ascensional e de luz, na cor 
do sangue e da terra. Tápies marca a matéria, fere-a, sulca-a, assinala-a com signos 
errantes, que condensam em si o movimento do corpo e da própria vida. A percepção 
táctil e visual da textura conduz à consequente meditação espiritual. Toda a sua obra 
promove um ritual entre o acto físico e a inerente reflexão filosófica, que envolve a ética e 
a estética de uma arte de atitude mística. Ao apropriar-se do que encontra à mão, tudo 
adquire uma significação imediata. No seu caso, a pintura é um acontecimento em si 
mesmo, impregnado de emoções, memórias e inquietações profundas. 
 
 
Os sinais e as coisas: 
 
Letras, números, cruzes, setas e outros signos devolvem-nos a imagem sintética de uma 
realidade complexa. Os sinais mimam as coisas e as coisas mimam os sinais. Há que 
estabelecer este vaivém entre as coisas e os sinais para compreender que a sua pintura 
é, por si só, coisa e sinal. Na pintura de Tápies, a máxima tensão e crispação interior 
desemboca na serena contemplação meditativa. No seu caso, a visão é activa, jamais 
passiva. A pintura de Tápies fala de si mesma, da sua génese, dos gestos que avançam, 
dos olhos que só vêem o que os dedos afloram e sentem. 
A mão ágil do pintor percorre toda a superfície, reconhecendo pelo tacto sulcos, rugas, 
irregularidades, acidentes. «Aquelas fendas, sob as cicatrizes de uma matéria torturada, 
aquelas dedadas furiosas na superfície enrugada e maleável, aquela espécie de 
coágulos semelhantes a bolhas de queimaduras, aqueles graffitis ociosos, mas plenos de 
alusões inconscientes» são aspectos expressivos, apontados por Argan, que vê também 
na pintura de Tápies «praias lisas, franzidas ou granitadas», «relevos», 
«esboroamentos», marcas humanas no subsolo da memória arqueológica. 
Onde a audácia se une à ascese, se manifesta talvez o espírito Zen. 
Transformar um objecto vulgar numa relíquia é tão desconcertante como transformar uma 
relíquia num objecto vulgar. Na obra de Tápies, o objecto é também imagem e signo. O 
jornal velho, o trapo, o lenço manchado, o sapato usado, a meia e outros elementos do 
quotidiano são também texturas e signos gráficos que, na pintura de Tápies, adquirem 
uma qualidade simbólica, transcendental. 
Após longo tempo de concentração, o gesto irrompe subitamente. Com largas manchas e 
alguns traços fulgurantes, o pintor capta a visão imediata da vida. Os negros nocturnos, 
os vermelhos sanguíneos, os ocres telúricos e os brancos cor de cal reportam-nos à 
simbologia da cor. A textura áspera e dura do muro, a acção erosiva do vento e da chuva, 
a areia, o pó de mármore e as imagens residuais de pegadas, dedadas e outras marcas 
humanas, são aspectos a considerar na pintura de Tápies. A austeridade da sua paleta 
não é alheia à opção por materiais pobres. 
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“Celebrações do mel” 
 
Na situação limite a que chega, no final dos anos setenta, início dos anos oitenta, a 
pintura de Tápies torna-se menos pesada e menos opaca para assumir a leveza e a 
transparência da matéria, nos monumentais vernizes sobre tela e sobre papel intitulados 
“Celebrações do mel”.  
A sua ânsia do absoluto leva-o a progredir naturalmente e sem esforço na direcção do 
Vazio, representado pela nudez do suporte, onde nada é tudo e tudo é nada. Aí se 
manifesta, não sem surpresa, o espírito Zen. Sobre telas e papéis de grandes dimensões, 
a fluidez translúcida do verniz associa-se a concisos grafismos. O verniz tem a cor, a 
viscosidade e a transparência do mel. O verniz alastra informalmente sobre a superfície, 
deixando transparecer a nudez do suporte. Ao sentir a fluidez da mancha e a energia do 
traço, o pintor anula a distância entre si e a pintura. Com uma precisão descontraída, 
traça signos que reorganizam o espaço. 
 Há uma grande sabedoria no modo despreocupado como pinta, apenas movido por 
impulsos espontâneos. Atinge um elevado grau de liberdade na extrema depuração dos 
meios expressivos. Este elevado grau de liberdade incide sobre os mais diversos 
suportes. Símbolos unificadores da matéria, como a cruz e o círculo, são também 
identificadores da linguagem comum, arquétipos do inconsciente colectivo que, desde a 
arte dita primitiva até aos actuais graffitis urbanos, revelam a natureza instintiva do 
homem ávida de se reencontrar totalmente em tudo o que toca e transforma de acordo 
com os seus anseios mais profundos. 
 
 
 
A Arte descobre a Criança. Lisboa: Raiz Editora, 1991 (pp. 41-84) 
 
«Como num sonho, o poder de metamorfose manifesta-se na pintura das crianças, que 
humaniza tudo: o sol, os animais, as árvores, as casas e os objectos. Ao desenhar o sol 
com cara de gente, e ao antropomorfizar uma árvore, uma nuvem ou um objecto, a 
criança emociona-se com os seus próprios desenhos, como se fossem seres vivos, reais 
ou imaginários, divertidos ou assustadores. Considerados sob este ângulo, os desenhos 
infantis prestam-se a serem compreendidos através de métodos bastante próximos dos 
utilizados pela psicanálise para a interpretação dos sonhos. 
Exprimindo o subconsciente, certos aspectos da pintura infantil fazem-nos pensar no 
surrealismo de Chagall, Rousseau, Miró e Klee (…)  
Há uma evidente afinidade entre o realismo pormenorizado das crianças mais velhas 
(com mais de 10-11 anos de idade) e o realismo poético ou “naïf” de Henri Rousseau. 
(…) 
O artista “naïf” projecta-se totalmente nas imagens que concebe com minúcia 
escrupulosa, devolvendo-nos o sentido do maravilhoso, que nos reporta ao mundo 
encantatório da infância. 
Neste realismo poético, tudo tem significado, nada é gratuito, pelo que o artista (…) não 
pinta apenas o que vê, mas sobretudo o que sabe, mantendo características ideográficas. 
À distância que se encontra do motivo, ao pintar uma floresta, mesmo que não veja as 
nervuras das folhas, ou as pétalas das flores, ele pinta-as, porque sabe que as folhas têm 
nervuras e as flores tem pétalas. 
Tal como as crianças, o pintor “naïf” representa em tamanho maior aquilo a que atribui 
maior importância afectiva. 
A perspectiva afectiva verifica-se também na pintura onírica de Chagall. (…) 
Klee e Miró traçam figuras-signos em composições que evocam o ideografismo, o 
rebatimento e o espaço topológico das crianças (…). 
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Associada ao ideografismo, surge a transparência, ao representar, por exemplo, o que se 
passa dentro da casa, como se as paredes fossem transparentes. (…) 
Para que se compreenda que tais características não são exclusivas da expressão 
plástica da criança, repare-se que também Chagall faz transparecias (…) ao representar, 
por exemplo, um animal grávido (…) 
Na fronteira entre a abstracção e a figuração, a pintura de Klee “não representa o visível; 
torna visível”. “A fama da infantilidade do meu desenho advém do facto de eu aliar a 
representação à linearidade pura. (…) 
Picasso confessava que aprendia imenso a ver as crianças a desenhar. Acabando de ver 
uma exposição infantil na companhia do crítico e pedagogo Herbert Reed, Picasso disse-
lhe: “quando tinha a idade destas crianças, desenhava como Rafael; depois tenho 
passado a vida a tentar desenhar como as crianças. 
Dos 18 meses aos 3 anos de idade, a criança (…) traça rabiscos ou garatujas, movida 
por impulsos instintivos e segundo as suas possibilidades psicomotoras. (…) Também o 
pintor moderno faz garatujas, ao inscrever o movimento impulsivo do seu gesto numa 
ampla superfície. Mas aqui há um sentido de estruturação da linguagem gestual, em 
função do espaço, que não pode existir ainda na criança mais pequena, apenas motivada 
pelo prazer de riscar e pintar. 
(…) A partir dos 3 anos de idade, a criança começa a fazer grafismos mais minuciosos e 
controlados, designadamente quando imita a escrita do adulto (…) Alguns escritores, à 
margem da escrita literária que dominam, sentem necessidade de inventar escritas livres, 
ainda não codificadas, para se descondicionarem, como diz Michaux: “eu desenho, eu 
pinto, para me descondicionar (…). 
Na nova-figuração narrativa de Paula Rego, há uma evidente humanização dos animais, 
personagens de fábulas e contos populares, que contracenam com seres humanos (…). 
Observe-se a cor simbólica de Chagall jamais naturalista, em imagens que se reportam a 
boas recordações da infância, passada na sua aldeia natal, na Rússia. (…) 
Sendo certamente o inventor de maior número de técnicas surrealistas, Max Ernst 
conseguiu revelar o seu subconsciente. As imagens obtidas espontaneamente através 
dessas técnicas indicam algumas obsessões. Entre estas, as imagens de pássaros, 
muitas vezes com aspecto angustiante. A explicação encontra-se na infância. Aos 6 anos 
de idade, foi abalado pela morte súbita da sua irmã mais velha. A ideia da morte tornou-
se muito presente. Aos 15 anos, deram-lhe a notícia do nascimento de uma irmã, no 
momento em que ele descobria o cadáver de uma catatua, com que ele brincava. Este 
acaso perturbou-o muito, a ponto de desmaiar e ficar de cama, durante alguns dias. 
Em função da referência à infância, pode determinar-se entre os surrealistas dois 
grandes grupos: um, com recordações alegres; o outro, com traumas. No primeiro grupo, 
encontramos Chagall, Arp e Miró; no segundo, De Chirico, Max Ernst e Hans Hartung…»  
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1992 
 
Carta de C. Seixas a Eurico a propósito da exposição comissariada por Joaquim 
Matos Chaves “Surrealismo Surrealizações”, na Bienal de Vila Nova de Cerveira, 
1992 – Página 1 
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Carta de C. Seixas a Eurico a propósito da exposição comissariada por Joaquim Matos 
Chaves “Surrealismo Surrealizações”, na Bienal de Vila Nova de Cerveira, 1992 – Página 2 
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“Surrealismo / Abjeccionismo. Trinta Anos Depois”. Lisboa: Diário de Notícias / 
Artes / “Olhos de ver” (05-07-92) 

 
 

Lembro-me como se fosse hoje. Foi em Março de 1963, aquando do lançamento da 1ª 
edição da antologia Surrealismo Abjeccionismo, Alguém leu uma carta, muito grave, 
sobre a situação real de extremo desespero e fome, do escritor Luís Pacheco, que 
afirmava: “Sou mais do que um homem livre; sou um libertino”. 
Cesariny leu um texto crítico de Afonso Cautela que, «contra o que poderão ter pensado 
e escrito alguns doutrinadores do neo-realismo português», declara que «não é exclusiva 
dos neo-realistas a consciência de “intervir”, em face das duas guerras que arrasaram a 
Europa e abalaram o mundo» (…) “Tanto contribuíram para impedir a guerra, os neo-
realistas, como os surrealistas, como os da «arte pela arte”. 
João Rodrigues fez uma leitura expressiva do admirável texto humorístico «O Clube dos 
Antropófagos», de Manuel de Lima. Outros leram poemas e manifestos. No Jornal de 
Letras e Artes, tinha sido publicada uma entrevista polémica do poeta Pedro Oom. Foi 
neste clima, que foi lançada a 1ª edição da antologia Surrealismo Abjeccionismo9, 
seleccionada por Mário Cesariny de Vasconcelos. 
Volvidos cerca de trinta anos, surge agora uma nova edição fac-similada do original, 
mantendo tudo tal e qual, sem a menor alteração, “de acordo com o propósito inicial”. 
Cesariny ofereceu-me um exemplar, com a seguinte dedicatória: “Faltas tu e o Manuel d’ 
Assumpção e o Gonçalo Duarte – quem mais? O Escada e a Paula de Londres”. 
Já em 1963 notara a não inclusão destes e outros nomes que, sendo de pintores, não me 
surpreendera, pois trata-se fundamentalmente de uma antologia de obras em português 
de poetas surrealistas, embora se reconheça que muitos surrealistas são poetas e 
pintores. 
 
 
Poesia / Pintura 
 
No surrealismo em português ou em qualquer outra língua, sempre a poesia e a pintura 
estiveram interligadas. A obra poética e plástica de Mário Cesariny é um exemplo claro 
desta fusão de sangues, que o automatismo psíquico desencadeia através da livre 
associação de imagens e de palavras-actos. 
Com capa desenhada por João Rodrigues, a antologia oscila entre o neo-realismo, o 
Abjeccionismo e o Surrealismo propriamente dito.  
Ao neo-realismo se reporta a poesia de Joaquim Namorado, a pintura Apertado pela 
fome de Vespeira, que representa uma criança esfomeada, agarrada a uma pedra, no 
meio de destroços de guerra, e um retrato de prostituta do cais de Sodré, no Alecrim-Bar, 
1948, de António Domingues, que é também autor do poema Primeira Imperial, onde se 
lê: “Meu marido dá-me todo o conforto do lar / dá-me gambas ao jantar / e mais logo dá-
me quatro horas de Bem-Hur na plateia / onde a moda nova oferece as minhas pernas / 
às vistas desarmadas / dá-me futuro / recheio no seguro e o Rodolfo / só me daria aquilo 
com que sonhei durante tanto tempo / amor, amor, amor apenas”. 
De raiz neo-realista é o grito de revolta do poema-manifesto Uma faca nos dentes, de 
António José Forte. 
De raiz neo-realista, sem receio de assumir a abjecção total da própria existência, é a 
literatura “comestível” ou não, de Luís Pacheco e Virgílio Martinho. O termo 
                                                 
9 Surrealismo / Abjeccionismo – Antologia seleccionada por Mário Cesariny Vasconcelos – 165 páginas – 
Edições Salamandra, 1992 – Av. Infante Santo, 21 – 2º Dtº – Lisboa 
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Abjeccionismo surgiu a partir da pergunta que, em dado momento, fez Pedro Oom ou 
Mário Cesariny: «Que pode fazer um homem desesperado, quando o ar é um vómito e 
nós seres abjectos?». 
António Maria Lisboa viria a ser o poeta-profeta, porventura o mais lúcido, do Surrealismo 
em Portugal. “A crítica é a forma da nossa permanência” – declara em Aviso a tempo por 
causa do tempo. “O Futuro é tão antigo como o passado. E ao caminharmos para o 
Futuro é o Passado que conquistamos!” – escreve em Certos Outros Sinais. O autor de 
Erro Próprio e Isso Ontem Único, viria a morrer cedo demais, tuberculoso em último grau, 
tal como Mário Sá-Carneiro, que se suicidou, recusando-se a beber “o mijo pátrio”. 
“O Sonho, o Amor, a Liberdade – tutelas da única real tradição viva que a Poesia 
encarna” – afirma Ernesto Sampaio. 
Em Portugal, houve quem reconhecesse as limitações do neo-realismo. Muitos que 
começaram aí acabaram por optar pela via mais ampla e profunda do Surrealismo, como 
atitude ética e poética de revolta e transformação, enraizada no sonho e na imaginação 
sem fronteiras. 
Deixa-se de falar das “mil e uma noites de solidão e medo, a batata cozida do dia-a-dia, o 
muscular fim-de-semana”, para falar de “o amor continua muito alto, muito acima, muito 
fora da vida, muito raro e difícil: maravilhoso” – Alexandre O´Neill. Já na segunda década 
do nosso século, “a geração estava lúcida e a desordem nos poderosos” – diz Almada, 
que acrescenta: “As frases que hão-de salvar a humanidade já tinham sido todas 
escritas, só faltava uma coisa: salvar a humanidade”. 
“Em Portuguesa, no nosso século, dois gritos de Poesia se ouviram: Mário Sá-Carneiro e 
Amadeo de Souza-Cardoso. Poesia das letras e Poesia das cores. Grito do verso que é 
arte precoce, e grito das cores que é arte não precoce. Os dois modos de Poesia 
actuante em que o protagonista é o autor, e não ficção” – conclui o “Português – sem – 
Mestre”, que nunca gostou de quem não sabe desenhar-se. 
Em termos gráficos, o que ressalta na Antologia é o desenho linear de João Rodrigues, que 
retrata o diabo em tronco nu, à mesa do café, e ilustra a prepotência do juiz e sete cenas de 
uma história grega. Admiráveis os desenhos a tinta-da-china de delirantes cenários 
transfigurados de Cruzeiro Seixas, e os densos, informais e agressivos grafismos negros de 
António Areal. Surpreendentes as ocultações e fotomontagens de Alexandre O´Neill e os 
retratos imaginários de Pedro Oom. 
A Antologia inclui ainda uma colagem de Fernando de Azevedo, pintura onírica de António 
Quadros, um Cristo e outros bonecos de barro de Rosa Ramalha, pinturas, despinturas e 
objectos de Vespeira, Cesariny e Mário Henrique Leiria, e seis pontos de vista fotográficos de 
José Leonel Rodrigues, além de poemas e textos de António Porto-Além, Carlos Eurico da 
Costa, Fernando Alves dos Santos, Francisco Aranda, Irene Lisboa, José Sbag, Luís Veiga 
Leitão, Manuel de Castro, Mário Henrique Leiria e Natália Correia. 
Curiosamente, Mário Cesariny, o maior poeta surrealista português, não inclui um único 
poema seu nesta Antologia da sua responsabilidade. Prefere mostrar imagens de três 
despinturas informais, acasos objectivados e um “objecto de funcionamento real”. 
Acontece que o que o poeta mostra em imagem é tão pertinente e significativo como o 
que não mostra em verso. 
Trinta anos depois, além dele próprio, Cesariny, e os que menciona na dedicatória, faltam 
alguns poetas e pintores surrealistas, como António Dacosta, Arpad Szenes, Vieira da 
Silva, Carlos Calvet, Raúl Perez, Mário Botas, Herberto Hélder, António Barahona, 
Henrique Risques Pereira, Moniz Pereira, António Pedro, Cândido Costa Pinto, Isabel 
Meyrelles, Lud e poucos mais. 
Mas não devemos esquecer que esta nova edição da Antologia pretende manter-se fiel 
ao seu “propósito inicial”. 
 
Ilustrações:  
 - Desenho de Cruzeiro Seixas Os braços sobre a areia, poema de Mário Cesariny, 1950 
 - Desenho de João Rodrigues, 1958 
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“Lurdes Castro. O encantamento das coisas simples”. Lisboa: Diário de Notícias / 
Artes / “Olhos de ver” (12-07-92)  

 
Versão do livro Dádá-Zen / Pintura-Escrita (pp. 44-46) 
 
Lourdes Castro nasceu em 1930, no Funchal, Ilha da Madeira, aonde regressou em 
1983, após ter vivido 25 anos em Paris. 
Desde o início dos anos 60, Lourdes Castro tornou-se conhecida como autora de uma 
arte objectual, que são caixas ou acumulações de objectos pintados em alumínio, 
sombras projectadas ou silhuetas de figuras humanas, bordadas em lençóis ou 
recortadas em plexiglas, numa íntima relação com a poética do efémero de cenas 
simples do quotidiano, na origem do teatro de sombras, que viria a realizar, a partir de 
1973. 
Há muito tempo, desde 1979-80, que Lourdes Castro não expunha em Portugal. 
Surpreendentemente reaparece em 1992, na Galeria 111, Campo Grande, Lisboa, com 
um notável conjunto de pequenas e fascinantes obras inéditas, quase todas datadas de 
1965. Reaparece com a sua original simplicidade, a que associa a pureza, o 
encantamento e a alegria quase infantil de uma imagética que não só se insere no 
quotidiano como o transcende, através da poética do maravilhoso. 
A originalidade de Lourdes Castro consiste em se manter fiel à coerência da sua proposta 
estética, indiferente às modas ditadas pelo mercado internacional, que tanto baralharam 
os conceitos de modernismo e pós-modernismo nos precipitados e confusos anos 
oitenta, criando uma exagerada situação acrítica e um «vazio ideológico», que os anos 
noventa tentaram reformular e reajustar numa perspectiva mais correcta. 
Lourdes Castro é um exemplo claro do pertinente significado histórico dos anos sessenta, 
cuja consciencialização importa reactualizar. 
Se no recorte de silhuetas de cor lisa, em material transparente, se revela a evidente 
influência de Matisse, nestas suas pequenas colagens da mesma época acentua-se o 
pendor lírico que a reaproxima do mundo encantatório da infância. 
O prazer do olhar 
 
Quando Lourdes Castro desenha um gato, criando um novo vocábulo que serve de título 
Chatchocolatplati, a partir da junção de “chat” (gato) +”chocolat” (chocolate) +”plati” 
(platina), poder-se-á evocar a ingenuidade lírica de Mily Possoz, associada à nitidez 
matisseana da forma e da cor, acrescida de uma escrita ornamental, de sensibilidade 
feminina. Quando desenha um coelho ou um automóvel rebatido, a artista parodia a 
influência Kitsch da banda desenhada e do design. 
Quando se auto-retrata, em Auto-chocolat, ou retrata René Bértholo, em Renéchocolat, 
de novo a simplicidade matisseana da linha e da cor lisa, em plexiglas, se associa à 
palavra chocolate, como elemento encantatório de uma memória sensorial, que remonta 
à infância. 
Na sequência «Sombras e chocolates», sobressai o fascínio de uma imagética pessoal, 
que recorre à colagem de pratas multicolores de chocolate, onde se estampam figurinhas 
de gatos, coelhos, passarinhos, o Pai Natal, a Branca de Neve e os Sete Anões. 
Gosto da simplicidade e do grau de pureza juvenil com que Lourdes Castro concebe os 
seus objectos que, eventualmente, são imagens, cuidadosa e delicadamente expostas 
como quadros, com moldura e tudo; objectos lúdicos, recreativos e simbólicos, que 
promovem o prazer de olhar. 
O prazer de olhar a cor e o brilho da prata de chocolate. A gula do olhar associa-se ao 
que apetece comer com os olhos e também com a boca.  
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“Come chocolates pequena;  
Come chocolates! 
Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. 
Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. 
Come, pequena suja, come! 
Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes! 
Mas eu penso e, ao tirar o papel de prata, que é de folhas de estanho, 
deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida” – Fernando Pessoa Tabacaria, 1920 
(fragmento). 
“A simplicidade não é um fim em arte, mas chega-se à simplicidade a despeito de si 
próprio, aproximando-se do sentido real das coisas. A simplicidade é a própria essência 
da complexidade e cada um tem que ser alimentado por essa essência de modo a 
compreender-lhe o valor. 
Não são as coisas que são difíceis de fazer, mas colocar-se em posição de as fazer “– 
diz a artista 
“Quando não somos mais crianças, já estamos mortos “– C. Brancusi. 
 
 
A Poética do Maravilhoso 
 
A Poética do Maravilhoso começa na infância, quando o cheiro a novo não se confunde 
com o cheiro a mofo, quando se olha fascinado uma caixa de lápis de cor, quando se 
acredita na verdade dos sentidos, quando uma bola redonda quer dizer felicidade, como 
o seio materno, o sol, a lua e tudo o que é bom e redondo na vida. 
A Poética do Maravilhoso começa quando, à noite, queremos fixar a cintilação das 
estrelas, quando olhamos o movimento obsessivo da onda do mar, quando tentamos 
desvendar o sentido enigmático da floresta, quando sonhamos e ficamos enredados no 
labirinto das nossas próprias sensações. 
De Henri Rousseau a Miró, Klee e Kandinsky, além de Matisse e Chagall, são poucos os 
artistas que se reaproximam da pureza da infância. 
Pela via da simplicidade e da sensibilidade, Lourdes Castro redescobre o sentido lúdico e 
sensorial de uma fascinante imagética pessoal. 
 
Ilustração: 
Lourdes Castro: Chatchocolatplati, 1965; técnica mista s/ plexiglas; 81x61cm 
 
 
“As sombras e os objectos de Lourdes Castro”. Lisboa: Diário de Notícias / Artes / 
“Olhos de ver” (02-08-92) 

 
Versão Dádá-Zen / Pintura-Escrita (pp.47-51)  
 
Cada um é inseparável da sua própria sombra, a sombra que projecta no chão, na 
parede, não importa onde; a sombra que nos acompanha para todo o lado. Quem é que 
resiste à tentação lúdica de desenhar o contorno da sua própria sombra? 
O que me parece uma audácia é recortá-la em papel para depois a enrolar ou dobrar, e 
metê-la na algibeira. 
A diferença entre a sombra e o objecto que a projecta, consiste em verificar que a sombra 
não tem peso, nem corpo, dir-se-ia que é imaterial e de natureza errante. 
Trabalhar com sombras é compreender a imaterialidade dessa imagem fugidia e a 
necessidade de a objectualizar em algo de concreto e definitivo, que se pode tocar com 
os dedos já que a visão é ilusória e incompleta. Tocar com os dedos para se perceber 
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melhor o que os olhos vêem. Mas a sombra é intocável. Um cego identifica-a pela 
diferença de temperatura. À sombra está mais fresco do que ao sol. 
Uma notável exposição antológica de Lourdes Castro, em Lisboa, na Fundação 
Gulbenkian, proporcionou-nos, em 1992, a visão do trajecto coerente de uma obra muito 
pessoal, centrada na sombra, desenhada, bordada, pintada, recortada e objectualizada 
em diversos suportes. 
A excelente montagem da exposição criou um espaço intimista e fascinante, propício à 
contemplação serena da luz-sombra, que é o elemento primordial desta arte. 
Imaterializar o volume, reduzindo-o à imagem bidimensional da sua própria sombra, e 
materializar a sombra, recortando-a em papel, tela ou plexiglas, é a proposta estética de 
Lourdes Castro. 
 
«Todo o corpo opaco é envolvido e revestido na sua superfície, de sombra e de luz» – 
Leonardo da Vinci 
 
«Para Leonardo da Vinci, a sombra era o meio de expressão privilegiado do mistério 
universal» – André Malraux 
 
«A sombra é uma cor como a luz, mas é menos brilhante; luz e sombra são apenas uma 
relação de dois tons» – Cézanne 
 
«Onde há muita luz, há muita sombra» – Goethe 
A Poética do Efémero 
 
As suas primeiras caixas e acumulações de objectos, datadas de 1961-63, aproximam 
Lourdes Castro dos Nouveaux Realistes franceses, tão defendidos, na época, pelo crítico 
Pierre Restany, que prefaciou duas exposições da artista portuguesa, em 1965-66. 
«Eu colo tudo o que é para deitar fora, todas as tralhas que já não servem para nada» – 
declarou Lourdes Castro, em 1961. «Coloco-as umas ao lado das outras, empilhadas» 
(…) «pinto tudo de alumínio». 
O fascínio pelas virtualidades plásticas dos objectos simples do quotidiano leva-a reunir 
canivetes, pentes, botões, caricas, contas de colares, mostruários, cafeteiras, coadores, 
em caixas ou gavetas, formando relevos, uniformemente pintados de alumínio prateado, 
dourado, azul, negro ou verde. 
É o mistério das caixas abertas, que mostram tudo o que contêm, «pondo Uma ordem 
agradável em todos os objectos e que serve de repouso para a vista» – Philippe de 
Champaigne. 
Há aí uma razão oculta, sem lógica aparente, no modo como os elementos se 
aglomeram, inertes, recuperados e deslocados da sua função habitual. Estes relevos 
monocromáticos estão mais próximos do espírito Zen dos monocromos de Yves Klein, e 
do carácter lúdico, meticuloso e mágico dos armários negros da americana Louise 
Nevelson, do que das acumulações de elementos repetitivos de Arman, porventura o 
nouveau-réaliste francês mais próximo da Pop-Arte. 
Na passagem da opaca acumulação de objectos monocromaticamente banhados de 
tinta, à transparente revelação das sombras projectadas pelos objectos, estas adquirem 
autonomia gráfica na construção de uma linguagem que incide sobre a Poética do 
Efémero. 
Em Paris, Lourdes Castro criou a revista KWY, entre Maio de 1958 e o Inverno de 1963, 
com René Bértholo, Costa Pinheiro, Gonçalo Duarte, José Escada, João Vieira, o alemão 
Jan Voss e o húngaro Christo. Era, essencialmente, uma revista de artistas, que divulgou 
originais de Vieira da Silva, Arpad Szènes, Saura, Millares, Corneille, Klein, Tinguely, 
Alechinsky, Soto e outros artistas de vanguarda. É a época entusiástica das serigrafias 
impressas à mão, iniciando-se o gosto por múltiplos, como postais, poemas ilustrados, 
álbuns e capas de discos. A revista KWY foi quase inteiramente impressa à mão em 
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serigrafia. Publicaram-se 12 números, de 300 exemplares cada tiragem, hoje 
completamente esgotados. 
«Fiz serigrafia sobre papel, plexiglas e pano. foi com a serigrafia que vieram à luz as 
minhas primeiras sombras» – disse Lourdes Castro. «Fazia colagens com objectos e 
querendo realizar obras impressas, coloquei esses mesmos objectos sobre a seda pré-
sensibilizada. Obtive assim verdadeiras sombras projectadas». 
 
 
A sombra é tudo e nada 
 
«Dizia plínio que os gregos começaram por delimitar, com um traço, o contorno da 
sombra humana projectada, – e que esse foi o primeiro método da sua pintura. seria ou 
não – a verdade é que lourdes castro, que nunca leu o citado autor, faz exactamente o 
mesmo, nisso inventando» – escreveu José-Augusto França, aquando das suas 
exposições individuais, em Lisboa, na Galeria Divulgação, em 1964, e em Munique, em 
1966. «O desenho dos contornos da sombra recorda o objecto e diz que ele já lá não 
está: é sua memória e sua negação (…) a ausência da coisa funciona 
fantomaticamente». 
Ao reduzir qualquer volume ao seu contorno linear, nenhum monumento, por muito 
grandioso que seja, escapa à proposta estética de Lourdes Castro. Ao traçar o contorno 
da Vénus de Milo, da Odalisca de Ingres, e ao recortar a silhueta da Gioconda de 
Leonardo, de Notre Dame e de outros monumentos e obras de arte, a artista portuguesa 
assume, em 1964-65, uma atitude conceptual, situada entre as embalagens de Christo e 
os ready-made de Marcel Duchamp. Curiosamente, as suas malas e sacos 
transparentes, cheios de sombras, recortadas em plexiglas, evocam a mala do vidro 
partido La Mariée Mise à Nu, de Marcel Duchamp.  
Ao desmaterializar o corpo do objecto, na imagem fantasmática que projecta,  
Lourdes Castro apropria-se dessa sombra e recorta-a em plexiglas, material duro e 
transparente, que permite fazer sobreposições de cores lisas e translúcidas. 
Em placas de plexiglas, sobrepostas, a artista cria uma sucessão de planos paralelos, 
demarcados pela cor e a transparência do suporte, que poderá também tornar-se fosco e 
opaco. No decalque da diferenciação de planos sucessivos, a linha de contorno de 
formas sobrepostas é sinuosa e labiríntica. A pureza gráfica dessa linha é evidente nos 
desenhos a lápis sobre papel, de 1976-77. 
A placa transparente de plexiglas fixa para sempre a sombra momentânea de alguém 
que passa, e fixa não como uma fotografia, mas como um recorte que, por seu turno, 
projecta a sua sombra colorida na superfície nua da parede, promovendo uma nova 
iconografia do olhar. 
«Uma sombra tem para mim mais significado do que simplesmente o objecto descrito. é 
uma maneira de contemplar as pessoas e as coisas à minha volta» – diz a artista, para 
quem a arte é o seu ritual do dia a dia, numa relação directa com as sombras dos 
objectos que a rodeiam; sombras e objectos de eleição afectiva, que desencadeiam 
ritmos como os da escrita espacial, ritmos naturais e simples como o de uma planta que 
cresce e floresce. 
«Gosto de plantas, sempre vivi com elas, cuidei delas e vi-as crescer» – declarou 
Lourdes Castro em 1973. 
No registo do seu diário íntimo de sombras, tudo acontece naturalmente, sem esforço, 
nem pressa, como quem respira. “O tempo passa como a sombra”, legenda de um 
relógio de sol, transcrita num dos seus Álbuns de Família. Para ela, a sombra é tudo e 
nada, cheio e vazio, forma e fundo. Ela pinta o vazio como Braque pinta o espaço 
intervalar entre os objectos. 
«nos desenhos “sombras à volta de um centro”, 1980 – que são mandalas, projecções de 
jarras com flores que ela sempre arranjou e compôs com desconcertante arte – escreve 



  ANEXO II – SELECÇÃO DE TEXTOS DA BIBLIOGRAFIA ACTIVA 
 

 

142  | 

Manuel Zimbro – «o vazio central não só suporta a irradiação das sombras que o 
rodeiam, como realmente suporta essas sombras; é ele a base da jarra que as contém».         
Com a colaboração de Manuel Zimbro, desde 1972-73, as sombras em movimento são 
projectadas num ecrã, reconstituindo cenas simples do quotidiano, num teatro, onde a 
impalpável imagem efémera volta a deslumbrar-nos como tudo o que é ilusório e errante. 
O teatro de sombras chinesas não está longe desta forma de encantamento que, em 
Lourdes Castro, atinge a extrema depuração da imagem crepuscular, liberta da narrativa. 
 
Ilustrações:  
 
 - Lourdes Castro: Caixa de alumínio com caixa de aguarelas, 1963 
 - Sombras projectadas de Lourdes Castro e René Bértholo, 1964 
 - Lourdes Castro: Sombra projectada de Claudine Bury, 1964 
 - Lourdes Castro: «Sombras à volta de um centro», 1980 
 
 

“Surrealismo, Surrealizações na VII Bienal de Cerveira”. Lisboa: Diário de Notícias / 
Artes / “Olhos de ver” (30-08-92) 

 
 

Em bienais anteriores, o crítico e professor Joaquim Matos Chaves organizou e prefaciou 
exposições antológicas de Fernando Lanhas e Santa Rita-Pintor, dois pioneiros de duas 
vertentes artísticas antagónicas: o abstraccionismo geométrico, de descendência 
clássica, e o dadaísmo pré-surrealista de descendência romântica. Duas vertentes 
antagónicas que, por vezes, convergem: no caso de Lanhas, o rigor da extrema 
depuração das formas em tons cinzas e ocres da matéria seca e mineral, abeira-se de 
uma ascese espiritual, de ressonância cósmica; no caso de Santa Rita, o expressionismo 
visionário e fantasmagórico de Orfeu nos Infernos é tanto mais inquietante quanto mais 
absorve valores informais e irracionais, bem como valores cubo-futuristas, de tensas 
linhas curvas e interpenetrações de planos geométricos, na imagética fragmentada da 
sua célebre, provocante e desfigurada Cabeça de Violinista, a que não é alheio um certo 
humor dádá. 
Integrada na VII Bienal de Cerveira, a exposição Surrealismo, surrealizações, no Solar 
dos Castros, organizada por Joaquim Matos Chaves, pertinentemente evoca essa 
personalidade lendária, que foi Santa Rita-Pintor, o “adivinhão latino” que, como um 
cometa, deixou o rasto luminoso de uma obra que destruiu ou mandou destruir, à hora da 
morte, em 1918. Aquele que se considerava «o único futurista português», o tradutor e 
divulgador dos Manifestos de Marinetti, foi, na minha opinião, um precursor mítico da arte 
de atitude ou comportamento, como o foi também Almada Negreiros, seu contemporâneo 
de geração, um e outro mais dadaístas que futuristas, porventura mais próximos do 
francês Picabia que do italiano Marinetti. 
Ao chamar a atenção para obras que antecederam o movimento surrealista em Portugal, 
como a pintura Orfeu nos Infernos, de Santa Rita-Pintor e outras assinadas por Alvarez e 
Júlio, o crítico não dispensa essas referências históricas, a que poderia ter acrescentado 
as pinturas-colagens protodadaístas, de 1915-17, de Amadeo de Souza-Cardoso, e o 
expressionismo lírico das últimas telas, de Mário Eloy, para que não se diga que o 
surrealismo aconteceu entre nós tardiamente, embora só a partir dos anos 40 tenha 
adquirido consciência de grupo ou de “antigrupo”, de intervenção ética e poética, 
necessariamente polémica, porque libertadora e libertária, num momento em que a 
contestação era censurada e interdita por um asfixiante regime político. 
O espírito surrealista 
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O Primeiro Manifesto Surrealista de André Breton data de 1924. Mão é possível falar de 
Surrealismo sem referir a «costela dádá» que o originou. No plano internacional, 
«bastantes nomes que do dadaísmo participaram, integrarão, alguns anos depois, o 
movimento surrealista», escreve Joaquim Matos Chaves, acrescentando: «Sem ser o 
único, o Surrealismo é, quiçá, o movimento mais agressivo, explosivo, contra a ditadura 
da razão, contra o logocentrismo da cultura ocidental, contra o racionalismo. (…) Obras e 
movimentos anteriores procuraram subtrair-se aos ditames da razão; dádá perseguiu o 
grau zero; o surrealismo contribuiu decisivamente para a libertação do animal racional. 
(…) O surrealismo quer-se um modo de conhecimento, de um homem outro e de uma 
arte que lhe corresponda. (…) Em plena instabilidade, em contradição, em polémica, em 
provocação». 
Assim se foram revelando a escrita automática, o cadavre-exquis, as sinaléticas de cariz 
onírico e pulsional, o object trouvé, o acaso objectivo, a colagem, a frottage, o método 
paranóico-crítico e outras técnicas capazes «de despoletar uma corrente electrizante que 
atingisse o homem até à sua mais oculta célula». A relação de fruição entre a obra e o 
seu utente «é mais do domínio da revelação» e do êxtase, de natureza mágica. O 
significado plural e o sentido multidireccional de uma obra surrealista não permitem fixá-la 
numa única interpretação mas, pelo contrário, desafiam a nossa própria capacidade de 
percepção a prosseguir na senda inesgotável do sonho e da imaginação criativa, sem 
limites. 
 
 
O Surrealismo em Portugal 
 
O surrealismo português ou o Surrealismo em português ou o Surrealismo em Portugal é 
sempre uma forma deficiente de definir um movimento que não é português, nem 
francês, nem indiano; em termos de imagem plástica, é um movimento intraduzível em 
qualquer língua, porque contém a vocação de inventar uma linguagem universal, que 
abrange e supera todas as línguas. O Surrealismo acontece não importa onde e quando 
menos se espera, pelo que não local próprio, nem horas certas. 
O atraso com que se chega ao Surrealismo não tem sentido senão para os que o 
observam de fora. Quem nasce e vive dentro dele, está sempre a tempo de se 
reconhecer nele. O Surrealismo é um nome que se inventou para definir um conjunto de 
experiências oníricas, desde Jerónimo Bosch aos nossos dias, desde a mais remota 
Antiguidade até à mais exaltante e provocante Modernidade. O Surrealismo é a bússola e 
a rosa-dos-ventos dos múltiplos contrários aos do saber academizante e instituído. Cito, 
de memória: «Olho em todas as direcções / A minha cabeça parece um girassol» – 
(Fernando Pessoa). 
O crítico Joaquim Matos Chaves diz que «o Surrealismo em Portugal é um caso dos anos 
40», embora reconheça os seus antecedentes, como foi Santa Rita-Pintor, e como terá 
sido, também nos anos dez, a poesia de Mário de Sá Carneiro e, já no final dos anos 30, 
a pintura de António Dacosta e António Pedro, que expuseram juntos, em 1940, em 
oposição e à margem da exposição fascizante do Mundo Português, organizada por 
António Ferro, para ilustrar a ideologia do regime de Salazar. 
Se é um facto que o Surrealismo em Portugal desenvolveu uma pertinente acção 
interventiva nos anos 40, também é verdade que essa chama libertadora e libertária 
nunca se extinguiu nos melhores casos, prevalecendo até hoje nas obras de Cesariny, 
Cruzeiro Seixas, Fernando de Azevedo, Vespeira, Carlos Calvet e outros artistas mais 
jovens como Raul Perez e Mário Botas, revelados nas duas últimas décadas, que não 
são apenas «naturais prolongamentos» ou «surrealizações», como lhe chama o crítico, 
mas o assumir intransigente de imagéticas muito pessoais. São, efectivamente, «casos 
isolados». 
Em todos eles ressalta a criação de linguagens individuais, quer numa perspectiva teatral 
e cenográfica, na representação de monstros, corpos metamorfoseados, objectos e 
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paisagens oníricas (António Pedro, António Dacosta, Cruzeiro Seixas, Cândido da Costa 
Pinto e António Areal), quer abordando o automatismo psíquico de matérias informais e 
orgânicas (Cesariny), o erotismo (Vespeira), o biomorfismo (Paula Rego), a 
decalcomania, a ocultação e a livre associação de imagens (Fernando de Azevedo), a 
pintura metafísica (Carlos Calvet, Mário Américo e Raul Perez), o delírio egocentrista e 
perverso da minuciosa ilustração de situações absurdas (Mário Botas), a transfiguração 
(Gonçalo Duarte), e a poética do maravilhoso (os desenhos estilizados e orientalizantes 
de moiras encantadas de Amadeo de Souza – Cardoso, e o ingenuismo lírico de Sara 
Afonso e Leonor Praça, que não figuram na exposição, e ainda Júlio, Alvarez, António 
Quadros, na fase inicial, Eurico, Dante Júlio, René Bértholo, Lima de Freitas, 
acrescentando o crítico artistas mais jovens como Emília Nadal, Carlos Carreiro e 
Armanda Passos. 
É muito vasta a lista de artistas que Joaquim Matos Chaves considera no âmbito das 
surrealizações, incluindo alguns apanhados de surpresa. 
Na minha opinião, penso que o crítico cometeu um erro metodológico, ao denominar 
surrealizações tudo o que é feito antes e depois do «surrealismo histórico dos anos 40». 
O mesmo erro cometem muitos historiadores, que definem o movimento surrealista 
internacional como um acontecimento datado entre as duas guerras mundiais. Nós 
sabemos que o Surrealismo não se cinge a essa visão limitativa de quem o quer arruma 
na prateleira da «cultura asfixiante». Como forma de pensamento e de expressão, o 
Surrealismo deixa marcas profundas no conhecimento humano, que transcendem todas 
as épocas. «O estado de espírito surrealista, melhor seria dizer, o comportamento 
surrealista, é eterno» (Maurice Nadeau, 1944), pelo que renasce todos os dias e nunca 
morre. Quem é surrealista não pode nunca deixar de o ser. Quem foi surrealista em 
determinado momento e deixou de o ser no momento seguinte, é porque nunca chegou a 
ser de facto, é porque se enganou, julgando que o Surrealismo é uma moda e não um 
modo implicado no aprofundamento e transformação da própria vida. O Surrealismo 
ocupa-se de mitos profundos, enquanto a moda se ocupa apenas de mitos efémeros. 
A exposição, organizada por Joaquim Matos Chaves, tem a vantagem de mostrar, em 
Cerveira, obras representativas do Surrealismo em Portugal, a maioria delas 
emprestadas pelo Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian e por colecções 
particulares. Entre essas obras, destaca-se um cadavre-exquis, de 1948 que é a primeira 
pintura do mundo executada com esta técnica, sobre uma tela de grandes dimensões 
(150x180 cm), por Fernando de Azevedo, António Domingues, Moniz Pereira, Vespeira e 
António Pedro. 
A exposição mostra predominantemente surrealistas figurativos e neo-figurativos 
(assinale-se uma única pintura gestual abstracta de Fernando Lemos e outra 
abstractizante de Cesariny), quando se sabe (André Breton sabia) que o automatismo 
psíquico puro deu também origem ao surrealismo abstracto, que abrange a abstracção 
lírica de Vieira da Silva, Arpad Szenes, Fernando de Azevedo, d’ Assumpção e Vespeira, 
e a pintura gestual de signos de Masson, Michaux, Degottex e as últimas telas de Miró, 
que atingem a extrema depuração Zen. O Satori ou o estado supremo da iluminação 
espiritual Zen encontra inevitáveis afinidades com o ponto do espírito surrealista, onde o 
sonho e a realidade se fundem numa só imagem. 
Como movimento transgressor, subversivo, provocatório e instaurador de uma nova 
consciência ética e poética da liberdade interior do homem, o Surrealismo não só 
desbloqueia o instinto de desejos recalcados, como revela a apreensão imediata e total 
da vida. 
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“Homenagem a André Breton. O Automatismo Psíquico surrealista”. Lisboa: Diário 
de Notícias / Artes / “Olhos de ver” (6-09-92) 

 

Alvo de exposições comemorativas, em Paris e Madrid, em 1991, e de múltiplas 
homenagens oficiais, contrárias ao gosto do poeta, que sempre se manifestou rebelde a 
tudo o que é “oficioso” ou instituído pela “cultura dita bem pensante” e academizante, 
André Breton merece uma homenagem mais adequada à sua personalidade, promovida 
por poetas e artistas surrealistas actuais, cujas obras não abdicam da referência 
fundamental, que é o pertinente pensamento lúcido do autor dos Manifestos do 
Surrealismo, para quem «a beleza é convulsiva ou não é beleza» 
Nessa perspectiva, o Grupo Surrealista de Madrid convidou-me a responder à seguinte 
pergunta: 
«Que devo eu, pessoalmente a André Breton? Ou, por palavras minhas: que influência 
exerceu André Breton na minha obra escrita ou plástica?» 
Em plena adolescência, li os seus manifestos e, imediatamente senti a importância da 
clarividência, quase profética, desse documento, ao ponto de me afirmar surrealista, 
desde 1949. Contava eu, então, 17 anos de idade, e admirava a pintura de Henri 
Rousseau, De Chirico, Tanguy, Ernst e Miró e a poesia de Mário de Sá-Carneiro, 
Rimbaud, Lautréamont, António Maria Lisboa e Mário Cesariny. 
Em 1950-51, escrevi e ilustrei Narrativas de Sonhos, Textos Automáticos e Poemas, 
compilados em quatro cadernos manuscritos, «que em qualquer país menos agrícola 
teriam visto a publicação», como disse Mário Cesariny, num prefácio a uma exposição 
minha, em 1970, pelo que permaneceram quase totalmente inéditos, durante mais de 40 
anos, até que, em 1991, os perdi. Recuperados através de fotografias, fotocópias, 
diapositivos e gravações, acabariam por ser publicados em 1996, numa edição Prates. 
São palavras, desenhos, colagens e guaches, que se fundem num só acto de expressão. 
Já aí se manifesta o automatismo psíquico puro, que nunca deixei de praticar. 
Nos anos 50, realizei numerosos desenhos, colagens e pinturas, que revelam símbolos 
ambivalentes da ansiosa descoberta adolescente do amor e do erotismo. 
Através do improviso, as minhas figuras foram dando lugar a simples sinais gráficos, ágeis 
caligrafias abstractas, executadas fora de qualquer motricidade imposta do exterior, ou seja, 
uma pintura de sinais, derivada do gestualismo, tão depurada quanto possível. A execução 
gestual, rápida, confronta-se com formas arquetípicas do inconsciente colectivo, tão 
defendido por Jung, que demonstrou haver uma grande conformidade entre os gestos das 
nossas mãos e o próprio estado de espírito. Pelo seu lado, André Breton declarou uma vez 
que a finalidade do Surrealismo é a reabilitação de todas as capacidades psíquicas. 
O “voo onírico”, os dados imediatos do inconsciente e a intervenção do acaso foram 
explorados por mim, quer nos desenhos, colagens e pinturas neofigurativas, quer nas 
“despinturas”, “descolagens” e “desdobragens” abstractas, tendo em vista o culto da 
surpresa, o sentido do maravilhoso e a crença surrealista na inocência primordial, oposta 
ao complexo de culpa.  
Banida “a infame ideia cristã do pecado”, que, segundo Breton, é incompatível com a sua 
noção de dignidade humana, o poeta exalta o amor único e total, que recupera o sentido 
do maravilhoso e a inocência primordial. 
As “despinturas” e as “descolagens” dos anos sessenta precederam as desdobragens, 
que realizei desde 1976 a 1986. Chamo a atenção para a importância do prefixo des, no 
desenvolvimento da minha obra. Segundo Zen, é pela negação do sinal que se cria um 
novo sinal. Assim, ao “despintar”, que consiste em tirar a cor, ao descolar, que consiste 
em retirar o que foi colado, e ao desdobrar, que consiste em ver o que fica, segundo um 
processo psicologicamente análogo ao da decalcomania, é o suporte que é redescoberto 
na sua nudez original como campo residual de intervenção de uma “escrita/desescrita”, 
aproveitando os dados do acaso. 
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Dádá-Zen 
 
Ao aprofundar o automatismo psíquico, através do gestualismo e da caligrafia 
espontânea, que pratico como um ritual, aproximei-me do espírito Zen de uma arte 
directa, sem correcção, nem retoque, que, quanto a mim, encontra afinidades com a 
atitude vitalista Dádá. 
Creio que o Surrealismo me ajudou a assumir poeticamente a ingenuidade e a pureza da 
memória orgânica e afectiva dos primeiros momentos da infância, na passagem do 
espaço táctil, a duas dimensões, do regaço materno, à descoberta do espaço em 
profundidade, através do movimento do corpo. 
Para penetrar na essência de uma realidade subjectiva tão fundamental como  
o “voo onírico”, é preciso que, sem ideias prévias, nos aproximemos, tanto quanto 
possível, da experiência vivida. Não se trata de decifrar, aplicar códigos friamente, mas 
entender, conjugar vivências. Por isso me parece que a explicitação da temporalidade é 
uma das tentativas modernas mais necessárias para a compreensão da pintura; é ela 
que provoca ressonância humana, o verdadeiro entendimento, a sábia ingenuidade. 
Inteiramente interessado no Surrealismo, que nunca reneguei, sublinhei uma frase de 
Tristan Tzara, escrita e publicada em 1947, que diz o seguinte: «a liberdade de 
representar edenicamente o mundo está reservada àqueles cuja infância cresceu sem 
perder a sua pureza primordial». No mesmo texto de Tzara, tinha sublinhado também: 
«aqueles que falam da ingenuidade de rousseau julgam talvez resolver com uma simples 
palavra o que, no plano humano, é infinitamente complexo». 
O que a palavra ingenuidade refere da qualidade humana que, então, me surgiu comum 
a Henri Rousseau e Miró, dois pintores que Breton sempre admirou, fez com que me 
interessasse também por obras de Klee, Kandinsky, Masson, Michaux e Degottex, 
preocupando-me, de um modo especial, a função do elemento figura na linguagem 
pictórica. Já desde 1957 que compreendia que a figura pura tende a transformar-se em 
puro sinal gráfico, através do automatismo psíquico. 
Uma concepção demasiado limitada do automatismo psíquico puro, tem levado alguns 
críticos, literatos e muitos artistas a não compreender o Surrealismo fora do âmbito 
figurativo, quando André Breton encontrara já, desde 1955, a comprovação do 
automatismo psíquico numa pintura de signos, tão despojada e puramente abstracta 
como a de Jean Degottex. A alta estima que Breton tinha por Degottex e a meditação que 
eu próprio fiz sobre a pintura gestual levaram-me a elegê-lo como mestre. O meu 
encontro pessoal com ele, a partir de 1966, em Paris, intensificou a minha crença no 
surrealismo abstracto. Pela mesma razão, vim a prefaciar uma exposição de Henri 
Michaux, em Lisboa, em 1972. 
 
 
Automatismo 
 
«O que importa» – escrevia Breton – «é não apenas o efeito a conseguir, mas a 
qualidade, a pureza dos meios» utilizados. E, em 1962, insistia: «a pintura actual, 
denomine-se ela action-painting, pintura gestual, informal, etc., provém, antes de tudo, do 
automatismo, deriva da promoção do automatismo pelo surrealismo». 
Como tenho escrito e declarado em diversas ocasiões, desde o início dos anos sessenta 
que encontro relações de comportamento entre o dadaísmo e o budismo Zen. E não só 
eu como, antes de mim, Octávio Paz e André Breton. Breton tinha razão em insistir que a 
escrita automática é um dos meios mais seguros «para devolver à palavra a sua 
inocência e o seu poder criador original» – disse Octávio Paz, que acrescentou: «a 
escrita automática compara-se aos exercícios espirituais dos místicos e, sobretudo, ás 
práticas do budismo zen: trata-se de chegar a um estado paradoxal de passividade 
activa, onde o “eu penso” é substituído por um misterioso “pensa-se”. (…) negar o eu não 
é negar o ser». 
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Por seu turno, André Breton declarou, em 1962: «a escrita automática não poderia ser 
um fim em si mesma. quando muito, procura-se obtê-la tão pura quanto possível e, a 
partir daí, é fácil reconstruir e reproduzir a série de operações mentais que envolve. é 
ainda necessário conseguir que ela se torne o desenvolvimento mecânico dessas 
operações mentais. não se está longe do tiro-ao-arco e do tomar conta das vacas, na 
filosofia zen». 
Na concepção de Octávio Paz, a actividade poética surrealista volta a ser uma operação 
mágica que «se recusa a ver o mundo como um conjunto de coisas boas e más», «daí o 
seu anti cristianismo». «Do mesmo modo nega-se a ver a realidade como um aglomerado 
de coisas úteis e nocivas. daí o seu anti-capitalismo». «Tão pouco considera o mundo à 
maneira do homem de ciência, como um objecto desligado do espectador. não é possível 
ver o objecto em si: está sempre iluminado pelo olho que o mira, está sempre moldado 
pela mão que o acaricia». «o objecto subjectiviza-se». Ou, como diz o herói de Arnim: 
«tenho dificuldade em discernir o que vejo com os olhos da realidade do que vejo com os 
olhos da imaginação».  
Se o objecto se subjectiviza, o “eu” desagrega-se. 
«desde Arnim» – diz Breton «toda a história da poesia moderna é a das liberdades que 
os poetas têm tomado com a ideia do “eu sou”». 
Nerval escreveu: «eu sou o outro». Rimbaud: «eu é o outro». A ideia do duplo preocupa 
Kafka e Rilke. A mais de dois mil anos de distância, a poesia ocidental descobre algo que 
constitui a luz central do budismo: «o eu é uma ilusão». 
Os surrealistas, ao porem a sua actividade poética e pictórica ao serviço da investigação 
dos dados imediatos do inconsciente, mobilizando todas as capacidades psíquicas para 
entender o essencial da vida e do universo, levam-nos a crer que o homem, só 
ultrapassando as suas próprias limitações individuais, consegue ser mais, sendo menos. 
Mário Sá Carneiro: «eu não sou eu nem o outro/ sou qualquer coisa de intermédio/ pilar 
da ponte de tédio / que vai de mim para o outro». 
 
 
Ilustrações. 
 
- Eurico: Pintura-Escrita, 1988; acrílico e pastel de óleo s/ tela; 200x150cm. Prémio de 

Pintura «Almada Negreiros, atribuído em 1998, subsidiado pela Fundação Cultural 
Mapfre Vida 

- Eurico: «Caderno III», 1951; desenho automático; guache s/ papel. Ilustra o seguinte 
texto manuscrito: «irei ao ar / numa multiplicidade de trampolins / e prenderei / duma 
para sempre / a rir e a chorar / e a possuir num minuto a vida»     

- Eurico: Pintura ou Paisagem d´Alcool, 1951; óleo s/ tela; 75x50cm. O automatismo 
psíquico, assumido nesta obra e em muitos desenhos e textos automáticos da mesma 
época, está na origem da sua posterior pintura gestual, abstracta e caligráfica. 

- Eurico: Caligrafia, 1963; tinta-da-china 
- Eurico: Satori, 1979; tinta-da-china s/ papel; 70x100cm. Colecção José-Augusto 
  França, Museu Municipal de Tomar 
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“Arte Portuguesa nos anos 50 / Ruptura e isolamento cultural”. Lisboa: Diário de 
Notícias / Domingo / Artes (04-10-92) – (1) 
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“Arte Portuguesa nos anos 50 / Ruptura e isolamento cultural”. Lisboa: Diário de 
Notícias / Domingo / Artes (04-10-92) – (2) 

 
 

 

 
 
 
 
 



  ANEXO II – SELECÇÃO DE TEXTOS DA BIBLIOGRAFIA ACTIVA 
 

 

150  | 

“Arte Portuguesa nos anos 50 / Ruptura e isolamento cultural”. Lisboa: Diário de 
Notícias / Domingo / Artes (04-10-92) – (3) 
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“Arte Portuguesa nos anos 50 / Ruptura e isolamento cultural”. Lisboa: Diário de 
Notícias / Domingo / Artes (04-10-92) – (4) 
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Carta de Mário Cesariny a Eurico (Maio, 1992) 

 

Em Maio de 1992, pouco antes de dar início à Série “A Pirâmide”, em homenagem a 
Mário Cesariny” (pintura - colagem), Eurico foi surpreendido com a intervenção do poeta 
numa pintura sua, datada de 1966, que lhe oferecera em 1984.  
Conforme Mário Cesariny relata nas costas da obra, trata-se de um “quadro 
(inadvertidamente) exposto durante 22 anos a uma atmosfera de alta humidade e calor.  
Os fenómenos aí produzidos pelo enfolamento ou enrugar do papel colado em tela foram 
sublinhados ou estilizados e também nalguns casos deixados livres à obra” 
Por esta altura Eurico recebeu de Cesariny a seguinte carta: 
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Carta de Mário Cesariny a Eurico, 6 páginas (27-6-92) 
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1993 
 
Carta / Depoimento de Cruzeiro Seixas sobre a obra e a personalidade de Eurico 
Gonçalves 
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“A Arte Ecológica de Alberto Carneiro”. Lisboa: Diário de Notícias / Suplemento 
Cultura / Plásticas (25-02-93) / Dádá-Zen / Pintura-Escrita, Editora Quasi, Famalicão, 2005 

 
 
Versão Dádá-Zen / Pintura-Escrita, (pp. 56-58) 
 
A memória orgânica reporta-se ao registo de sensações corporais, acontecimentos 
interiores, desde a época pré-natal. Ao passar do meio líquido da barriga da mãe para o 
meio gasoso do mundo exterior, o recém-nascido, nesse seu primeiro contacto com o ar, 
berra, adquire a autonomia respiratória, gesticula instintivamente, é sensível ao frio e ao 
calor. A água tépida do banho prolonga a sensação de agradável bem-estar, que 
vivenciou, durante nove meses, no ventre materno. Sensação que se mantém no 
contacto com o seio da mãe, que desperta o instinto da sucção, aliado à necessidade 
vital de se alimentar. Através da boca, a criança apreende o mundo como uma realidade 
a chupar; chupa na mama da mãe, chucha nos dedos, leva à boca qualquer objecto que 
se lhe apresente fortuitamente; desenvolve a percepção táctil, gustativa, olfactiva, 
auditiva e visual; reage aos estímulos exteriores, como o odor do leite, o som, a cor e a 
textura dos objectos, a luz e a obscuridade. 
Ao passar da posição horizontal para a posição vertical, a criança passa do espaço táctil 
a duas dimensões do regaço materno ao conhecimento do espaço em profundidade, 
através do movimento do corpo. 
Evocações d’Água é o nome de uma instalação de 35 esculturas em madeira de buxo, de 
Alberto Carneiro, realizada na Galeria Pedro Oliveira, no Porto, em Fevereiro de 1993. 
Nascido e criado no meio rural, o escultor cedo descobriu a primordial relação do corpo 
com a natureza. 
 «A natureza sonha nos meus olhos desde a infância». «entre o meu corpo e a terra 
houve sempre uma identidade profunda» – escreveu o artista, em 1965. «Esta minha 
ligação às coisas da terra tem longas raízes no tempo e eu costumo dizer que, no mais 
íntimo de mim, lá onde a criação me diz exclusivamente respeito, e a consciência se 
forma para suscitar as minhas transformações, o meu trabalho é a psicanálise das 
minhas relações arquetípicas com a terra, o desvendar de mistérios que a ela me 
prendem – ela: a mãe, a origem primeira». 
A horizontalidade estável da terra-mãe, fertilizada pela água, conjuga-se com a 
verticalidade da árvore que, enraizada profundamente na terra húmida, absorve a seiva, 
cresce, ramifica-se no espaço-ar, em direcção à luz solar, floresce e dá os seus frutos. O 
corpo sonhador do poeta repousa na terra ou no regaço materno, flutua na água e, 
contrariando a lei da gravidade, paira no ar (voo onírico). À natureza o escultor vai buscar 
o material com que trabalha, designadamente a pedra roliça, alisada pela água e o vento, 
e a madeira, que talha directamente com a goiva, afeiçoando-se ao que o material 
transmite de fluente, na sua relação ancestral com a vida. São esculturas biomórficas, de 
ritmo sensual e contagiante, que foram troncos de árvores em “Uma floresta para os teus 
sonhos”, em 1970. De uma árvore centenária, desmembrada em múltiplos elementos 
filiformes, levemente sobrepostos na horizontal, em repouso, sobre o chão da galeria, ou 
encostados à parede, na vertical, em equilíbrio instável, numa alusão à memória 
arquetípica da água, o escultor concebe uma instalação, onde os elementos mutáveis, de 
ritmo ondulante, são susceptíveis de serem alterados com o menor sopro ou corrente de 
ar. O espectador sente-se bem neste espaço envolvente e sereno, extremamente 
sensível a qualquer interferência exterior.  
Na relação metafórica com o corpo e a natureza, «a arte é coisa mental» (Leonardo da 
Vinci). Ao trazer elementos da natureza (troncos de árvores, palha, canas, pedras) para o 
interior de uma galeria de arte, o escultor conceptualiza um processo de intervenção, que 
promove, no espectador, uma profunda meditação, no âmbito da pura sensorialidade do 
material e do que isso significa no plano estético, filosófico e poético. Trata-se de uma 
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obra aberta à percepção cósmica da vida, observada como um todo. «A vida é 
provavelmente redonda» – escreveu Van Gogh. Tudo o que é redondo apela a carícia. A 
forma arredondada e sensual concretiza-se na escultura depurada de Arp, Moore e 
Brancusi. O que num é ovo, noutro é buraco ou a configuração elementar do corpo 
humano. Trabalhar em redondo, segundo a lei do eterno retorno, é redescobrir as origens 
do movimento circular, que começa na relação sensorial e afectiva com o corpo da mãe e 
se prolonga na espiral da complexa teia ou labirinto dos múltiplos sentidos da vida. O “fio 
de Ariane” conduz-nos do interior para o exterior e do exterior para o interior, numa 
constante relação dialéctica entre o centro paralisante e o movimento contínuo, entre o 
finito e o infinito. Segundo a lei do eterno retorno, cada um volta a ser o que sempre foi, 
acrescido de um grau de vivência e de consciência, que torna inútil qualquer explicação. 
A mandala é uma representação arquetípica de verdades e conhecimentos universais 
que se manifestam no interior de cada um, cuja contemplação permite que se lhe 
revelem, no plano da consciência, coisas que ele próprio já sabia, mesmo sem saber que 
sabia. 
«A escultura é a minha experiência» – disse Alberto Carneiro, em 1975. «A escultura 
puxa-me para o seu centro, move-me em seu redor, criando sucessivos espaços de 
mutação, de tal modo que quando regresso ao ponto de partida este já não é o mesmo, 
transmudou-se nos tempos da fruição» – acrescentou em 1989. 
 
Ilustrações: 
 
 - Alberto Carneiro: Uma Floresta para os teus sonhos, 1970 (fragmento de instalação) 
 

 

“Almada Negreiros: o artista total”. Lisboa: Diário de Notícias / Suplemento Cultura 
/ Plásticas (8-04-93) 

 

José Sobral de Almada Negreiros nasceu ontem, há cem anos, no dia 7 de Abril de 1893, 
em São Tomé e Príncipe, e morreu em 1970, em Lisboa, com 77 anos de idade, 
deixando uma obra plástica e literária, que revela a clareza do pensamento visual e 
verbal do «português sem mestre», do artista total, que praticou diversas artes, de uma 
maneira globalizante, com pertinente coerência e inegável personalidade. 
Órfão de mãe aos 3 anos de idade, é internado dos 7 aos 17 anos, no Colégio dos 
Jesuítas de Acampo Lide, em Lisboa, onde estudou até 1910, data em que o colégio é 
encerrado pelo governo republicano. Frequenta o liceu de Coimbra, em 1911, e depois, 
até 1913,a Escola Internacional de Lisboa. Desde muito cedo, manifestou o seu gosto 
pela escrita e pelo desenho, que viria a desenvolver, como autodidacta, através de um 
estilo muito pessoal. 
Em 1913, com 20 anos, realiza a primeira exposição individual de caricaturas, já depois 
de ter participado, em 1912, na I Exposição dos Humoristas. O humor e o traço sintético 
das suas caricaturas merecem a atenção do poeta Fernando Pessoa, que reconheceu a 
“poli aptidão” do desenhador, que não é um mero habilidoso, mas um caso de talento. 
«Basta reparar que ao sorriso do seu lápis se liga o polimorfismo da sua arte» – escreveu 
o poeta. O polimorfismo da sua arte abrange o desenho, a pintura, o teatro, o bailado, o 
manifesto, a poesia, a narrativa e o ensaio. Sendo um artista total, não é possível 
referenciar a sua obra gráfica e plástica sem a relacionar com as suas outras formas de 
intervenção activa, que vão desde os manifestos e ultimatums da sua juventude às 
posteriores conferências, estudos e textos, da mais profunda meditação, reveladores de 
notável capacidade de síntese de intuições fulgurantes.  



  ANEXO II – SELECÇÃO DE TEXTOS DA BIBLIOGRAFIA ACTIVA 
 

 

162  | 

O humor, a irreverência, e a lucidez são traços dominantes nos seus textos de 
intervenção polémica. Almada foi o único pintor-poeta da geração do Orpheo que 
entendeu e admirou a poesia e a pintura dos modernistas, seus contemporâneos. Não 
devemos esquecer que, para Almada, “admirar” tinha um sentido muito elevado. Segundo 
as suas próprias palavras, «o admirador está em melhor momento que o admirado». 
Com os pintores Amadeo de Sousa-Cardoso e Santa – Rita, e os poetas Mário de Sá 
Carneiro e Fernando Pessoa, Almada pertenceu à geração lúcida dos pioneiros do 
modernismo em Portugal, nos audaciosos anos dez, que só viriam a ser reentendidos 
trinta anos depois, pelos surrealistas e abstraccionistas da terceira geração. 
O génio literário de Almada surpreende Pessoa, a quem dedica o poema Cena do ódio, 
em 1915, contra a atávica mentalidade burguesa da época. Com idêntica violência verbal 
e humor provocatório, data do mesmo ano o Manifesto Anti-Dantas, feroz ataque contra o 
eminente académico. A uma doentia e decadente sensibilidade “fin de siècle”, os poetas 
e pintores modernistas da 1ª geração opõem a vigorosa sensibilidade do novo século XX. 
Em 1916, aquando da exposição de Amadeo, em Lisboa, a mesma que escandalizara o 
público burguês do Porto, Almada Negreiros afirmou: «A pintura de Amadeo de Sousa-
Cardoso é a Primeira Descoberta em Portugal na Europa do século XX». Em 1917, 
vestido de fato-macaco, Almada leu o seu Ultimatum Futurista às Gerações Portuguesas 
do século XX, gritando: «É preciso criar a Pátria portuguesa do Século XX». Este 
Ultimatum encontra alguma afinidades com o Ultimatum de Álvaro de Campos, lido na 
mesma sessão do Teatro República, ambos publicados no número único da revista 
Portugal Futurista, cuja edição foi imediatamente apreendida pela polícia, nas vésperas 
da ditadura do Presidente-Rei Sidónio Pais. 
No mesmo ano, Almada, Amadeo e Santa-Rita Pintor, diante das tábuas Ecce Homo da 
Escola de Nuno Gonçalves, no Museu de Arte Antiga, firmaram o Pacto do Grande Frete 
da Poesia – Enquanto a Poesia não É – rapando à navalha o cabelo e as sobrancelhas e 
passeando assim o seu Protesto Mudo pelas ruas da capital. Depois do suicídio de Mário 
Sá Carneiro, em Paris, em 1916, e da morte de Amadeo e Santa-Rita, em 1918, Almada 
ficou «mais sozinho no mundo». Em 1922, vestido de smoking e com barrete de campino 
na cabeça, Almada leu o seu poema Histoire Du Portugal Par Coeur, escrito em Paris, 
«escrito em Francês porque foi assim que ensinei os Estrangeiros a Raça onde nasci». A 
Arte não vive sem a Pátria do Artista. «Aprendi isto eu para sempre no Estrangeiro »– 
viria a declarar, numa conferência em 1926. 
Preocupado com a inocência original, Almada escreve, em 1921, «A Invenção do Dia 
Claro», que é uma aprendizagem da simplicidade, numa linguagem directa, que evoca a 
de Alberto Caeiro: «Quando eu nasci, as frases que hão-de salvar a Humanidade já 
estavam todas escritas. Só faltava uma coisa – salvar a Humanidade»; «Entrei numa 
livraria. Pus-me a contar os livros que há por ler e os anos que terei de vida. Não 
chegam, não duro nem para metade da livraria. Deve haver certamente outras maneiras 
de se salvar uma pessoa, senão estou perdido»; «Nós somos do século d’ inventar outra 
vez as palavras que já foram inventadas»; «Mãe! Dá-me um cavalo! Eu já sou o galope!». 
Em 1936, o menino com olhos de gigante viria a fazer O Elogio da Ingenuidade. 
Enquanto a personalidade de Fernando Pessoa se desdobra nos heterónimos que criou, 
Almada resolve o problema da essência do «eu», ao redescobrir-se inteiro, na sábia 
ingenuidade, dizendo: «Entre mim e a vida não há mal entendidos». 
Já em 1924, Almada declarara: «o difícil não é chegar aos grandes, mas a si 
próprio!...Ser o próprio é uma arte onde existe toda a gente e em que raros assinaram a 
obra-prima». 
No desenho, o seu gosto pela nitidez das formas levou-o a apaixonar-se pelos gregos e a 
dizer, em 1926: «Os olhos são para ver e o que os olhos vêem só o desenho o sabe»; 
«Nunca gostei de quem não sabe desenhar-se»; E, em 1927, sintetizou assim o seu 
pensamento: «Duas épocas tem o desenho: a do instinto, da sinceridade primária, e a da 
harmonia, da impassibilidade construtiva ou clássica, naquele mesmo sentido em que 
Ingres definiu a obra clássica: a que não faz rir nem chorar». 
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Na obra gráfica e pictórica de Almada, a pureza das linhas, das formas e das cores 
associam-se ao desejo de ver claro, através da grande síntese do neo-classicismo e do 
modernismo pós-cubista. A sua figuração estilizada de Pierrots, Arlequins e outros 
personagens em pose teatral viria a assimilar valores da geometria e do cubismo 
sintético, nos auto-retratos, retratos e nas magistrais composições cenográficas de 
varinas, pescadores, acrobatas e emigrantes, dos Murais da Gare Marítima da Rocha do 
Conde de Óbidos, um retrato colectivo do povo português, pintado em 1946-48, 
quinhentos anos depois de Nuno Gonçalves. Estes murais actualizam um certo cubismo 
picassiano, de arabesco audacioso. Na estilização das figuras, na demarcação das zonas 
de luz e sombra, no recorte dos perfis, todas as possibilidades expressivas das linhas são 
exploradas; linhas estruturantes e envolventes, que enfatizam a teatralidade das figuras; 
ricas de implicações espaciais, as linhas comandam a composição e acentuam o 
construtivismo. 
Tal como Amadeo, também Almada compreendeu a vocação abstracta do cubismo.  
Em 1957, na I Exposição Gulbenkian, e no seu último grafismo «Começar», sulcado na 
parede do hall da sede da Fundação Gulbenkian, em 1968-69, o conteúdo conceptual 
prevalece nas suas composições abstractas-geométricas, que são demonstrações de 
teoremas, baseados na redescoberta da regra d’ ouro da harmonia e da divina proporção. 
A Ciência confirma o que a Arte intui.   
 
 
 
“Álvaro Lapa / Autenticidade e Originalidade”. Lisboa: Diário de Notícias / 
Suplemento Cultura / Plásticas (15-04-93) / Dádá-Zen / Pintura-Escrita  

 

Versão Dádá-Zen / Pintura-Escrita (pp. 141-143) 

 

Álvaro Lapa nasceu em 1939, em Évora, onde se relacionou com os pintores António 
Charrua, Joaquim Bravo e António Palolo. A sua convivência com o pintor António Areal, 
nos anos sessenta, em Lisboa, foi decisiva para a sua formação de artista autodidacta, 
licenciado em Filosofia, e professor de Estética. Álvaro Lapa é um pintor que escreve e 
um escritor que pinta. A autenticidade da sua obra plástica processa-se à margem de 
qualquer academismo, revelando uma estranha originalidade no modo como assume 
inteiramente uma linguagem simbólica e autobiográfica, que recorre a materiais pobres, 
como o platex e a tinta de esmalte. 
Entre a cultura erudita e vivenciada do escritor, que lê, admira e cita James Joyce, Kafka, 
Rimbaud, Sade, Michaux, Artaud e outros, e a Arte Bruta do pintor, que se interessou 
pelo informalismo neo-figuratvo do francês Jean Dubuffet e o abstraccionismo do 
americano Robert Motherwell, a pintura directa e sem artifício de Álvaro Lapa concilia a 
rudeza técnica com a franqueza de expressão, ao evidenciar a opacidade da matéria 
cromática e a inscrição de signos e figuras plasmadas em suportes duros. A estranheza 
desta pintura reside na simplificação de uma personalidade complexa, que interioriza 
tudo. O pintor predispõe-se a redescobrir a essência do seu próprio “eu”, através da 
experiência vital, que é o acto de pintar e de escrever. É uma experiência dolorosa e, 
simultaneamente, fascinante, porque envolve a própria vida, no registo do empenho 
existencial, que deixa marcas, cicatrizes, sinais de angústia e de esperança. Com uma 
nitidez inquietante, a individualidade de Álvaro Lapa diferencia-se da de outros, de quem 
se aproxima com um misto de auto-confiança e receio de não ser inteiramente entendido. 
Cada um fala por si e assume-se tal como é. A dificuldade é passar do monólogo ao 
diálogo, através de uma comunicação intersubjectiva. 
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Para o pintor autodidacta, «A dificuldade está em chegar a si próprio» – diz Almada. E 
acrescenta: «ser o próprio é uma arte onde existe toda a gente e em que raros assinam a 
obra-prima». 
A pintura de Álvaro Lapa é uma interrogação contínua, para a qual não há resposta 
satisfatória senão a que é improvisada nos seus próprios quadros. No limite das suas 
funções de pintor-escritor, o artista vive e morre todos os dias. Ou, segundo uma das 
profecias de Abdul Varetti, seu heterónimo: a “vida” e a “morte”, «indistintas finalmente, 
serão sentidas na sua raiz comum, como formas de ilusão e alegria excepcional». 
O enigma da sua pintura consiste na fusão de aspectos aparentemente contraditórios, 
como a vida e a morte, o dia e a noite, o exterior e o interior, a alegria e a angústia. 
Algumas profecias de Abdul Varetti iluminam o sentido enigmático dessa fusão: «o dia e 
a noite deixarão de opor-se. A sua raiz comum na imaginação será reconhecida. Sendo o 
“exterior” à imagem do “interior”, a vida será uma obra de arte». 
Na pintura de Álvaro Lapa, tudo acontece pela primeira vez, como na infância, entre o 
fascínio e o medo de quem se arrisca no risco que traça, ávido de se reconhecer nos 
esquemas e signos de uma linguagem pessoal, alheia à regra que corrige a emoção. 
Para mais concretamente sentir que é no “desregramento dos sentidos” que, segundo 
Rimbaud, se atinge a grande liberdade ou a plenitude de uma “vida sem caderneta”, 
como diria Cesariny, ou ainda, repescando mais uma profecia de Abdul Varetti: «um 
anarquismo integral, de produção natural, será a forma que se antevê irá ser escolhida 
pela humanidade emancipada». 
Na pintura de Lapa, o preto, talvez mais que o branco, representa o Vazio, como 
«reservatório e foco absorvente de energia» – escreveu José Gil, num belo texto de 
1989, intitulado “A Voz dos Signos”. «Há sempre excesso no preto de Lapa (…) e fica a 
planar, esburacando a tela (…) tende a alastrar em superfície, devorando tudo (…) o 
negro abriu definitivamente uma ruptura no espaço pictórico. o vazio primordial». A tinta 
espessa, opaca e esmaltada da pintura de Álvaro Lapa adere à dureza do suporte 
(madeira ou cartão prensado), que integra a colagem de elementos planos e em relevo, 
por vezes, associados a um grafismo ou ao recorte de vultos humanos, objectos, 
montículos, perfis de paisagens. A pintura emblemática de Lapa joga com a disparidade 
dos elementos em contextos heterogéneos. Tudo tem sentido no não-sentido que 
proclama, ao subverter a ordem, requestionando códigos, através de um vocabulário 
pessoal e obsessivo, como o dos sonhos, em quadros dentro de quadros, onde a cor 
irrompe viva e cintilante ou mergulha na mais profunda e total obscuridade. Há uma tensa 
descontracção das formas, que se recortam em silhueta, e se exaltam mutuamente, no 
espaço topológico da pintura de Álvaro Lapa. 
 
Ilustrações: 
- Álvaro Lapa: Voici nos Acteurs, William, 1972; acrílico s/ tela; 80x100cm; Col. CAM / 
FCG. Lembra um outro auto-retrato da mesma época. 
 

 

“Marcel Duchamp / Consagração do Ready-made”. Lisboa: Diário de Notícias / 
Suplemento Cultura / Plásticas (24-06-93) 

 

…O conhecimento da obra e da personalidade de Marcel Duchamp (1887-1968) é 
fundamental para o entendimento de uma arte de atitude vanguardista, que promove um 
novo discurso crítico sobre conceitos tão aparentemente divergentes como arte e anti-
arte, modernismo e pós-modernismo. 
Quando, em 1916, um grupo de poetas e artistas europeus (franceses, alemães, 
romenos e outros) se refugiaram na Suiça para, em polémicas e animadas soirées, no 
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Cabaret Voltaire, em Zurique, se manifestarem contra a Primeira Guerra Mundial de 
1914-1918, desfecho absurdo dos tão apregoados ideais de progresso e civilização 
tecnológica, industrial e urbana, a palavra Dádá surge, abrindo ao acaso um dicionário de 
francês-alemão, como sendo um termo que não significa nada, para além das diversas 
interpretações nas várias línguas. É a intervenção do acaso que importa sublinhar nesta 
arte de contestação, que põe em causa os valores culturais instituídos, instaurando no 
homem contemporâneo um novo vitalismo e uma nova consciência ética e estética do 
acto libertador, sem programa nem código que o justifique. Dádá é o facto vivo, a 
afirmação plena da vida. Juntamente com Arp, Picabia, Ernst, Schwitters e os poetas 
Hugo Ball e Tristan Tzara, o artista francês Marcel Duchamp, isolado em Nova Iorque, 
desde 1915, onde conheceu o fotógrafo americano Man Ray, viria a ser o expoente 
máximo do movimento internacional Dádá, precursor da arte conceptual que, nos anos 60 
e 70, trabalha fundamentalmente com conceitos ou ideias. Já Leonardo da Vinci dizia que 
A “Pintura é coisa mental”. Para Duchamp, a atitude ou a ideia importa mais do que o seu 
produto concreto. Quando, nos anos 10, Duchamp elege o objecto industrial caído em 
desuso à categoria de obra de arte, ele faz-nos pensar sobre o novo conceito de arte 
anti-museu. Ao apropriar-se de uma roda de bicicleta, em 1913, de um secador de 
garrafas, em 1914, e de um urinol, em 1917, para os expor numa sala de galeria ou no 
espaço consagrado de um museu, não só escandaliza o gosto burguês como promove 
um novo discurso crítico em torno do objecto trivial, sacralizando o efémero. A actual Arte 
Pública ou Efémera não teria sentido sem esse precedente, baseado na radical mudança 
de mentalidade, iniciada por Duchamp e posteriormente desenvolvida por artistas pop e 
conceptuais como Jasper Johns, Andy Warhol, Christo, Vostel e Joseph Beuys. 
Em 1919, Duchamp desenha a lápis um discreto bigode sobre uma reprodução em 
bilhete-postal de Gioconda, a obra-prima de Leonardo da Vinci, consagrada no Museu do 
Louvre e divulgada como imagem Kitsch, estampada em camisolas, cinzeiros, posters, 
etc. Neste caso, o bilhete-postal é um ready-made rectificado, com intervenção mínima 
do artista. O discreto bigode torna irónico o sorriso enigmático de Gioconda, parecendo 
um travesti, o que nos remete para a hipótese de o modelo ter sido um homem, de 
acordo com a teoria freudiana sobre o problema da homossexualidade de Leonardo. 
Contrariando a produção em série, os primeiros ready-made de Duchamp são objectos 
únicos, assinados e datados. À noção de quantidade contrapôs a noção de singularidade. 
Mais tarde, fez várias versões do mesmo objecto, criando o múltiplo. À noção de 
singularidade contrapôs a noção de quantidade. A sua própria pintura foi reproduzida 
fotograficamente em edições limitadas de múltiplos. Assim, Duchamp inverte a relação 
dialética entre a obra de arte que se transforma em ready-made e o ready-made que se 
transforma em obra de arte. A Fonte, 1917, urinol assinado com o pseudónimo R. Mutt, 
foi recusado no Salão dos Independentes de Nova Iorque, em 1917. Mutt, em americano, 
significa cretino, pobre de espírito. «Ao fazer um exercício sobre o gosto, escolhi um 
objecto com poucas chances de ser amado» – diz Duchamp. Hoje, o urinol está no 
museu e é admirado pela sua beleza estética e já não tanto como um desafio sobre o 
conceito de obra de arte. 
O grande vidro partido La mariée mise a nu par ses célibataires, même, concebido em 
1912-13, realizado durante oito anos, de 1915 a 1923, considerado definitivamente 
inacabado em 1923, partido, por acidente, em 1931, e pacientemente restaurado, 
aceitando a imprevista intervenção do acaso, em 1936, é, porventura, a obra mais 
enigmática do séc. XX, que resume o pensamento estético e filosófico de Duchamp. 
Segundo Breton, «é uma interpretação mecanicista, cínica, do fenómeno amoroso: a 
passagem do estado de virgindade ao estado de não-virgindade da mulher, como tema 
de especulação assentimental». O erotismo oculto no grande vidro evoca a fria 
concepção mecânica do acto sexual, repetitivo até ao infinito, do Super macho de Alfred 
Jarry. A natureza imprevisível da noiva contrapõe-se ao determinismo do círculo vicioso e 
onanista dos nove celibatários que, moldados em uniformes de coiro ou metálicos, se 
associam ao ritmo masturbatório da máquina. Três formas circulares ou roto-relevos 
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perspectivados, são as testemunhas oculares ou os voyeurs. Incluindo todos os estudos 
existentes sobre o grande vidro, a caixa-mala de Duchamp, concebida em 1936-41, é um 
museu portátil, que reúne toda a sua obra, reproduzida em miniatura. É a consagração do 
ready-made, encerrada numa caixa. «Sempre fiz o que quis e o mínimo possível» – dizia 
o homem mais inteligente do século, segundo Breton. 
 
Ilustrações: 
 
- Marcel Duchamp: Fonte, 1917 
- Marcel Duchamp: Gioconda, 1919 
-  Duchamp: La mariée mise a nu par ses celibataires même, 1912-1923-1936 
 
 
 
“Arshile Gorky / Um arménio em Nova Iorque”. Lisboa: Diário de Notícias / Suplemento 
Cultura / Plásticas (29-07-93) / Dádá-Zen Pintura-Escrita, Editora Quasi, 2005 

 
 
Versão Dádá-Zen / Pintura-Escrita (pp.131-135) 
 
Arshile Gorky nasceu em 1904, no Próximo Oriente, ao sul do Mar Negro, na Arménia 
que, depois de ter atingido notável apogeu cultural, no séc. IX foi conquistada pelos 
turcos, no séc. XVI. O movimento nacional, que eclodiu no fim do séc. XIX, foi reprimido 
pelos turcos com perseguições sangrentas, que se prolongaram durante a I Guerra 
Mundial e custaram a vida a cerca de 750 mil arménios.  
Em 1920, os arménios tentaram, sem êxito, constituir uma república independente. 
Politicamente, a Arménia encontra-se dividida, continuando a viver da agricultura, criação 
de gado e comércio. Metade da população, cujo total não ultrapassava os três milhões, 
emigrou, dispersando-se pelo mundo. Nestas circunstâncias Arshile Gorky, depois de ter 
sobrevivido ao genocídio que vitimou muitos dos seus familiares, teve de emigrar, apenas 
com 16 anos de idade, em 1920, para os Estados Unidos da América, onde se fixou, 
trabalhando e lutando contra a miséria, acabando por se suicidar, em 1948, desfecho 
trágico de uma existência atormentada, que a sua arte reflecte e transcende com intenso 
lirismo e generosidade de alma. A sua arte, que foi pioneira na confluência de culturas, 
entre o antigo e o novo mundo, entre o Próximo Oriente, a Europa e a América, entre a 
tradição e a modernidade. 
A obra gráfica e plástica de Arshile Gorky, revela a autenticidade de um percurso 
estético, a que o poeta surrealista André Breton foi particularmente sensível. O contorno 
de “coisas aparentemente discrepantes” é o fio condutor que permite captar inesperadas 
relações sensoriais entre formas embrionárias ou apenas esboçadas, evocadoras da vida 
animal e vegetal; formas híbridas, resultantes do que é dado ver, reter, sentir e imaginar, 
através da memória orgânica, que remonta a recordações remotas da infância, na sua 
terra natal. Sem nunca se desvincular das suas próprias origens rurais, Gorky trata a 
natureza como um criptograma. Estudioso de Cézanne, Braque, Picasso, Miró e Masson, 
o artista arménio depressa compreendeu e superou essas afinidades, em favor de um 
estilo gráfico muito pessoal. 
Para ele, «pintar não é mais do que desenhar com tinta». Era sua convicção que «quem 
não sabe desenhar, não sabe pintar». O desenho é a base, que desenvolve nele a 
precisão do traço e do tacto. «É o caminho que conduz à obra-prima». 
A obra de Gorky é uma síntese do cubismo de Braque e Picasso e do surrealismo de 
Miró e Masson, criando, para além dessas influências uma linguagem original. Na 
fronteira entre a figuração e a abstracção, o seu estilo caracteriza-se pelo traço incisivo, 
que gera formas curvilíneas, angulosas e fluentes, que invadem o espaço e aí se 
articulam umas em função das outras, engendrando imagens enigmáticas. Num equilíbrio 
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instável, entre a fantasia, a memória e a emoção, a pintura de Gorky suscita uma 
sensação de leveza e calor, em paisagens oníricas, de reminiscência solar. Imerso na 
natureza, o pintor regista o impulso que o motiva e o liga à vida. O lápis preto, associado 
ou não ao pastel ou à mancha colorida, e a linha fina, traçada a pincel, criam um 
biomorfismo híbrido, que surpreende pela sua ritmicidade e vibração luminosa. 
Não sendo europeu, nem americano, mas um arménio emigrado nos Estados Unidos, a 
sua experiência é árdua e vital, ao ter de reinventar um sistema de signos que 
transcendem alguma influência europeia para reabilitarem arquétipos ancestrais, numa 
iconografia viva e excitante, que abre um espaço novo na imagética contemporânea, que 
é simultaneamente moderna e primitiva. O seu modo de agir coincide com o de existir, 
por aí se aproximando do perfil do artista americano que, sem o compromisso de uma 
tradição profunda e pesada como a do europeu, está mais predisposto aos excessos de 
quem se inicia nos paradoxos da arte, como linguagem libertadora e expansiva do 
instinto, que explode e exprime a angústia da condição humana, face à fragmentação da 
realidade. 
Através da obra de Gorky, assim como da do chileno Roberto Matta, é possível 
compreender o sentido profundo do surrealismo: o novo valor que adquire o signo como 
prolongamento exterior da interioridade do artista. A esfera da arte é o inconsciente. A 
vitalidade intrínseca dos signos advém do acto de desenhar-pintar, segundo a pulsação 
da própria vida. O automatismo psíquico surrealista e o informalismo europeu pela 
mediação de Gorky, atingem uma outra amplitude na action painting americana dos 
expressionistas abstractos Pollock e De Kooning, cuja consciência do ser e do existir 
deriva do fazer, da poética do gesto. O acto de pintar deixa de estar na dependência do 
conhecer, para passar a ser ele mesmo fonte de conhecimento. É o fazer que sustém o 
ser, o existir no estado puro. Gorky estudou a pintura europeia a partir de Cézanne, 
acentuando a autonomia expressiva dos signos que existem no contexto unitário do 
quadro e só aí. 
Ao assimilar a problemática do Surrealismo, levada para os Estados Unidos por Breton, 
Miró, Masson e Ernst, a pintura de Gorky é uma tentativa de linguagem poética e visual, 
cujos signos adquirem significado no próprio momento em que o pincel os traça na tela. A 
inocência primordial e o drama existencial levaram-no a cultivar o requinte da arte 
suprema, na recuperação da imagem paradisíaca, associada à da terra fértil, trabalhada 
pelo arado. Segundo a tradição arménia, o arado é fonte de vida e poesia. O arado 
possuía para Gorky um significado tão profundo que o pintor chegou a exprimir o desejo 
de que a sua pedra tumular fosse um arado. Ele próprio fez com as suas mãos pequenas 
esculturas em madeira, que são réplicas dos arados arménios, que tanto o fascinaram na 
infância. Elos profundos com a natureza rural motivaram a sua pintura de flores, frutos e 
animais transfigurados em signos de uma estranha iconografia, que traduz o seu amor à 
terra natal.  
Entre o velho e o novo mundo, a arte simbólica e mítica de Gorky promove o deleite 
sensual e a fluidez do pincel, que constituem a base do seu biomorfismo. 
 
Ilustrações: 
 
- Gorky: «Jardim em Sochi», 1943; óleo s tela; 99x78,7 cm 
- Gorky: «Nu», 1946; desenho para livro de poemas de André Breton 
- Gorky: desenho a pincel, 1938-42; guache s/ papel; 63x40cml 
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“Julius Bissier. Um centenário esquecido”. Lisboa: Diário de Notícias / Suplemento 
Cultura / Plásticas (19-08-93) / Dádá-Zen / Pintura-Escrita, Editora Quasi, Famalicão, 2005 
 
 
 
Versão Dádá-Zen / Pintura-Escrita (pp. 116-118) 
 
No ano que decorre, comemora-se o centenário do nascimento de José de Almada 
Negreiros (1893-1970) e de Juan Miró (1893-1983) e, incompreensivelmente, não há a 
menor referência ao centenário de Julius Bissier (1893-1965), pintor alemão de grande 
qualidade e apuradíssima sensibilidade, injustamente esquecido, inclusive no seu país de 
origem que, só muito tardiamente, acabou por reconhecer a inegável autenticidade da 
sua depurada pintura caligráfica. 
Em Portugal, tivemos ocasião de observar, em 1985, uma notável retrospectiva de 
Bissier, na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, que englobou 133 tintas-da-china, 
aguarelas e têmperas de pequeno formato, abrangendo um período de mais de três 
décadas, entre 1934 e 1965. 
Trata-se de uma pintura extremamente concisa e caligráfica, onde a mínima mancha ou 
signo se inscreve em pequenas folhas de papel ou bocados de tela de contornos 
irregulares. Com surpreendente leveza e delicadeza, a fluidez da tinta deixa transparecer 
a textura da superfície. Em função do vazio primordial, representado pela nudez do 
suporte, Julius Bissier executa uma pintura de signos, que evocam uma subtil relação 
simbólica com o mundo vegetal, animal e mineral. Os seus signos reportam-nos a 
diluídas imagens esquemáticas de frutos, flores, vagens, símbolos uterinos, fecundações, 
paisagens, formas plasmadas de vasilhas e outros objectos, a que o pintor associa a 
integração de letras desenhadas e pintadas, nomes e lugares, a data (dia, mês e ano) e a 
sua própria assinatura. As datas, à guisa de títulos, são a cronologia de um diário íntimo, 
assumido como um ritual, inspirado na fé redentora de quem se projecta inteiramente no 
que faz. 
Os signos de Bissier não imitam a natureza; sintetizam-na e transcendem-na; são 
vocábulos de uma linguagem pessoal que emerge e nos fascina pelo seu profundo e 
amplo conteúdo espiritual. Julius Bissier foi um leitor atento de O espiritual na Arte, de 
Kandinsky, que refere a “sonoridade interior”, na origem do abstraccionismo lírico, de que 
foi precursor nos anos 10. Na descendência de Kandinsky e Klee, outro pintor que elegeu 
o pequeno formato para o exercício do seu microcosmo puramente linear, a escrita 
pictórica de Bissier é uma imagem simplificada de formas plasmadas, que se diferenciam 
pelo encantamento de cores discretas e transparentes, e pelo carácter emblemático e 
meditativo, de expressão serena e orientalizante, que encontra uma inevitável afinidade 
com o espírito Zen. 
No mais absoluto silêncio e recolhimento, as suas pequenas aguadas exprimem apenas 
o essencial. Resultantes de uma profunda disciplina interior, são pinturas sucintas e 
minuciosas, quase ascéticas, bocados de eternidade, que surpreendem pelo seu grau de 
pureza, concentração e vibração intimista. 
Com a naturalidade de quem respira, a arte directa e sem retoque de Bissier atinge a 
serenidade Zen, que transcende a mera convulsão catártica e expressionista de muitos 
pintores gestuais, para se esclarecer na dimensão cósmica do signo reduzido à sua 
essência elementar. 
São poucos os pintores ocidentais que se aproximam tanto como Bissier da iluminação 
espiritual Zen. 
Eu próprio, nas minhas notas de atelier, a propósito da pintura caligráfica que venho 
praticando desde o início dos anos 60, faço a minha homenagem a Julius Bissier, ao 
escrever em 23-08-91: «Gosto dos pintores que dizem o essencial com muito pouco ou 
nada. Gosto dos pintores que, sem grande aparato, fazem da pintura uma anotação 
discreta, extremamente sensível e delicada, como um diário íntimo, para observar a 
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imagem em miniatura do pequeno formato. Sinto que o mínimo signo e a mínima mancha 
são o começo e o fim de uma linguagem pessoal (…) há que sentir a pintura como uma 
coisa próxima e íntima, como uma carícia, como algo que nos segreda em silêncio a 
essência do próprio ser». 
Se nas aguadas a tinta-da-china Bissier nos devolve as diversas gradações de cinzentos 
e negros sobre papel branco ou levemente amarelecido ou rosado, nas aguarelas e 
têmperas, o negro e o cinzento associam-se a pequenas manchas azuis, violetas, verdes, 
ocres, ouro, vermelhões e carmins – cores de uma imagética requintada, que se abeira 
da poética do maravilhoso. A cuidada colocação das formas, a subtil inscrição de signos 
e o “élan” de uma caligrafia informal e impulsiva, dão-nos o sentido meticuloso de uma 
pintura-escrita, realizada sem esforço. 
É difícil ser simples e natural como Bissier, cujos registos sensíveis do instante feliz 
promovem a ascese espiritual. O significado intrínseco da sua obra só muito tardiamente 
foi reconhecido pela crítica internacional, quando, já sexagenário, nos últimos dez anos 
de vida, o pintor alemão participou na XXIX Bienal de Veneza, em 1958, nas Documenta 
II e III de Kassel, em 1959 e em 1964, e na Bienal de São Paulo, em 1961.  
Em 1965, Julius Bissier morreu com 72 anos de idade. A sua obra reflecte, 
exemplarmente, o encontro Oriente-Ocidente. 
 
Ilustrações: 
- Julius Bissier: 21.10.57; têmpera s/ tela; 21x19cm 
 
 

“Sebastião Resende, premiado na Bienal das Caldas”. Lisboa: Diário de Notícias / 
Suplemento Cultura / Plásticas (02-09-93) / Dádá-Zen Pintura-Escrita, Editora  
Quasi, 2005 

 Versão Dádá-Zen / Pintura-Escrita (pp. 59-60) 
 
 
… Nascido em 1954, em Oliveira de Azeméis, Sebastião Resende, com o Curso de Artes 
Plásticas da ESBAP (Escola Superior de Belas-Artes do Porto) e expondo desde 1978, 
cedo revelou uma sensibilidade muito apurada no desenho, na gravura, na pintura e, 
mais recentemente, na escultura. O fazer com as mãos, atento às características 
específicas do material, constitui para ele uma sabedoria artesanal, que remonta à sua 
origem rural, no contacto directo com a natureza, a que não é alheio o seu encontro com 
o Oriente, quando, em 1984-87, esteve no Japão, com uma bolsa de estudo do Ministério 
de Educação deste país. Foi no Oriente que o artista fundamentou e confirmou as suas 
intuições iniciais. A delicadeza do traço e o subtil colorido da delirante fantasia onírica 
caracterizam a sua pintura minuciosa, celular, microscópica, de atmosfera clara, 
evanescente, intensamente lírica. Já aí se anuncia o seu vocabulário pessoal de signos e 
formas orgânicas, ondulantes e espiraladas que, diluídas no espaço ou objectualizadas 
em relevo para aquém do plano de suporte, representam a sublimação do desejo erótico-
sensual. 
Ao descobrir a vocação escultórica da sua pintura, o artista transita do plano para o 
volume; abandona a imagem etérea, ilusória e irrealista para se vincular à concretização 
de esculturas tubulares, organicistas, em poliéster pintado que, frequentemente, integra 
areia, conchas e pigmentos secos. A qualidade táctil destes relevos escultóricos, que 
funcionam a partir do chão ou da parede, imprime um carácter emblemático a 
elementares signos ampliados à escala monumental, que nos remetem para a memória 
orgânica do próprio corpo, que aspira a libertar-se da matriz que o gerou. São signos que 
crescem e se alongam no espaço, como seres incómodos, órgãos putrefactos, tumores. 
A textura da matéria, áspera, seca e dura, é tão repulsiva quanto contagiante e aliciante. 
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A ascese espiritual advém desse paradoxo que nos contamina pela beleza convulsiva 
que ostenta. 
Sendo uma arte essencialmente concreta, a escultura desencadeia no fruidor uma noção 
de continuidade e transcendência, algo que, pela via sensorial, sintetiza remotas 
vivências, como um objecto arqueológico. 
A escultura de Sebastião Resende testemunha o persistente labor artesanal, que começa 
na concepção da forma e acaba no tratamento meticuloso da matéria deteriorada. O seu 
trabalho deriva de uma incessante investigação, no plano da metamorfose dos 
elementos, que nascem e crescem como a planta, o animal ou qualquer ser vivo, que 
endurece, mineraliza e se transfigura, através dos tempos. Nesta perspectiva, o escultor 
é também um biólogo e um arqueólogo, que não reproduz a natureza, antes redescobre e 
promove o sentido oculto da sua memória ancestral. 
 
Lustrações: 
- Sebastião Resende: sem título, 1989; 173x67x30 cm; técnica mista (fibra de vidro, 
resina de poliéster, areia doce e pigmentos secos. 
 

 

« Henri Michaux, Monsieur Plume, lui-même ». Lisboa : Diário de Notícias / 
Suplemento Cultura / Plásticas (11-11-93) / Dádá-Zen / Pintura-Escrita, Editora Quasi, 
Famalicão, 2005 

 
(Artigo publicado a propósito de Un Certain Plume, de Henri Michaux, no Teatro 
Cornocópia, Lisboa, espectáculo constituído por oito curtas histórias de Plume, 
personagem tão simples e natural, quanto estranha e interrogativa. O artigo evoca a obra do 
picto-poeta, exposta em Lisboa, na galeria de São Mamede, em 1973, com prefácio de 
Eurico Gonçalves, vinte anos antes) 

 
 
Agora que está em cena “Un Certain Plume”, de Henri Michaux, no Teatro Cornucópia, 
em Lisboa, espectáculo constituído por oito curtas histórias de “Plume”, personagem 
circunspecto, que mantém uma certa distanciação crítica em relação à realidade do 
quotidiano, que vive de uma forma tão simples e natural quanto estranha e interrogativa, 
é o momento de evocar a obra deste extraordinário picto-poeta, que expôs em Lisboa, na 
Galeria S. Mamede, em 1973, há precisamente vinte anos. Tive então o prazer e a honra 
de prefaciar essa importante exposição, organizada por iniciativa de Mário Cesariny e 
Cruzeiro Seixas, dois surrealistas que admiram a obra e a personalidade de Michaux. 
Recordo que, na mesma altura e na mesma galeria, foi lançada uma edição de luxo do 
seu livro «Postes Angulares», com prefácio e tradução de Natália Correia. 
Nascido na Bélgica, em 1899, Henri Michaux fixou-se em Paris, desde 1924, tendo 
adquirido a nacionalidade francesa em 1955. Os seus primeiros desenhos caligráficos 
datam de 1927. Sem que ninguém tivesse dado por isso, o poeta morreu em 1984. 
Marginal e inconformista, a sua obra é a rebeldia no estado puro, a expressão da própria 
vida sem fronteiras, que emerge das profundezas do ser. O seu automatismo psíquico 
tanto se manifesta na literatura como na pintura. À margem da escrita literária que 
dominou como um mestre, Michaux praticou a escrita livre para se “descondicionar”, 
como ele próprio dizia, tal como aquele que, não sabendo uma nota de música, toca 
guitarra com um só dedo. Os seus desenhos-pinturas são caligrafias de signos errantes, 
que invadem o espaço, segundo o ritmo vertiginoso da própria mão que escreve e pinta. 
À beira do abismo, face ao desconhecido, as suas aguarelas e caligrafias a tinta-da-china 
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são o registo de movimentos impulsivos, que geram catástrofes, visões fantasmagóricas, 
entre a luz e a sombra, o dia e a noite, a vida e a morte.  
Na descendência de Rimbaud, Lautréamont, Artaud, Genet e outros escritores malditos, 
o génio rebelde e incómodo de Michaux não deixa de revelar os dados imediatos do 
inconsciente colectivo e o que mais agudamente se manifesta em cada um de nós contra 
todas as formas de opressão e asfixia. 
Ao estranharmo-nos como fantasmas que somos de nós próprios, os signos de Michaux 
movimentam-se como sombras no deserto, fugazes, ávidos e sem destino. Talvez por 
sentir o que há de essencial e terrível em tudo o que tem um carácter precário e 
transitório, a arte de Michaux vive o acidente, no combate consigo próprio e com os 
outros, porventura mais consigo próprio que com os outros.  
Dentro de cada um de nós se debate a ânsia de sair da obscuridade ou da profunda 
ignorância que nos vitima. Minúsculos personagens sem rosto e sem nome vivem 
desintegrados de não importa qual sistema, sem outra realidade que a que 
momentaneamente improvisam. Irremediavelmente expulsos da vida normativa, é com 
estupefacção, humor negro e súbita lucidez que essas personagens revelam o que há de 
mais inquietante e oculto na alma humana. A súbita lucidez advém do estado de espírito 
que, nos melhores momentos, atinge o Satori ou a iluminação espiritual Zen. 
A partir de uma grande disponibilidade espiritual, o acto de escrever-desenhar-pintar é 
um exorcismo que conduz à revelação do ser. Na sua totalidade orgânica e psíquica, o 
ser humano é a resultante de uma memória ancestral, metamorfoseada, através dos 
tempos, até aos nossos dias. 
Nos desenhos a tinta-da-china de Henri Michaux manifesta-se a totalidade do ser, 
indissociável dos seus movimentos mais impulsivos, informais e desregrados, como diria 
Rimbaud, ou “a vida sem caderneta”, como diz Cesariny. 
 
Ilustrações: 
- Henri Michaux: tinta-da-china, 1965 
- Henri Michaux: 1966; guache s/ papel; 50 x 32,5 cm 

 
 

 
“Hôgen Daidô / Caligrafias de um Mestre Zen”. Lisboa: Diário de Notícias / 
Suplemento Cultura / Plásticas (18-11-93) / Dádá-Zen / Pintura-Escrita, Editora Quasi, 
Famalicão, 2005 

 (Nota: o mesmo texto adoptará outro título, “Pintura Escrita Zen”, no catálogo de uma 
exposição de Eurico, Galeria Presença (Maio de1996, Porto) 

 
No silêncio, propício à concentração e recolhimento, a arte do calígrafo Zen exprime, 
naturalmente e sem esforço, o movimento da própria vida. Cada signo engendra outros 
signos, segundo o ritmo da pincelada e da própria respiração de quem sente o fluir da 
tinta na ponta do pincel, que prolonga o movimento do braço, do ombro e do corpo todo. 
A vida é assim transmitida na sua totalidade imediata. Nada está separado de nada. Tudo 
está em tudo. A essência do espírito Zen é o Vazio, onde tudo se torna claro. 
Optando por uma expressão liberta de todo o convencionalismo, a pintura Zen não só 
admite certos efeitos como o Kasure (apagamento imprevisto da linha ou da mancha, 
causado por uma falha de tinta no pincel), ou como o Niijimi (derramamento de tinta 
sobre o papel absorvente), que eram considerados erros técnicos, mas ainda aprecia 
nestes efeitos o interesse que pode revelar o acidente ou a irregularidade no trabalho do 
pincel. 
O grande estudioso japonês Suzuki, ao referir-se às origens da pintura “Sumy” (género 
de pintura traçada com um pincel macio, contendo muita tinta, sobre papel de arroz fino e 
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absorvente), afirmou: «A razão por que se escolhe um material tão frágil é que a 
inspiração deve ser transmitida no mais curto período de tempo possível, não sendo 
autorizada a premeditação, a repetição e a correcção ou retoque. O artista deve seguir a 
sua inspiração tal como surge, espontânea e absoluta, nada mais devendo fazer além de 
mover o braço, os dedos, o pincel, como se fossem simples instrumentos nas mãos de 
qualquer outro que deles se tivesse apoderado». 
Para o Zen importa mais a verdade prática da experiência vivida do que a verdade teórica 
dos livros. “O que é a verdade?» – pergunta o discípulo. “O teu espírito de cada dia” – 
responde o Mestre, que desenvolve assim o seu pensamento: «Quando tenho fome, 
como; quando tenho sede, bebo; quando tenho sono, durmo». Surpreendido, o discípulo 
interroga ainda: “Não é isso o que cada um faz?” “Não” – replica o Mestre: «As pessoas 
raramente estão presentes no que fazem; quando comem, têm o espírito preocupado por 
mil outras coisas; quando dormem, não dormem verdadeiramente. O homem só se 
realiza concretamente, quando deixar de ter o espírito dividido». 
Se se quer ser realmente Mestre de uma arte, o seu conhecimento técnico não basta; é 
necessário transcender a técnica, de maneira a realizar uma arte sem artifício. A arte sem 
artifício não é coisa fácil; requer um trabalho persistente e contínuo, uma luta em 
profundidade do artista consigo mesmo. Só quando o artista conseguir libertar-se 
totalmente de si mesmo e do material de que se serve, estará em condições de realizar, 
sem esforço, quase inconscientemente, a obra que se solta dos seus dedos como um 
fruto maduro se solta da árvore que o gerou. É a partir de um estado de disponibilidade 
total que se pode apreender o sentido imediato da vida. O cálculo é, por natureza, 
erróneo. Na arte do “tiro-ao-arco”, o atirador consegue atingir menos vezes o alvo, quanto 
mais obstinadamente se esforça por adquirir uma técnica segura. Do mesmo modo, 
enquanto o pintor estiver consciente da sua impossibilidade de pintar como deseja, é 
precisamente esta preocupação que o impede de pintar livremente; e só quando deixar 
de se preocupar com o que pretende, é que poderá manifestar-se total e 
surpreendentemente diferente do que pudera supor inicialmente. A arte verdadeiramente 
espontânea e livre não distingue os fins dos meios e é tão feliz como o jogo do berlinde 
das crianças. 
Quando o arqueiro chega ao ponto de compreender que não é disparar o tiro o que mais 
importa, mas “deixar o tiro disparar por si”, ele está, enfim, na posse de um grande 
segredo, o de um comportamento humano extremamente lúcido. De modo algo 
semelhante, no Ocidente, pratica-se a “arte do deixar acontecer”, que aceita a 
intervenção do acaso em algumas obras surrealistas, informalistas e gestuais abstractas. 
Se bem que as motivações sejam diferentes, há inevitáveis afinidades espirituais entre a 
filosofia Zen do Oriente e a atitude vitalista Dádá do Ocidente. Tal como o Zen, Dádá não 
explica nada, é o facto vivo, é a experiência directa de cada um com o mundo, a visão 
despreconceituada, a apreensão imediata e total da vida. 
A minha descoberta do Zen iniciou-se em 1957, quando, num livro de Charles Estienne, 
deparei com uma citação de André Breton, que relaciona o automatismo psíquico 
surrealista com a pintura gestual e caligráfica, extremamente depurada, de Jean 
Degottex, de inspiração Zen, que elegi como Mestre, com quem trabalhei em Paris, em 
1966 – 67. A meditação que proporcionou o meu encontro pessoal com Degottex 
intensificou a minha crença no Surrealismo abstracto. Pela mesma razão, vim a prefaciar 
uma exposição de Henri Michaux, em Lisboa, em 1972, na Galeria S. Mamede. 
Curiosamente, também Michaux aderiu ao espírito Zen, bem como outros artistas que 
admiro como André Masson, Julius Bissier, Tobey, Arpad Szenes, Yves Klein, Rothko, 
Miró e Tápies. 
No meu percurso pessoal, numa relação com o Zen, não posso deixar de referir as 
caligrafias a tinta-da-china, traçadas a pincel bambu, que expus, em 1964-65, na Galeria 
111, citando, no catálogo, o poeta surrealista António Maria Lisboa: «A seta já contém o 
alvo, mas só percorre a seta aquele que lhe conhece o alvo; assim, é de olhos vendados 
que o grande atirador alveja». Na mesma época, adquiri, pela módica quantia de 500$00, 
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um grosso volume de Suzuki, que pertencia ao poeta António Ramos Rosa, a quem 
dedico uma série de pinturas intituladas “Estou vivo e escrevo Sol”. Entretanto, em 1964, 
reli Ricardo Reis, heterónimo de Fernando Pessoa, que cito com frequência nos meus 
catálogos de exposições, desde 1968: «Para ser grande sê inteiro. Nada teu exagera ou 
exclui. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua toda brilha, porque 
alta vive.»10 

 
 

 
“Arpad Szenes / Onde nada é tudo e tudo é nada”. Lisboa: Diário de Notícias / 
Suplemento Cultura / Plásticas (25-11-93) / Dádá-Zen / Pintura-Escrita, Editora Quasi, 
Famalicão, 2005 

Versão Dádá-Zen / Pintura-Escrita (pp. 163-164) 

 
 
Onde nada é tudo e tudo é nada 
 

Nascido em 1897, em Budapeste, Hungria, o mais discreto pintor da Escola de Paris 
viveu e trabalhou no mais absoluto silêncio, ao lado de Maria Helena Vieira da Silva, 
desde 1930 até 1985, data em que morreu, sete anos antes da sua companheira de 
sempre. Após a frequência das Academias Livres de Léger e Bissière, e do Atelier de 
Gravura de Hayter, o casal veio regularmente a Portugal, durante os anos trinta. Arpad foi 
irresistivelmente atraído pela perpétua diversidade do mar, o horizonte sem limite, a 
luminosidade das nossas praias. Foi a partir deste verdadeiro choque com a natureza 
que o pintor húngaro, depois de uma lenta decantação, viria a orientar o seu paisagismo 
abstracto de praias desérticas e brumas matinais, na apreensão do vazio, onde a mais 
subtil mancha de cor adquire vibração imediata. Arpad reencontra a natureza na sua 
nudez e pureza máxima. A sua pintura promove a serena contemplação de amplos 
espaços livres, horizontes que se alongam excessivamente na horizontal ou sobem na 
vertical. São «METAMORFOSES DE PAISAGENS» – escreve Mário Cesariny. 
A respiração dos grandes espaços ilimitados corresponde à necessidade de reagir contra 
a claustrofobia dos espaços fechados e asfixiantes da cidade, a necessidade de 
ultrapassar todas as barreiras físicas e mentais, que condicionam a vida humana. Ao 
tornar-se cada vez mais depurada, quase ascética, na afirmação de um espaço inundado 
de luz branca, onde a mínima mancha, o menor toque de pincel e o mais pequeno signo 
são quase indeléveis, a pintura de Arpad é a nudez intensa, à base de cinzentos, ocres e 
brancos matizados, doseados com mestria e apurada sensibilidade plástica, numa 
atmosfera de concordância e harmonia. «ARPAD TINHA MAIS COR NUM BRANCO 
QUE MUITOS PINTORES COM TODAS AS CORES» – disse Henrique Silva, que 
trabalhou com ele durante cerca de dez anos, em Paris (1958-68). 
Em composições de estrutura acentuadamente horizontal, a mais breve inflexão da linha 
ou da mancha incute um ritmo ascensional, em imagens de infinito. Ritmo ascensional 
que, nas telas excessivamente alongadas na vertical, faz com que os horizontes subam, 
quase tocando o bordo superior do suporte. São auroras suspensas, «PAUSAS 
MALLARMEANAS DE SILÊNCIO», segundo as palavras do poeta Murilo Mendes. 
Nos guaches e têmperas dos anos sessenta, o pintor atinge a plenitude na expressão do 
Vazio, testemunhado tanto pela cor clara e suave, próxima do branco, como pelo grão do 
papel; é a textura da tinta transparente e do suporte que aí se afirma numa espécie de 
geografia do sensível, como matriz de escritas sedimentadas. Em íntima comunhão com 

                                                 
10  - Catálogo da exposição de Eurico, Galeria Presença, Porto, 1996 (texto do autor) 
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a natureza, a arte de Arpad encontra inesperadas afinidades espirituais com o Oriente, 
designadamente a sabedoria Zen, ao apropriar-se do Vazio, onde tudo se esclarece. 
No Oriente, a contemplação intensa do suporte, seja papel ou mármore, estimula a visão 
da textura, que evoca paisagens imaginárias ou o que cada um quer ver. Já no sec. XIX, 
artistas chineses, em vez de pintar, se contentavam em recortar placas de mármore, 
encaixilhá-las e apresentá-las ao público, como se tratasse de verdadeiros quadros. Há 
uma evidente afinidade espiritual entre a superfície polida do mármore, com pequenas 
manchas, que sugerem paisagens e figuras minúsculas, e as delicadas têmperas de 
Arpad, que evidenciam o grão do papel. Em ambos os casos, é a textura do suporte que 
se afirma na sua máxima pureza expressiva. 
O que surpreende nesta pintura extremamente depurada é verificar como é possível 
transmitir uma mensagem tão densa, profunda e clara, com tão poucos elementos ou 
quase nada. Na pintura de Arpad, nada é tudo e tudo é nada. 
 
 
1994 
 
 
 “Acerca da Minha Pintura-Escrita”. Lisboa: Diário de Notícias / Suplemento 
Cultura / Plásticas (27-01-94)  

Texto do autor, no catálogo da sua exposição, Eurico – 30 Anos de Pintura-Escrita (1963-
1993), Galeria Espiral, Oeiras, 1994 (29-01 / 17-02). O texto constará também no catálogo 
da exposição do pintor na Galeria Municipal da Amadora (1 de Junho a 2 de Julho, 1995) 
 
 

Introdução 
«Surrealista desde 1949, em 1950-51, escrevi e ilustrei narrativas de sonhos, textos 
automáticos e poemas, compilados em quatro cadernos manuscritos, “que em qualquer 
país menos agrícola teriam visto a publicação”, como disse Mário Cesariny, num prefácio 
a uma exposição minha, em 1970. São palavras, desenhos, colagens e guaches, que se 
fundem numa só forma de expressão. Já aí se manifesta o automatismo psíquico puro, 
que nunca deixei de praticar.»  
 
…Através do improviso, as minhas figuras foram dando lugar a simples sinais gráficos, 
ágeis caligrafias abstractas, executadas fora de qualquer motricidade imposta do exterior, 
ou seja, uma pintura, de sinais, derivada do gestualismo, tão depurada quanto possível. A 
execução gestual, rápida, directa e sem retoque, confronta-se com formas arquetípicas 
do inconsciente colectivo, tão defendido por Jung que, que demonstrou haver uma 
grande conformidade entre o movimento das mãos e o próprio estado de espírito. Por seu 
turno, André Breton declarou que a finalidade o surrealismo é a reabilitação de todas as 
capacidades psíquicas. Os dados imediatos do inconsciente e a intervenção do acaso 
foram explorados por mim na pintura-escrita que assumo como um ritual, pesquisando 
relações entre o comportamento vitalista Dádá e a sageza do Budismo Zen. Se, no início 
dos anos 60, as caligrafias a tinta-da-china preta evidenciam o vazio, representado pela 
nudez branca do papel, nas despinturas, descolagens e desdobragens que realizo 
posteriormente, o suporte é redescoberto na sua nudez original como campo residual da 
intervenção da escrita, em função do acaso. Chamo a atenção para a importância do 
prefixo des no desenvolvimento da minha obra. Segundo Zen, é pela negação do sinal 
que se cria um novo sinal. Assim, ao despintar, que consiste em tirar a cor, ao descolar, 
que consiste em retirar o que foi colado, e ao desdobrar, que consiste em ver o que fica, 
através de um processo psicologicamente análogo ao da “decalcomania”, é o suporte que 
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é revalorizado na sua globalidade, como amplo campo de registo gestual. O primado do 
suporte e a meditação visual dos processos de registo permitiram-me redescobrir, 
intuitivamente, na minha pintura de signos, o sentido do arabesco ibérico e das tradições 
artesanais mediterrânicas, onde o branco e o preto valem como cores e não como luz e 
sombra. 
 Ao aprofundar o automatismo psíquico, através do gestualismo e da caligrafia 
espontânea, aproximei-me do espírito Zen de uma arte directa, sem correcção nem 
retoque, que, quanto a mim, encontra afinidades com a atitude vitalista Dádá. Uma 
concepção demasiado limitada do automatismo psíquico puro tem levado alguns críticos, 
literatos e muitos artistas a não compreender o surrealismo fora do âmbito figurativo, 
quando André Breton encontrara já, em 1955, a comprovação do automatismo psíquico 
numa pintura de signos, tão rigorosa e puramente abstracta como a de Jean Degottex, 
com que trabalhei em Paris, em 1966/67. A meditação que proporcionou o meu encontro 
pessoal com Degottex intensificou a minha crença no surrealismo abstracto. Pela mesma 
razão, vim a prefaciar uma exposição de Henri Michaux, em Lisboa, em 1972, 
Curiosamente Michaux e Degottex também aderiram ao espírito Zen, bem como outros 
artistas que admiro como Masson, Miró, Tápies, Yves Klein, e Rothko. 
O que importa, escrevia Breton, é não apenas o efeito a conseguir, mas «a qualidade, a 
pureza dos meios» utilizados. E, em 1962, insistia: «A pintura actual, denomine-se ela 
action-painting, pintura gestual, informal, etc., provém, antes de tudo, do automatismo, 
deriva da promoção do automatismo pelo surrealismo. A escrita automática não poderia 
ser um fim em si mesmo. Quando muito, procura-se obtê-la tão pura quanto possível e, a 
partir daí, é fácil reconstituir a série de operações mentais que envolve. (…) Não se está 
longe do tiro ao arco e do tomar conta das vacas, na filosofia Zen». 
«A seta já contém o alvo, mas só percorre a seta aquele que lhe conhece o alvo. Assim, 
é de olhos vendados que o grande atirador alveja» – António Maria Lisboa. 
A minha pintura mais recente reafirma-se em função da textura e de outras 
características específicas do suporte, onde, por vezes, se reintegra a colagem como 
meio de auto provocação da capacidade expressiva de uma linguagem, que condensa 
em si a experiência do cheio e do vazio, da mancha e do traço vertiginoso. È uma 
pintura-escrita livre, inteiramente inventada no momento de execução». 
 
 

“Carlos Calvet / Pintura Metafísica”. Lisboa: Diário de Notícias / Suplemento 
Cultura / Plásticas (31-03-94)  

 
(A propósito da exposição de Carlos Calvet na Galeria Y Grego, Lisboa) 
 
 
…Uma exposição de obras datadas de 1991, 92, 93 de Carlos Calvet faz-me reflectir 
sobre a coerência de uma linguagem pessoal, que entronca no Surrealismo, desde o 
início dos anos 50, e que, em torno de arquétipos como a caixa, o cubo, o barco, o mar, o 
céu, a nuvem, a rocha e estranhas arquitecturas, cria uma imagética, que não prescinde 
do complementar acto de «nomear o inominável», por muito paradoxal que pareça, como 
atitude mental de uma poética que o pintor assume com inegável autenticidade. 
Dar nome ao quadro é um acto dádá por excelência, desde que Marcel Duchamp atribuiu 
ao “ready-made” a categoria de obra de arte e fez-nos ver a obra de arte como um 
“ready-made”, ao intervir numa reprodução fotográfica da Gioconda de Leonardo da 
Vinci, e ao expor um urinol, com o título Fonte, numa sala de museu. O objecto industrial, 
produzido em série, deslocado da função habitual, adquire assim um pertinente 
significado poético na concepção da obra de arte moderna. Já a pintura metafísica de 
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Chirico e Magritte se concentra no significado poético da imagem, fora do seu contexto 
tradicional. 
Edificiária, 1953, Viagem Filosófica, 1966, Não tentes compreender, 1970, Misterioso, 
Ousa, 1978, Recôndita harmonia, 1991, Os naufragantes, 1992, e Num país secreto, 
1993, são títulos da pintura metafísica de Carlos Calvet que, de natureza esquiva ao 
discurso lógico, joga com os dados da percepção, alterando esquemas de representação 
cénica, através da livre associação de imagens. Cada quadro engendra uma nova 
situação problemática, que o pintor resolve com obsessivo rigor construtivo, sem abdicar 
do simbolismo inerente à concepção de um espaço cenográfico, onde tudo se solidifica, 
incluindo a nuvem, a onda marítima, o fogo e outros fluidos. A coisificação de todos os 
elementos deriva da vontade de conceptualizar, no plano, foco de luz e sombras 
projectadas por volumes perspectivados. São paisagens oníricas, inicialmente com 
alguma influência chiriquiana. A sua imagética, de contornos rígidos e cores minerais, 
revela, desde os anos 60, uma inquietante conjugação do Surrealismo com a Pop Arte e 
a Ficção Científica. Imagens de infinito (o mar, o céu, a paisagem, horizontes longínquos) 
surgem encerradas em caixas cúbicas. É o infinito dentro do finito, que o jogo de 
perspectivas invertidas acentua, ao representar a caixa dentro da caixa, o quadro dentro 
do quadro, numa progressão crescente e decrescente, para lá e para cá do plano frontal 
da composição. 
Num país secreto, 1993, que reproduzimos, ascensionais e obscuras montanhas 
rochosas e densas nuvens róseas são interceptadas por gigantescos cubos que, no seu 
interior, mostram nítido o minúsculo e longínquo horizonte azul do mar. Neste mundo 
concreto de luz e sombra, altitudes e profundidades, o que nos faz navegar é o sonho de 
partir em direcção ao desconhecido. Os holofotes do desejo inspiram a viagem. 
«Há, para mim, no realizar de uma pintura, algo comparável a uma viagem, um percurso 
“sui generis” que vou descobrindo à medida que nele me embrenho» – diz Carlos Calvet, 
num belo texto que redigiu em 1992. «O quadro faz-me frente, ameaça, resiste, não me 
dá descanso! Autoritário, quer impor-me as suas leis! Deixo-me então conduzir pelos 
seus próprios caminhos – talvez saiba melhor do que eu o que lhe convém para chegar a 
bom porto. (…) Passamos a uma frutuosa cumplicidade. (…) Há que ordenar num todo 
coerente os símbolos e metáforas q eu são a alma da obra» – concluiu o pintor, deixando 
«emergir do inconsciente conteúdos poéticos que nele dormitam (…) Tarefa incerta, sem 
dúvida, mas fascinante». 

 
 
 
 
 “Álvaro Lapa. Persistente resistência poética numa voluntária marginalidade”. 
Lisboa: Diário de Notícias / Suplemento Cultura / Plásticas (22-09-94) / Dádá-Zen 
Pintura-Escrita 

(A propósito da exposição retrospectiva de Álvaro Lapa (1968-1993) na Fundação de 
Serralves, Porto (Maio / Julho) / FCG/CAMJAP (08-09 / 30-10, 94) 
 
 
Versão Dádá-Zen Pintura-Escrita, Editora Quasi, 2005 (pp. 143-146) 
 
Persistente resistência poética numa voluntária marginalidade 
 
Assumidamente canhestros, os seus quadros são o registo autobiográfico de uma intensa 
presença informulável. Tentar decifrar o seu universo enigmático, no plano da 
comunicação inter subjectiva, torna-nos cúmplices de uma experiência que envolve a 
própria vida. Nesse plano, a arte é coisa séria e radical, que não transige com soluções 
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ou receitas academizantes. É uma arte que se dirige a um destinatário imaginário e 
utópico, que tanto pode ser o sábio, como a criança ou o anónimo homem comum.   
Da mais profunda obscuridade emerge a luz redentora que, a preto e branco e com tons 
vivos, demarca o contorno nítido de silhuetas. Sobre fundos lisos, evocam-se áridas 
paisagens de terra e céu, impregnadas de símbolos alusivos a montículos, frutos, vultos 
humanos, buracos, casas, tendas, grades de prisão, derrames sanguíneos, mesas de 
jardim e de trabalho. A noite e o dia, a vida e a morte, fundem-se na mesma imagem. 
Álvaro Lapa é «autor de uma das raras poéticas de resistência erguidas na actualidade 
estética portuguesa» – afirmou Fernando Pernes, num catálogo de 1994. 
Sem complacências decorativas, a obra de Lapa é uma austera vigília do sonho, que nele 
redunda em profunda meditação de uma linguagem simples e arquetípica de uma 
vivência interiorizada, feita de angústia e alegria. «Por detrás do rosto triste de lapa, 
esconde-se uma criança muito viva e alegre, parecida com a sua filha violeta» – escreve 
Rui Mário Gonçalves. 
Entre a branca claridade diurna e a negra obscuridade nocturna, surpreende a síntese de 
abandono onírico e concentração transcendental, que a sua obra documenta. «A 
delicadeza emotiva do diário íntimo cruza-se com áspera crueza expressiva de materiais 
pobres (…) motivando arrastada metamorfose de constantes formais ressonantes do 
perene conflito entre a aspiração vitalista e o instinto de Thanatos (a apetência do retorno 
ao sono matricial), logo enunciado por Freud na aurora da modernidade» – Fernando 
Pernes. 
A obra de Lapa arranca da treva o esplendor tímbrico da cor libertadora. 
A sua obra reflecte a absorção de múltiplas referências profundamente sentidas no plano 
da identificação e encontro com mestres de uma cultura errante, como a arte bruta de 
Jean Dubuffet, o informalismo alegórico de Motherwell, o pensamento Zen, autores 
malditos como Rimbaud, Antonin Artaud, Michaux e outros que cita nos títulos dos seus 
próprios quadros: Gauguin, Heraclito, Homero, Kafka, Freud, Sade, Henri Miller, 
Burroughs, Han-Shan, Gombrowickz, etc. 
Álvaro Lapa elege a arte como forma suprema de auto conhecimento, na sua relação 
com a memória orgânica das origens. A nostalgia da Idade de Ouro do homem primitivo, 
que vivia em consonância com os ritos da natureza, torna possível a osmose do humano 
no natural, através da prática de uma arte «sem esforço» que, sendo contrária à 
mecanização cada vez mais acelerada, da civilização urbana contemporânea, é sinal de 
persistente resistência poética. 
Numa voluntária marginalidade, assumida com lucidez, Álvaro Lapa é um «homem sem 
esforço, sem propósito, sem utilidade». No domínio especificamente plástico, a sua 
pintura é um território, onde a palavra e a imagem se inscrevem num discurso visual tão 
clarividente quanto intencionalmente grotesco e inábil, alheio a truques tecnicistas. Na 
sua pureza primordial, a arte mal comportada de Lapa, exalta o que a escola condena, 
em favor de uma autenticidade, que não só exprime o drama da solidão e da clausura, na 
série “Os criminosos e as suas propriedades”, 1974-75, como também recupera o intenso 
lirismo do mundo encantatório da infância, em “Branca de neve e os sete anões”, 1973, 
“A vida noutros tempos”, 1974, “Alegoria”, 1976 e “Princípio de caudalidade”, 1991-92, 
que narra a história do coelho que comeu o leão e só lhe deixou a cauda de fora. 
 
Ilustrações: 

- Álvaro Lapa: «Os Criminosos e as suas propriedades», 1974-75; pintura / colagem s/ 
platex; 121x63,5cm Col. CAM / FCG. Colagem com a seguinte inscrição: «Requerimento 
/ p / instalar um baloiço do tipo infantil, com / a promessa de não o utilizar (servindo 
apenas p / ver)» 
- Álvaro Lapa: «Amnésia na Falésia, amnésia junto à coisa», 1968-69; pintura, 
94x85,5cm, Col. Dr. Rui Mário Gonçalves 
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“O Surrealismo em Portugal. Lucidez e paixão”. Lisboa: Diário de Notícias / 
Suplemento Cultura / Plásticas (29-09-94) 

 (A propósito da «Primeira Exposição do Surrealismo ou Não», na Galeria S. Mamede, 
Lisboa, que «mostra como o Surrealismo mais marginal e mais marginalizado do mundo 
consegue emergir, através das suas obras vivas, geradas ao longo de mais de meio século, 
com lucidez e paixão»)  
 

 

Na Galeria S. Mamede, Lisboa (…) a Primeira Exposição do Surrealismo ou Não 
exemplarmente documenta este movimento de intervenção poética e plástica, desde os 
anos 30, com desenhos e pinturas de Júlio (1902-1983), até à actualidade, dando grande 
destaque às obras de Cesariny e Cruzeiro Seixas, que figuram ao lado de Areal, Carlos 
Calvet, Eurico, D’Assumpção, António Quadros, Fernando José Francisco, Gonçalo 
Duarte, João Rodrigues, Isabel Meyrelles, Jorge Vieira, Malangatana, Mário Botas, Raul 
Perez, Paula Rego, Pedro Oom, Risques Pereira e outros poetas que estão na origem do 
Surrealismo em Portugal, como António Maria Lisboa, Mário Henrique Leiria, Carlos 
Eurico Da Costa e Fernando Alves dos Santos. Faltam os poetas Alexandre O´Neill, 
Natália Correia, Herberto Hélder, António José Forte, Manuel de Castro, António 
Barahona e José Sbag. Entre os pintores, é imperdoável a ausência de António Dacosta, 
Fernando de Azevedo, Vespeira e Fernando Lemos que, numa perspectiva histórica, não 
deixarão de ser referenciados como casos notáveis do Surrealismo em Portugal. 
Para que o leitor possa completar a memória viva deste movimento de contestação, 
transgressão e inovação poética, creio valer a pena lembrar acontecimentos significativos 
que o antecederam e outros que lhe deram corpo, através de uma cronologia 
necessariamente sucinta. 
É impossível falar de Surrealismo sem referir a arte de comportamento Dádá que o 
antecedeu, nos anos dez, e a ele permaneceu associado, nas décadas seguintes, até à 
actualidade, como atitude mental e vital de intervenção crítica. 
«A crítica é a razão da nossa permanência» – António Maria Lisboa. Dádá recusa-se a 
ser o cadáver-esquisito, que alguns quiseram fazer dele. Sendo a manifestação de um 
certo estado de espírito, rebelde à integração em qualquer sistema, Dádá está na origem 
dos “happenings” e das posteriores performances conceptuais e pós-conceptuais. 
Aquilo a que, entre nós, nos anos dez, se chamou Futurismo, melhor se identifica talvez 
com arte de comportamento Dádá. Nesse contexto, devem ser observados os 
manifestos, textos e atitudes de Almada e Santa-Rita, alguns poemas de Fernando 
Pessoa, Mário Sá-Carneiro e Raúl Leal, e as últimas pinturas-colagens de Amadeo de 
Souza-Cardoso, datadas de 1917. Numa espécie de êxtase e num só dia, Fernando 
Pessoa escreveu trinta e tantos poemas a fio, assistido à criação de Alberto Caeiro, um 
dos seus heterónimos, em 1914, no mesmo ano em que Mário Sá-Carneiro publica 
Dispersão. Em 1915, Pessoa escreve a Ode Marítima, Sá-Carneiro os poemas Manucure 
e Indícios de Oiro, e Almada o Manifesto Anti-Dantas e A Cena do Ódio. Em 1917, em 
Lisboa, Almada, Santa-Rita e Amadeo rapam à navalha cabelo e sobrancelhas e 
passeiam assim o seu protesto mudo, «enquanto a poesia não é». Em 1917, Pessoa 
escreve o Ultimatum de Álvaro de Campos e, em 1921, Almada publica A Invenção do 
Dia Claro. Tudo isto, antes do Primeiro Manifesto do Surrealismo, de André Breton, em 
1924. A coordenada de Paris passa pelas obras dos Pioneiros do Modernismo em 
Portugal, sem que isso constitua uma limitação ou dependência, mas, pelo contrário, uma 
vontade de abrir fronteiras mentais e estéticas, numa época em que ainda persistia, entre 
nós, o gosto pelo naturalismo oitocentista.  
Nos anos vinte, a descoberta de Chagall teve influência decisiva na pintura semi-ingénua, 
lírica e onírica de Júlio, que realiza a sua primeira exposição em 1930. Em posteriores 
pinturas e desenhos, (…) o seu lirismo torna-se satírico, grotesco e neo-expressionista, 
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precursor da actual bd-pinting. Semi-ingénuo é também o expressionismo dramático e, 
por vezes, fantasmagórico, de Alvarez (1906-1942). Júlio, Alvarez e Mário Eloy (1900-
1950) são três pintores expressionistas líricos que abordam o fantástico. Em 1935, Vieira 
da Silva e Arpad Szenes expõem, em Lisboa, pintura abstracta-lírica e surrealizante, com 
alguma influência de Paul Klee e Max Ernst. Em 1940, António Pedro (1909-1966) e 
António Dacosta (1914-1990) não colaboram na Exposição do Mundo Português e 
expõem pintura surrealistas de raiz expressionista, que exprimem os tormentos da 
guerra, em imagens cenográficas de violência, solidão e erotismo. «Quando A. Pedro 
teve a ideia de uma exposição em 1940, ambos estávamos conscientes da necessidade 
de afirmar uma espécie de ruptura» – declara António Dacosta que, em 1941-43, realiza 
pintura metafísica, com alguma influência de Chirico. Fixado em Paris, desde 1947, 
Dacosta permaneceu silencioso durante mais de trinta anos, para ressurgir, 
inesperadamente, em 1983, com uma pintura intensamente lírica e intimista, de grande 
sensibilidade cromática. A figuração torna-se menos rígida, mais simples, deixando de 
sugerir volumes, para ser entendida como imagem plasmada, aderente ao suporte. 
No início dos anos 40, Cândido Costa Pinto (1911-1976) expõe, em Lisboa, pinturas, cuja 
imagética angustiante e lasciva revela influência de Dali. Muito conhecido como ilustrador 
de capas de livros policiais, Cândido Costa Pinto ficou, porém, isolado, por motivos 
políticos, ao não aceitar o anti-fascismo radical dos surrealistas mais jovens. 
Em 1947, o Grupo Surrealista de Lisboa era constituído por José-Augusto França, 
Vespeira, Fernando de Azevedo, António Domingues, Alexandre O´Neill, Moniz Pereira e 
Cesariny, que chamaram para o grupo António Pedro e António Dacosta. Em 1948, os 
surrealistas portugueses recusaram-se a participar na III Geral de Artes Plásticas, 
S.N.B.A., por se oporem à censura prévia e à intervenção da P.I.D.E., polícia política do 
regime fascista de Salazar. 
Cesariny, dissidente do Grupo Surrealista de Lisboa, forma um outro grupo ou “nti-
grupo”com poetas e artistas surrealistas: Cruzeiro Seixas, Pedro Oom, António Maria 
Lisboa, Mário Henrique Leiria, Henrique Risques Pereira, Fernando José Francisco, 
Fernando Alves dos Santos, Carlos Calvet e outros, que realizam duas exposições 
colectivas, em 1949 e em 1950. 
Em 1949, o Grupo Surrealista de Lisboa (…) exibe, na capa do catálogo, uma cruz 
traçada a lápis azul, alusiva à censura, que não permitira que aí aparecesse escrito o 
seguinte: «O grupo surrealista de Lisboa / pergunta / depois de 22 anos de medo / ainda 
seremos capazes / de um acto de liberdade? / é absolutamente indispensável / votar 
contra / o fascismo». 
Em 1949, A.M. Lisboa escreve os poemas Ossóptico e o manifesto Erro Próprio. Pedro 
Oom escreve o poema Um Ontem Cão. Em 1950-52, Cesariny publica o poema Corpo 
Visível e Discurso Sobre a Reabilitação do Real Quotidiano. Em 1952, Azevedo, Lemos e 
Vespeira expõem na Casa Jalco, Lisboa. Em 1953, A.M. Lisboa morre no dia 11 de 
Novembro, apenas com 26 anos de idade, deixando muitos textos escritos, entre os quais 
Isso Ontem Único e A Verticalidade e a Chave. Cesariny publica Louvor e Simplificação 
de Álvaro de Campos. 
Desfeitos os grupos e anti-grupos, de duração efémera, os anos 50 viram desenvolver a 
actividade de alguns surrealistas já indicados, assim como apareceram outros, cujas 
obras importa seguir individualmente: Manuel D´Assumpção (1926-1969), Eduardo Luís 
(1932-1988), Eurico (1932), António Quadros (1933-1994), António Areal (1934-1978), 
José Escada (1934-1980), René Bértholo (1935), Gonçalo Duarte (1935-1986), João 
Rodrigues (1937-1967) e, já nos anos 60 e 70, Paula Rego (1935), Raúl Perez (1944) e 
Mário Botas (1952-1983), para referir apenas artistas de identificação surrealista mais 
declarada. 
Em 1973, Mário Cesariny considera que são surrealistas, além dele próprio, Cruzeiro 
Seixas, Eurico, Raúl Perez, Lima de Freitas, Leonor Praça (1936-1972), Gonçalo Duarte, 
René Bértholo, Lurdes Castro, Eduardo Luís, Martim Avilez e Malangatana. Além de 
pintor e poeta notável, Cesariny é o principal responsável pela organização de 
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importantes antologias e colectâneas, como Surrealismo / Abjeccionismo, 1963, A 
Intervenção Surrealista, 1966, e Textos de Afirmação e de Combate do Movimento 
Surrealista Mundial, 1976. 
Organizada por Cruzeiro Seixas e Mário Cesariny, a Primeira Exposição do Surrealismo 
ou Não, prefaciada por Ernesto Sampaio, na Galeria S. Mamede, Lisboa, em 1994, 
mostra como o Surrealismo mais marginal e mais marginalizado do mundo consegue 
emergir, através das suas obras vivas, geradas ao longo de mais de meio século, com 
lucidez e paixão. 
 
 
1995 
 
 
“O Zen e o homem ocidental” / Dádá-Zen / Pintura-Escrita. Famalicão: Editora Quasi, 2005 – p. 41 
 
 
…Os orientais, quer na vida, quer na arte, conseguem abolir a contradição entre a razão 
e o instinto, a inteligência e os sentidos, a ética e a natureza. É este espírito diferente e 
aberto a uma aventura cada vez mais ampla, que leva o ocidental a interessar-se pelo 
budismo Zen. 
Quando o arqueiro chega ao ponto de compreender que não é disparar o tiro o que mais 
importa, mas deixar o tiro disparar por si, como um fruto maduro que se solta da árvore, 
ele está, enfim, na posse de um grande segredo, o dum comportamento humano 
extremamente lúcido. 
De modo algo semelhante, no Ocidente, pratica-se uma Arte de Deixar Acontecer, que se 
baseia numa idêntica descontracção física e disponibilidade espiritual, cujos exemplos 
mais significativos são as pinturas de André Masson, Pollock, Hofmann, Alan Davie, as 
últimas telas de Miró e os vernizes de Tàpies, intitulados celebrações do mel. 
Muitos ocidentais, desiludidos de Aristóteles e Platão, voltam-se para a filosofia Zen. No 
estado de grande disponibilidade interior para a apreensão imediata da vida, na sua 
totalidade, qualquer resposta é válida para qualquer pergunta e vice-versa. As tentativas 
feitas pelos dadaístas e surrealistas no sentido de provocar uma crise geral e aguda na 
consciência ocidental e, a partir daí, desenvolver uma nova consciência, mais aberta a 
aventuras imprevisíveis, já não estavam longe do comportamento Zen, se bem que as 
motivações sejam diferentes. 
 
 
 
“O Espírito da Colagem” 
 
Eurico Gonçalves, catálogo da sua exposição Eurico, Pintura-Colagem 1993-95, 
Homenagem a Mário Cesariny. Lisboa: galeria de São Bento (23-02 /19-03, 1995) 

 
… Face a um conjunto de 20 pinturas-colagens, de pequeno e médio formato, datadas de 
1993, senti necessidade de realizar mais três pinturas-colagens sobre tela, datadas de 
1995, em homenagem a Mário Cesariny, autor do admirável poema de amor, de onde 
transcrevo a parte final:  
Ah mas então a pirâmide existe? / Ah mas então a pirâmide diz coisas? / Então a 
pirâmide é o segredo de cada um com o mundo? / Sim meu amor a pirâmide existe / a 
pirâmide diz muitíssimas coisas / a pirâmide é a arte de bailar em silêncio / e em todo 
o caso / há praças onde esculpir um lírio / zonas subtis de propagação do azul / 
gestos sem dono barcos sob as flores / uma canção para ouvir-te chegar. 
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“Mário Cesariny e Álvaro Lapa. O encontro inevitável”. Lisboa: Diário de Notícias / 
Suplemento Cultura / Plásticas (16-03-95) / Dádá-Zen Pintura-Escrita 

 

Versão Dádá-Zen Pintura-Escrita (pp. 150-152) 

“Mário Cesariny e Álvaro Lapa. O encontro inevitável” 

 
Poeta maior do surrealismo em português, tradutor de Rimbaud, Artaud, Michaux e 
outros autores malditos, Mário Cesariny foi quem, entre nós, levou mais longe a prática 
do automatismo psíquico, ao ponto de ter sido, desde os anos 40, o primeiro pintor 
informalista português e, numa perspectiva mundial, um dos que mais cedo se abeirou do 
surrealismo abstracto. Que se saiba, apenas Cesariny, Jorge de Oliveira, Vespeira, 
Azevedo, D´Assumpção, Lemos, eu próprio e poucos mais, intuíram, em Portugal, a 
vocação abstracta do surrealismo. 
A viscosidade orgânica da pintura lacerada e informal de Cesariny explora a intervenção 
do acaso no alastramento de tintas, vernizes e colas, na sobreposição de texturas, 
transparentes e opacas, na fusão de pigmentos, estridentes e neutros, e na incisão de 
grafismos elementares, abstractos e neofigurativos. 
A sua poesia funde-se na pintura-despintura com uma autoridade rara, e a sua pintura-
despintura reverte para a poesia um admirável sentido de liberdade. Ele próprio declarou 
em 1971:  
«Desde a minha adesão ao surrealismo, em 1947, e ao contrário do que a alguns pode 
parecer, foi a despintura que me ajudou a desregrar e a desmembrar a linguagem que, a 
partir daí, pratiquei nos meus versos». 
Pelas imagens que cria, à margem do saber instituído e na mais radical oposição a 
qualquer academismo, a despintura desregrada de Mário Cesariny encontra-se agora, ao 
cabo de um longo percurso, com a voluntária marginalidade de um artista mais jovem, 
Álvaro Lapa, que, desde o início dos anos sessenta, se revela um notável caso de 
autenticidade, como pintor-escritor autodidacta, de formação filosófica.  
Lapa considera-se «um escritor falhado que pinta, e um pintor falhado que escreve». Na 
convergência desses dois falhanços, se define a problemática da sua obra interrogativa e 
assumidamente inábil. 
Lapa e Cesariny são dois autores inquietantes e incómodos que, naturalmente, fascinam 
pelo seu grau de originalidade e expressividade, orgânica, contagiante e mítica, em 
Cesariny, hermética, dramática e autobiográfica, em Lapa. Na prática de uma arte directa 
e sem artifício, que concilia a rudeza do material com a franqueza da expressão, ambos 
se reaproximam da arte bruta do homem comum e, sobretudo, dos “loucos” e de todos os 
espíritos rebeldes à integração em qualquer sistema. Ambos arrancam da treva a luz 
redentora. Em Lapa, vislumbra-se a tendência regressiva à terra-mãe, a nostalgia da 
idade de ouro do homem primitivo, que vivia em consonância com os ritos da natureza. 
Em Cesariny, é o amor incendiário e irreverente que se manifesta. Ambos elegem e 
homenageiam personalidades de primeira grandeza como Rimbaud, Lautréamont, 
Breton, Artaud, Michaux, Genet, Sade, Freud, Kafka, Octávio Paz, Mário Sá-Carneiro, 
Pascoaes, António Maria Lisboa e outros que, pertencendo, por assim dizer, à mesma 
família espiritual, são «mais interiores à magnificência da espécie do que aos espaçosos 
e nobres labirintos do canto», segundo o testamento do poeta-astro, repentino cometa de 
fulgurante trajectória em direcção ao infinito. 
Cesariny sabe que «a verdadeira vida está ausente» (Rimbaud), e que «as palavras 
fazem amor» (Breton). «As palavras-actos e não as que pressupõem actos» (A. Maria 
Lisboa). 
Em Testamento do Poeta, o personagem central, com corpo triangular e cabeça de 
girassol, é um ser flamejante, caído do céu, que chama para o mundo terreno a aurora 
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dos elementos: o fogo, o ar, a água dos abraços. «Um mar de sombra corre junto à 
flecha» e uma luz violenta «daria a carne de uma rosa». O fantasma «vejo-o de olhos 
marejados de lágrimas», no castelo lunar de um portal escuro. Para além da Vénus que 
temos na terra, em carne e osso, a Vénus Celeste é uma invenção mítica, uma miragem, 
que faz com que sejamos mais altos e mais constantes no desejo de elevar o amor e a 
alma. Apesar de etérea e fugidia, Titânia tem a particularidade de coincidir com a imagem 
do voo onírico. Titânia, vestida de rapaz, «voava lenta, inefável, de barriga para cima». 
Colados ao Sol, seres voantes, de uma aura viva, irradiam luz intensa, num «país sem 
contornos onde todas as coisas eram outras». 
 
Ilustrações: 
- Cesariny, 1948; técnica mista s platex; 43x53,5cm; Fundação Cupertino de Miranda, 
Famalicão, Centro de Estudos Surrealistas 
 
  
 
“Cruzeiro Seixas. O Surrealismo Visionário e Onírico”. Lisboa: Diário de Notícias / 
Suplemento Cultura / Plásticas (18-05-95)  

 
 
Desde Jerónimo Bosch que a arte perverte a natureza e a natureza perverte a arte. A 
psicanálise de Freud ajuda a desocultar monstros, fantasmas, visões obsessivas de 
desejos recalcados. Na descendência do notável pintor fantástico do séc. XV, surge o 
surrealismo visionário e onírico de Cruzeiro Seixas, cujos desenhos à pena e a tinta-da-
china (…) nos remetem para a delirante visão nocturna de esculturais corpos 
metamorfoseados, em cenários de abismo e vertigem de sonhos ancestrais. 
(…) De execução meticulosa, os desenhos de Cruzeiro Seixas provocam uma 
“estranheza inquietante” na expressão freudiana de anseios irreprimíveis, que conjugam 
a sensualidade e a agressividade de inevitáveis catástrofes. Em negros cerrados, se 
recortam paisagens de luz e sombra, com longínquos horizontes infindos. A luz emerge 
da treva e, para cá do abismo, tudo vive em sobressalto e em excesso, no primeiro plano. 
Cabeças humanas transfiguradas em pássaros e montanhas, contracenam com 
distorcidos corpos e a cavalo, labaredas, nuvens e objectos, em inesperadas situações, 
que revelam o poder metafórico da imagem. A uma tamanha altitude, não é fácil 
permanecer sereno, ávido de reencontrar a essência mítica do ser que se alimenta da 
própria combustão. Dilacerada é a vida nestas condições. Dilacerada, violenta e brutal. 
Daí, o carácter dramático destas visões alucinantes. Desgarrada e em plena contradição 
com o mundo, a imagética de Cruzeiro Seixas apenas aproveita a pose teatral de 
estranhos personagens, que são animais e monstros humanizados, na ilustração de 
sonhos e pesadelos.  
Trata-se de uma arte irreverente e provocatória, necessariamente inconformista, 
desregrada e mal-comportada. Nesta perspectiva, Cruzeiro Seixas é um autor maldito, 
marginal e obsessivo, que não abdica do seu sentido de liberdade, em permanente 
conflito com qualquer ordem social estabelecida. Atento à voz interior da sua loucura 
lúcida, que assume com pertinente audácia, o pintor constrói cenários de inquietantes 
mutilações. As desrazões da dissonância entre o real e o imaginário não só provocam 
tiques  ou pequenas contracções nos músculos faciais dos mais sensíveis como 
destroem o discurso lógico dos que, a frio, pretendem encontrar a coerência na 
articulação do todo, desmembrado em mil pedaços. Ao nível mais profundo, o sonho 
irrompe como um vulcão contra tudo o que evita a força impetuosa do desejo. 
«A poesia é talvez a única chave possível para uma fechadura que não há» – escreve 
Cruzeiro Seixas (…). O pintor reconhece que o seu relacionamento com a pintura nunca 
foi fácil, lembrando que, quando aluno da Escola António Arroio, nos distantes anos 1937 
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/ 40, “chumbou” em desenho, o que é, no mínimo, um escândalo. O que quer dizer 
também que a sua condição de autodidacta nunca se satisfez com nenhum método de 
ensino. 
«Método nunca o tive» – confirma – «quando começava a desenhar ou pintar, muito 
raramente tinha uma ideia nítida do que ia fazer. Esquecia ensinamentos e teorias, não 
pensava em pintura; era o amor, a morte, o desespero, as pessoas que conheço e 
principalmente as que desconheço, o que me tomava (…) E por certo os meus sonhos e 
falhanços, tudo o que me pode dar a medida do homem». 
Hoje, a sua obra não pode ser ignorada em parte alguma do mundo, onde o Surrealismo 
persista como chama inextinguível. Cruzeiro Seixas é uma presença marcante e 
inevitável para quem quiser entender a importância histórica do maior movimento poético 
do séc. XX. Pelo que não se compreende a sistemática ocultação da sua obra, numa 
série de iniciativas recentes, como a exposição Bosch ou o eterno retorno, no Museu de 
Arte Antiga, e as exposições permanentes das colecções do Museu do Chiado e do 
Centro de Arte Moderna da Gulbenkian. No C.A.M., existem cerca de 30 obras da sua 
autoria escondidas na arrecadação, o que nem por má fé se justifica. 
Com a casa recheada de centenas de desenhos, colagens e objectos, inventados ao longo de 
mais de 50 anos de actividade, o pintor espera que a sua obra nunca venha a servir de repasto 
para mesas redondas, colóquios, congressos, um estendal de erudição académica. 
Cruzeiro Seixas sempre encarou a arte e a vida como coisas interrelacionáveis, 
componentes da mesma aventura poética. Para ele, a cultura é coisa viva e vivida, antes 
de ser arrumada nas prateleiras do saber instituído. África foi o seu país – um encontro 
totalmente correspondido, durante 12 anos, de 1952 a 1964. Na impossibilidade de viver 
num clima de guerra, teve de regressar à Europa. Em Angola, realizou grande parte da 
sua obra plástica e poética. A propósito, Mário Cesariny declarou, em 1953: «África é o 
último continente surrealista. Tudo o que antecede, combate ou ultrapassa a 
interpretação estreitamente racionalista do homem e dos seus modos tem a ver com um 
sentido surrealista da vida. África goza do privilégio raro de não ter produzido nem o 
cartesianismo, nem nenhum dos sistemas de pensamento e acção baseados em 
universos de categorias. África conhece muito que nós ignoramos. Julgamo-la 
adormecida no passado e está talvez perfazendo o futuro». 
Associada à viagem, o mar e o infinito, a obra de Cruzeiro Seixas exalta a dimensão 
física e mítica do amor. «Nunca fui capaz de saber se, no “ménage à trois” imaginário e 
ideal que, evidentemente ocupou grande parte da minha vida, a terceira pessoa presente 
era deus ou o diabo. Talvez, algumas vezes, os três nos tivéssemos encontrado sobre o 
mesmo leito» – escreveu o pintor – «Conheci gente em que o sexo era muito mais 
inteligente do que o cérebro. Nada que não tenha mistério me pode interessar; o mistério 
que persiste em cada corpo que amamos e o torna maior que o universo, mais agitado 
que o mar, mais azul que o céu. O corpo é uma paisagem que a moldura não contém». 
Apesar da imaginação delirante dos seus desenhos, colagens e objectos, Cruzeiro 
Seixas não se considera doido. «Doido é o pôr-do-sol, o raio, a rosa. Doido varrido é o 
luar. Aos 73 anos de idade, a natureza parece-me agora tão exausta quanto eu estou. As 
árvores, o mar, perderam convicção; parecem cumprir apenas uma penosa obrigação. 
Quando morrer, sei que vou ter saudades do Sol» 
«Há feridas do tamanho de países!» – é uma declaração sua, referente a Portugal. «Aqui, 
onde nascemos, é precisamente o local onde o mar se afogou» (…) Quanto ao 
Surrealismo, parece-me que já não há muito a dizer, depois do que deixou dito Breton. 
Naturalmente, outros como eu têm debaixo da língua a palavra exacta ou pelo menos 
necessária, mas, tanto para esses como para mim, será um drama de todos os minutos 
esta espécie de gravidez, em que a criança se recusa a nascer (…)  
Atravessei muitos desertos e devo dizer que tomei o gosto por essa espécie de perversão 
(…) O que vejo na minha pintura surrealista não é o insólito ou o fantástico, mas sim a 
imagem do que não sei e do que espera sentido se nega. Teve ele, o Surrealismo, o 
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saber ou a sorte de não cair na moda, como aconteceu com algumas outras filosofias, 
que nisso perderam uma parte substancial da sua força». 
 
 

 

“Álvaro Lapa, homem sem esforço, sem propósito, sem utilidade”. Lisboa: Diário de 
Notícias / Suplemento Cultura / Plásticas (29-06-95) / Dádá-Zen Pintura-Escrita 

Nota: o título deste artigo, que é título de um quadro de Álvaro Lapa, sintetiza a atitude 
filosófica do pintor-escritor, que realiza uma exposição no Museu de Évora, sua terra natal) 
 

Versão Dádá-Zen Pintura-Escrita: (pp.146-149) 

 

 
Depois de uma importante retrospectiva, em 1994, na Fundação de Serralves, Porto, e na 
Fundação Gulbenkian, Lisboa, Álvaro Lapa expõe, pela primeira vez, individualmente, no 
Museu de Évora, sua terra natal, em 1995, escolhendo um conjunto de 21 obras, que 
correspondem a um percurso de 25 anos, desde 1968 até 1993. São auto-retratos, 
duplos, paisagens, alegorias, mesas, caixas, cadernos, legendas, inscrições de um diário 
íntimo. 
“Homem sem esforço, sem propósito, sem utilidade”, e “Amnésia na Falésia”, 1968-69, 
sintetizam a atitude filosófica e o pensamento visual do pintor-escritor, que assume a 
voluntária auto-marginalidade com rigor e método, criando uma «poética de resistência» 
contra todas as formas de asfixia cultural, por aí se aproximando da Arte Bruta de Jean 
Dubuffet e de outros autores marginais, que encontram no «falhanço» de modelos 
académicos a razão de ser de um deliberado autodidatismo, pleno de sentido, pela 
consciência ética que envolve, numa linguagem directa e original. 
Cito, entre aspas, fragmentos de um excelente texto do pintor, inserido no catálogo da 
exposição de Évora. Alguém «sonhara encontrar no seu passado oceânico a companhia 
perdida de um feminino vivo, encantador».  
“Melville na Bastilha”, 1991-92, «era um retrato com pouca prisão e muito lixo (…) um 
retrato instantâneo de formas abstractas», dispostas ao acaso, como os papeis rasgados 
de Arp, na atitude vitalista Dádá de quem se reconhece no interior e no exterior das 
coisas; de quem, sem fronteiras físicas e mentais, sabe que o que está dentro é igual ao 
que está fora, que nada oculta nada. 
O acaso objectivado proporciona essa súbita clarividência espiritual, que permite 
compreender a fusão dos contrários: interior-exterior, real-imaginário, objectivo-
subjectivo. 
 «O maravilhoso pode redimir o poético frustrado pelas limitações institucionais» – 
escreve A. Lapa. (que continua):  
«Quem pode falar de interioridade senão de fora, pretensiosamente» está longe de 
compreender que «tudo será exterior e interior ao mesmo tempo, e aí será um viajante 
contínuo de um só espaço (…) um só espaço de ninguém, propriedade de ninguém». 
A descoberta estridente do sexo que se avoluma monstruoso propicia a dor e o prazer. O 
sexo, que adquire proporções de arma mortal ou se reduz a mero utensílio doméstico ou 
objecto lúdico, tanto se aplica na engenharia genética, com o objectivo de reproduzir 
seres incandescentes, como não serve rigorosamente para nada, a não ser para brincar, 
por prazer, por vício ou tara sexual. Seja pénis, dedos, mãos ou pés, é pelas 
extremidades que o corpo se manifesta. O corpo masculino, erecto e flamejante, que só a 
terra-mãe consegue apaziguar, mergulhando a cabeça na água. 
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Na pintura de Lapa, pedras sexuadas e carnívoras contracenam com estranhos seres 
tranquilos, em inquietantes paisagens psíquicas. 
Apesar de inábil e anti-académica, ou talvez por isso, a arte de Lapa é profundamente 
expressiva, autêntica e humana. 
Silencioso, introvertido e enigmático, o gesto do pintor condensa em si a angústia da 
existência, conjugada com a ânsia de encontrar uma nova aurora libertadora. A essa 
incomodidade lúcida e fascinante, Lapa contrapõe a lassidão executiva dos seus 
quadros, que integram palavras e frases manuscritas ou decalcadas, associadas a 
figuras-signos, formas desenvoltas e largas manchas informais. Os seus negros 
excessivos contrastam com brancos glaciais e vermelhos sanguíneos, a que se ajustam, 
por vezes, intensos azuis, luminosos verdes e amarelos e densos ocres e castanhos. A 
sua paleta restrita e austera é avessa ao decorativismo, mas já não tanto à fantasia. 
A “Poética do Maravilhoso” aflora em alguns quadros, em efabulações sintéticas, 
susceptíveis de evocar a idade de ouro perdida.  
O autor de aforismos bordados em panos, “ As profecias de Abdul Varetti – cortinas de 
ferro e outros objectos – espólio dum escritor falhado”, título de uma exposição-instalação 
de 1973, viria a propor uma arte sem artifício, rasando o grau zero da expressão, 
emergente de um ritual de recolhimento que, no pensamento Zen, se designa por 
«concentração sem objecto». Permanecendo junto da nascente, a obra de Lapa é uma 
embrionária iconografia da terra e do orgânico, na osmose do tenso imobilismo da 
paisagem árida com o vazio circundante de uma figuração plasmada de vultos humanos, 
objectos e perfis de casas, tendas, montanhas e planícies. 
 
Ilustrações. 
 
- Álvaro Lapa: Melville na Bastilha, 1991/; acrílico, papel e verniz s/ tela; 130x160 cm 
(«era um retrato com pouca prisão e muito lixo (…) um retrato instantâneo de formas 
abstractas», dispostas ao acaso, como os papéis rasgados de Arp, na atitude vitalista 
Dádá de quem se reconhece no interior e no exterior das coisas; de quem, sem 
fronteiras físicas e mentais, sabe que o que está dentro é igual ao que está fora, que 
nada oculta nada.); 
- Álvaro Lapa: Princípio de Caudalidade, 1991/ 92; pintura s papel s/ platex; 116x81cm. 
Narra a história do coelho que comeu o leão e só lhe deixou a cauda de fora. 

 
 
 

“Mark Tobey (1890-1976): Pintura de inspiração Zen”. Lisboa: Diário de Notícias / 
Suplemento Cultura / Plásticas (13-07-95) / Dádá-Zen / Pintura Escrita 

 Versão Dádá-Zen / Pintura Escrita (pp. 103-105) 

 
 

“Mark Tobey (1890-1976): Pintura de inspiração Zen” 

 

Pioneiro, desde os anos 30, do abstraccionismo informal e caligráfico norte-americano. Mark 
Tobey (1890-1976) expôs em Lisboa, na Fundação Arpad Szènes-Vieira da Silva, em 1995; foi 
a primeira de uma série de amostragens de obras de artistas-amigos do casal Arpad-Vieira. 
Nascido no coração da América, em Centerville, em 1890, Mark Tobey descende de uma 
família inglesa de operários emigrantes. O pai era carpinteiro. Ele próprio exerceu os 
ofícios de pedreiro, caixeiro e fiel de armazém, antes de começar a praticar em desenho, 
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como ilustrador de revistas. Só em 1923, com 33 anos de idade, se inicia na aguarela e 
na caligrafia, sob a orientação de um estudante chinês.  
Em 1928, realiza a sua primeira exposição individual, em Chicago. O seu trabalho é 
apreciado por Alfred Barr, prestigiado conservador do Museu de Arte Moderna de Nova 
Iorque, que decide integrá-lo numa importante colectiva de Artistas Americanos 
contemporâneos, em 1929. Em 1934, Mark Tobey realiza uma viagem de estudo à China e 
ao Japão, onde permanece num mosteiro Zen, próximo de Quioto. Laços de amizade unem-
no a um monge, pintor-calígrafo. Esta experiência toca-o no mais íntimo do seu ser.  
Pratica pintura Sumi, a tinta-da-china sobre papel de arroz, e descobre a magia e o ritmo da 
linha contínua, que preenche todo o espaço, nas suas «escritas brancas». Em 1944, com 54 
anos de idade, Tobey expõe individualmente em Nova Iorque e conhece Jeanne Bucher que, 
mais tarde, em 1955, o acolherá na sua galeria parisiense, ao lado de Arpad e Vieira da Silva. 
Em 1959 e em 1964, participa na II e na III Documenta de Kassel. Em 1962, realiza uma 
retrospectiva, no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. Em 1976, morre com 85 anos de 
idade. A sua obra reflecte uma atitude de meditação e recolhimento filosófico, entre o Ocidente 
e o Oriente. Trata-se de uma pintura de pequeno formato, constituída predominantemente por 
têmperas e tintas-da-china sobre papel, que desenvolvem uma micrografia cósmica de subtil 
vibração. Numa correspondência com o espírito Zen, a mão que traça os signos obedece a um 
impulso motor que vem das profundezas do ser. 
As suas famosas “ecritas brancas” são sensibilíssimas caligrafias de múltiplos signos 
minúsculos, articulados até ao infinito, formando tecidos, ora muito cerrados, ora mais soltos e 
abertos. Cada signo fixa um ponto que se comunica a outros pontos e outros signos, 
engendrando um acelerado ritmo linear, no preenchimento de um palpitante espaço topológico. 
O seu traço fino e delicado evoca o voo em ziguezague de uma mosca, que muda 
constantemente de direcção, ou o movimento formigante da multidão nas ruas das grandes 
cidades. Mas não me parece que exista qualquer referente premeditado, tanto em Tobey como 
em Michaux. O que existe é o microregisto do movimento impulsivo da mão sobre a superfície. 
No caso de Tobey, cria-se uma imagem de labirinto que, como se sabe, é um arquétipo 
universal, difícil de decifrar. Desde os tempos mais remotos, sempre a arte foi encarada como 
um labirinto enigmático da alma humana, algo que nos transcende no seu movimento 
obsessivo da periferia para o centro e do centro parta a periferia. Tal como os meandros 
alucinantes do Processo de Kafka, o labirinto constitui, para o artista do nosso século, um 
símbolo que engloba a vida e a morte, o finito e o infinito, o conhecido e o desconhecido. Na 
multiplicidade de corredores e caminhos intercomunicáveis, como as artérias do nosso próprio 
corpo ou as ruas de uma grande cidade, o labirinto persiste na arte contemporânea, 
designadamente no espaço vertiginoso e inquietante da pintura de Vieira da Silva. «A minha 
pintura é um caminho, mas esse caminho pode transformar-se em três caminhos, em quatro 
caminhos…pode também levar a um beco sem saída. A incerteza é a minha certeza…habituei-
me a crer que nada existe que seja estável. Que pinto eu? Não sei. A minha pintura é um 
labirinto terrível!» – disse Vieira da Silva. A cidade moderna, planeada para assegurar o bem-
estar do cidadão, acaba por devorá-lo no seu interior. Compete a cada um descobrir o fio da 
meada que o prende à vida, de modo a não se deixar aniquilar pelo sistema asfixiante da 
grande teia urbana. Nesta perspectiva, a pintura de Tobey desbloqueia a mente e liberta o 
homem da angústia que o atormenta, ao criar uma relação equilibrada e harmoniosa entre o 
ser e o fazer, através de uma arte directa e sem artifício, natural, espontânea e extremamente 
sensível. 
Foi importante o seu contacto com a cultura oriental, em 1934. A sua arte revela uma 
curiosa osmose, devida a afinidades espirituais com o Oriente, para as quais concorrem 
razões profundas e ocultas, éticas e poéticas, razões de comportamento no modo total e 
imediato de apreender a vida. 
O sentido de decisão do gesto fulgurante e não premeditado, a simplicidade e a pureza de 
expressão, o estado de êxtase que conduz à súbita iluminação espiritual, onde a revelação é 
total, explicam muitos aspectos da pintura de Tobey, que evidenciam uma adesão imediata ao 
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espírito Zen. A sua arte realiza-se num estado de relaxação sublime, sem esforço, como quem 
respira e encontra na respiração uma forma de concentração e de repouso. 
 
Ilustrações: 
 - Mark Tobey (1890): Sumi, 1957; tinta-da-china s papel; 28 x 40 cm; 
 - Mark Tobey (1890): Escrita Branca, «City Radiance», 1944; 36,1x49,2cm; Nova Iorque, 
Col. Julia Feininger 
 

 

“Zen e Pintura Contemporânea / Ver claro na Natureza”. Lisboa: Diário de Notícias / 
Suplemento Cultura / Plásticas (07-09-95) 

  
«Logo que começas a pensar numa coisa, ela deixa de ser» – diz Suzuki. Segundo o 
Zen, o verdadeiro conhecimento é inseparável da experiência imediata. Ver o 
inconsciente associado a uma função muito elevada da mente só é possível quando a 
prática instintiva atinge a maturidade. Só o treinado instinto inconsciente do homem 
maduro revela a totalidade do ser e faz com que este se manifeste autonomamente, 
mantendo a mente tão fluente e ágil como o próprio acto espontâneo. Basta estar inteiro 
em tudo o que faz. Basta fazer coincidir o ser e o fazer, para que tudo se torne claro e 
natural. O conhecimento de si mesmo só é possível quando há identificação entre o 
sujeito e o objecto.  
«És posto à prova sozinho». Mas se o homem olhar bem para dentro de si, adquire a 
consciência da sua magnífica solidão, que o isola, mas não o separa do resto da 
existência. O que me distingue dos outros é eu fazer o que mais ninguém faz, segundo 
um modo pessoal que me torna diferente e original. Mal vai aquele que não consegue 
libertar-se das suas roupagens. O verdadeiro Eu corre o risco de ser suprimido ou 
irremediavelmente alienado. O homem nu, natural, sem roupas, tem, pelo menos, a 
coragem de ser ele mesmo. Não se trata apenas de mostrar a nudez do corpo, mas 
também e sobretudo a nudez do espírito, liberta de todos os preconceitos. Aquele que é 
senhor de si mesmo, capaz de ouvir o que os outros dizem e não dizem, penetrando no 
pensamento com uma agilidade mental admirável, estará em condições de compreender 
mil e uma coisas diferentes de uma realidade sem nome e sem forma definida. A 
definição, mais ou menos clássica ou académica, só satisfaz aqueles que querem rotular 
o conhecimento separado da própria vida. O que os sentidos representam e descobrem, 
baseado na própria experiência directa e vital, recusa-se a ser rotulado, pelo que se 
manifesta à margem das normas e leis impostas por asfixiantes sistemas de pensamento. 
O intelecto é necessário para compreender as próprias limitações. Para compreenderes a 
totalidade do teu ser, não deves pensar apenas com a cabeça, mas também com a 
barriga. Funcionalmente, o corpo pode ser dividido em três partes: a cabeça, as partes 
abdominais e os membros. Enquanto os pés e as pernas servem para a locomoção, as 
mãos, com os seus dez dedos, afeiçoam-se a todas as coisas, que transformam e 
adaptam ao bem-estar do corpo humano. Erecta e livre, a cabeça é um órgão intelectual 
com olhos, nariz, boca e ouvidos. As partes abdominais, onde estão contidas as vísceras 
e os órgãos genitais, estão mais próximas da natureza. No ventre materno, fomos 
gerados. A memória orgânica, pré-natal, encontra aí a sua origem. Na terra-mãe 
nascemos, crescemos e a ela regressaremos. 
Quando alguns povos ditos primitivos souberam que os povos ditos civilizados do 
ocidente pensavam apenas com a cabeça, puseram-se a imaginar que os ditos 
civilizados devem ser todos loucos. Na China, no Japão e em outros países do Oriente, 
quando surgem problemas difíceis, as pessoas dizem frequentemente: «Pensa com o teu 
abdómen» ou simplesmente: «Pergunta à tua barriga». Pensar com a barriga é não 
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separar o conhecimento da experiência. Pensar com a barriga significa abaixar o 
diafragma para dar mais espaço aos órgãos torácicos que, assim, funcionam mais 
adequadamente. O diafragma em conexão com a parte abdominal tem muito a ver com o 
nosso sentido de segurança. 
O Koan, que é o problema fundamental de cada um com o mundo, não é resolvido 
apenas com a cabeça; terá de envolver também as partes abdominais, numa relação 
directa com a natureza. Quando o mestre Zen diz ao discípulo que pense também com a 
parte inferior do corpo, quer dizer que o Koan deve ser levado às profundezas do 
inconsciente, e não permanecer apenas à superfície do consciente, que não é senão uma 
ínfima parte do conhecimento que tenta abarcar a totalidade do ser e o sentido da sua 
própria existência. 
A incompatibilidade de Van Gogh com o meio social adveio de uma lucidez que, 
implicando a globalidade do ser, não era apenas cerebral; envolvia a prática do instinto 
inconsciente da própria pintura. De Van Gogh a Pollock, o pintor faz corpo com a pintura, 
que reage, como um organismo vivo, aos mais imprevisíveis aspectos imediatos. 
A minha descoberta do Zen iniciou-se em 1957, quando, num livro de Charles Estienne, 
deparei com uma citação de André Breton, que relaciona o automatismo psíquico 
surrealista com a pintura gestual, extremamente depurada, de Jean Degottex, de 
inspiração Zen. Depois, no início dos anos 60, o convívio com o escritor Manuel de Lima, 
admirador da música e da personalidade de John Cage, intensificou o meu interesse pelo 
Zen. Em 1964 / 65, expus caligrafias a tinta-da china, traçadas a pincel bambú, na 
Galeria 111, citando, no catálogo, o poeta surrealista António Maria Lisboa: «A seta já 
contém o alvo, mas só percorre a seta aquele que lhe conhece o alvo; assim é de olhos 
vendados que o grande atirador alveja». A conselho de Manuel de Lima, o cenógrafo 
Mário Alberto foi o primeiro comprador de uma caligrafia minha, que ainda hoje conservo 
com especial estima. Pela módica quantia de 500 escudos adquiri um grosso volume de 
Suzuki, que pertencia ao poeta António Ramos Rosa, a quem dedico uma série de 
pinturas intituladas “Estou vivo e escrevo Sol”. Entretanto, em 1964, reli Ricardo Reis, 
heterónimo de Fernando Pessoa, que cito com frequência nos meus catálogos de 
exposições, desde 1968: «Para ser grande sê inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê 
todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua toda 
brilha, porque alta vive». 
Em 1966 / 69, trabalhei, em Paris, com o pintor francês Jean Degottex, cuja pintura de 
signos, extremamente depurada, encontra inevitável afinidade espiritual com o Zen. 
Recordo que ambos sentíamos profunda admiração e respeito pelas pequenas caligrafias 
a tinta-da-china de Henri Michaux, que tive a honra de prefaciar, em 1972 aquando da 
sua exposição individual em Lisboa, na Galeria São Mamede. Outros artistas 
estrangeiros que admiro, por evidenciarem uma relação com o espírito Zen, são André 
Masson, Julius Bissier, Tobey, Arpad Szenes, Yves Klein, Rothko, Miró e Tápies. 
Em Portugal, a pintura monocromática de Manuel Baptista valoriza a textura de subtis 
relevos de panos recortados e colados, aderentes ao suporte, em telas de formato 
circular e semi-circular, por vezes, em alusão simbólica à imagem da mandala e do leque, 
numa arte serena e ornamental, de inspiração orientalizante. De inspiração orientalizante 
são algumas esculturas de José Rodrigues, a arte ecológica de Alberto Carneiro e as 
instalações pós-conceptuais de Ana Hatherly e Lurdes Castro. 
A pintura autobiográfica de Álvaro Lapa reporta-se à aridez do Alentejo, sua terra-mãe, 
onde negros vultos humanos recortam-se estáticos na planície. Entre os seus quadros, 
assumidamente canhestros, adquirem especial significado Zen os intitulados «Homem 
sem esforço, sem propósito, sem utilidade», 1968 / 69; “Amnésia na falésia, amnésia 
junto à coisa», 1968 / 69; «Voici nos acteurs», 1972; e “Ora” 1979. O rosto de Lapa, tal 
como a sua pintura, exprime a angústia, a solidão e o silêncio da incomunicabilidade de 
alguém que «pinta por ser um escritor falhado» e que «escreve por ser um pintor 
falhado», como ele próprio declara. Entre estes dois falhanços, a sua obra revela, 
todavia, grande autenticidade e inegável originalidade, suscitando admiração e respeito. 
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Outros artistas portugueses mais jovens, que se aproximam do espírito Zen, são 
Sebastião Resende e Vítor Pomar. O primeiro, após estadia no Japão, transita da 
imagética minuciosa e requintada da sua anterior pintura em relevo, plena de fantasia, 
para a sua actual escultura tubular, de mais austera expressão orgânica e matéria 
áspera, quase Repulsiva. Na descendência de Pollock, a pintura gestual de Vítor Pomar 
arrasta pigmentos, que sugerem transparências e luminosidades de sabor orientalizante, 
criando uma textura opticamente activa, em amplas superfícies, onde o ritmo orgânico do 
corpo se projecta inteiro.  

 
 

 

“Helena Almeida / Arte Conceptual”. Lisboa: Diário de Notícias /Suplemento Cultura 
/ Plásticas (21-12-95) / Dádá-Zen / Pintura Escrita 

Versão Dádá-Zen / Pintura Escrita (pp. 53-55) 

 

“Helena Almeida / Arte Conceptual” 

 
Em 1995, na Fundação de Serralves, no Porto, realizou-se uma exposição antológica de 
duas décadas (1975-1995) da obra de Helena Almeida, comissariada por Fernando 
Pernes. A exposição incidia sobre a atitude conceptual da artista, que toma a imagem do 
próprio corpo e o que consigo arrasta (o vestido negro, a casa, os objectos) como 
elementos de encenação de montagens fotográficas, a preto e branco, intervencionadas 
ou não com desenho ou pintura quase sempre a azul, mais raramente a branco ou 
vermelho.  
A obra de Helena Almeida radica numa atitude mental, que pressupõe uma filosofia, uma 
ética do pensamento visual, assumindo uma coerência estética, que considero exemplar 
no panorama da arte nacional e internacional. O seu percurso estético é uma resposta 
clara e consequente a questões e conceitos, que as suas “performances”, intervenções, 
acções corporais e instalações objectuais, registadas em fotografia, documentam com 
rigor, sensibilidade e inteligência. 
Numa constante relação com o corpo, a body-arte de Helena Almeida é “desenho 
habitado” (1975-77), “pintura habitada” (1975-77), “estudo para um enriquecimento 
interior” (1977-78), “a casa” (1979-81-82-83 — 84-92), “negro agudo” (1980-81), “negro 
exterior” (1981), “ponto de fuga” (1981-82), dias quase tranquilos” (1983-84-85-86-90-92), 
“frisos” (1986-87), “o perdão” (1992-93) e “saída azul” (1995). No recorte visual destas 
acções corporais e instalações objectuais, sublinhe-se a omnipresença do negro 
fotográfico, em nítido contraste com o branco do suporte. 
A ênfase ritualista da arte de comportamento de Helena Almeida remonta à sua inicial 
pintura abstracta de cores lisas, linhas e planos, cedo convertíveis em relevos, ao passar 
do interior para o exterior, através da desmontagem de  quadros-objectos e da percepção 
do acto de desenhar e pintar. Desenhar o desenho e pintar a pintura induz a artista a 
objectualizar a linha em fio de crina e a “comer a cor azul” “para um enriquecimento 
interior”. No contacto táctil com a tela esticada na grade, o suporte é penetrado e rasgado 
com as mãos e a face, deixando visíveis as marcas residuais. 
Ao riscar e ao pintar sobre a sua própria imagem fotográfica, a artista cria uma 
ambiguidade entre a fotografia, o desenho e a pintura. 
Na encenação dos seus gestos há um rigor meticuloso que a reaproxima da arte teatral 
de representar com o corpo, numa relação simbólica com os objectos a que recorre, em 
função do espaço cénico que constrói. 
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A ancestralidade mítica dos gestos mais simples, assumidos como arquétipos de um 
ritual, torna a arte de Helena Almeida tão natural e leve quanto determinada e exacta. 
A arte revela o ser em toda a sua extensão física e psíquica. Como forma de 
conhecimento e de auto-revelação, a arte de Helena Almeida celebra o saber intuitivo, 
objectualizado em termos visuais. O desenho, a pintura e a fotografia são os meios 
técnicos que ajudam a esclarecer e a fixar o seu pensamento visual. 
A “casa” e o “atelier” são os seus lugares de eleição afectiva, onde o corpo actua e se 
expande, arrastando consigo o vestido negro, uma larga mancha envolvente. Suspenso 
ou em levitação, entre o dia e a noite, entre a vigília e o sono, entre a apoteose da 
ascensão e a angústia da queda, o corpo é protagonista do espaço que habita, sem 
perda da liberdade de agir para dentro e para fora desse espaço. «Tentar abrir um 
espaço, sair custe o que custar, é um sentimento muito forte nos meus trabalhos. (…) 
Qualquer coisa se liberta em mim como se quisesse sair para a frente de mim própria» – 
H. Almeida, 1978. 
A artista faz do espaço a sua morada, a sua área de intervenção contínua, a razão de ser 
do seu gesto em redondo que, progressivo e regressivo, cresce em espiral, de dentro 
para fora e de fora para dentro, infinitamente. «Pour avancer je tourne sur moi-même» – 
é o título de uma instalação de 1994-95, composta por 20 fotografias a preto e branco, 
dispostas circularmente, uma das quais com pintura a acrílico vermelho sobre a palma da 
mão. 
A arte e a vida instauram o movimento perpétuo, o eterno retorno, desencadeado pelo 
sonho. Entre o ser e o fazer, entre o agir e o reflectir, desenvolve-se um projecto sem fim. 
 
Ilustrações. 
 - Helena Almeida: Estudo para um enriquecimento interior, 1977 /78 
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Carta de Cruzeiro Seixas a Eurico Gonçalves, centrada em Mário Cesariny, p. 1  
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Carta de Cruzeiro Seixas a Eurico Gonçalves, centrada em Mário Cesariny, 1995, p. 2  
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1996 
 
Pintura-Escrita Zen. Texto do autor. Porto: Galeria Presença (Maio), 1996  

 

 Encontro com o Zen: 

No silêncio, propício à concentração e recolhimento, a arte do calígrafo Zen exprime, 
naturalmente e sem esforço, o movimento da própria vida. Cada signo engendra outros 
signos, segundo o ritmo da pincelada e da própria respiração de quem sente o fluir da 
tinta na ponta do pincel, que prolonga o movimento do braço, do ombro e do corpo todo. 
A vida é assim transmitida na sua totalidade imediata. Nada está separado de nada. Tudo 
está em tudo. A essência do espírito Zen é o Vazio, onde tudo se torna claro. 
Optando por uma expressão liberta de todo o convencionalismo, a pintura Zen não só 
admite certos efeitos como o Kasure (apagamento imprevisto da linha ou da mancha, 
causado por uma falha de tinta no pincel), ou como o Niijimi (derramamento de tinta 
sobre o papel absorvente), que eram considerados erros técnicos, mas ainda aprecia 
nestes efeitos o interesse que pode revelar o acidente ou a irregularidade no trabalho do 
pincel. 
O grande estudioso japonês Suzuki, ao referir-se às origens da pintura Sumy (género de 
pintura traçada com um pincel macio, contendo muita tinta, sobre papel de arroz fino e 
absorvente), afirmou: «A razão por que se escolhe um material tão frágil é que a 
inspiração deve ser transmitida no mais curto período de tempo possível, não sendo 
autorizada a premeditação, a repetição e a correcção ou retoque. O artista deve seguir a 
sua inspiração tal como surge, espontânea e absoluta, nada mais devendo fazer além de 
mover o braço, os dedos, o pincel, como se fossem simples instrumentos nas mãos de 
qualquer outro que deles se tivesse apoderado». 
Para o Zen importa mais a verdade prática da experiência vivida do que a verdade teórica 
dos livros. «O que é a verdade?» – pergunta o discípulo. «O teu espírito de cada dia» – 
responde o Mestre, que desenvolve assim o seu pensamento: «Quando tenho fome, 
como; quando tenho sede, bebo; quando tenho sono, durmo». Surpreendido, o discípulo 
interroga ainda: «Não é isso o que cada um faz?» «Não» – replica o Mestre: «As pessoas 
raramente estão presentes no que fazem; quando comem, têm o espírito preocupado por 
mil outras coisas; quando dormem, não dormem verdadeiramente. O homem só se 
realiza concretamente, quando deixar de ter o espírito dividido». 
Se se quer ser realmente Mestre de uma arte, o seu conhecimento técnico não basta; é 
necessário transcender a técnica, de maneira a realizar uma arte sem artifício. A arte sem 
artifício não é coisa fácil; requer um trabalho persistente e contínuo, uma luta em 
profundidade do artista consigo mesmo. Só quando o artista conseguir libertar-se 
totalmente de si mesmo e do material de que se serve, estará em condições de realizar, 
sem esforço, quase inconscientemente, a obra que se solta dos seus dedos como um 
fruto maduro se solta da árvore que o gerou. É a partir de um estado de disponibilidade 
total que se pode apreender o sentido imediato da vida. O cálculo é, por natureza, 
erróneo. Na arte do tiro-ao-arco, o atirador consegue atingir menos vezes o alvo, quanto 
mais obstinadamente se esforça por adquirir uma técnica segura. Do mesmo modo, 
enquanto o pintor estiver consciente da sua impossibilidade de pintar como deseja, é 
precisamente esta preocupação que o impede de pintar livremente; e só quando deixar 
de se preocupar com o que pretende, é que poderá manifestar-se total e 
surpreendentemente diferente do que pudera supor inicialmente. A arte verdadeiramente 
espontânea e livre não distingue os fins dos meios e é tão feliz como o jogo do berlinde 
das crianças. 
Quando o arqueiro chega ao ponto de compreender que não é disparar o tiro o que mais 
importa, mas «deixar o tiro disparar por si», ele está, enfim, na posse de um grande 
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segredo, o de um comportamento humano extremamente lúcido. De modo algo 
semelhante, no Ocidente, pratica-se a «arte do deixar acontecer», que aceita a 
intervenção do acaso em algumas obras surrealistas, informalistas e gestuais abstractas. 
Se bem que as motivações sejam diferentes, há inevitáveis afinidades espirituais entre a 
filosofia Zen do Oriente e a atitude vitalista Dádá do Ocidente. Tal como o Zen, Dádá não 
explica nada, é o facto vivo, é a experiência directa de cada um com o mundo, a visão 
despreconceituada, a apreensão imediata e total da vida. 
A minha descoberta do Zen iniciou-se em 1957, quando, num livro de Charles Estienne, 
deparei com uma citação de André Breton, que relaciona o automatismo psíquico 
surrealista com a pintura gestual e caligráfica, extremamente depurada, de Jean 
Degottex, de inspiração Zen, que elegi como Mestre, com quem trabalhei em Paris, em 
1966 – 67. A meditação que proporcionou o meu encontro pessoal com Degottex 
intensificou a minha crença no Surrealismo abstracto. Pela mesma razão, vim a prefaciar 
uma exposição de Henri Michaux, em Lisboa, em 1972, na Galeria S. Mamede. 
Curiosamente, também Michaux aderiu ao espírito Zen, bem como outros artistas que 
admiro como André Masson, Julius Bissier, Tobey, Arpad Szenes, Yves Klein, Rothko, 
Miró e Tápies. 
Se, no início dos anos 60, as minhas caligrafias a tinta-da-china preta evidenciam o vazio, 
representado pela nudez branca do papel, nas despinturas, descolagens e desdobragens 
que realizo posteriormente, o suporte é redescoberto na sua nudez original como campo 
residual da intervenção da escrita, em função do acaso. Chamo a atenção para a 
importância do prefixo des no desenvolvimento da minha obra. Segundo Zen, é pela 
negação do sinal que se cria um novo sinal. Assim, ao despintar, que consiste em tirar a 
cor, ao descolar, que consiste em retirar o que foi colado, e ao desdobrar, que consiste 
em ver o que fica, através de um processo psicologicamente análogo ao da 
decalcomania, é o suporte que é revalorizado na sua globalidade, como amplo campo de 
registo gestual. O primado do suporte e a meditação visual dos processos de registo 
permitiram-me redescobrir, intuitivamente, na minha pintura de signos, o sentido do 
arabesco ibérico e das tradições artesanais mediterrânicas, onde o branco e o preto 
valem como cores e não como luz e sombra. 
Ao aprofundar o automatismo psíquico surrealista, na origem do gestualismo e da 
caligrafia espontânea, aproximei-me do espírito Zen de uma arte directa, sem correcção 
nem retoque, que, quanto a mim, encontra afinidades com a atitude vitalista Dádá. 
 

 

“Joan Miró / Surpreendentemente Vivo”. Lisboa: Diário de Notícias / Suplemento 
Cultura / Plásticas (21-03-96) / Dádá – Zen / Pintura-Escrita 

Versão Dádá – Zen / Pintura-Escrita (pp. 127-130) 

 

“Joan Miró / Surpreendentemente Vivo” 

 
Com notável originalidade e unidade de estilo, o surrealismo solar de Miró manifesta-se 
em diversos materiais e técnicas, como o desenho, a gravura, a pintura, a cerâmica e a 
escultura. A mão que desenha e grava é a mesma que pinta e modela. Estrelas, luas, 
pássaros, figuras humanas com a forma de girinos ou cabeçudos, linhas e manchas 
informais, constituem o seu vocabulário pessoal, que surge em diferentes contextos, em 
função das características específicas do material (…) 
No diálogo com o material e os acasos acidentais da técnica, Miró é um mestre da 
improvisação, atento à transformação da matéria e do pigmento. Tal como na arte do 
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neolítico, os graffitis inscrevem-se nas rugosidades da parede, num espaço topológico 
onde cada signo engendra outros signos. A textura do suporte provoca a capacidade de 
riscar e pintar formas que se encadeiam umas nas outras. A arte de Miró obedece a essa 
sensibilidade visual e táctil, motivada pela textura da superfície, lisa ou rugosa, dura ou 
mole. Ao actuar sobre diferentes suportes (papel, cartão, tela, madeira, pedra, metal), o 
artista experimenta a vocação expressiva da sua linguagem gráfica e cromática, no plano 
e no volume. 
A arte de Miró não é rígida, nem mecânica, mas flexível e espontânea, tão simples e 
surpreendente como a pintura das crianças. 
A unidade gráfica da imagem resultante advém do estilo pessoal, do modo como anima a 
superfície cromática, com figuras-signos, que nos reportam à memória solar da infância, 
criando uma imagética intensamente lírica e onírica, surrealista, no verdadeiro sentido do 
termo. Miró é o ilustrador e o inspirador de poetas dadaístas e surrealistas, como Tzara, 
Jarry, Breton e Éluard. A poesia, o sonho e o automatismo psíquico estão na origem da 
concepção de toda a sua obra.  
Nascido em Barcelona, em 1893, Miró é um catalão descendente de uma família de 
artesãos (o pai era ourives e relojoeiro, o avô materno um exímio marceneiro). O seu 
amor à terra natal conjuga-se com a inata capacidade de realizar com as mãos o que os 
sentidos descobrem. Em íntima comunhão com a natureza, na quinta de Montroig, pintou 
as suas primeiras paisagens, num estilo minucioso e semi-naïf, que viria a geometrizar, 
sob a influência do cubismo. Da extrema complexidade inicial, a sua obra evolui no 
sentido de uma simplificação cada vez maior, até atingir a extrema depuração nas últimas 
telas que pintou antes de morrer, em 1983, em Palma de Maiorca. Foi um longo e 
coerente trajecto, que vale a pena relembrar nos seus aspectos mais marcantes. Desde 
1919, Miró passa os Invernos em Paris e os verões em Montroig. Em Paris, conviveu com 
Picasso, André Masson, Éluard, Breton, Artaud e outros poetas e artistas surrealistas. Ao 
Surrealismo aderiu espontaneamente. Tornou-se amigo de Jean Arp e Max Ernst, que 
olhavam, fascinados, a sua linguagem de signos e cores vivas. As suas figuras-signos 
despertam sensações básicas de alegria, terror, humor, paixão e encantamento. A 
escada é um símbolo ascensional de evasão, entre a terra e o céu. A mulher, tal como a 
mãe-terra, simboliza a fecundidade e a estabilidade afectiva. O pássaro representa a 
liberdade, o voo onírico. Miró acreditava no carácter mágico dos elementos mais simples 
e abstractos, como a espiral, a          
cruz e o círculo.                         
Nos anos trinta, Miró abandona o ambiente efervescente de Paris, e passa a maior parte 
do tempo em Espanha, onde realiza a série denominada “pinturas selvagens”, 1934, que 
representam violentas distorções de monstros agressivos, terríveis personagens 
masculinos e femininos, com garras, dentes e enormes órgãos genitais, profetizando o 
horror que culminaria, dois anos mais tarde, na Guerra Civil de Espanha. Em 1937, no 
mesmo ano em que Picasso pintou Guernica, Miró pintou a Natureza morta com sapato 
velho, onde, num ambiente fantasmagórico de treva e cor incandescente, os objectos 
mais humildes aparecem transfigurados. O sapato velho, o pão seco, a garrafa e a batata 
violentamente espetada por um garfo com a forma de baioneta, exprimem uma situação 
social de fome e desespero, provocada pela Guerra Civil de Espanha. 
Miró recorre a materiais pobres, como velhos sacos de serapilheira, cordas, pregos 
enferrujados, uma infinidade de detritos que integra nas suas obras. O seu génio 
manifesta-se tanto nas pequenas litografias como nos monumentais murais. Além de 
murais e grandes painéis de cerâmica, dedica-se intensamente à gravura, sendo-lhe 
atribuído o grande prémio de gravura da Bienal de Veneza de 1954. A gravura acentua e 
provoca o gosto experimental e artesanal do artista, sensível à mordedura do ácido sobre 
a chapa metálica, ao traço do lápis litográfico, à mancha de cor que imprime sobre 
diversos papéis. Sobre fundos raspados, esfregados e manchados, surgem mãos 
estampadas e sóis elípticos, vermelhos, azuis e negros. O material inspira-o. Atento aos 
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efeitos surpreendentes da mancha de tinta que alastra, Miró intervém com seu grafismo 
elementar. A cor realça a forma, tornando-a mais nítida.  
Baseada no desejo de «recuperar o olhar primitivo, o olhar selvagem, o olhar virgem», 
segundo as suas próprias palavras, a linguagem plástica de Miró irradia emoção, prazer 
sensorial e poder encantatório. Nas duas últimas décadas da sua vida, o artista trabalha 
exaustivamente no amplo atelier, construído perto de Palma de Maiorca. A sua caligrafia 
torna-se fluente, descontraída e abstracta, liberta de qualquer conteúdo anedótico. Com o 
mínimo de elementos, as últimas telas, de grandes dimensões, atingem a extrema 
depuração. São telas gestuais, que revalorizam a nudez do suporte ou o “Vazio 
libertador”, revelando uma inesperada afinidade com o espírito Zen oriental.  
Porventura o mais puro de todos os surrealistas, Miró é também aquele que não deixa de 
nos surpreender pelo grau de liberdade de expressão que alcança, plena de sentido. 
 
Ilustrações. 
- Miró: pintura mural, 1948; óleo s/ fibrocimento; 250x125cm 
- Miró: «Natureza morta com sapato velho», 1937; pintura s/ tela; 116x81cm 
- Miró, «Palavras Dum Poeta»; 5-6-68; óleo s tela, 130x195cm 
 - Antoni Tápies – Quando a matéria se torna signo 
 

 

  
“Antoni Tàpies / Quando a matéria se torna signo”. Lisboa: Diário de Notícias / 
Suplemento Cultura / Plásticas (16-05-96) / Dádá – Zen / Pintura-Escrita 

Versão Dádá-Zen / Pintura-Escrita (pp.119-124) 

 
 
“Antoni Tàpies / Quando a matéria se torna signo” 
 
 
Nascido em 1923, em Barcelona, onde vive e trabalha, Antoni Tàpies, marcado na 
juventude por duas guerras seguidas, a Guerra Civil de Espanha (1936-39), e a Segunda 
Guerra Mundial (1939-45), projecta na sua obra essa memória trágica, que motivou a 
«Guernica», 1937, de Picasso, as “pinturas selvagens”, de Miró, os informais e 
dilacerados relevos negros e sanguíneos de Millares e o neo-expressionismo violento dos 
retratos imaginários de Saura. 
Antoni Tápies pertence a uma geração de grandes pintores informalistas espanhóis, 
revelados no imediato pós-guerra, no final dos anos 40 e nos anos 50. Vale a pena referir 
o seu percurso biográfico, ainda que sucintamente: aos 20 anos de idade, em 1943, 
gosta da pintura de Van Gogh e Picasso, da música romântica de Wagner e lê Nietzsche 
e outros filósofos; aos 21 anos, inicia estudos de Direito na Universidade de Barcelona, 
que abandona, dois anos depois, para se dedicar exclusivamente à pintura; interessa-se 
pelo existencialismo de Sartre, pelo pensamento oriental, pelo surrealismo e pela 
psicanálise; conhece Miró e realiza as primeiras colagens com técnica mistas e materiais 
pobres; aos 27 anos, em 1950, realiza a sua primeira exposição individual. A sua obra 
provoca polémica. Desde 1952, participa em importantes exposições internacionais, 
designadamente na XXVII Bienal de Veneza e nas II e III Documentas de Kassel, que lhe 
dedica, em 1964, uma sala especial. Aos 30 anos, em 1953, realiza a primeira viagem a 
Nova Iorque, onde conhece melhor o expressionismo abstracto americano, no qual 
descobre afinidades com a sua própria obra. Desde 1956, estuda a filosofia oriental, 
designadamente o budismo Zen.  
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Michel Tapié, Juan Eduardo Cirlot, Herbert Read, Argan e outros críticos publicam 
monografias e estudos sobre a sua obra que, desde o início dos anos 60, é reconhecida, 
premiada e consagrada à escala internacional. 
O informalismo de Antoni Tàpies suscita uma constante meditação sobre o poder 
sugestivo da matéria. A sua obra atinge a plena maturidade na pureza dos “graffitis”, 
traçados directamente a pincel, a lápis e a spray, sobre tela, papel e cartão, ou sulcados 
sobre suportes duros, como a madeira coberta de verniz industrial, que aglutina pó de 
mármore e integra, por vezes, detritos e objectos simples do quotidiano. A sua força 
dramática advém do modo directo como o pintor se apodera do material e como trabalha 
o suporte, onde se inscrevem signos elementares como cruzes, garatujas, pegadas, 
olhos e flechas. 
Ao dignificar o lixo, o objecto abandonado, o que já não tem préstimo, Tápies assume a 
condição precária do efémero, numa obra que conjuga o sentido trágico da existência 
com o sentido profético da sua mensagem.                                                                                      
 
 
O muro existe e resiste 

 
O gesto crispado exige um suporte duro e áspero, como um muro. Na pintura de Tápies, 
o muro existe e resiste, com toda a sua carga simbólica, como local de registo de 
paixões, silêncios, torturas, manifestos, revoltas e gritos lancinantes. Ao fazer sentir o 
peso e a opacidade da matéria mineral, o pintor quer também sublimá-la, através de uma 
escrita de negros signos nocturnos, que tanto exprimem a dor e o caos da existência 
destroçada, como a necessidade de uma libertação total. Entre a morte e a vida, a pintura 
de Tápies é a premente ressurreição do indizível, do que só os sentidos apreendem e 
desvendam sem qualquer explicação.         
A propósito do muro que existe e resiste, o pintor declara:  
«Ter que fazer a história de como se foi concretizando em mim a consciência deste poder 
evocador das imagens murais obriga-me a recuar muito no tempo. São recordações que 
vêm da minha adolescência e da minha juventude encerrada entre os muros em que vivi 
as guerras (…) da grande quantidade de divulgações arqueológicas que fui absorvendo, 
aos conselhos de da Vinci …», que dizia aos discípulos para observarem a textura de um 
muro velho para estimularem a sua capacidade visionária. Se associarmos a isto os 
graffitis murais do homem comum, poder-se-á compreender como tudo isto contribui para 
que os seus quadros adquirissem, eles mesmos, a consistência de muros. O peso 
obscuro da matéria torna-a paradoxalmente ávida de leveza ascensional e de luz, na cor 
do sangue e da terra. Tápies marca a matéria, fere-a, sulca-a, assinala-a com signos 
errantes, que condensam em si o movimento do corpo e da própria vida. A percepção 
táctil e visual da textura conduz à consequente meditação espiritual. Toda a sua obra 
promove um ritual entre o acto físico e a inerente reflexão filosófica, que envolve a ética e 
a estética de uma arte de atitude mística. Ao apropriar-se do que encontra à mão, tudo 
adquire uma significação imediata. No seu caso, a pintura é um acontecimento em si 
mesmo, impregnado de emoções, memórias e inquietações profundas. 
 

 

Os sinais e as coisas 
 
Letras, números, cruzes, setas e outros signos devolvem-nos a imagem sintética de uma 
realidade complexa. Os sinais mimam as coisas e as coisas mimam os sinais. Há que 
estabelecer este vaivém entre as coisas e os sinais para compreender que a sua pintura 
é, por si só, coisa e sinal. Na pintura de Tápies, a máxima tensão e crispação interior 
desemboca na serena contemplação meditativa. No seu caso, a visão é activa, jamais 
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passiva. A pintura de Tápies fala de si mesma, da sua génese, dos gestos que avançam, 
dos olhos que só vêem o que os dedos afloram e sentem. 
A mão ágil do pintor percorre toda a superfície, reconhecendo pelo tacto sulcos, rugas, 
irregularidades, acidentes. «Aquelas fendas, sob as cicatrizes de uma matéria torturada, 
aquelas dedadas furiosas na superfície enrugada e maleável, aquela espécie de 
coágulos semelhantes a bolhas de queimaduras, aqueles graffitis ociosos, mas plenos de 
alusões inconscientes» são aspectos expressivos, apontados por Argan, que vê também 
na pintura de Tápies «praias lisas, franzidas ou granitadas», «relevos», 
«esboroamentos», marcas humanas no subsolo da memória arqueológica. 
Onde a audácia se une à ascese, se manifesta talvez o espírito Zen. 
Transformar um objecto vulgar numa relíquia é tão desconcertante como transformar uma 
relíquia num objecto vulgar. Na obra de Tápies, o objecto é também imagem e signo. O 
jornal velho, o trapo, o lenço manchado, o sapato usado, a meia e outros elementos do 
quotidiano são também texturas e signos gráficos que, na pintura de Tápies, adquirem 
uma qualidade simbólica, transcendental. 
Após longo tempo de concentração, o gesto irrompe subitamente. Com largas manchas e 
alguns traços fulgurantes, o pintor capta a visão imediata da vida. Os negros nocturnos, 
os vermelhos sanguíneos, os ocres telúricos e os brancos cor de cal reportam-nos à 
simbologia da cor. A textura áspera e dura do muro, a acção erosiva do vento e da chuva, 
a areia, o pó de mármore e as imagens residuais de pegadas, dedadas e outras marcas 
humanas, são aspectos a considerar na pintura de Tápies. A austeridade da sua paleta 
não é alheia à opção por materiais pobres. 
 
 
Celebrações do mel 
 
Na situação limite a que chega, no final dos anos setenta, início dos anos oitenta, a 
pintura de Tápies torna-se menos pesada e menos opaca para assumir a leveza e a 
transparência da matéria, nos monumentais vernizes sobre tela e sobre papel intitulados 
«Celebrações do mel».  
A sua ânsia do absoluto leva-o a progredir naturalmente e sem esforço na direcção do 
Vazio, representado pela nudez do suporte, onde nada é tudo e tudo é nada. Aí se 
manifesta, não sem surpresa, o espírito Zen. Sobre telas e papéis de grandes dimensões, 
a fluidez translúcida do verniz associa-se a concisos grafismos. O verniz tem a cor, a 
viscosidade e a transparência do mel. O verniz alastra informalmente sobre a superfície, 
deixando transparecer a nudez do suporte. Ao sentir a fluidez da mancha e a energia do 
traço, o pintor anula a distância entre si e a pintura. Com uma precisão descontraída, 
traça signos que reorganizam o espaço. 
 Há uma grande sabedoria no modo despreocupado como pinta, apenas movido por 
impulsos espontâneos. Atinge um elevado grau de liberdade na extrema depuração dos 
meios expressivos. Este elevado grau de liberdade incide sobre os mais diversos 
suportes. Símbolos unificadores da matéria, como a cruz e o círculo, são também 
identificadores da linguagem comum, arquétipos do inconsciente colectivo que, desde a 
arte dita primitiva até aos actuais graffitis urbanos, revelam a natureza instintiva do 
homem ávida de se reencontrar totalmente em tudo o que toca e transforma de acordo 
com os seus anseios mais profundos. 
 
Ilustrações     
- Antoni Tápies no seu atelier                                                                                   
- Antoni Tápies: pintura s papel e tela 1987; 96x140cm 
- Antoni Tápies: Hieróglifos, 1985; pintura, verniz e colagem s/ tela; 194x130 cm 
 - Antoni Tápies: Iniciais, 1987. (Celebrações do mel); litografia; 106x75,5cm 
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“Cesariny, Areal e Lapa. O Incómodo e Marginal Surrealismo em Português”. 
Lisboa: Diário de Notícias / Suplemento Cultura / Plásticas (23-05-96) / Dádá-Zen 
Pintura-Escrita 

(Três pintores-escritores autodidactas que à margem do sistema instituído, documentam, 
cada um à sua maneira, a grande incomodidade que é “O Surrealismo em Português”. 
Exposição conjunta na galeria Neupergama, Torres Novas) 
 
Versão Dádá-Zen Pintura-Escrita (pp.153-158) 
 
 
 
“Cesariny, Areal e Lapa. O Incómodo e Marginal Surrealismo em Português” 
 
 
Quando as instituições culturais estão apostadas em ocultar quase totalmente «o 
surrealismo em português», remetendo-o para as arrecadações das caves e sub-caves 
dos museus, ou adiando sistematicamente a sua urgente divulgação aqui e no mundo, é 
uma audácia insistir na sua redescoberta.  
Mário Cesariny, António Areal e Álvaro Lapa, são três pintores-escritores autodidactas 
que, à margem do sistema instituído, documentam, cada um à sua maneira, a grande 
incomodidade que é «o surrealismo em português», difícil de digerir e impróprio para 
consumo. Manifestando-se contra tudo e contra todos, na sua febre de destruição e auto-
destruição, a si mesmo se devora. Basicamente suicidário, é um surrealismo sem 
solução, irrecuperável no verdadeiro sentido do termo, pelo inconformismo que revela no 
jogo fatal e subtil contra as crenças e descrenças dos mais ousados. 
Na fusão da pintura com a literatura e a própria vida, o «surrealismo em português» 
encontra o seu mais alto expoente na admirável poesia de Mário Cesariny, acrescida do 
informalismo desregrado e visionário da sua “despintura”. Junto dessa individuada 
aventura única, destaca-se o rigor metódico do pensamento visual e verbal de António 
Areal, e a assumida autenticidade da nova-figuração narrativa de Álvaro Lapa. 
No fundo das aparências mais triviais, algo de sublime se desvenda, algo de inefável, que 
envolve o sonho, a imaginação delirante e o fervor difuso do desejo repentino. «O que 
parece insípido, insignificante, só o é para quem não sente que nessas insignificâncias 
quotidianas é que se forja o que vai além delas e é feito de vertiginoso espírito» – Raul 
Leal, 1958. «Arte pictórica e poesia surgem integradas (…) na visão astral de Mário 
Cesariny, expressa em toda a sua obra inquietante, perturbadora, que nos leva para 
regiões abstractamente siderais do infinito». Na direcção do infinito, o sangue corre veloz 
e miniaturiza macro-mundos, no informalismo visionário de Cesariny. À obstinada arte da 
palavra junta-se a fantasmática arte da mancha, que dilui em nuvem a mais sólida 
estrutura. 
No quarto escuro dos sonhos, a mínima luz cintila, desencadeando emoções que 
antecedem a descida ao abismo. Na mais cerrada treva, não há luz que nos salve. «De 
facto Cesariny assombrou as suas telas com algo de terrível» – Natália Correia, 1969. 
«Em certa medida os surrealistas provocaram uma segunda revolução francesa. Mas 
isso foi no espírito e ainda não aparece nem sei se poderá aparecer quem tome conta 
política desta segunda revolução» – Mário Cesariny. 
O poeta que pinta e o pintor que escreve, reunidos na mesma pessoa, que trabalha por 
sua própria conta e risco, jamais por encomenda. O mercado poderá aproveitar o que 
resta de uma intensa actividade, mas não sabe o que fazer senão negociar, pois 
desconhece o verdadeiro sentido de uma obra que se nega a ser mera mercadoria ou 
moda. À margem da academia e contra a cultura asfixiante, «Cesariny é um poeta que 
pinta; um homem que se exprime pela pintura quando lhe apetece, porque gosta, porque 
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sim. e é nessa disponibilidade aberta aos impulsos espontâneos da criação que se 
perfilam as qualidades da sua pintura» – Lima de Freitas, 1973. O picto-poeta pinta 
contra o bonito, o bem feito, o atraente, o agradável, o consumível, tudo o que satisfaz o 
gosto burguês. Como precursor da arte marginal, Cesariny busca uma saída na “grande e 
realmente razão” dos que sonham e enlouquecem, como Van Gogh e Antonin Artaud. 
«Uma grande e realmente razão que não seja só uma palavra / ou um coração / ou um 
meneio de cabeças após o regozijo / ou um risco na mão / ou um cão / ou um braço para 
a história da imaginação». 
Quando pinta ou desenha, as formas que Cesariny cria são «como metáforas despojadas 
do verbo, reduzidas ao que é puramente visual. Surpreendemos aí, em plena gestação, 
fenómenos que já não são o que eram, mas que não são ainda o que serão, momentos 
ambíguos que se destacam do devir (…) entre o vazio e o acontecimento puro» – 
Edouard Roditti, 1970. 
Sendo um dos primeiros a abordar o surrealismo abstracto, Mário Cesariny é autor de 
pinturas informalistas que, em 1947, coincidem historicamente com as de Wols e 
Michaux. Os seus quadros fazem-se por si sós, gerando signos desconhecidos, inerentes 
ao ritmo tumultuoso da mancha e do gesto descontrolado, revelando, ao nível mais 
profundo, a lógica secreta do inconsciente. O poeta sonha naufrágios num mar tão fundo 
«que a descida ao abismo é lentidão sem fim». 
Entre a opacidade e a transparência, a ocultação e a desocultação, a noite e o dia, o 
sonho e a realidade, o picto-poeta trabalha como um sonâmbulo, como uma aranha 
mediúnica, na fusão íntima dos contrários. O céu e o inferno, o fogo e a água, a luz e a 
treva, surgem confundidos na mesma imagem. 
Como se vivêssemos as ruínas de um templo de ficção entre a claridade e a treva, 
António Areal (1934 -1978) executou, entre 1953 e 1958, uma série de notáveis 
desenhos à pena, que nos remetem para o paisagismo onírico. No início dos anos 
sessenta, fez uma incursão técnica no informalismo, desenhando e pintando feixes de 
traços rectilíneos, em dinâmicas composições abstractas de tenso ritmo agressivo. 
«Como alquimista trabalhaste o informe» – escreve, a propósito, Mário Cesariny.  
«O contacto contigo era difícil / contacto da agulha com a lã / ouvir-te era quase 
insuportável / a ti mesmo mordias sanguinário / em ti as duas aves a vermelha e a branca 
/ devorando-se uma à outra por inteiro». A obra de Areal documenta esta perversidade 
cruel e impiedosa. A sua voz velada associava-se ao seu pensamento vertiginoso, lúcido 
e implacável. Nunca encontrei ninguém tão difícil e enigmático e, ao mesmo tempo, 
atentíssimo ao mecanismo meticuloso que o fazia mover por dentro, certo de que o 
sonho e o pesadelo estão no começo e no fim da catástrofe, que é a própria vida. Quer 
nos desenhos iniciais, quer nas posteriores pinturas e objectos, manifesta-se uma grande 
incomodidade, feita de rupturas voluntárias.  
O disco e a caixa surgem como persistentes figuras arquetípicas. Na obra de Areal, o 
objecto herda do dadaísmo o conteúdo conceptual do humor provocatório. Caixas e 
cubos jogam com discos e esferas, em montagens objectuais, de vibrante efeito óptico. A 
preto e branco, discos concêntricos rodam sobre si mesmos e geram a metamorfose, no 
plano bidimensional do suporte. Rigorosa, fria e destituída de qualquer sentimentalismo, 
a obra de Areal incide sobre a ambiguidade visual da imagem, figurativa e abstracta.                                
«Cada obra fala por si própria» – escreve o pintor, em 1966. As suas caixas vazias são 
vazias mesmo, com fundo branco e estrutura pintada em cinzento-escuro. Na sua 
evidência real, representam um despojamento frio e sistemático, a concretização física do 
vazio. A vanguarda encontra aqui a sua definição mais radical que, em certa medida, 
evoca o quadrado branco sobre fundo branco de Malevitch. Ao serem fechadas com um 
vidro, as caixas são observadas como volumes internos que contêm o vazio. Os títulos 
conceptuais propõem o exercício da inteligência sobre a experiência inevitavelmente 
ritual, que é o acto de nomear. 
Cesariny, Areal e Lapa são três personalidades distintas, que o acaso juntou numa 
exposição, na Galeria Neupergama, em Torres Novas, em 1996. Com alguma 
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pertinência, quis o acaso cingir-se a três autores de primeira grandeza, o que não exclui a 
importância de outras personalidades, como António Maria Lisboa, Cruzeiro Seixas, 
Mário Henrique Leiria, Vespeira, Fernando de Azevedo e outros artistas e poetas que a 
História se encarregará de redescobrir, no âmbito do Surrealismo Português, porventura 
o mais desconhecido e o mais marginal do mundo. 
 
Ilustrações: 
- Areal: sem título, 1964, madeira pintada; 47x23x17cm, Col. CAM FCG. 
- Areal: “Caixa nº 6”, Um Arquétipo Divino com Atributos Iconograficamente Formulados, 
1969; Caixa de madeira pintada com uma face em vidro, 50x30x15; Col. CAM / FCG.                                   
- Cesariny: Pintura/”Despintura; 1972; têmpera; 42x66c 
- Mário Cesariny: Aquamoto Auxiliado, 1976 
 
 
 
“João Vieira / Quando a pintura gera monstros”. Lisboa: Diário de Notícias / 
Suplemento Cultura / Plásticas (20-06-96) / Dádá-Zen / Pintura-Escrita 

Versão Dádá-Zen / Pintura-Escrita (pp. 185-187) 
 
 
 “João Vieira / Do espírito da letra ao espírito do corpo; quando a pintura-escrita se 
antropomorfiza e gera monstros” 
 
 
 
A pintura é um corpo sensível, susceptível das mais estranhas metamorfoses. Até que 
ponto a pintura se faz e se refaz na imagem que gera em si mesma? 
Até que ponto a imagem adquire a consistência corpórea da pintura, que é registo e 
articulação de formas, acrescidas da matéria cromática, que promovem o espectáculo 
visual no plano frontal do suporte? 
Pesada, cheia, sensual e neo-barroca, a pintura-escrita de João Vieira engendra signos 
que são letras, metamorfoseadas em máscaras e, posteriormente, em bichos, monstros, 
seres inquietantes e terríveis. Sob a designação genérica de “bestiário”, João Vieira 
mostrou um conjunto de telas de grandes dimensões, em duas exposições simultâneas, 
em Lisboa e no Porto, na Galeria Fernando Santos, em 1996. 
À margem da História da Arte ou nela provocando viva perturbação, na sua irreverente 
imediatidade, as imagens da pintura-escrita são as que o pintor assume e transforma, 
venham elas de onde vierem, sejam ou não citadas, recitadas, maneiristas ou neo-
barrocas. 
O carácter emblemático dessas imagens resulta da síntese pictórica de múltiplas 
vivências emergentes da desocultação de memórias ancestrais, vinculadas ao ardor do 
gesto espontâneo, que irrompe no território clandestino da pintura, gerando formas 
orgânicas, arredondadas e angulosas, que configuram monstros ou animais fabulosos. 
De ritmo tenso, essas formas densas, de matéria espatulada e cor luxuriante, preenchem 
quase totalmente a composição, cuja estrutura é acentuada por segmentos rectilíneos e 
curvilíneos, bem como rígidas barras verticais, horizontais e oblíquas, que reorganizam a 
visão global da imagem. 
Azuis intensos, negros profundos, brancos luminosos, amarelos vivos, verdes garrafa, 
vermelhos, laranjas e violetas, além de ouro e prata, castanhos e cinzentos atenuados, 
constituem a paleta rica do pintor. 
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Os animais não identificáveis – os imaginários – são seres fantásticos, possuídos por 
uma estranha força interior. No jardim zoológico da nossa infância, não há bichos desta 
espécie, assaz bizarros e delirantes. 
No “bestiário” de João Vieira, há animais de bronze, metafísicos, animais sonhados, 
dragões com línguas de fogo, devoradores de sombras, centauros, minotauros, esfinges, 
aves fénix, seres térmicos, estranhos paquidermes aplanadores. “O gato verde”, 1993, de 
Mário Cesariny tem a cabeça ornamentada de sol ou com crista vermelha de galo. 
Retrato do artista quando jovem monstro, 1996, é uma máscara que se transfigura em 
agressivo animal unicórnio, com audacioso pénis erecto entre duas patas. 
A desconcertante variedade do reino animal não se cinge ao mundo conhecido; alastra 
em áreas irreais pouco exploradas pela nossa capacidade visionária, desde os infernos 
tumultuosos, cruéis e sádicos de Jerónimo Bosch, no século XV, aos sonhos – pesadelos 
surrealistas de Max Ernst e Cruzeiro Seixas, no século XX.  
Na sua inocência, a criança depressa se familiariza com pequenos animais repulsivos 
(vermes, moscas, formigas) que afaga, acaricia e brinca com eles. O que 
verdadeiramente a assusta não são os vermes e insectos que esmaga entre os dedos, 
mas sim os fantasmas e vultos terríficos que imagina, quando isolada num quarto escuro.                        
Maravilhosamente inquietante é o trabalho do artista que, marcado por traumas da 
infância e outras lembranças tenebrosas, não receia exteriorizar o que mais 
profundamente o perturba. Em arte, o futuro remete-nos para o passado mais remoto, 
conjugando o novo e o antigo, o moderno e o primitivo. A nossa memória está exausta de 
tanto trabalhar por dentro o que nela se oculta e obsessivamente persiste, através dos 
tempos. Tal tarefa predispõe o pintor a exceder-se em talento, ávido de consagrar em cor 
o que o instinto e a imaginação redescobrem.  
O pintor que escreve habituou-se a ver na escrita a imagem derivada do próprio acto de 
pintar-escrever. Na pintura-escrita de João Vieira não há divergência entre rito e mito. O 
signo engendra outros signos. A letra engendra outras letras, que são palavras ou versos 
de poetas da sua eleição. Por seu turno, a letra antropomorfizou-se em máscara e em 
outras formas emblemáticas. O rito leva-o a fazer da pintura uma “performance”. Nessa 
perspectiva, devo lembrar que João Vieira é, desde o início dos anos sessenta, não só 
um notável pintor letrista como um precursor da performance corporal, registada em arte-
vídeo. Em 1972, na S.N.B.A., vi um corpo nu de jovem mulher num sarcófago flutuante 
em água dourada. Noutras exposições colectivas e individuais, vi letras objectualizadas 
em espuma acrílica, em envolventes instalações, abertas à participação lúdica e sensorial 
do espectador. 
Do espírito da letra ao espírito do corpo, a pintura-escrita de João Vieira permanece 
como um ritual capaz de reorganizar alfabetos no plano e em relevo, capaz de encenar 
espaços, onde o artista intervém como autor-actor, principal protagonista da sua própria 
obra.  
 
Ilustrações: 
 - João Vieira: «Uma Rosa É», 1968 
 - João Vieira: «O Gato do Mário Cesariny», 1993; óleo s/ tela; 73x92 cm                                                   
 - João Vieira: «Retrato do artista quando jovem monstro», 1996, óleo s / tela, 97x130cm 
 - João Vieira: «Alfabeto a preto e branco», 1981; óleo s tela; 300x200cm; Col. FCG / CAM / JAP 
 
 
 

 

 

 



  ANEXO II – SELECÇÃO DE TEXTOS DA BIBLIOGRAFIA ACTIVA 
 

 

204  | 

Inquérito de Eurico Gonçalves, 1996 (inédito) 

 

Com o objectivo de sondar a opinião dos autores que considerava surrealistas, Eurico 
Gonçalves organizou em Agosto de 1996, um Inquérito sobre: Sobreviventes e não, do 
surrealismo em português – poetas, pintores, desenhadores, escultores, objectualistas. 
Dos 25 autores a quem o inquérito foi dirigido, (onde se inclui Eurico), responderam 11: 
Cruzeiro Seixas, Mário Cesariny, José-Augusto França, António Domingues, Jorge de 
Oliveira, Henrique Risques Pereira, Álvaro Lapa, René Bértholo, Luís Pacheco, Rui Mário 
Gonçalves e Eurico Gonçalves.  
Não responderam 14: Fernando de Azevedo, Vespeira, Carlos Eurico Da Costa, Carlos 
Calvet, Ernesto Sampaio, Raul Perez, Lima de Freitas, Henrique Ruivo, João Vieira, 
Mário Américo, Fernando José Francisco, Herberto Hélder e Noronha da Costa e Jorge 
Vieira. 
Resultados obtidos:  

Houve unanimidade de opinião ou quase, sobre 5 nomes maiores do surrealismo / 
abjeccionismo em português, considerados imprescindíveis e com presença marcante: 
Mário Cesariny (11 votos); Mário Henrique Leiria (11 votos); António Maria Lisboa (11 
votos); Cruzeiro Seixas (10 votos); António Dacosta (10 votos).  
Foram assinalados mais 33 nomes, por ordem decrescente de votos:  
António Pedro (9 votos); Alexandre O’ Neill (9 votos); João Rodrigues (9 votos); Eurico (9 
votos); Vespeira (8 votos); Carlos Calvet (8 votos); António Areal (7 votos); Ernesto 
Sampaio (7 votos); Mário Botas (7 votos); Raul Perez (7 votos); Pedro Oom (6 votos); 
Paula Rego (6 votos); Fernando de Azevedo (5 votos); Fernando Lemos (5 votos); 
Herberto Hélder (5 votos); Cândido Costa Pinto (5 votos); Jorge Vieira (5 votos); Luís 
Pacheco (4 votos); Virgílio Martinho (4 votos); Manuel de Lima (4 votos); Luísa Neto 
Jorge (4 votos); António Quadros (4 votos); Gonçalo Duarte (4 votos); Júlio (4 votos); 
Álvaro Lapa (4 votos); Mário Eloy (3 votos); José Escada (3 votos); António José Forte (3 
votos); René Bértholo (3 votos); Eduardo Luís (2 votos); Moniz Pereira (2 votos); Isabel 
Meyrelles (2 votos); Lud (2 votos) 
A esta longa listagem, foram acrescentados os seguintes nomes: Almada Negreiros, 
proposto por José-Augusto França e Luís Pacheco; Manuel Grangeio Crespo, proposto 
por Luís Pacheco e Cesariny; Vieira da Silva, Arpad Szenes, José Sebag, Francisco 
Relógio, Nicolau Saião, Carlos Martins, Malangatana e Inácio Matsinhe, propostos por 
Mário Cesariny José-Augusto França proposto por ele-próprio, “por crítica e história”. 
 
O resultado do Inquérito não chegou a ser publicado. A título de exemplo, seguem-se os 
depoimentos de Mário Cesariny, José-Augusto França e Cruzeiro Seixas. Este último 
optou por escrever uma longa carta. 
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Resposta de Mário Cesariny – pág. 1 
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Resposta de Mário Cesariny – Pág. 2 
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Resposta de José-Augusto França – pág. 1 
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Resposta de José-Augusto França – pág. 2 
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Inquérito de Eurico Gonçalves, 1996 (inédito). Resposta de Cruzeiro Seixas 
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1997 
 
Carta de Eurico dirigida a Artur Manuel do Cruzeiro Seixas (síntese) 

  
Em carta, datada de 19-06-97, dirigida a Artur Manuel Cruzeiro Seixas, Eurico declara 
que não é fácil reconstituir a História do Surrealismo em Portugal, como não o foi em 
França, sob a batuta de Breton, a quem devemos tudo ou quase tudo sobre o maior 
Movimento Poético do séc. XX. 
Nessa carta, reafirma que, entre os vivos, o Cruzeiro Seixas e o Cesariny são, na sua 
opinião, figuras de proa, que admira desde a juventude. Diz que a sua admiração crescente 
por ambos supera quaisquer eventuais questiúnculas. Pela mesma razão, não pode deixar 
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de considerar e admirar as obras de outros surrealistas como Júlio, porventura o primeiro 
surrealista português, desde os anos 20, António Dacosta, Vespeira, Lemos, Azevedo, 
Manuel D´Assumpção, Carlos Calvet, Areal, José Escada, Gonçalo Duarte, Álvaro Lapa, 
Raúl Perez, Mário Botas e outros. Considera que, ao subir e ao descer a rampa, há os que 
se colocam muito acima, como António Maria Lisboa, Mário Henrique Leiria e Herberto 
Hélder, e há os que se colocam muito abaixo da nossa visão, provocando, quase sempre, 
uma estranha sensação de vertigem. Ao «nível das priscas dos outros», diz ter especial 
apreço pelo Abjeccionismo de Raúl Leal, Luís Pacheco, Mário Cesariny, Pedro Oom e 
António José Forte, que se fartou de «fazer tricot com as próprias tripas». Salienta que o 
Abjeccionismo é, aliás, um aspecto inédito do Surrealismo Português. «Salazar Vomitando a 
Pátria» é uma obra surreal-abjeccionista dos anos 60, de Paula Rego, como muitas outras 
pintadas pela autora, na mesma década. 
Numa época em que a imaginação e o humor negro imperaram como forma de intervenção e 
revolta contra a asfixia política e cultural, imposta pela censura de um regime policial de má 
memória, o Surrealismo Português viria a identificar-se com o Abjeccionismo, novo termo, 
único no mundo, na tentativa de responder à pergunta formulada por Pedro Oom ou Mário 
Cesariny: «que pode fazer um homem desesperado, quando o ar é um vómito e nós seres 
abjectos?». Já num manifesto de 1950, Mário Henrique Leiria tinha concluído: «para a pátria, a 
igreja e o estado, a nossa última palavra será sempre: merda». 
 
Nota:  
O Abjeccionismo é documentado através da vida e da obra do escritor Luís Pacheco, do 
picto-poeta Mário Cesariny e do jovem desenhador humorista João Rodrigues, que se 
suicidou, em 1967, deitando-se da janela de um 4º andar à rua. 
Para Pedro Oom, «arte e anti-arte (…) equivalem-se, pois não há saída possível num 
mundo fundamentalmente abjecto». 
«Surrealismo/Abjeccionismo» é o título de uma Antologia de 1963, organizada por Mário 
Cesariny, com desenhos de João Rodrigues, Areal, Cruzeiro Seixas e Pedro Oom, textos 
de Afonso Cautela, Almada, António Maria Lisboa, Ernesto Sampaio, Aranda, Irene 
Lisboa, Luís Pacheco, Manuel de Lima, Virgílio Martinho, e poemas de Alexandre O´Neill, 
António Domingues, António José Forte, Porto-Além, Carlos Eurico da Costa, Fernando 
Alves dos Santos, Joaquim Namorado, José Sbag, Luís Veiga Leitão, Manuel de Castro, 
Mário Henrique Leiria, Natália Correia e Pedro Oom. Volvidos cerca de trinta anos, em 
1992, surge uma nova edição fac-similada do original, «de acordo com o propósito 
inicial». Cesariny ofereceu-me um exemplar, com a seguinte dedicatória: «Faltas tu e o 
Manuel D´Assumpção e o Gonçalo Duarte – Quem, Mais? – O Escada e a Paula de 
Londres». A Antologia inclui ainda uma colagem de Fernando de Azevedo, pintura onírica 
de António Quadros, um Cristo e outros bonecos de barro de Rosa Ramalha, pinturas, 
despinturas e objectos de Vespeira, Cesariny e Mário Henrique Leiria”. 
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Carta de C. Seixas a Eurico, 1997 
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Carta de C. Seixas a Eurico, Março, 1997 
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Carta de C. Seixas a Eurico, 1997 (p. 1) 
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Carta de C. Seixas a Eurico, 1997 (p. 2) 
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Carta de Cruzeiro Seixas a Eurico Gonçalves, Lisboa, 12-06-97 (p. 1) 
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Carta de Cruzeiro Seixas a Eurico Gonçalves, Lisboa, 12-06-97 (p. 2) 
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Carta de Eurico Gonçalves a Cruzeiro Seixas, Lisboa, 19-06-97 (p. 1) 
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Carta de Eurico Gonçalves a Cruzeiro Seixas, Lisboa, 19-06-97 (p. 2) 
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Carta de Eurico Gonçalves a Cruzeiro Seixas, Lisboa, 19-06-97 (p. 3) 
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Carta de Eurico Gonçalves a Cruzeiro Seixas, Lisboa, 19-06-97 (p. 4) 
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Carta de Eurico Gonçalves a Cruzeiro Seixas, Lisboa 31-12-97, pág. 1  
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Carta de Eurico Gonçalves a Cruzeiro Seixas, Lisboa, 31-12-97, pág. 2 
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Carta de Cruzeiro Seixas a Eurico Gonçalves, Lisboa, 12 de Dezembro, 1999 
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1998 
 
 
“Mário Cesariny / Pintura-Despintura”. Lisboa: JL (07-10-98) / Dádá-Zen / Pintura-

escrita 

Versão Dádá-Zen / Pintura-escrita, (pp. 159 - 162) 
 
 
 
“Mário Cesariny – Pintura-Despintura Surrealista / A preto e branco e a cor” 
 

 
Pintar o mundo a preto e branco não é o mesmo que pintá-lo com as cores fulgurantes do 
sol. Enquanto ali é noite, aqui é dia, mas é na fusão dos contrários que se reafirma a 
pintura-despintura, a preto e branco e a cor, de Mário Cesariny, que mantém uma atitude 
de irreverência anti-conformista, que  continua a chocar alguns e a surpreender outros, 
entre os mais atentos. 
Descontraída e desregrada, a sua pintura-despintura surrealista manifesta-se à margem 
do saber instituído, seguramente mais próxima da Arte Bruta do homem comum. Tal 
atitude permite-lhe aceitar despreconceituadamente a abstracção do gesto espontâneo, 
cujo ritmo convulsivo gera, por vezes, uma nova-figuração diluída e fantasmática. Na 
pintura a preto e branco, manchas informais originam visões espectrais de um teatro 
imaginário, inquietante e enigmático, tal a ansiedade como tudo se faz e se desfaz, na 
penumbra e na névoa do devir incerto, que o pintor aflora com humor em sumárias 
aparições. Os títulos dos quadros ajudam a encontrar o tom exacto das imagens, 
irregulares, disformes e intranquilas, ávidas de desvendarem o que nelas há de mais 
secreto e misterioso. Os negros, os cinzentos e os brancos redentores demarcam zonas 
de sombra e luz, onde se recortam repentinas silhuetas de anjos, avejões, errantes 
personagens em estranhos cenários constituídos por elementos vegetais, orgânicos e 
arquitectónicos. 
Na pintura de tons estridentes e contrastantes, ressalta a força expressiva da cor 
matérica do precursor da Bad-Painting, que pinta directamente com os dedos, o tubo de 
tinta, o pincel e a espátula. A expressividade da matéria visceral alastra e condensa em si 
a magia de primitivos ritos do amor incendiário. Nada faz prever o sentido da narrativa 
que aí se oculta e se desoculta. 
Cesariny notabilizou-se como poeta, antes de ser reconhecido como pintor. Se na poesia 
atinge um plano elevado, único e inigualável, é na pintura que o poeta vai buscar o 
fermento da sua imaginação audaciosa. Rebelde a se integrar em qualquer sistema 
normativo, a sua despintura evidencia sinais de  
ruptura contra todas as convenções. 
No caso de Cesariny, é impossível falar do pintor sem citar o poeta. À deriva, no alto mar, 
o picto-poeta exalta «o caminho lento e incendiário do amor» (…) «o perfume exótico da 
paisagem petrificada (…) entre o céu e o mar, não há perder nem ganhar» (…) uma treva 
feroz tomou conta de tudo (…) uma mancha escarlate escorre (…) um crepúsculo 
somado a uma aurora». 
Na junção da noite com o dia, a sua pintura-poesia está cheia de fantasmas, seres 
incorpóreos e celestes que, repentinamente emergem da sombra, brancos de tanto 
empalidecerem. «Na arte de inventar personagens», o fantasma é o que nos fita com 
maior persistência e espanto. Ser fantasma é coisa esquisita. «Vejo-o de olhos 
marejados de lágrimas». Angústia e maldição, a certas horas da noite, os fantasmas, 
«cônscios da sua invisibilidade», pairam, sem corpo, na obscuridade ou descem 
lentamente no abismo. Os donos deste mundo fazem da morte uma palavra vaga. 
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«Esquecem que no “bicho-monstro” que habitamos a morte está tanto à obra como a 
vida» – escreve Mário Cesariny que, a propósito do senhor fantasma, inventa um diálogo, 
do qual transcrevo alguns fragmentos: «senhor fantasma, vamos falar» (…) «os 
fantasmas não falam ao primeiro encontro» (…) «senhor fantasma, em que é que 
trabalha?» (…) «procuro os meus antepassados, altos, hirsutos, penteados» (…) «senhor 
fantasma, a vida é má / muito concerto pouca harmonia / a vida é o que nos dá / não 
quero outra filosofia» (…) «senhor fantasma, vamos dormir». 
Na cidade-fantasma, nada se parece com nada e tudo se parece com tudo, porque nada 
é real e tudo é irreal. Até o «corpo que vive de encantar os homens (…) não existe». É 
pura invenção do poeta que o exalta, à falta de melhor. «Pois é seu corpo o corpo do 
desejo». A Vénus terrena deixa os homens insatisfeitos, nostálgicos do que nunca 
tiveram. É uma «deusa cínica e deplorável», nos «grandes rios sem margens» do 
exaustivo amor. 
Noite sim, noite não, rio abaixo, rio acima, o desejo imparável do exaustivo amor parece 
concretizar-se como num sonho de seres voantes ou anjos, um cor azul e outro cor-de-
rosa. Na noite líquida, plena de afecto, «há pássaros espantados por natureza própria, 
minúsculos pássaros densos de mistério, com o bico cravado na caliça do muro!». 
«Num país sem contornos onde todas as coisas eram outras (…) há corpos a tremer de 
cio, quando o verbo se faz carne». 
 
 
 
1999 
 
 
 Carta de Eurico ao irmão mais velho, falando da sua pintura (Julho/99): 
 
 
Meu Caro Nuno 
 
Tenho nos olhos a nostalgia da cor. Gosto muito da pintura sensorial de Monet, Bonnard 
e Rothko. Talvez por isso, tenho dificuldade em conciliar a pequena sensação dos 
grandes pintores coloristas com a arte de atitude pós- dádá dos conceptualistas e 
objectualistas. No entanto, a minha admiração por Marcel Duchamp faz-me pensar na 
arte como ideia, conceito, projecto, ou, segundo Leonardo como “coisa mental”. Por 
outras palavras, é a poética do objecto que se pretende valorizar. Para mim, a poética do 
objecto começa no quadro de cavalete de Georges Braque que, na descendência de 
Cézanne, assume a neutralidade da boa pintura, baseada na autonomia expressiva da 
linguagem plástica. E que dizer da apurada sensibilidade, associada a um notável poder 
de invenção, da obra em pequeno formato de Paul Klee? A poética do objecto começa 
nas pequenas coisas, aparentemente insignificantes, ao alcance de todas as mãos. Os 
dadaístas e os surrealistas compreenderam isso, melhor que ninguém, ao sacralizarem o 
efémero e ao banalizarem o sagrado. Mas os surrealistas não se contentam com a 
inversão dos valores. Estão sobretudo preocupados com os mitos profundos da alma 
humana, revelados através do sonho, do inconsciente, da intensa vida psíquica, da 
imaginação sem fronteiras. Por isso, praticam o automatismo psíquico, a colagem, a livre 
associação de imagens. Nunca a Arte foi tão longe como daí para cá, com a ajuda da 
Psicanálise. O conhecimento do homem e a sua inevitável transformação interior 
conduzem a uma nova maneira de ver e de perceber os seus anseios mais profundos, 
frequentemente recalcados pela moral vigente e por outras formas de expressão, censura 
e auto-censura. Só a Poesia, a Liberdade e o Amor sintetizam a aspiração máxima da 
experiência humana. A Arte é o que se nos oferece ver, ouvir e sentir com resultante de 
uma prática aprofundada. Como irreprimível manifestação vital, a Arte, inicialmente 
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provocadora e transgressora depressa se redime na necessidade de reencontrar a 
harmonia ou a relação de equilíbrio entre o ser e o fazer. Posto organicamente em causa, 
o homem sabe que tudo depende das suas reais potencialidades físicas e psíquicas. Não 
há Deus que o salve, salvo o que ele próprio inventa. A religião, a Arte e a Ciência 
promovem a fé, o desejo de perfeição e a sabedoria fundamentada na experiência. Vem 
isto a propósito do que faço e do que não faço em pintura que, todos os dias, me ensina 
a ver o que ainda não sei. Estranha sensação quando, diante da tela nua, sem nenhuma 
ideia preconcebida, actuo segundo o impulso imediato do gesto livre. Sei que tudo é 
decisivo, no próprio momento de execução. Atento à pureza dos meios, “ a pintura sabe 
mais de mim que eu dela”. Aliás, mais não faço que seguir os seus imperativos; é ela que 
me comanda e me esclarece; é ela que me diz quem sou, donde venho e para onde vou. 
O enigma consiste na relação íntima que mantenho com ela desde a infância. Amo-a 
tanto que não seria capaz de viver sem a pintura, irmã gémea da poesia. Ambas dão 
sentido ao sentido que a vida tem. “Entre mim e a vida não há mal entendidos”; “ Nunca 
gostei de quem não sabe desenhar-se” – Almada Negreiros.  
Notícias: 
No Porto, na Fundação Serralves, inaugurou-se o novo Museu de Arte Contemporânea, 
belo edifício concebido pelo Arquitecto Siza Vieira, que tira partido da luz natural, abrindo 
janelões que mostram aspectos aliciantes do magnífico parque envolvente. A exposição 
inaugural é acentuadamente conceptual, com fotografias, objectos e instalações de 
artistas estrangeiros e portugueses. 
Na minha exposição individual, numa pequena galeria, em Penafiel, em Março, vendi 
quatro ou cinco pinturas o que é muito bom para uma cidade de província. Em Agosto, 
estaremos em Penafiel (…)  
Em Abril, estive 10 dias em Paris, onde fiz uma comunicação em francês sobre a obra 
pós-conceptual de José Luís Darocha, artista português radicado há 30 anos na capital 
francesa (…) 
No silêncio do meu atelier, passo os meus dias a pintar. Sem pressa. Em Paris, vi uma 
notável retrospectiva de Rothko, que me encheu os olhos. Daí, a minha nostalgia da cor. 
Quem sou eu perante um Rothko? É preciso gostar muito de pintura para poder admirar 
os Grandes Mestres! 

 
 
Carta de Eurico a Cruzeiro Seixas (Lisboa, 21-12-99) 
 
 
Meu caro Artur Manuel Cruzeiro Seixas 

 
Em resposta à tua carta de 12-12-99, gosto do modo sincero como sublinhas a nossa 
amizade. Considero-te um dos meus melhores Amigos e, nessa qualidade, gostaria de te 
abraçar no dia do meu aniversário. Além de ti, outros Amigos (poucos) com A grande 
serão naturalmente convidados, como o Rui Mário, a Sílvia e poucos mais. São pessoas 
da minha especial estima que, curiosamente, também te admiram muito. A admiração é, 
aliás, o eixo da nossa relação, não esquecendo que “o admirador está em melhor 
momento que o admirado”, segundo as palavras lúcidas de Almada Negreiros.  
A minha admiração pela tua obra leva-me a compreender a outra face do Surrealismo, a 
que mergulha na treva e não receia o abismo. Ao desespero do teu Surrealismo Nocturno 
contrapõe-se a alegria do meu Surrealismo Solar. Ambos reabilitam o sentido do 
maravilhoso e do fantástico, que se joga entre a vida e a morte.  
Dizes: “espero a morte como os outros esperam a vida”, Eu, que morri no dia 9 de Agosto 
de 1999*, estou a iniciar-me numa segunda vida, porventura menos exaltante, mais 
calma, sem excessos ou sem NADA que valha a pena referir. Nesta segunda vida, onde 
o NADA impera, chego a ter saudades da minha primeira vida muito mais dada à alegria 
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festiva da boa mesa, do bom vinho, dos prazeres sensuais de amores imprevistos. 
Portanto, não te assustes que, daqui prá frente, o SILÊNCIO comanda tudo, as palavras 
têm a medida exacta e os ruídos são quase imperceptíveis. O devaneio é coisa rara e, 
quando acontece, quase não damos por isso. Não te assustes nem te escandalizes 
porque já não há NADA que nos faça vibrar como outrora. Finalmente, temos o 
SOSSEGO que merecemos. Pois não era isso que querias quando saías porta fora para 
não ouvires os ânimos levantados, no meio de uma acesa e saudável polémica? 
Descansa que NADA voltará a acontecer como dantes, presumo, confesso com alguma 
nostalgia. 
A obra de arte resume, numa admirável síntese, tudo o que sabemos da vida. E olha que 
sabe mais de nós que nós dela, dizendo por imagens o que não somos capazes de dizer 
por palavras. 
Avesso às benesses do poder instituído, tu és o exemplo acabado de uma geração que 
sempre se afirmou à margem do sistema dominante. A razão da tua revolta permanece 
intransigente aos 79 anos de idade. Não amoleceste; endureceste como a pedra 
vocacionada a ser estátua. O AMOR, A LIBERDADE E A POESIA são as palavras-chave 
do enigma da existência humana. Desenhador meticuloso da luz e da sombra, constróis 
cenários de vertigem, onde se recortam esculturais corpos adolescentes, 
metamorfoseados, que exprimem o desejo sensual e sem fronteiras, 
Cartas sem sentido, como a tua e como esta, não existem. Como não existem os 
fantasmas que pretendes criar entre mim e ti, como álibi de coisa nenhuma. Não serve 
sequer de desculpa para não aceitares o nosso convite, meu e da Dalila. Um forte 
abraço.  
Eurico 
* Morri na rua, em Penafiel, às 20 horas. Ressuscitei 30 segundos depois, segundo a 
única testemunha ocular. Durante 30 segundos fiquei inconsciente ou literalmente morto, 
sem quaisquer sinais de contacto com o mundo. Hoje sou, porventura, um personagem 
de um quadro de Delvaux. 

 
 
 
2000 
 
 
« Aquém e Além Deserto » (Eurico Gonçalves, 9-10-00) 
 
In catálogo da exposição colectiva “Mote e Transfigurações”Sociedade Nacional de Belas-
Artes (12-12-00 / 12-01-01) 
 

 
«Ces jours qui te semblent vides / et perdus pour l´univers / ont des racines avides / qui 
travaillent les déserts»  -   Paul Valéry                                  

 
Esta profissão de fé, fora de qualquer Igreja, ampara a minha natureza, confiante sei lá 
em quê…No meu imaginário, o deserto é simultaneamente o único lugar que me é 
oferecido para viver e símbolo de infinitude. Aí nada acontecerá que não seja devido à 
minha iniciativa e à resistência do meu corpo.  
O que sou é o que faço. A pintura é o meu espaço de liberdade. Ao longo de mais de 50 
anos de prática continuada e consequente, a minha pintura tem vindo a reduzir-se a 
pouca coisa ou quase nada, em função do Vazio libertador. A nudez branca do suporte é 
o primeiro dado que aceito e respeito. Próximas do branco, as cores claras são 
interactivas e permitem a criação da mais subtil luminosidade. Em bandas horizontais e 
paralelas, inscrevo elementares signos gestuais de uma escrita embrionária, que 
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espontaneamente encontra a estrutura, o sentido e o ritmo orgânico, assimiláveis a 
páginas manuscritas, que eu próprio contemplo como se fossem oraculares. 
Tão despojada quanto possível, esta pintura caligráfica procura promover a serena 
contemplação do espaço aberto e ilimitado, onde tudo se dissolve poeticamente. «A 
POESIA DISSOLVE» – António Maria Lisboa. Esse espaço flutuante e dissolvente 
adquire qualidade onírica no tratamento da cor sensorial que, sendo clara e terna, evoca 
o calor do regaço materno, o bem-estar, a frescura matinal ou o despertar de um novo 
dia. 
Em todos os inícios irreversíveis da aventura poética há a voluptuosa fusão dos 
elementos: ar, água, terra e fogo. 
 
«Um pouco mais de sol eu era brasa / Um pouco mais de azul eu era além / Para atingir 
faltou-me um golpe de asa / Se ao menos eu permanecesse aquém» – Mário de Sá 
Carneiro                             
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Carta de Cruzeiro Seixas a Eurico Gonçalves, Lisboa, 2000 (p. 1) 
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Carta de Cruzeiro Seixas a Eurico Gonçalves, Lisboa, 2000 (p. 2) 
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Carta de Cruzeiro Seixas a Eurico Gonçalves, Lisboa, 2000 (p. 3) 
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Carta de Cruzeiro Seixas a Eurico Gonçalves, Lisboa, 2000 (p. 4) 
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Carta de Eurico Gonçalves a Cruzeiro Seixas, Lisboa, 4-7-200 (p. 1) 
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Carta de Eurico Gonçalves a Cruzeiro Seixas, Lisboa, 4-7-200 (p. 2) 
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Carta de Cruzeiro Seixas a Eurico Gonçalves, Lisboa, Julho, 2002 (p. 1) 
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Carta de Cruzeiro Seixas a Eurico Gonçalves, Lisboa, Julho, 2002 (p. 2) 
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Carta de Cruzeiro Seixas a Eurico Gonçalves, Lisboa, 19 de Setembro, 2002 (p. 1) 
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Carta de Cruzeiro Seixas a Eurico Gonçalves, Lisboa, 19 de Setembro, 2002 (p. 2) 
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2004 
 
 
 “O Surrealismo Abrangente” 
 
Prefácio de Eurico Gonçalves para o catálogo da exposição da colecção de Artur do 
Cruzeiro Seixas. Famalicão: Centro de Estudos do Surrealismo / Fundação Cupertino de 
Miranda. 
 
 

Obras de poetas e artistas surrealistas portugueses e estrangeiros 
 

 
 

Artur Manuel do Cruzeiro Seixas, nome maior do Surrealismo, profundamente envolvido, 
desde o início dos anos 40, nessa fascinante Aventura Poética, cuja chama inextinguível 
não deixa de nos iluminar e surpreender, pelo que, com viva curiosidade, observamos a 
sua enorme Colecção de obras de Poetas e Artistas Surrealistas, portugueses e 
estrangeiros, adquiridas ao longo de várias décadas, bem como uma apreciável 
biblioteca, constituída por livros, álbuns, manuscritos e documentos importantes, 
incluindo a intensa correspondência que Cruzeiro Seixas sempre soube manter com 
artistas e intelectuais de todo o mundo.  Com especial esmero, tudo ou quase tudo está 
conservado e reunido em sua casa, inevitavelmente transformada em casa-museu, onde 
o ambiente e o gosto requintado reflectem o grau de auto-exigência do pintor, na relação 
de intimidade com os seus objectos, impregnados de memórias e sonhos. Todas as 
obras de arte aí expostas nas paredes ou guardadas nas gavetas contêm uma história 
vivenciada, uma memória descritiva, que só um minucioso estudo em profundidade 
poderá vir a desvendar. Com fins exclusivamente culturais, em boa hora foi decidida a 
doação desta admirável Colecção de Artur Cruzeiro Seixas ao Centro de Estudos 
Surrealistas da Fundação Cupertino de Miranda, em Famalicão. 
Além de largas centenas de obras surrealistas, a Colecção abrange uma criteriosa 
escolha de exemplos de Arte Africana, Arte Popular e Arte Bruta que, em muitos 
aspectos, não deixam de encontrar inesperadas afinidades com o Surrealismo; aspectos 
a que o próprio Breton foi também muito sensível. 
Por limitações de espaço, não será possível apresentar a totalidade da Colecção, mas 
apenas uma parte muito significativa, que não deverá exceder 200 obras de cerca de 100 
autores, havendo muitos que participam em «cadavres-exquis» e outros trabalhos 
colectivos, o que amplia consideravelmente a sua representação. 
 

* 
Nascido em 1920, na Amadora, Artur Cruzeiro Seixas cedo se revelou um notável 
desenhador, cuja imagética surrealista recorre frequentemente à colagem e à concepção 
meticulosa de objectos de irreverência dádá, que é o seu modo de intervir, ao recriar a 
visão onírica e transfigurada do mundo. 
Através da ocultação-desocultação, o pintor experimenta a multiplicidade de sentidos da 
sua linguagem metafórica, tão capaz de tactear o desconhecido como de alterar o 
conhecido, enchendo de infinito o finito, tornando metafísica a sensualidade de 
esculturais corpos metamorfoseados, semi-humanos, semi-animalescos, em cenários de 
abismo e vertigem. Os seus desenhos à pena são rumores de catástrofes, naufrágios, 
visões, sombras projectadas nas areias do deserto, cavalos solares, fálicos e apoteóticos, 
animais fabulosos que o prazer exalta em situações extremas, algo boscheanas. Os seus 
desenhos à pena são também possíveis ilustrações dos Cantos de Maldoror, de 
Lautréamont. 



  ANEXO II – SELECÇÃO DE TEXTOS DA BIBLIOGRAFIA ACTIVA 
 

 

242  | 

A construção dos seus desenhos «É COMO AMAR FORMIGAS BRANCAS 
OBSESSIVAMENTE JUNTO AO PEITO / OLHAR UMA PAISAGEM EM FRENTE E VER 
UM ABISMO / VER UM ABISMO E SENTIR UMA PEDRADA NAS COSTAS / SENTIR A 
PEDRADA E IMAGINAR-SE SEM PENSAR DE REPENTE / NUM TÚMULO 
EXAUSTIVO» – António Maria Lisboa, Ossóptico, 1949-52. 
Muitos dos seus desenhos, colagens e objectos cumprem o voto de André Breton: 
«RESTITUER À TOUTES CHOSES LES COULEURS PERDUES DU TEMPS DES 
ANCIENS SOLEILS» 
 
 

ARTE PRIMITIVA / ARTE AFRICANA 
 
É magnífico o encontro de Cruzeiro Seixas com a Arte Primitiva, designadamente com 
África, «UM AMOR INTEIRAMENTE CORRESPONDIDO», segundo as palavras do 
próprio pintor. Cruzeiro Seixas fixou-se em Angola, desde 1952 até 1964, ano em que 
regressa à Europa, na impossibilidade de viver num clima de guerra. Em Angola, 
penetrando em condições aventureiras no interior, interessa-se por Arte Africana; aí 
realiza grande parte da sua obra plástica e poética. A propósito, Mário Cesariny declarou, 
em 1953: 
«ÁFRICA É O ÚLTIMO CONTINENTE SURREALISTA. TUDO O QUE ANTECEDE, 
COMBATE E ULTRAPASSA A INTERPRETAÇÃO ESTREITAMENTE RACIONALISTA 
DO HOMEM E DOS SEUS MODOS TEM A VER COM UM SENTIDO SURREALISTA DA 
VIDA. ÁFRICA GOZA DO PRIVILÉGIO RARO DE NÃO TER PRODUZIDO NEM O 
CARTESIANISMO, NEM NENHUM DOS SISTEMAS DE PENSAMENTO E ACÇÃO 
BASEADOS EM UNIVERSOS DE CATEGORIAS. JULGAMO-LA ADORMECIDA NO 
PASSADO E ESTÁ TALVEZ PERFAZENDO O FUTURO». 
«O SURREALISMO REPETIDAS VEZES DEMONSTROU QUE SE DIRIGE AO HOMEM 
CONCRETO, UNIVERSAL, QUE, INDEPENDENTEMENTE DE RAÇAS, USOS E 
COSTUMES, É TANTO O ÍNDIO NORTE-AMERICANO OU O HOMEM DOS POLOS 
VULGO ESQUIMÓ COMO O PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE YALE 
(COLARINHO). TAMBÉM REITERADAMENTE DEIXOU CLARO QUE A SUA SIMPATIA 
PRIMORDIAL VAI PARA OS ESQUEMAS DITOS PRIMITIVOS AINDA HOJE 
PRESENTES EM ÁFRICA, AMÉRICA DO SUL, NA OCEANIA, ONDE A POESIA 
CONTINUA A RITMAR E A CONJURAR A ACÇÃO» – Mário Cesariny 
Quanto mais observo as danças, os rituais e os objectos dos povos ditos primitivos, as 
esculturas e as máscaras africanas, oceânicas e mexicanas, a arte como catarse, 
exorcismo ou festa libertadora, os mitos, as crenças e a simbologia das grandes 
civilizações antigas (egípcia, maia, azteca, inca, indiana e chinesa), mais reconheço a 
importância histórica do Surrealismo como movimento capaz de fomentar a 
reaprendizagem do sentido original da vida, ao recuperar a energia, a emoção e a magia 
do instinto criador do homem. 
Ao contribuir para a libertação total do homem, a partir da redescoberta de um vitalismo 
primitivo, associado às proezas da imaginação, o Surrealismo ainda hoje não deixa de 
incomodar e chocar os espíritos mais conformistas. 
Nascido da necessidade de revolta contra a morte, a rotina e a asfixia cultural, o 
Surrealismo manifesta-se em favor da autêntica cultura viva, promovendo a revolução 
permanente, através da criação de imagéticas fascinantes e inquietantes, reveladoras 
das aspirações mais profundas do homem. 
A relação com o neo-primitivismo mágico manifesta-se nas obras surrealistas de Max 
Ernst, Victor Brauner, Jorge Camacho, Eugénio Granell, Cruzeiro Seixas, Cesariny, Mário 
Henrique Leiria, Pedro Oom, Hein Semke, Jorge Vieira, Isabel Meyrelles, Malangatana, 
Matsinhe, Franklin Rosemont, Philip West, Jules Perahim, S. Duval, Rik Lina e outros 
artistas representados nesta Colecção, constituída na base da mútua admiração, origem 
de verdadeiros encontros ou relações de amizade e convívio, que proporcionam, na 



ANEXO II – SELECÇÃO DE TEXTOS DA BIBLIOGRAFIA ACTIVA  

 

| 243

maior parte dos casos, múltiplas trocas e ofertas espontâneas, além de outros gestos de 
elevada generosidade, através de uma viva e intensa correspondência. 
 
 

ARTE BRUTA 
 
Não longe do neo-primitivismo, mas porventura mais ingénua ou naïve, é a Arte Bruta 
praticada pelo homem comum, pela criança antes de ser escolarizada, e pelo louco, à 
margem do sistema cultural instituído. O pintor francês Jean Dubuffet, coleccionador de 
Arte Bruta, publicou um violento manifesto, intitulado «EM DEFESA DA ARTE BRUTA, 
CONTRA A CULTURA ASFIXIANTE».  
Marginal, anónima e sem rosto, a Arte Bruta, com graffitis provocatórios e obscenos em 
locais públicos, perturba, por vezes, a ordem social estabelecida. 
«O SOL É FEITO DE DELINQUENTES DE DELITO COMUM, DE GENTES QUE NÃO 
VÊM BIOGRAFADAS EM PARTE ALGUMA E NUNCA VESTIRÃO RIDÍCULOS FATOS 
DE BRONZE, NA PRAÇA PÚBLICA» – Cruzeiro Seixas 
«UMA DAS MAIORES DESCOBERTAS DO SÉCULO XX É PARA MIM SABER ENFIM 
OLHAR O DESENHO DE UMA CRIANÇA, O ENCONTRO COM A ARTE DOS POVOS 
DITOS PRIMITIVOS E, POR EXEMPLO, AS EXPERIÊNCIAS (VIA MESCALINA) DE UM 
HENRI MICHAUX, ISTO SEM ESQUECER MIRÓ OU A JANELA POR ONDE 
ESPREITAM OS PINTORES DE DOMINGO» - Cruzeiro Seixas. 
Centrada no Surrealismo, a Colecção de Cruzeiro Seixas engloba a Arte Primitiva, a Arte 
genuinamente Popular e a Arte Bruta de artistas naïfs e de artistas eruditos que, 
deliberadamente à margem do sistema dominante, questionam a sua própria formação 
académica, voltam ao grau zero do conhecimento e fazem graffitis espontâneos, 
próximos dos da criança e do homem comum, como são os casos dos poetas Henri 
Michaux e Raul de Carvalho, e do pintor-poeta Júlio – Saúl Dias, surrealista onírico e 
expressionista lírico, distorcido e transfigurado, desde os anos vinte e trinta, precursor da 
actual Bad Painting, que recupera o instinto da pintura e o esquematismo infantil. 
No âmbito da Arte Psicopatológica, assinalem-se os últimos desenhos do pintor 
expressionista visionário Mário Eloy (1900-1950), internado louco na Casa de Saúde do 
Telhal, onde viria a falecer, em 1950. Destino idêntico teve o poeta simbolista Ângelo de 
Lima (1872-1921), colaborador da revista Orpheu, que também morreu louco, deixando 
uma inquietante e admirável obra poética, que C. Seixas diz de memória: «PÁRA DE 
REPENTE O PENSAMENTO / COMO DE REPENTE REFREADO / NA DOIDA 
CORRERIA EM QUE LEVADO / IA EM BUSCA DA PAZ DO ESQUECIMENTO / PÁRA E 
FICA E DEMORA-SE UM MOMENTO / PÁRA À BEIRA DO ABISMO E SE DEMORA / O 
FIXA NA NOITE ESCURA E FRIA / UM OLHAR D´AÇO QUE ESSA NOITE EXPLORA / 
MAS A ESPORA DA DOR SEU FLANCO ESTRIA / E ELE GALGA E PROSSEGUE SOB 
A ESPORA». 
Através da prática do automatismo psíquico, são reveladas elementares formas 
arquetípicas do inconsciente colectivo, tão defendido por Jung, que demonstrou haver 
uma grande conformidade entre o movimento impulsivo das mãos e o estado de espírito. 
Ao acentuar a expressividade directa da mancha informal e do grafismo, em diversos 
momentos dos seus percursos, artistas surrealistas como Michaux, Cesariny, Risques 
Pereira, Gonçalo Duarte, Paula Rego e António Quadros são sensíveis a aspectos 
espontâneos da Arte Bruta. 
Naïfs propriamente ditos são pessoas simples ou «pintores de domingo», que aproveitam 
as horas vagas da sua actividade profissional para realizarem desenhos, pinturas, 
colagens, objectos e esculturas como as do ferreiro soldador de sucata Francisco Enes 
Franco, que Cruzeiro Seixas descobriu no Minho e expôs no Estoril, em 1983. Obras, 
cuja autenticidade expressiva não deixa de surpreender pelo seu grau de pureza, 
ingenuidade e criatividade. Obras que atingem o seu expoente máximo na arquitectura 
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alegórica «O Palácio Ideal» do Facteur Cheval, construído ao longo de mais de 30 anos, 
com materiais que recolheu no seu percurso diário de distribuidor de correio. 
Nesta Colecção, estão representados os seguintes artistas naïfs: 
António Paulo Tomás (n.1928, Lousã) – Estofador de profissão. Autor de desenhos e 
pinturas, que criam uma imagética de estranhas figuras humanas e animalescas, 
incluindo dois retratos imaginários de Cruzeiro Seixas, datados de 1946/47. Participou na 
Primeira Exposição do Anti-Grupo «Os Surrealistas», em 1949, Lisboa. 
António Manuel Samouco (n. 1953, Tomar) – Trabalhou a terra e foi marinheiro. Durante 
anos, junto de C. Seixas, fez inúmeros desenhos e pinturas de diabólica concepção 
surrealizante. Colaborou em «cadavres-exquis» e pinturas colectivas com Cesariny e 
Mário Botas. 
Carlos Alberto Fonseca da Silva (n. 1963, Lisboa) – Mecânico de automóveis, vende 
flores nos cemitérios. A irregularidade do traço gera monstros ou grotescas criaturas 
sobre fundo negro, em desenhos à pena e a tinta-da-china, a que não é alheia a 
influência do Surrealismo, através do convívio com Cruzeiro Seixas. 
 

 
ARTE POPULAR 

 
A «naïveté» ou a ingenuidade é poeticamente assumida em obras genuínas de Arte 
Popular Portuguesa como os bonecos de barro de Rosa Ramalha (1888-1977) e de 
Mistério, a cerâmica erótica e maliciosa das Caldas, os pães fálicos de S. Gonçalo de 
Amarante, o fogo de artifício de Viana do Castelo, os cabeçudos e os arcos ornamentais 
das festas minhotas, os caretos transmontanos, etc. etc.  
Na mesma perspectiva, é exemplo a reter o Surrealismo onírico e festivo, de inspiração 
popular, do pintor-poeta António Quadros – Grabato Dias, que foi, aliás, quem, em 
meados dos anos 50, descobriu Rosa Ramalha, notável ceramista de Barcelos. Os 
Cristos, os Demónios e os Bichos modelados em barro por Rosa Ramalha são a 
demonstração viva da importância da Arte Fantástica na Arte Popular. A Arte Popular 
desta ceramista minhota e a Arte Psicopatológica de Jaime (1900-1968) figuraram ao 
lado de obras surrealistas de António Pedro, António Dacosta, Cruzeiro Seixas, Mário 
Cesariny, Vespeira, Azevedo, Carlos Calvet, Eurico, Paula Rego, Areal, Gonçalo Duarte, 
Raúl Perez, Mário Botas, Mário Américo e outros, na exposição «O Fantástico na Arte 
Portuguesa», organizada e prefaciada por Rui Mário Gonçalves, na galeria do Centro de 
Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, em 1988. 
 
 

«CADAVRE-EXQUIS» 
 

«LE CADAVRE-EXQUIS-BOIRA-LE VIN-NOUVEAU» 
«O CADAVRE-EXQUIS- BEBERÁ-O VINHO-NOVO»  

O exemplo clássico que deu o nome ao jogo, em 1925 
 
 

Jogo de papel dobrado que consiste em compor uma frase ou um desenho por várias 
pessoas, sem que nenhuma delas possa aperceber-se da colaboração ou das 
colaborações precedentes. 
Exemplo de criação colectiva, no sentido proposto por Lautréamont: 
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«A POESIA É PARA SER FEITA POR TODOS E NÃO APENAS POR UM» 
 
O «cadavre exquis» explora o acaso e a livre associação de imagens, desafiando a 
capacidade analítica e interpretativa do pensamento lógico, objectivo e convergente, em 
favor do pensamento ilógico, subjectivo e divergente, que muitos psicólogos consideram 
sinónimo de criatividade. 
Em termos gráficos, o «cadavre-exquis» consiste na realização de um desenho colectivo, 
sem que nenhum dos intervenientes saiba o que fizeram os outros, aproveitando apenas 
os traços de ligação (pistas) deixados sobre as dobras do papel. Ao desdobrar, verifica-
se, com surpresa, a relação inesperada entre as figuras desenhadas, díspares e 
aparentemente contraditórias. 
Na Colecção em referência, Cruzeiro Seixas realiza «cadavres-exquis» com Cesariny, 
António Areal, Mário Henrique Leiria, Paula Rego, Gonçalo Duarte, Mário Botas e Raul 
Perez. A sensualidade de esculturais corpos metamorfoseados, em cenários de abismo e 
vertigem, de Cruzeiro Seixas, conjuga-se com a opulenta figuração perversa de Paula 
Rego, com os monstros e os fantasmas de Mário Henrique Leiria, Areal e Mário Cesariny, 
com a minuciosa visão demoníaca de Mário Botas, com aglomerados de cabeças 
humanas, máscaras e corpos decepados, de Gonçalo Duarte, e com a meticulosa 
concepção de contagiantes formas orgânicas de seres híbridos, em áridas arquitecturas, 
de Raul Perez. 
Na mesma Colecção, figura um notável «cadavre-exquis», assinado por André Breton, 
Tristan Tzara, Valentine Hugo e Greta Knutson, datado de 1936, comprado por C. Seixas, 
em Paris. Trata-se de uma obra de grande significado histórico no âmbito do Surrealismo, 
que o Centro Pompidou está interessado em adquirir, consoante carta recente enviada a 
C. Seixas. 
 
 

 
COLAGENS E MONTAGENS OBJECTUAIS 

 
 

A colagem metafórica surrealista, baseada na livre associação de imagens, deslocadas 
do seu contexto habitual, promove a alteração do sentido e do significado da linguagem 
convencional. 
Além do humor provocatório que desencadeia, a colagem surrealista adquire pertinente 
dimensão poética nas obras de Max Ernst, Cruzeiro Seixas e Mário Henrique Leiria. 
O Movimento Phases, liderado pelo poeta e ensaísta francês Édouard Jaguer, revela a 
colagista Anne Éthuin, representada nesta Colecção, bem como outros colagistas: 
Ludwig Zeller, Jean-Claude Charbonel, Claude Feraud, Nicole, Baj e o poeta português, 
radicado em Londres, Alberto Lacerda, autor de depuradas colagens abstractas de 
pequenas formas recortadas em papéis de cor, sobre fundo liso. 
Do encontro fortuito de elementos heterogéneos, encontrados no lixo, na natureza ou não 
importa onde, as colagens e montagens objectuais ou «assemblages» dadaístas e 
surrealistas, sacralizam o efémero e banalizam o sagrado.  
Marcel Duchamp eleva o ready-made (objecto industrial) à categoria de obra de arte, ao 
expor um urinol com o título «Fonte», em 1917, e ao desenhar um bigode numa 
reprodução fotográfica da Gioconda, em 1919, conhecida obra-prima de Leonardo da 
Vinci, consagrada no Louvre. 
Na sequência desta arte de atitude, que põe em questão todos os conceitos, incluindo o 
conceito de Arte, surgem os poemas-objectos de André Breton e os objectos de 
funcionamento simbólico de Dali. 
Pelo seu grau de provocação e humor, a irreverência dádá é notória nos objectos de 
Cruzeiro Seixas, Mário Cesariny e Mário Henrique Leiria, este representado com 
«Escada Paranóica», 1949. «Chávena com asa para dentro» é um objecto de Cruzeiro 
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Seixas, cuja imagem fotográfica, intervencionada com desenho aguarelado de António 
Areal de 1971, representa chá vermelho com estranhos e demoníacos nadadores. 
Na descendência dádá, figuram, nesta Colecção, o «Ubu Roi», (personagem de Alfred 
Jarry), 1960, de Carlos Fernandes; a «Assemblage», 1967, de Júlio Pomar; «De Tunes a 
Tunes usted podia connocer una aventura», s/data, de Fernando Alves dos Santos; 
«Objecto de funcionamento simbólico», 1977, de Claude Feraud; três obscuros pequenos 
objectos, feitos com lixo, de 1996-99-2000, de Giordano Bruno (pseudónimo em 
homenagem ao frade morto na fogueira por heresia, na Idade Média), que reflectem o 
anarquismo anti-franquista do autor espanhol, perseguido e preso político; «El 
Nascimento de los Rios», objecto oferecido a C. Seixas, dos amigos espanhóis de 
Cuenca: Juan Carlos Valera e Ladron de Guevara; «A Pila de São Gonçalo, padroeiro de 
Amarante» – pão-doce com forma fálica – Arte Popular de Entre-Douro-e-Minho; e «Os 
Caprichos da Barbie», 1996 – (objecto exposto dentro de uma redoma, sacralizando a 
boneca como símbolo feminista, lúdico e erótico, assumidamente Kitsch, na sociedade 
contemporânea), de Dalila d´Alte. 
 
 

SURREALISMO VISIONÁRIO DE MONSTROS E FANTASMAS 
 
Monstros são seres tão reais quanto imaginários, semi-humanos, semi-animalescos, 
ameaçadores e terríficos, que atormentam o sono-sonho do Surrealismo visionário e 
nocturno de Cruzeiro Seixas, Areal, Mário Botas, Paula Rego, Isabel Meyrelles, Lud, 
Malangatana e Mário Eloy (nos últimos desenhos psicopatológicos). 
Há nesses monstros uma crueldade impulsiva e repulsiva, mediúnica e satânica, que 
gera o pânico nos espíritos menos avisados. 
Mais etéreos, irreais, invisíveis e inofensivos são os fantasmas, ocultos na sombra, que 
pairam nas pinturas-despinturas de Mário Cesariny, estampam-se nas silhuetas 
simétricas, desenhadas e recortadas em relevo, de José Escada, e são errantes figuras-
signos nas caligrafias de Henri Michaux. 
A pintura-despintura de Cesariny está cheia de fantasmas, seres incorpóreos e celestes, 
que repentinamente emergem da penumbra, brancos de tanto empalidecerem. No dizer 
do picto-poeta, o fantasma é o que nos fita com maior persistência e espanto. Ser 
fantasma é coisa esquisita. «VEJO-O DE OLHOS MAREJADOS DE LÁGRIMAS». 
Angústia e maldição, a certas horas da noite, os fantasmas «CÔNSCIOS DA SUA 
INVISIBILIDADE», pairam, sem corpo, na obscuridade ou descem lentamente no abismo. 
 

 
MOVIMENTO E REVISTA PHASES 

 
O poeta, crítico de arte e ensaísta francês Édouard Jaguer (n. 1924) lidera o Movimento 
PHASES e a revista com o mesmo nome que, planificada em 1951, surge, pela primeira 
vez, em 1954, divulgando desde então actividades surrealistas de todo o mundo, pelo 
que adquire imediata projecção internacional.  
Além da prospecção sistemática de correntes artísticas históricas, relacionáveis com o 
Surrealismo, como a nova-figuração e o expressionismo abstracto do Grupo CoBrA, a 
revista PHASES redescobre pioneiros de entre as duas guerras e posteriores, 
injustamente esquecidos ou maltratados pela história oficial, como o romeno Jules 
Perahim (n. 1914), os holandeses Leusden (1886-1980), Kristian Tonny (1907-1975), e 
Moesman (n.1909), e outros revelados no pós guerra como os portugueses Cesariny (n. 
1923), Cruzeiro Seixas (n.1920) e Raul Perez (n. 1944), os franceses Anne Éthuin (n. 
1921), Susanne Besson (n. 1921), Nicole (n. 1931), Jean Claude Charbonel (n. 1938) e 
Jean Marc Debenedetti (n. 1952), o inglês Philip West (n.1949), os americanos Franklin 
Rosemont (n. 1943) e Penelope Rosemont (n. 1942), o holandês Rik Lina (n. 1942) e 
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muitos jovens artistas e poetas estrangeiros menos conhecidos, representados nesta 
Colecção. 
O Movimento PHASES colabora na realização de importantes exposições como a 
Exposição Internacional do Surrealismo em Nova Iorque, 1960, e organiza mais de 60 
Exposições Colectivas em diversos países, entre os quais Portugal, com a imprescindível 
colaboração de Cruzeiro Seixas e Cesariny, que ainda hoje mantêm uma intensa 
correspondência com Édouard Jaguer, com quem partilham uma profunda relação de 
amizade e admiração mútua. 
  
 

RETRATOS IMAGINÁRIOS 
 
Se observarmos alguns retratos e auto-retratos, que mantêm eventual compromisso com 
a representação da aparência objectiva do rosto humano, depressa deparamos com a 
parcial alteração expressiva, derivada da inevitável subjectivação de quem desenha ou 
pinta.  
Num outro plano de expressão mais liberta, os RETRATOS IMAGINÁRIOS são 
deliberadamente subjectivos, baseados na relação intersubjectiva entre o pintor e o 
modelo, entre o admirador e o admirado, sabendo que «O ADMIRADOR ESTÁ EM 
MELHOR MOMENTO QUE O ADMIRADO», segundo Almada Negreiros.  
Quem retrata, auto-retrata-se na sua relação com o outro. Numa perspectiva pessoana, 
não é o outro que admiramos, amamos e retratamos, mas «TÃO-SOMENTE, A IDEIA 
QUE FAZEMOS» do outro. Ou, citando Mário Sá-Carneiro: «EU NÃO SOU EU NEM SOU 
O OUTRO / SOU QUALQUER COISA DE INTERMÉDIO / PILAR DA PONTE DE TÉDIO / 
QUE VAI DE MIM PARA O OUTRO». 
Nessa relação intersubjectiva e profunda, algo se revela de surpreendentemente 
verdadeiro. É o que podemos desvendar nos SEIS RETRATOS IMAGINÁRIOS DE 
CRUZEIRO SEIXAS por cinco autores diferentes:  
 - António Paulo Tomaz, desenhos de 1946 e 1947; 
 - Pedro Oom, desenho de 1949, sub-intitulado: «O erotismo oculto / a magia dos 
objectos / O GARFO AMOROSO»; 
 - Mário Henrique Leiria, desenho de 1949 (o implacável humor negro); 
 - Eugénio de Andrade, desenho surreal e abstractizante de 1963, com vaga sugestão de 
teia de aranha, suspensa no espaço;  
 - Mário Botas, desenho-pintura-colagem de 1973. 
 
E ainda, por ordem cronológica: 
 - Auto-retrato de António Domingues, desenho de 1942; 
 - Retrato imaginário de António Paulo Tomaz por Pedro Oom, óleo s/ vidro, 1943; 
 - Auto-retrato de Mário Henrique Leiria, pintura, 1949; 
 - Retrato imaginário de Mário Cesariny de Vasconcelos – «O Homem-Mãe / O Erotismo 
Mágico» – por Pedro Oom, desenho, 1949; 
 - Retrato imaginário de António Maria Lisboa – «O Caminho Libertário do Amor / O 
Cavaleiro da Poesia» - por Pedro Oom, desenho, 1949; 
 - Auto-retrato de Mário Eloy, num desenho visionário psicopatológico, anterior a 1950; 
 - Retrato imaginário de António Maria Lisboa, por Cruzeiro Seixas, desenho-
homenagem, 1953, ano da morte do poeta; 
 - Auto-retrato de João Rodrigues, desenho humorístico de 1958, com a seguinte legenda 
inscrita: «Tarde Outonal Tratada Com Muito Poder De Observação Pelo Protagonista 
Aliás Fácil De Identificar»; 
 - «Retrato do Poeta Raúl Leal a escrever a Marinetti», desenho de João Rodrigues, num 
envelope enviado a C. Seixas, então em África; decorria o ano 1961; 
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 - Retratos imaginários de Mário Cesariny, por Paula Rego, desenhos de 1968, que 
retratam o picto-poeta de costas, de frente e de perfil, em atitude de combate consigo 
mesmo; 
  - Retrato imaginário de Mário Henrique Leiria, por António Saura, desenho 
expressionista-gestual de 1997, que reduz a figura a signo gráfico. 
 
À maneira de conclusão preambular: 
Quanto mais observo e estudo o que observo, mais concluo que está por fazer a História 
de «O SURREALISMO EM PORTUGUÊS», porventura, o mais marginal e o menos 
conhecido do mundo. 
 
 

O SURREALISMO / ABJECCIONISMO PORTUGUÊS 
 
Rebelde à sua própria difusão, aqui e no estrangeiro, o Surrealismo / Abjeccionismo 
Português é talvez o mais marginal e o mais marginalizado do mundo, um dos poucos 
que ainda não adquiriu direitos de cidadania internacional. 
Ao folhearmos qualquer História da Arte Moderna, deparamos com obras de autores 
surrealistas de diversas nacionalidades, mas raramente descortinamos a menor 
referência a obras de autores surrealistas portugueses. 
À excepção do Movimento Internacional PHASES, que dedicou, em 1973, um importante 
dossier ao Surrealismo Português, pouco mais há digno de registo, além de uma 
exposição-congresso sobre Surrealismo Periférico, em Montreal, Canadá, organizada por 
Luís Moura Sobral, em 1983, exposição que esteve para ser apresentada em Lisboa, o 
que, por razões estranhas, não chegou a acontecer. 
Em carta, datada de 19-06-97, dirigida a Artur Manuel Cruzeiro Seixas, declaro que não é 
fácil reconstituir a História do Surrealismo em Portugal, como não o foi em França, sob a 
batuta de Breton, a quem devemos tudo ou quase tudo sobre o maior Movimento Poético 
do sec. XX. 
Nessa carta, reafirmo que, entre os vivos, o Cruzeiro Seixas e o Cesariny são, na minha 
opinião, figuras de proa, que admiro desde a juventude. A minha admiração crescente 
por ambos supera quaisquer eventuais questiúnculas. Pela mesma razão, não posso 
deixar de considerar e admirar as obras de outros surrealistas como Júlio, porventura o 
primeiro surrealista português, desde os anos 20, António Dacosta, Vespeira, Lemos, 
Azevedo, Manuel D´Assumpção, Carlos Calvet, Areal, José Escada, Gonçalo Duarte, 
Álvaro Lapa, Raúl Perez, Mário Botas e outros. Ao subir e ao descer a rampa, há os que 
se colocam muito acima, como António Maria Lisboa, Mário Henrique Leiria e Herberto 
Hélder, e há os que se colocam muito abaixo da nossa visão, provocando, quase sempre, 
uma estranha sensação de vertigem. Ao «NÍVEL DAS PRISCAS DOS OUTROS», tenho 
especial apreço pelo Abjeccionismo de Raúl Leal, Luís Pacheco, Mário Cesariny, Pedro 
Oom e António José Forte, que se fartou de «FAZER TRICOT COM AS PRÓPRIAS 
TRIPAS». O Abjeccionismo é, aliás, um aspecto inédito do Surrealismo Português. 
«Salazar Vomitando a Pátria» é uma obra surreal-abjeccionista dos anos 60, de Paula 
Rego, como muitas outras pintadas pela autora, na mesma década. 
Numa época em que a imaginação e o humor negro imperaram como forma de 
intervenção e revolta contra a asfixia política e cultural, imposta pela censura de um 
regime policial de má memória, o Surrealismo Português viria a identificar-se com o 
Abjeccionismo, novo termo, único no mundo, na tentativa de responder à pergunta 
formulada por Pedro Oom ou Mário Cesariny: «QUE PODE FAZER UM HOMEM 
DESESPERADO, QUANDO O AR É UM VÓMITO E NÓS SERES ABJECTOS?». Já num 
manifesto de 1950, Mário Henrique Leiria tinha concluído: «PARA A PÁTRIA, A IGREJA 
E O ESTADO, A NOSSA ÚLTIMA PALAVRA SERÁ SEMPRE: MERDA». 
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O Abjeccionismo é documentado através da vida e da obra do escritor Luís Pacheco, do 
picto-poeta Mário Cesariny e do jovem desenhador humorista João Rodrigues, que se 
suicidou, em 1967, deitando-se da janela de um 4º andar à rua. 
Para Pedro Oom, «ARTE E ANTI-ARTE (…) EQUIVALEM-SE, POIS NÃO HÁ SAÍDA 
POSSÍVEL NUM MUNDO FUNDAMENTALMENTE ABJECTO». 
«Surrealismo/Abjeccionismo» é o título de uma Antologia de 1963, organizada por Mário 
Cesariny, com desenhos de João Rodrigues, Areal, Cruzeiro Seixas e Pedro Oom, textos 
de Afonso Cautela, Almada, António Maria Lisboa, Ernesto Sampaio, Aranda, Irene 
Lisboa, Luís Pacheco, Manuel de Lima, Virgílio Martinho, e poemas de Alexandre O´Neill, 
António Domingues, António José Forte, Porto-Além, Carlos Eurico da Costa, Fernando 
Alves dos Santos, Joaquim Namorado, José Sbag, Luís Veiga Leitão, Manuel de Castro, 
Mário Henrique Leiria, Natália Correia e Pedro Oom. Volvidos cerca de trinta anos, em 
1992, surge uma nova edição fac-similada do original, «de acordo com o propósito 
inicial». Cesariny ofereceu-me um exemplar, com a seguinte dedicatória: «FALTAS TU E 
O MANUEL D´ASSUMPÇÃO E O GONÇALO DUARTE – QUEM, MAIS? – O ESCADA E 
A PAULA DE LONDRES». A Antologia inclui ainda uma colagem de Fernando de 
Azevedo, pintura onírica de António Quadros, um Cristo e outros bonecos de barro de 
Rosa Ramalha, pinturas, despinturas e objectos de Vespeira, Cesariny e Mário Henrique 
Leiria. 
 

 
Notas Biográficas 

 
 - Alberto D´Assumpção (n.1956) – Pintor abstracto-lírico, com marcada influência do pai 
Manuel D´Asssumpção. Expõe desde 1989. Vive em Guimarães 
 
 - Alberto Lacerda (n. 1928, Moçambique) – Nasceu e passou a infância em Moçambique. 
Em Lisboa, frequentou o Liceu e os Institutos Francês e Britânico. Em 1959, fixou-se em 
Londres. Poeta, Professor e colagista abstracto. Conferencista no Brasil e nos Estados 
Unidos da América, onde lecciona na Universidade de Bóston. Autor de diversos livros de 
poesia. Em 1987, na Fundação C. Gulbenkian, realizou uma Exposição da sua Colecção 
com obras de Almada, Botas, Burne Jones, Cesariny, Alain Davie, Natália 
Gontcharanova, David Hockney, Valentine Hugo, Menês, Henry Miller, Paula Rego, Vieira 
da Silva, etc. 
 
 - Aldo Alcota (n?) – Jovem artista chileno, aqui representado com dois pequenos 
desenhos à pena e a tinta-da-china s/papel, que representam corpos humanos 
distorcidos e parcialmente transfigurados.No Chile, é muito viva a presença do 
Surrealismo, através da revista DERRAME 
 
 - Alfredo Keil (1850-1907) – Nasceu em Lisboa; morreu em Hamburgo. Pintor, músico e 
poeta. Autor de três óperas e do Hino Nacional (A Portuguesa), composto em 1891. 
Representante da última fase do Romantismo Português da segunda metade do séc. 
XIX, Alfredo Keil desenhou e pintou paisagens, que exprimem estados de alma, 
sentimentos de mistério, melancolia e algum encantamento nostálgico, na contemplação 
da natureza. 
 
 - Alfredo Luz (n. 1951) – Nasceu em Vila da Feira. Professor de Educação Visual, desde 
1975 até 1985. Pintor, artista gráfico e cenógrafo. A sua figuração intencionalmente 
repetitiva promove uma imagética lírica, que supera o sentido decorativo da composição. 
 
 - Alfredo Margarido (n. 1928) – Nasceu em Moimenta, Vinhais. Nos anos 50, manteve 
convívio com C. Seixas, em Luanda. Poeta e ensaísta. Publicou os romances «As Portas 
Ausentes», 1961, e «A Centopeia», 1963. Fez crítica de arte e interessou-se vivamente 
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pelo Nouveau Roman e pelo Surrealismo. Vive em Paris, desde os anos 60, onde 
estudou e é Professor na Sorbonne, de História da Arte, Estética, Sociologia, 
Antropologia e Literatura Portuguesa e Luso-Africana. 
 
 - Ana Hatherly (n. 1929) – Nasceu no Porto. Vive em Lisboa. Escritora ligada à Poesia 
Visual, desde os anos 60. Atenta ao ritmo gráfico e outros aspectos específicos da sua 
própria caligrafia, afirmou: «TORNEI A MINHA PRÓPRIA ESCRITA ILEGÍVEL, AFIM DE 
PODER OBSERVÁ-LA APENAS GESTUALMENTE». 
A partir das características lineares e dinâmicas dos elementos básicos da sua escrita, a 
autora recompõe ou reescreve, por meio de um processo combinatório altamente 
arbitrário, aquilo a que chama ANAGRAMAS, por aí se aproximando do acto poético 
criador. 
Observando o movimento minucioso da sua própria mão que escreve, automatizada por 
anos e anos de prática, Ana Hatherly resolve assumir, na nudez branca do papel, a 
imagem visual desse movimento, já não apenas em função do seu conteúdo literário, 
mas fundamentalmente em função do modo como escreve, recuperando assim o élan 
vital do manuscrito. 
 
 - André Breton (1896-1966) – Poeta francês, fundador e principal mentor do Movimento 
Surrealista, autor de obras capitais como «Os Campos Magnéticos», textos automáticos, 
em colaboração com Soupault, 1919; «Manifestos do Surrealismo», 1924-30; «O 
Surrealismo e a Pintura», 1928; «Nadja», 1928; «Os Vasos Comunicantes», 1932; «O 
Amor Louco», 1937; «Antologia do Humor Negro», 1940; etc. 
A sua formação científica de médico psicanalista, admirador de Freud, que se ocupa do 
sonho e do inconsciente, e a sua formação filosófica, que questiona o pensamento 
racionalista e lógico, bem como outros sistemas de pensamento, aliadas a uma notável 
sensibilidade poética, fazem dele uma personalidade única, eminentemente lúcida, a 
cabeça iluminada de um obscuro e enigmático monstro rebelde e indomável, denominado 
Surrealismo. 
«O OLHO EXISTE NO ESTADO SELVAGEM» – A. Breton, «O Surrealismo e a Pintura», 
1928. 
SURREALISMO – «AUTOMATISMO PSÍQUICO PURO PELO QUAL NOS PROPOMOS 
EXPRIMIR, SEJA VERBALMENTE, SEJA POR ESCRITO, SEJA POR QUALQUER 
OUTRA FORMA, O FUNCIONAMENTO REAL DO PENSAMENTO. DITADO DO 
PENSAMENTO NA AUSÊNCIA DE TODO O CONTROLO DA RAZÃO E DE TODA A 
PREOCUPAÇÃO MORAL OU ESTÉTICA. 
O SURREALISMO ASSENTA NA CRENÇA NA REALIDADE SUPERIOR DE CERTAS 
FORMAS DE ASSOCIAÇÕES ATÉ AQUI DESPREZADAS, NA OMNIPOTÊNCIA DO 
SONHO, NO JOGO DESINTERESSADO DO PENSAMENTO. 
TUDO LEVA A CRER QUE HÁ UM CERTO PONTO DO ESPÍRITO ONDE A VIDA E A 
MORTE, O REAL E O IMAGINÁRIO, O PASSADO E O FUTURO, O COMUNICÁVEL E 
O INCOMUNICÁVEL, O ALTO E O BAIXO DEIXAM DE SER PERCEBIDOS COMO 
CONTRADIÇÕES» – André Breton. 
Segundo Pierre Reverdy (1889-1960), citado por A. Breton, no Primeiro Manifesto do 
Surrealismo, 1924:  
«A IMAGEM É UMA CRIAÇÃO PURA DO ESPÍRITO. NÃO PODE NASCER DE UMA 
COMPARAÇÃO MAS SIM DA APROXIMAÇÃO DE DUAS REALIDADES MAIS OU 
MENOS AFASTADAS.  
QUANTO MAIS JUSTAS E AFASTADAS FOREM AS RELAÇÕES DAS DUAS 
REALIDADES EM APROXIMAÇÃO TANTO MAIS A IMAGEM SERÁ FORTE – TANTO 
MAIOR REALIDADE POÉTICA E PODER EMOTIVO CONTERÁ…» – Nord-Sud, Março, 
1918. 
«CREIO NA RESOLUÇÃO FUTURA DESTES DOIS ESTADOS, APARENTEMENTE 
TÃO CONTRADITÓRIOS, QUE SÃO O SONHO E A REALIDADE, NUMA ESPÉCIE DE 
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REALIDADE ABSOLUTA, DE SURREALIDADE, SE PODE DIZER-SE ASSIM» – André 
Breton. 
 
 - Anne Éthuin (n. 1921, França) – Vive em Paris. Consagra-se à arte, desde 1949, 
distinguindo-se como autora de colagens surrealistas de minuciosa concepção, com 
subtil intervenção gráfica em imagens fotográficas livremente associadas. Co-fundadora 
do Movimento PHASES, com o seu marido, o poeta Édouard Jaguer, ambos com 
participação activa desde o seu começo, em 1954, até hoje. As suas colagens figuraram 
em diversas colectivas, nomeadamente na Exposição Surrealista Mundial de Chicago, 
em 1967, e, em Portugal, na Exposição Itinerante do Grupo PHASES, organizada por 
Cruzeiro Seixas, em 1978, e na Exposição Internacional – Surrealismo e Pintura 
Fantástica, organizada por Mário Cesariny, em Lisboa, 1984. 
 
 - António Areal (1934-1978) – António Santiago Areal nasceu em 1934, no Porto, e 
morreu em 1978, em Lisboa, em circunstâncias estranhas, vítima de uma agressão física 
jamais explicada. 
Autodidacta, cedo se revelou um extraordinário desenhador surrealista, tendo sido 
premiado em desenho na Primeira Exposição Gulbenkian, em 1957. Além de meticulosos 
desenhos à pena e a tinta-da-china de paisagens oníricas, em homenagem a Fernão 
Mendes Pinto, a obra de Areal inclui uma incursão técnica na action painting e no 
informalismo abstracto, no início dos anos 60, desenhando e pintando feixes de traços 
rectilíneos, em composições de ritmo tenso. Posteriormente, realiza montagens 
objectuais, intrigantes e provocatórias, expostas em 1964. Desde 1966 até ao início dos 
anos 70, expõe nova-figuração de segundo grau, citando Velasquez, Picasso, Almada e 
outros autores conhecidos.  
A caixa e o disco surgem como arquétipos persistentes ao longo de toda a sua obra 
desenhada, pintada e objectualizada. No caso de Areal, o objecto herda do dadaísmo o 
conteúdo conceptual do humor provocatório. Caixas e cubos jogam com discos e esferas, 
em montagens de vibrante efeito óptico. A preto e branco, discos concêntricos rodam 
sobre si mesmos e geram a metamorfose no plano e no volume. Rigorosa, fria e 
destituída de qualquer sentimentalismo, a obra de Areal incide sobre a ambiguidade 
visual da imagem, figurativa e abstracta, manifestando uma grande incomodidade, feita 
de rupturas voluntárias. Em 1970, escreveu e publicou «Textos de Crítica e de Combate 
na Vanguarda das Artes Visuais». 
 
 - António Domingues (n. 1921, Lisboa) – Pintor, artista gráfico e professor de serigrafia 
na Escola António Arroio, onde estudou, desde 1934 até 1940. Aí conheceu e criou uma 
relação de amizade com Cruzeiro Seixas, Mário Cesariny e Vespeira. Em 1947, António 
Domingues, Cesariny, Alexandre O´Neill, e João Moniz Pereira formam o Grupo 
Surrealista de Lisboa, a que aderiram Fernando de Azevedo, Vespeira, António Pedro e 
José-Augusto França. No ano seguinte, em 1948, participa na realização de um «cadavre 
exquis», óleo s/ tela de grandes dimensões (150 x 180 cm), com António Pedro, 
Fernando de Azevedo, João Moniz Pereira e Vespeira; obra actualmente na Colecção do 
C.A.M. / F.C.G. Em 1949, afastou-se do Grupo Surrealista de Lisboa para se entregar à 
luta político-partidária. 
Seriamente preocupado com uma arte de compromisso social, teve um começo neo-
realista, antes de aderir ao Surrealismo, tal como outros companheiros da mesma 
geração, nomeadamente Cesariny, Alexandre O´Neill, Vespeira e Cruzeiro Seixas. 
Em 1963 participou com poemas e uma pintura em Surrealismo / Abjeccionismo, 
antologia seleccionada por Mário Cesariny. 
 
 - António Manuel Samouco (n. 1953, Tomar) - Trabalhou a terra e foi marinheiro. Durante 
anos, junto de C. Seixas, fez inúmeros desenhos e pinturas de diabólica concepção 
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surrealizante. Colaborou em «cadavres-exquis» e pinturas colectivas com Cesariny e 
Mário Botas. 
 
 - António Maria Lisboa (1928-1953) – Nasceu em 1928, em Lisboa, onde viveu e morreu, 
tuberculoso em último grau, apenas com 25 anos de idade, em 1953. Poeta-profeta do 
Surrealismo Português, autor de textos reveladores de uma lucidez fulgurante, tais como 
a conferência-manifesto «Erro-Próprio», 1949; o manifesto «Aviso a Tempo por Causa do 
Tempo», 1953; e o magnífico ensaio «Isso Ontem Único», 1953. Em «Ossóptico», 1949, 
dedica poemas a Cruzeiro Seixas, Mário Cesariny, Pedro Oom, Mário Henrique Leiria, 
Henrique Risques Pereira e Fernando Alves dos Santos, seus amigos e companheiros de 
«route», com quem formou o grupo ou o anti-grupo «Os Surrealistas». 
António Maria Lisboa escreveu e publicou: «Certos Outros Sinais», «Operação do Sol» e 
«Afixação Proibida», este último texto em colaboração com Cesariny, Pedro Oom e 
Risques Pereira. 
Em «Aviso a Tempo por Causa do Tempo», 1953, A. M. Lisboa afirma: «A CRÍTICA É A 
FORMA DA NOSSA PERMANÊNCIA»; «REFIRO-ME ÀS PALAVRAS-ACTOS E NÃO ÀS 
PALAVRAS QUE PRESSUPÕEM ACTOS» - o que vai no mesmo sentido e ao encontro 
de André Breton: «AS PALAVRAS DEIXARAM DE JOGAR. AS PALAVRAS FAZEM O 
AMOR». 
António Maria Lisboa, «O Caminho Libertário do Amor», «O Cavaleiro da Poesia», é 
retratado em dois desenhos à pena de Pedro Oom, em 1949, e de Cruzeiro Seixas, em 
1954. No cinquentenário do nascimento do poeta, em 1978, Cruzeiro Seixas organizou 
uma exposição de homenagem, prefaciada por Fernando Alves dos Santos, com um 
poema de António Barahona e obras de: Cesariny, Pedro Oom, Mário Henrique Leiria, 
Henrique Risque Pereira, Carlos Calvet, Eurico, Fernando de Azevedo, Júlio Pomar, Raul 
de Carvalho, José Escada, Mário Botas, Raul Perez e outro surrealistas portugueses. 
 
 - António Paulo Tomáz (n.1928, Lousã) – Estofador de profissão. Autor de desenhos e 
pinturas, que criam uma imagética de estranhas figuras humanas e animalescas, 
incluindo dois retratos imaginários de Cruzeiro Seixas, datados de 1946/47. Participou na 
Primeira Exposição do Anti-Grupo «Os Surrealistas», em 1949, Lisboa. 
 
 - António Quadros – Grabato Dias (1933-1994) – António Augusto de Melo Lucena e 
Quadros nasceu em Viseu. Frequentou a E.S.B.A.L. e a  E.S.B.A.P. , onde se diplomou 
em Pintura, e onde exerceu inovadora acção didáctica, como professor. «UM PINTOR 
ERUDITO AO SERVIÇO DO GOSTO POPULAR» - assim lhe chamou Rui Mário 
Gonçalves, num artigo que lhe dedica no J.L. de 04-01-95, um ano depois da morte do 
pintor-poeta António Quadros / Grabato Dias. «AZEDO E SARCÁSTICO», alguns meses 
antes de morrer. Sempre o terá sido para quem o conhecia de longa data, embora a sua 
pintura inicial dos anos 50 seja eminentemente lírica, ingénua e de deslumbrante colorido 
luminoso. Surrealista onírico e festivo, de inspiração popular, deve-se a António Quadros, 
desde meados dos anos 50, a descoberta e a divulgação dos bonecos em barro de Rosa 
Ramalha, notável ceramista de Barcelos. 
«UMA ACÇÃO A FAVOR DE UM REENTENDIMENTO MODERNO DAS TRADIÇÕES 
POPULARES FOI ENTÃO DESENVOLVIDA POR ANTÓNIO QUADROS, (…) PARA, EM 
ESCRITOS POLÉMICOS, ALERTAR A CONSCIÊNCIA DOS VANGUARDISTAS E DO 
PÚBLICO. AS CERÂMICAS DE ROSA RAMALHA CONSTITUÍAM A DEMONSTRAÇÃO 
VIVA DA IMPORTÂNCIA DA ARTE FANTÁSTICA NO GOSTO POPULAR» – Rui Mário 
Gonçalves. 
Interessado por um imaginário narrativo de tradição popular e aforística, o pintor associa 
a sua figuração estilizada à caligrafia ornamental de palavras inscritas na própria 
moldura, conjugando a expressão literária com a expressão gráfica, em favor de um 
lirismo onírico, que oscila entre o fantástico e o maravilhoso, entre o azedume sarcástico 
e o encantamento, entre a provocação deliberada e o sonho. 
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«O SEU MUNDO DE IMAGENS VISUAIS SERIA TALVEZ CRITICAMENTE MAIS 
COMPREENSÍVEL, SE COMPARADO COM O RUSSO CHAGALL, COM O MEXICANO 
RUFINO TAMAYO, OU COM O SUECO SWANBERG.» - Rui Mário Gonçalves.  
Nos últimos tempos da sua vida, abriu-se ao convívio com C. Seixas, para quem redigiu a 
seguinte dedicatória, num dos seus livros: 
«AO CRUZEIRO SEIXAS, A QUEM TODOS DEVEMOS UM TANTO, O DEVEDOR 
MÚLTIPLO JOÃO GRABATO DIAS» 
Radicado, durante 20 anos, desde 1964 até 1984, em Moçambique, aí emergiu a poesia 
de Gabato Dias, como emergiu também a pintura expressionista visionária, 
enraizadamente africana, de Malangatana Valente. 
O graffitismo espontâneo das últimas pinturas de António Quadros aproximam-no de 
Jean Dubuffet e da Arte Bruta do homem comum. 
 
 - Arpad Szenes (1897-1985) – Nascido em Budapeste, Hungria, o mais discreto pintor da 
Escola de Paris viveu e trabalhou no mais absoluto silêncio, ao lado de Vieira da Silva, 
desde 1930 até 1985, data em que morreu, sete anos antes da sua companheira de 
sempre. Após a frequência das Academias Livres de Léger e Bissière, e do Atelier de 
Gravura de Hayter, o casal, fixado em Paris, veio regularmente a Portugal, durante os 
anos trinta. Arpad foi irresistivelmente atraído pele perpétua diversidade do mar, o 
horizonte sem limite, a luminosidade das nossas praias. Foi a partir deste verdadeiro 
impacto com a natureza que o pintor húngaro, depois de uma lenta decantação, viria a 
orientar o seu paisagismo abstracto de praias desérticas e brumas matinais, na 
apreensão do vazio, onde a mais subtil mancha de cor adquire vibração imediata. A sua 
pintura promove a serena contemplação de amplos espaços livres, horizontes que se 
alongam excessivamente na horizontal ou sobem na vertical. São auroras suspensas, 
“PAUSAS MALLARMEANAS DE SILÊNCIO”, segundo as palavras do poeta brasileiro 
Murilo Mendes. Em íntima comunhão com a natureza, a pintura depurada de Arpad 
encontra inesperadas afinidades espirituais com o Oriente, designadamente a sabedoria 
Zen, ao apropriar-se do Vazio, onde nada é tudo e tudo é nada. 
 
 - Bellmer (1902-1975) – Marcado por uma infância vivida entre o excessivo autoritarismo 
do pai engenheiro e a extrema doçura da mãe, Hans Bellmer cedo se refugiou no mundo 
maravilhoso dos brinquedos, nomeadamente caixas, berlindes, caleidoscópios, colecções 
de objectos. Em criança contou com a cumplicidade da mãe, da tia e sobretudo de uma 
menina, sua prima, com quem brincava no jardim, inventando jogos tão inocentes quanto 
perversos. Tal memória viria a influir na concepção das suas bonecas articuladas, 
capazes de suscitarem audaciosas poses erótico-sensuais, fonte inspiradora de 
admiráveis desenhos, que evidenciam, sem inibição, pormenores anatómicos da 
sexualidade explícita. 
O erotismo é o tema central de toda a sua obra, desenhada e objectualizada. Não o 
erotismo instituído pela moral vigente, mas aquele que exalta o desejo e o prazer sexual, 
em todos os seus aspectos, subvertendo preconceitos e normas de comportamento. 
 
 - Camacho (n. 1934) – Jorge Camacho nasceu em Cuba. Filho de advogado e 
historiador, abandona rapidamente os seus estudos de Direito para se dedicar à Pintura. 
No México, interessa-se pela Civilização Maya. Anti-castrista, fixa-se em Paris, desde 
1958, onde conhece André Breton, desde 1960. Num estilo muito pessoal, a sua pintura 
permanece fiel ao Surrealismo, criando uma imagética enigmática e neo-primitiva, em 
tons sombrios e uma subtil luminosidade, que discretamente sublinham valores de claro-
escuro, conjugados com a delicadeza da linha de contorno de figuras híbridas, em 
composições emblemáticas. 
 
 - Carlos Alberto da Silva (n. 1963, Lisboa) – Mecânico de automóveis, vende flores nos 
cemitérios. A irregularidade do traço gera monstros ou grotescas criaturas sobre fundo 
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negro, em desenhos à pena e a tinta-da-china, a que não é alheia a influência do 
Surrealismo, através do convívio com Cruzeiro Seixas. 
 
 - Carlos Calvet (n. 1928, Lisboa) – Arquitecto e pintor, expõe desde 1947. Inicialmente 
influenciado pelo cubismo sintético de Braque e pela pintura metafísica de Chirico, o 
pintor transita da geometrização da natureza-morta para a construção de um espaço 
ambíguo, onde os volumes ora são rebatidos no plano, ora são perspectivados como 
sólidos geométricos, que representam casas, cubos, caixas, pirâmides, montanhas, 
rochas, nuvens, labaredas, a agitação das vagas do mar, em paisagens petrificadas com 
contornos rígidos e cores lisas. A caixa dentro da caixa, o quadro dentro do quadro, numa 
progressão crescente e decrescente, até ao infinito. As formas avançam e recuam, num 
espaço ilusório, sugerido para cá e para lá do plano. Numa inesperada relação com a 
mobilidade da paisagem, a fluidez das águas, das nuvens e do fogo é intersectada pela 
rigidez de estranhas arquitecturas. Na pintura metafísica de Calvet, vemos imagens de 
infinito (o mar, o céu, a paisagem), encerradas em caixas de fósforos e em outros 
objectos ao alcance da mão. O fósforo, o lápis, a colher e o dado surgem ampliados, à 
escala monumental. No primeiro plano, a mão agiganta-se e segura, entre os dedos, uma 
nuvem ou um grão de areia que mais se afigura a uma rocha. 
Num inquietante jogo de perspectivas invertidas, o que é longínquo torna-se próximo, e o 
que é minúsculo adquire aí uma dimensão descomunal.  
«SE O UNIVERSO FOSSE UM GRÃO DE AREIA, PODERIA ESCORRER POR ENTRE 
OS NOSSOS DEDOS SEM DARMOS POR ISSO….» - diz o pintor, em 1984. 
Os seus grãos de areia são enormes rochas, suspensas no espaço. Numa unha vê-se 
representado um arco-íris.  
«PARADOXOS DA REPRESENTAÇÃO IMAGÉTICA» – elucida o artista 
 
 - Carlos Eurico da Costa (1928 -1998) – Nasceu em Viana do Castelo, viveu e morreu 
em Lisboa. Poeta e jornalista. Participou na Primeira Exposição de Os Surrealistas, em 
1949. Autor do conhecido poema Cidade de Palaguim e de Sete Poemas da Solenidade 
e um Requiem, 1952 
Participou na realização de «cadavres-exquis» e pinturas colectivas, além de ter feito 
desenhos individuais de inquietante estranheza, como os que figuram nesta Colecção. 
 
 - Carlos Fernandes (1938-1990) – Nasceu em Lisboa, onde frequentou a Escola António 
Arroio. Cedo aderiu ao Surrealismo. Em 1960, expôs em Luanda, onde foi premiado pelo 
Júri da Sociedade Cultural de Angola. A sua extensa obra gráfica e pictórica, reunida 
numa Grande Retrospectiva, em 1994, na Faculdade de Ciências de Lisboa, surpreendeu 
pelo grau de criatividade e diversidade, próprias de um artista versátil e hábil. Com um 
desenho de 1961, intitulado “Homenagem a António Maria Lisboa”, e com uma colagem 
do mesmo ano, Carlos Fernandes participou na Exposição Internacional Surrealismo e 
Pintura Fantástica, organizada por Cesariny, em Lisboa, 1984. Amar o Mar – 
Homenagem a Cruzeiro Seixas, desenho de 1977 e Rei Ubu, objecto datado de 1960, 
são duas obras suas, incluídas nesta Colecção. 
 
 - Cavalcanti (1897-1982) – Nasceu no Brasil . Pioneiro do movimento modernista 
brasileiro, desde 1922, ao lado de Portinari, Cícero Dias, Maria Martins e outros. Expõe 
nas principais capitais do mundo. A sua figuração estilizada e geometrizada reflecte 
alguma influência do cubismo e, curiosamente, encontra afinidade com os desenhos a 
lápis, em claro-escuro, de Almada Negreiros. O desenho aqui exposto foi oferecido a C. 
Seixas por Sarah Afonso. 
 
 - Cesar Moro (1903-1956, Perú) – Poeta e pintor, nasceu no Peru, onde viria a morrer, 
em Lima, em 1956. Conheceu André Breton, em Paris, em 1925. Em 1935, expõe 
desenhos e colagens surrealistas. Com a colaboração de Breton e de Paalen, organiza e 
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prefacia a Exposição Internacional do Surrealismo, no México, em 1940. Publica uma 
recolha de textos, intitulados Trafalgar Square, em 1954. Morre de leucemia em 1956, 
com 53 anos de idade. Posteriormente, o jovem poeta francês André Coyne publica uma 
parte significativa de numerosos poemas, até então inéditos, de Cesar Moro. Nesta 
Colecção, está representado com uma composição abstracta e emblemática, pintura a 
cera s/papel, datada de 1942. 
 
 - Cesariny (n. 1923, Lisboa) – Em 1947, Mário Cesariny visita André Breton, em Paris. 
Com Alexandre O´Neill, António Domingues e João Moniz Pereira, forma o Grupo 
Surrealista de Lisboa, a que aderiram Fernando de Azevedo, Vespeira, António Pedro e 
José-Augusto França. Em 1948, desliga-se do grupo e, com António Maria Lisboa, Pedro 
Oom, Cruzeiro Seixas, Fernando Alves dos Santos, Risques Pereira, Mário Henrique 
Leiria, Carlos Eurico da Costa e Fernando José Francisco, formou-se o grupo ou o anti-
grupo «Os Surrealistas», com duas exposições colectivas, em 1949 e em 1950, em 
Lisboa.  
Mário Cesariny é autor de: Poema «Corpo Visível», 1950; «Alguns Mitos Maiores e 
Alguns Mitos Menores Propostos à Circulação Pelo Autor», 1947-52; «Discurso Sobre a 
Reabilitação do Real Quotidiano», 1952; «Louvor e Simplificação de Álvaro de Campos», 
1953; «Manual de Prestidigitação», 1949-56; «Pena Capital», 1957; «Antologia do 
Cadáver-Esquisito», 1961; «Antologia Surrealismo / Abjeccionismo», 1963; «A 
Intervenção Surrealista», 1966; «Titânia e a Cidade Queimada», com ilustrações de 
Cruzeiro Seixas, Edição de 1977.  
Considerando que o Surrealismo Português é, porventura, o mais marginal e o menos 
conhecido do mundo, Mário Cesariny é, desde a primeira hora e cada vez mais, o poeta-
astro de um Movimento inextinguível. 
Participa nas exposições do Movimento PHASES e organiza, entre outras, as exposições 
Surrealismo e Pintura Fantástica, 1984, Lisboa e Primeira Exposição do Surrealismo ou 
Não, esta por iniciativa de Cruzeiro Seixas, 1994, na Galeria S. Mamede, Lisboa. 
Poeta maior do Surrealismo em português, tradutor de Rimbaud, Artaud, Michaux e 
outros autores malditos, Mário Cesariny foi quem, entre nós, levou mais longe a prática 
do automatismo psíquico, ao ponto de ter sido, desde os anos 40, o primeiro pintor 
informalista português e, numa perspectiva histórica, um dos que mais cedo se abeirou 
do Surrealismo Abstracto, ao mesmo tempo que Wols, Michaux, Masson e poucos mais. 
A viscosidade orgânica da pintura lacerada e informal de Cesariny explora a intervenção 
do acaso no alastramento de tintas, vernizes e colas, na sobreposição de texturas, 
transparentes e opacas, na fusão de pigmentos, estridentes e neutros, e na incisão de 
grafismos elementares, abstractos e neofigurativos. 
A sua poesia funde-se na pintura-despintura com uma autoridade rara, e a sua pintura-
despintura reverte para a poesia um admirável sentido de liberdade. Ele próprio declarou 
em 1971: «DESDE A MINHA ADESÃO AO SURREALISMO, EM 1947, E AO 
CONTRÁRIO DO QUE A ALGUNS PODE PARECER, FOI A DESPINTURA QUE ME 
AJUDOU A DESREGRAR E A DESMONTAR A LINGUAGEM QUE, A PARTIR DAÍ, 
PRATIQUEI NOS MEUS VERSOS». 
 
 - Cruzeiro Seixas (n. 1920, Amadora) – Artur Manuel Cruzeiro Seixas fez parte do anti-
grupo «Os Surrealistas», com Cesariny, António Maria Lisboa, Pedro Oom, Mário 
Henrique Leiria, Risques Pereira, Fernando Alves dos Santos, Carlos Eurico da Costa e 
Fernando José Francisco, que expuseram colectivamente em 1949 e 1950.  
Em 1951, C. Seixas alista-se na Marinha Mercante, viaja até ao Oriente e acaba por se 
fixar em África, Angola, durante 12 anos, desde 1952 a 1964; aí realizou uma parte muito 
significativa da sua obra, desenhada, pintada, objectualizada e escrita; e aí se interessou 
por Arte Africana. Na impossibilidade de permanecer num clima de guerra, regressa à 
Europa em 1964. Como consultor artístico da Galeria São Mamede, Lisboa, durante 5 
anos (1969 -1974), organizou exposições de: Areal, Paula Rego, Cesariny, Jorge Vieira, 
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Júlio, Carlos Calvet, Jorge Barradas, Vieira da Silva, D´Assumpção, Eurico, Michaux, 
Grupo CoBrA, e as primeiras individuais de Raúl Perez e Mário Botas. 
Desde 1970, adere ao Movimento Internacional PHASES, liderado pelo poeta e ensaísta 
Édouard Jaguer. Em 1973, toma parte na exposição de homenagem póstuma ao poeta 
peruano César Moro (1903-1956), em Lima. Em 1976, corresponde-se com o pintor 
surrealista americano Franklin Rosemont. Organiza e prefacia uma exposição de 
Caligrafias do poeta Raúl de Carvalho, na Galeria da Junta de Turismo do Estoril, que 
então dirige. Aí apresenta, em 1977, uma exposição do Movimento PHASES, e aí 
organiza exposições individuais de Areal, Júlio Pomar, Gonçalo Duarte, Isabel Meyrelles, 
Manuel Amado, Hein Semke, D´Assumpção, Eurico e Mário Henrique Leiria, em 1978, 
ano em que realiza uma exposição colectiva de homenagem a António Maria Lisboa, 
comemorando o cinquentenário do seu nascimento.  
Em 1981, C. Seixas participa na exposição PHASES, Permanance du Regard Surréaliste, 
em Lyon, ao lado de Lam, Alechinsky, Arp, Baj, Bellmer, Brauner, Chirico, Dali, Ernst, 
Magritte, Matta, Miró, etc. 
Em 1984 participa na exposição de Surrealismo Periférico, organizada por Luís Moura 
Sobral, em Montreal, Canadá; e na Exposição Internacional do Surrealismo, em Chicago, 
organizada por Franklin Rosemont. 
Desde 1984 até 1989, dirige a Galeria de Vila Moura, no Algarve, onde realiza 
exposições de Júlio, Sarah Afonso, Calvet, Pomar, Jorge Vieira, Graça Morais, e uma 
amostragem do Surrealismo Internacional, com a colaboração do crítico, poeta e ensaísta 
francês José Pierre, autor de obras importantes sobre o Surrealismo e sobre André 
Breton, com quem colaborou na organização de algumas exposições internacionais.  
Em 1989 regressa a Lisboa, onde vive, no Bairro Alto, numa casa que recuperou e 
recheou de livros e obras de arte relacionáveis com o Surrealismo, que constituem a sua 
admirável Colecção. 
 
 - Dalila d´Alte (n. 1948, Porto) – Licenciada em Artes Plásticas, Pintura. Pós- graduada 
em História da Arte, actualmente a realizar um trabalho de investigação no âmbito do 
Surrealismo Português e Internacional (Doutoramento). Professora / Formadora no 
âmbito da Educação Visual, Educação Artística e História da Arte. Autora do livro A 
infância da Arte, a arte da infância, 2002., Editora ASA. Como artista plástica, expõe 
desde 1978. Desenhadora, pintora, colagista e objectualista, de inspiração neo-dádá, 
conceptual e surrealista. Realizou «cadavres-exquis» com Cruzeiro Seixas, Eurico e Rui 
Mário Gonçalves. 
 
 - Debenedetti (n. 1952, Paris) – Jean-Marc Debenedetti, fundador da revista Soro, 
participa no Movimento PHASES e dirige a revista Ellebore, cujo nº 3 tem capa e uma 
serigrafia de Cruzeiro Seixas. 
Representado na Colecção de Cruzeiro Seixas com uma colagem e uma pintura s/ tela 
de 1971, intitulada Rendez-Vous, cujo poder sugestivo da textura, obtida por 
decalcomania com esponja, estimula a capacidade visionária e promove a fusão dos 
elementos. 
 
 - Dorothea Tanning (n. 1912, E.U.A.) – Pintora e gravadora surrealista americana. Em 
1942, conheceu Max Ernst, com quem casou em 1946. Com admirável delicadeza 
feminina, não receia a conjugação dos opostos entre a extrema docilidade e a violência 
perversa; a bela e o monstro; o encantamento e o terror; o escabroso e o amor 
subversivo. Na litografia, intitulada La Caverne, a acumulação de elementos sobrepostos 
cria, em claro-escuro, uma misteriosa sugestão fantasmagórica. Em homenagem a 
Dorothea Tanning, a casa de C. Seixas no Algarve chamava-se «A Caverna». 
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 - Elisiário Carlos de Oliveira (séc. XIX) – Bisavô materno de Artur do Cruzeiro Seixas, foi 
Professor de Desenho na Escola de Belas-Artes, Pará, Brasil. Foi também compositor 
musical. 
 
 - Eugénio de Andrade (n. 1923) – Nasceu no Fundão. Vive no Porto, desde 1950, onde 
criou uma Fundação com o seu nome. Autor de vasta obra poética: As Mãos e os Frutos, 
1948; Os Amantes Sem Dinheiro, 1950; Ostinato Rigore, 1964; O Outro Nome da Terra, 
1988 (Grande Prémio de Poesia da A.P.E.); O Sal da Língua, 1995; etc. 
 
 - Eugénio Granell (1912-2001) – Eugénio Fernandez Granell nasceu em 1912, na Galiza, 
Espanha. Poeta, ensaísta e pintor surrealista. Militante revolucionário, na facção 
anarquista não comunista, combatente da Guerra Civil de Espanha. Após a vitória de 
Franco, exilou-se em 1939, primeiro em Paris, onde se tornou amigo pessoal de 
Benjamin Péret, e depois, na República Dominicana, Guatemala e Porto Rico. Viveu 
vários anos nas Caraíbas, antes de se fixar, desde 1957, em Nova Iorque, onde 
permanece até 1969, ano em que regressa a Espanha. 
Em 1941, conheceu André Breton, também no exílio nos Estados Unidos. Participa na 
exposição internacional O Surrealismo em 1947, organizada e prefaciada por A. Breton, 
em Paris. Em 1952, conhece Marcel Duchamp, em Nova Iorque. Expõe pela primeira vez 
em Paris, em 1954, no mesmo ano em que organiza uma exposição colectiva surrealista, 
em Porto Rico. Em 1955, aparece publicada na revista surreal Médium a sua entrevista 
com Charles Estienne e José Pierre. A convite de Breton, participa na Exposição 
Internacional do Surrealismo, em 1957, em Paris. Em 1959, expõe individualmente em 
Nova Iorque, com texto de Duchamp. Desde 1962, participa em numerosas colectivas do 
Movimento PHASES, incluindo duas em Portugal, em 1977 e em 1984, organizadas 
respectivamente por C. Seixas e por M. Cesariny. Com Cruzeiro Seixas viria a expor em 
Aveiro, em 2001, pouco antes de morrer. A sua pintura, de colorido vibrante e imagética 
flamejante, ornamental e neo-barroca, de contornos bem definidos, cria personagens 
evocadoras de guerreiros, toureiros e bailarinos, que exibem armaduras e roupagens 
com garbo e altivez genuinamente espanhola. A estes personagens se associam, numa 
relação mágica com a flora tropical da América latina, figuras do imaginário primitivo das 
civilizações Inca e Azteca. A sua obra é hoje perpetuada pela Fundação Eugénio Granell, 
em Santiago de Compostela, Espanha. 
 
 - Eurico Gonçalves (n. 1932, Penafiel) – Pintor autodidacta, Professor/Formador e Crítico 
de arte, membro da A.I.C.A. Expõe desde 1954 e participa em numerosas colectivas. 
Prefaciado por Mário Cesariny, em 1954 e 1970, por Cruzeiro Seixas em 1978, por 
Ernesto Sampaio em 1999, e por outros poetas e críticos de arte, que reconhecem a 
influência do Surrealismo e do Zen na sua obra. O automatismo psíquico puro, que 
pratica desde 1950/51, está na origem da sua posterior pintura gestual caligráfica, desde 
1962, de inspiração Zen.  
Em Paris, em 1966 /1967, trabalhou com o pintor francês Jean Degottex. 
Em 1972, prefaciou uma importante exposição de pintura de Henri Michaux, em Lisboa, 
Galeria São Mamede. 
Eurico Gonçalves organizou e prefaciou as seguintes exposições:  
- A Escrita na Pintura Moderna Portuguesa, 1974, A.I.C.A. / S.N.B.A. 
- Retrospectiva de João Rodrigues (1937-1967), 1975, S.N.B.A. 
- O Erotismo na Arte Moderna Portuguesa, 1977, interdita no Estoril, aceite em Lisboa e 
contestada no Porto 
- Breve Retrospectiva de Cruzeiro Seixas (1946-1982), 1982 – S.N.B.A. 
- Jadis et Naguère / Surrealistas no Início e Agora, 1985, A.I.C.A. / S.N.B.A. 
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 - Fernando Alves dos Santos (1928-1993) – Nasceu em 1928, em Lisboa, e morreu em 
1993, em Albufeira. Conhece António Maria Lisboa em 1941, Pedro Oom em 1947 e 
Cesariny em 1948. Participa na Primeira Exposição de Os Surrealistas, em 1949.  
Publica «Diário Flagrante», 1954; «Textos Proibidos»,1957; e «Crónicas de uma Cidade 
Inexistente», 1966; além de artigos de divulgação teatral.  
Na Colecção de Cruzeiro Seixas, está representado com um objecto intitulado «De Tunes 
a Tunes usted podia connocer su aventura», s/data. 
Morreu em 1993, deixando Poesia ainda hoje inédita (2004). 
 
 - Fernando José Francisco (n.1922) - «NA ADOLESCÊNCIA ERA CERTAMENTE O 
MAIS SÁBIO E O MAIS SENSÍVEL DE TODOS NÓS», segundo as palavras de Cruzeiro 
Seixas, que foi seu colega e amigo desde o tempo de estudante na Escola António Arroio 
até à formação do anti-grupo «Os Surrealistas», com duas exposições colectivas em 
1949 e em 1950, em Lisboa. A escassa obra de Fernando José Francisco aborda o 
Surrealismo enigmático e informal, tão inquietante quanto abstractizante. 
 
 - Giordano Bruno (n. 1963) – Giordano Bruno é um pseudónimo de Pedro Henrique Pólo 
Soltero, em homenagem ao frade morto na fogueira por heresia, na Idade Média. Nasceu 
em Badajoz. Vive em Madrid, desde 1985. Poeta, desenhador, pintor, colagista e 
objectualista. Colabora com o Grupo Surrealista de Madrid e na revista de poesia Menu, 
de Cuenca.Realiza vários Livros de Artista com poemas visuais e poemas-objectos. Autor 
de bad-painting e de obscuros pequenos objectos, feitos com lixo, de 1996-99-2000, que 
reflectem o anarquismo anti-franquista do autor espanhol, perseguido e preso político. 
 
 - Gonçalo Duarte (1935-1986) – Nasceu em Lisboa e faleceu em Paris, onde se radicou 
desde o início dos anos 60. Pertenceu ao grupo KWY com René Bértholo, Lourdes 
Castro, Christo, Voss, Escada, João Vieira e Costa Pinheiro. A sua obra, desde o 
abstraccionismo inicial até à nova-figuração surrealizante, abarca o distorcido e trágico 
expressionismo picassiano e a narrativa lendária e mítica de naufrágios, catástrofes e 
batalhas inglórias como a de Alcácer Quibir; sinais de violência e desolação de uma 
memória colectiva, em íntimo acordo com o seu modo introvertido e melancólico de 
reflectir sobre factos históricos que o atormentam de forma tão obsessiva. Seduzido pela 
beleza convulsiva da tragédia, pinta animais agonizantes, cavalos esventrados, 
cavaleiros derrubados, armaduras, lanças quebradas, crânios, embarcações destroçadas 
ou o que resta da História Trágico-Marítima. A essa memória tumultuosa, diluída na 
névoa do tempo, o pintor acrescenta aglomerados de cabeças humanas e corpos 
decepados, em composições multifacetadas. 
 
 - Graça Morais (n. 1948) – Nasceu em Vieiro, Trás-os-Montes. Curso de Pintura da 
Escola Superior de Belas-Artes do Porto. Fez parte do Grupo Puzzle que, nos anos 
setenta, realizou performances e pinturas colectivas, nos Encontros Internacionais de 
Arte, em Portugal. Pintora expressionista de inspiração rural, Graça Morais reabilita a 
visão actualizada do neo-realismo, ao retratar a camponesa na sua dura existência diária, 
em íntima relação com a natureza e os animais da terra. O erotismo e a morte são temas 
preponderantes na sua obra. Está cada vez mais Escuro, é o título de duas pinturas s/ 
papel, 1988, que representam um pássaro morto. 
 
 - Greta Knutson (1888-?) – Depois de ter estudado na Escola de Belas-Artes de 
Estocolmo, Suécia, Greta Knutson foi aluna de André Lhote, em Paris. Casada com o 
poeta dadaísta Tristan Tzara, desde 1925 até 1938, manteve relações de amizade com 
vários surrealistas. A sua pintura, reconhecida desde a sua primeira exposição individual, 
em Estocolmo, 1925, tendo começado por ser pós-cubista, viria a aderir ao surrealismo, 
antes e depois da 2ª Guerra Mundial (1939-45), com especial incidência no onirismo, no 
maravilhoso, no jogo das aparências e das aparições, no humor negro. Com André 
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Breton, Tzara e Valentine Hugo, participou na realização de diversos «cadavres-exquis», 
como o que Cruzeiro Seixas adquiriu em Paris. 
 
 - Hein Semke (1899-1995) – Nasceu em Hamburgo, Alemanha, e morreu em Lisboa. 
Estudou escultura nas Academias de Hamburgo e de Estugarda. Combatente na Primeira 
Guerra Mundial e activista político. A subida de Hitler ao poder levou-o a sair da 
Alemanha e, desde 1932, fixa-se em Portugal. Aqui expõe com Eloy, Almada, Sarah 
Afonso, Júlio, Vieira da Silva, Arpad, etc. Notável ceramista,  com intensa actividade 
desde os anos 40 até 1963, ano em que abandona a cerâmica devido a uma silicose. 
Sem nunca deixar a escultura, dedica-se também à pintura e à gravura. Fez 34 livros de 
artista. Expressionista com admirável sintetismo formal e força emotiva, a obra de Hein 
Semke alia a mensagem humanista à celebração panteísta do mundo. 
 - Henri Michaux (1899-1984) – A poesia e a pintura surgiram quase ao mesmo tempo em 
Michaux, isto é, desde 1922/25, já depois de ter passado por uma infância e uma 
adolescência difíceis, na Bélgica, onde nasceu em 1899, já depois de ter lido Tolstoï, 
Dostoïevsky e Lautréamont, e de ter visto, em Paris, com extrema surpresa, obras de 
Klee, Ernst e Chirico. 
À margem da sua escrita literária, que domina admiravelmente, Michaux «DESENHA, 
PINTA PARA SE DESCONDICIONAR», «COMO AQUELE QUE, NÃO SABENDO UMA 
NOTA DE MÚSICA, TOCA GUITARRA COM UM SÓ DEDO». E desenha o quê? 
Desenha fantasmas, aparições, seres errantes, signos que emergem do automatismo 
psíquico das suas escritas livres, traçadas directamente à pena ou a pincel. Minúsculos 
sinais lineares, ora soltos, ora interligados, não deixam de estabelecer uma imediata 
identificação com a humanidade desfigurada e transfigurada – uma multidão de seres 
vivos em constante mutação. 
Em flagrante delito contra tudo o que condiciona e aprisiona o homem, a pintura-escrita 
de Michaux escapa a quaisquer regras e sistemas previamente definidos: é a rebeldia em 
estado puro, a grande agitação interior, a expressão da própria vida sem fronteiras. 
 
 - Inácio Matsinhe (n. 1945) – Nasceu em Moçambique. Mãe de descendência árabe. 
Tirou o Curso de Artes Decorativas da Escola Industrial de Lourenço Marques, hoje 
Maputo. Ceramista e pintor, vinculado ao Expressionismo africano. Desde o início dos 
anos 70, fixou-se em Portugal, onde expõe com regularidade, tendo sido prefaciado por 
Cruzeiro Seixas, em 1974. 
 
 - Isabel Meyrelles (n. 1929) – Nasceu em Matosinhos. Escultora e poetisa, residente em 
Paris, desde 1950. Mantém, desde 1945 até hoje (2004), uma estreita relação de 
camaradagem e amizade com Cesariny e C. Seixas. Autora de pequenas esculturas, 
algumas a partir de desenhos surrealistas de Cruzeiro Seixas. Realiza exposições 
individuais e participa em colectivas. Obras publicadas: Em Voz Baixa, 1951; Palavras 
Nocturnas, 1954; O Rosto Deserto, 1966; Antologie de la Poésie Portugaise du XII ème 
au XX ème Siècle, 1971, Edição Gallimard; Le Livre du Tigre, com desenhos de C. 
Seixas, 1976. 
 
 - Jaguer (n. 1924, Paris) – Poeta, crítico de arte e ensaísta, Édouard Jaguer participa nas 
actividades do grupo La Main à la Plume, depois no grupo COBRA e ainda no Movimento 
Surrealista. Criador do Movimento Internacional PHASES, que, através da revista com o 
mesmo nome, e através da folha volante INFOSSURR, divulga obras de poetas e artistas 
surrealistas de todo o mundo, incluindo os portugueses Mário Cesariny, Cruzeiro Seixas 
e Raul Perez. 
 
 - Jean Claude Charbonel (n. 1938) – Nasceu perto de Paris. Co-fundador da revista 
«Rupture». Pintor e colagista surrealista abstracto, que explora o acaso e o poder 
sugestivo da textura, obtida por fricção (“frottage”) e por “decalcomania”. Participa no 
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Movimento Internacional PHASES, desde 1975. Representado, nesta Colecção, com 
uma colagem abstracta, datada de 1983. 
 
 - João Rodrigues (1937-1967) – João Baptista Martins Rodrigues desenhava 
frequentemente à mesa dos Cafés de Lisboa, com notável apuramento gráfico e poder de 
observação satírica. Criou personagens caricaturais e hilariantes como Os Músicos, Os 
Políticos, Os Juízes, que retratavam uma abjecta e asfixiante situação político-cultural 
portuguesa, difícil de digerir. «ERAM TRAGÉDIAS QUE DAVAM VONTADE DE RIR E 
DE CHORAR», declarei, a propósito do que me contava de viva voz e com grande 
eloquência teatral. 
João Rodrigues foi o principal ilustrador do Surrealismo-Abjeccionismo Português, 
Antologia organizada por M. Cesariny em 1963.  
João Rodrigues suicidou-se em 1967, com 30 anos de idade, atirando-se da janela da 
casa onde residia à rua (Almirante Reis, Lisboa). A sua obra dispersou-se pelas mãos de 
amigos ocasionais e outros com quem manteve uma relação de convívio intenso e 
generoso, quase todos ligados ao Surrealismo, como Raúl Leal, Cesariny, Ernesto 
Sampaio, Manuel de Lima, Luís Pacheco, Virgílio Martinho, Ricarte Dácio, Mário Alberto, 
Rui Mário Gonçalves e Eurico, que organizou uma retrospectiva da sua obra, em 1975, 
na S. N. B.A. 
Na Colecção de C. Seixas, figuram dois bons desenhos de João Rodrigues, intitulados: - 
Tarde Outonal Tratada Com Muito Poder De Observação Pelo Protagonista Aliás Fácil 
De Identificar, 1958; e – Raúl Leal a escrever a Marinetti, desenho num envelope enviado 
a C. Seixas então em África, decorria o ano de 1961. O sobrevivente poeta do Orpheu é 
um precursor do Surrealismo-Abjeccionismo Português, que João Rodrigues retrata com 
mestria e implacável humor negro. 
 
 - João Vasconcellos (1925-1983) – Sobrinho do Poeta Teixeira de Pascoaes, viveu e 
morreu em Amarante. Pintor abstracto lírico, com marcada influência de Manuel 
D´Assumpção, de quem era grande amigo e admirador. Expôs na Galeria São Mamede 
em Lisboa. Era amigo pessoal de C. Seixas e M. Cesariny. 
 
 - Jorge Barradas (1894-1971) – Nasceu, viveu e morreu em Lisboa. Notável artista 
gráfico, ilustrador e decorador, com alguma influência orientalizante da Arte Nova, Jorge 
Barradas cedo revelou uma apurada sensibilidade à figuração estilizada e ornamental, 
em delicadas e graciosas composições decorativas, de suave cromatismo, cujo lirismo 
algo ingénuo de inspiração popular atinge o seu apogeu na cerâmica, de reconhecida 
qualidade inovadora. 
No estilo que tanto o caracteriza, Jorge Barradas realizou, nos últimos anos de vida uma 
série de pinturas florais, em amenos tons sombrios, que exprimem mistério e melancolia. 
 
 - Jorge Vieira (1922-1998) – Nasceu em Lisboa; morreu em Estremoz. Escultor formado 
pela E.S.B.A.L., que frequentou desde 1944 até 1953. Em Londres, trabalhou sob a 
orientação de Henry Moore e Reg Butler, em 1954; e participou na Exposição dos 
Premiados no “Concurso Internacional do Prisioneiro Político Desconhecido”, em 1953. 
Prémio de Escultura na I Exposição e na II Exposição da Fundação Gulbenkian, em 1957 
e em 1961. A sua escultura em terracota é sensível à metamorfose de volumes 
arredondados e pontiagudos, sensuais e eróticos, figurativos e abstractos. A sua obra 
oscila entre a monumental estrutura simbólica e a pequena escultura ao alcance da mão. 
Enquanto esta, mais próxima, adquire qualidade de objecto mágico neo-primitivo, que 
exalta o expressionismo orgânico de pendor surrealizante, aquela outra é concebida para 
ser vista ao longe como síntese formal, estrutura ou signo à escala monumental, 
integrada no espaço envolvente. 
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 - José Alberto dos Reis Pereira (n.    ) – Filho de Júlio dos Reis Pereira e de Maria 
Augusta dos Reis Pereira. Realiza pintura e desenho neo-expressionista bad, próximo da 
Arte Bruta, com traço impulsivo e cromatismo fauve. 
 
 - José Escada (1934-1980) – Nasceu e morreu em Lisboa. Frequentou a Escola António 
Arroio e a E.S.B.A.L. Pintor muito sensível ao poder evocador da linha e da cor, expõe 
desde 1954. Exilado em Paris, desde 1960, fez parte do Grupo KWY com Lourdes 
Castro, René Bértholo, Gonçalo Duarte, João Vieira, Costa Pinheiro, Voss e Christo. José 
Escada cria microfiguras simétricas, desenhadas e pintadas ou recortadas em relevo; 
microfiguras que sugerem ossos, flores, seixos, silhuetas de animais espalmados, em 
composições emblemáticas, de minuciosa concepção intimista e subtil luminosidade. «A 
EXPOSIÇÃO DE COLAGENS DE MATISSE, NO INÍCIO DOS ANOS 60, TEVE GRANDE 
INFLUÊNCIA NOS RELEVOS ABSTRACTOS E NEOFIGURATIVOS DE ESCADA. MAS 
O PINTOR PORTUGUÊS ERA MENOS DECORATIVO E PROCURAVA NESTES 
RELEVOS A CRIAÇÃO DE UM CLIMA ENCANTATÓRIO ANÁLOGO AO DOS EX-
VOTOS» – Rui Mário Gonçalves 
 
 - José Francisco Aranda (1926-1989) – Nasceu em 1926 em Saragoça, Espanha. 
Escritor. Amigo e biógrafo do cineasta Luís Buñuel. Viveu alguns anos em Lisboa. Em 
1967, escreveu uma História do Surrealismo Espanhol. Poeta, cronista, conferencista, 
colabora em diversas revistas especializadas em cinema e em Surrealismo. 
Representado na Colecção de Cruzeiro Seixas com um desenho abstracto, traçado 
directamente a pincel, com o título Les Histoires Naturelles, 1953 
 
 - José Rodrigues (n. 1936) – Nasceu em Luanda. Desenhador, Escultor e Professor da 
Escola Superior de Belas-Artes do Porto. Vive em Vila Nova de Cerveira. Fez parte do 
grupo Os 4 vintes, com Ângelo de Sousa, Armando Alves e Jorge Pinheiro, que 
obtiveram 20 valores nos respectivos Cursos. Reconhecido como escultor inovador e 
desenhador de mérito, José Rodrigues está representado na Colecção de Cruzeiro 
Seixas com um desenho a grafite, magritteano. 
 
 - Juan Carlos Valera (n. 1959) – Nasceu em Cuenca, Espanha, onde vive e trabalha. 
Editor, tradutor, poeta, colagista e objectualista. A ele se deve, com a colaboração de 
Ladrón de Guevara, a edição artesanal dos livros-álbuns Pas Pour Les Parents, 1949-50; 
Climas Ortopédicos, 1949-50; Claridade Dada Pelo Tempo, 1950-51, inéditos de Mário 
Henrique Leiria (edições póstumas de 1995 e 1997), com poemas, desenhos e colagens 
do autor, e com serigrafias de Jaguer, Granell, Saura, C. Seixas e Raúl Pérez. 
 
 - Jules Perahim (n.1914) – Nasceu em 1914 em Bucareste, na Roménia, onde, aos 16 
anos de idade, começou a colaborar em revistas literárias e políticas. Em 1940, refugia-
se na Rússia. Em 1944, regressa a Bucareste. Começa então o que Jaguer chama a sua 
travessia do deserto que, no seu caso, é a pintura realista socialista que expõe, desde 
1945 até 1962, em Bucareste, Moscovo, Milão e Belgrado. Ilustra livros de Camus e 
Maiakovski e concebe décors para o Teatro de Brecht. É professor do Instituto de Artes 
Plásticas de Bucareste (1948-56) e chefe de redacção da revista A Arte Plástica (1956-
64). Só em 1969, adere tardiamente ao Surrealismo, em Paris, onde estabelece relações 
com o Movimento Internacional PHASES. O seu posterior contacto com África, em 1971, 
contribui para criar uma imagética deliberadamente erótica, de um bestiário fabuloso, que 
aceita todas as metamorfoses. 
 
 - Júlio Pomar (n. 1926) – Nasceu em Lisboa. Com influência do brasileiro Portinari e dos 
muralistas mexicanos, Júlio Pomar é um pintor representativo do Neo-Realismo 
Português que, nos anos 40, denuncia situações de injustiça social, em quadros como O 
Gadanheiro, 1945; e O Almoço do Trolha, 1946. A sua linguagem plástica evolui no 
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sentido de uma maior libertação expressa no próprio acto de pintar. Desde 1957, a sua 
pintura gestual representa cenas movimentadas de pescadores e tauromaquias. 
Instalado em Paris, desde 1963, pinta o que vê nas ruas, em Maio de 1968. 
Posteriormente, nos anos 70, aborda o erotismo na série de pinturas-colagens “Os 
Tigres”, antes de desembocar na mais recente e descomplexada nova-figuração 
narrativa, desde os anos 80 até hoje. 
Datam de 1967 as suas “assemblages” com materiais pobres encontrados na praia, no 
Algarve, num momento em que a sua obra se abeira do Dadaísmo e do Surrealismo, 
artes de atitude que tanto repudiou na juventude e que hoje ou, pelo menos desde 1967, 
data destas “assemblages”, aceita com outros olhos de entendimento, porventura mais 
esclarecidos e despreconceituados, que não deixam, todavia, de questionar. No seu 
recente livro “Júlio Pomar / Então e a Pintura?”, editado em 2002, o pintor confessa a sua 
admiração por Marcel Duchamp, dadaísta que eleva o “Ready-made” à categoria de obra 
de arte. E Júlio Pomar não só cita Duchamp como o explica a quem não sabe, numa 
linguagem clara e acessível: «READY-MADE (…) É ASSIM DENOMINADO TODO O 
OBJECTO DESVIADO DA SUA FUNÇÃO QUE, MERCÊ DA ASSINATURA DE QUEM O 
ESCOLHEU, FICOU COM DIREITO A LUGAR NA HISTÓRIA (DA ARTE). OU SEJA: A 
PROJECÇÃO DE UM OBJECTO ANÓNIMO NUM ESPAÇO AUTORAL». 
 
 - Júlio dos Reis Pereira (1902-1983) – Nasceu, viveu e morreu em Vila do Conde. 
Engenheiro civil, pintor e poeta, com o pseudónimo Saúl Dias. Ilustrador da revista 
Presença (1927-1940), dirigida pelo seu irmão, o poeta José Régio. O seu Surrealismo 
Onírico dos anos vinte, porventura o primeiro em português, evoca o lirismo cromático 
chagalleano e a simplicidade esquemática da pintura infantil. O seu posterior 
expressionismo satírico de crítica social dos anos trinta, aproximando-o do alemão 
Georges Grosz, não abdica, todavia, da dimensão surreal, que acentua na deliberada 
distorção transfigurativa, capaz de aceitar todas as metamorfoses, consoante podemos 
ver nos 4 desenhos, datados de 1937-39, aqui expostos.  
Para que se entenda a sincera convicção ideológica do artista e a sua consequente e 
inequívoca atitude cívica e política, Júlio nunca quis expor no S.N.I., organismo oficial do 
Estado Novo; em contrapartida, participou no Primeiro Salão dos Independentes, 
S.N.B.A., 1930 e em todas as Exposições Gerais de Artes Plásticas da S.N.B.A. (1946-
1956), censuradas pelo regime de Salazar. 
Em 1970, C. Seixas organiza uma exposição de 50 Anos de Desenho de Júlio, 1920-
1970, na Galeria São Mamede, Lisboa. 
 
 - Kristians Tonny (1907-1975) – Nasceu em Amsterdam, Holanda. Em Paris, desde 
1925, fez amizade com René Crevel, Gertrude Stein e Georges Huget, que veio a 
prefaciar uma sua exposição, na capital francesa. Depois de viagem a Nova Iorque e ao 
México, regressa à Europa, em 1938, ano em que convence Breton a organizar uma 
Exposição internacional Surrealista, em Amsterdam. Tendo estado 13 anos fora do seu 
país natal, desde 1925 até 1938, Kristians Tonny ignorava surrealistas holandeses 
tardiamente reconhecidos, como Moesman (n.1909) e Willem Van Leusden (n. 1886), 
que não figuraram na exposição referenciada. 
Desenhador de apuradíssima técnica, Kristians Tonny cria uma minuciosa e estranha 
imagética fantasmática de paisagens e vultos. 
 
 - Lud (1946-2001) – Lud é pseudónimo de Ludgero Viegas Pinto. Nasceu, viveu e 
morreu em Lisboa. Curso da Escola António Arroio. Pintor, ceramista e artista gráfico. 
Surrealista visionário e atormentado, que transcende, por vezes, com surpreendente 
lirismo, uma situação desesperante. Conheceu e conviveu com Pedro Oom, com quem 
expôs. A pintura de Lud ilustra, de certo modo, a pergunta de Pedro Oom ou de Cesariny: 
«QUE PODE FAZER UM HOMEM DESESPERADO, QUANDO O AR É UM VÓMITO E 
NÓS SERES ABJECTOS?» 
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 - Ludwig Zeller (n. 1927) – Nasceu em Atacama, Chile. Se há um lugar onde a palavra 
“aridez” adquire todo o seu sentido, esse lugar é o deserto de Atacama, ao norte do 
Chile, onde nasceu o poeta, colagista e editor Ludwig Zeller. Ele próprio reconhece a 
influência dessa aridez desértica nos seus poemas e colagens. Com sua mulher, a 
desenhadora e colagista Susana Wald, ambos participam no Movimento Internacional 
PHASES, em 1975, ano em que criam as Edições Oásis, em Toronto, Canadá, onde 
estavam exilados, desde 1972. O humor provocatório das colagens surrealistas de 
Ludwig Zeller e Susana Wald joga com a livre associação de imagens, letras e palavras. 
“A” de Artur Cruzeiro Seixas; “A” para os prazeres de Édipo, é o titulo de uma colagem 
sua, datada de 1983. Outros títulos que o poeta inventa para as suas imagens são, por 
exemplo, o nome da sua própria editora Oásis, onde germina e frutifica a reivindicação de 
um “Sonho capaz de transformar o mundo”. 
 
 - Luísa Nogueira (n. 1948) – Nasceu em Montargil, Alentejo. Estudou na Escola António 
Arroio e concluiu o Curso de Pintura na E.S.B.A.L. Vive e trabalha em Lisboa. Autora de 
pintura de inspiração boscheana. 
 
 - Malangatana (n. 1936) – Nasceu em Moçambique, onde é militante político, tendo sido 
preso pela P.I.D.E. Expôs pela primeira vez em Lisboa, em 1973, prefaciado por Rui Mari 
Gonçalves, na Galeria Bucholz. Através de uma forte subjectivação, a realidade social 
africana surge transfigurada na pintura expressionista, visceral, exasperante e visionária 
de Malangatana. Com cores gritantes e formas agressivas, as suas composições, 
totalmente preenchidas com seres humanos, bichos e monstros, exprimem o terror, a 
fome, a revolta, o desespero, a ânsia e a vitalidade desmedida de corpos entrelaçados e 
distorcidos; a feroz expectativa de rostos ovais com olhos e dentes. Na sua pintura, o 
sangue e as lágrimas escorrem, como escorrem também as tintas. Aí reside o génio 
ingénuo de Malangatana, sincero, frontal, incómodo e perturbador. 
 
 - Manuel Amado (n. 1932) – Nasceu em Lisboa, onde vive e trabalha. Terminou o curso 
de arquitectura em 1965. Arquitecto e pintor. Expõe desde 1974, nomeadamente na 
Galeria S. Mamede, Lisboa, na Patrícia Gallery, em Washington, e na Feira Internacional 
A.R.C.O., de Madrid. Autor de pintura metafísica de silenciosos espaços arquitectónicos. 
 
 - Manuel D´Assumpção (1926-1969) – Nasceu e morreu, suicidando-se, em Lisboa. Em 
1947, partiu para Paris, onde estudou Pintura com Léger e História da Arte com Jean 
Cassou. Em Lisboa, liga-se de profunda amizade com o poeta surrealista António Maria 
Lisboa, cuja morte, em 1953, muito o impressionou. Isola-se em Portalegre, onde realizou 
para um café local o quadro Último Bailado – Homenagem a Paul Éluard, 1955, depois de 
numerosos outros quadros e desenhos surrealistas, assinados ROSIEL, como o que 
existe nesta Colecção, datado de 1950, ao lado de duas aguadas abstractas-líricas, de 
1960 e 1964, assinadas D´ASSUMPÇÃO. Efectivamente, desde 1958, expõe pintura 
abstracta-lírica, que suscita a admiração dos mais exigentes. Trata-se de uma pintura 
muito elaborada que, sendo próxima de Vieira da Silva, constrói um espaço ambíguo e 
cósmico, de ritmo vertiginoso. 
 
 - Maria Augusta Reis Pereira (n. 1920) – Nasceu no Brasil. Só depois do falecimento do 
seu marido, o pintor Júlio, em 1983, começou a pintar. Expõe, desde 1987, composições 
abstractas e ornamentais, de forte efeito visual.  
 
 - Maria Rita Andreia do Cruzeiro Seixas (1896-1972) – Mãe de Artur Manuel do Cruzeiro 
Seixas. Aprendeu a desenhar segundo as normas académicas, conforme se vê neste seu 
desenho a carvão, datado de 1913. 
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 - Mário Botas (1952-1983) – Nasceu na Nazaré. Em Lisboa, desde 1969 até 1975, 
estudou e concluiu o Curso de Medicina. Médico e pintor autodidacta. Em 1970, com 18 
anos de idade, Mário Botas descobre o Surrealismo. Em 1973, realiza a sua Primeira 
Exposição Individual de “24 Desenhos”, a convite de C. Seixas, na Galeria S. Mamede, 
Lisboa. Em 1977, ilustra “A História do Olho” de Georges Bataille. Em 1978, expõe em 
Nova Iorque. Intensa actividade nos últimos anos de vida. Doente, com leucemia, morre 
muito jovem, com 31 anos de idade, em 1983, deixando uma obra vastíssima. 
O traço finíssimo de Mário Botas cria uma imagética surreal e onírica, em delicados 
desenhos e em aguarelas muito sensíveis, de pequenas dimensões. Notáveis os 
“cadavres-exquis” e as pinturas colectivas que realizou com C. Seixas, conjugando a 
visão demoníaca com a sensualidade de corpos metamorfoseados, em cenários de 
abismo e vertigem. 
 
 - Mário Eloy (1900-1950) – Nasceu em Lisboa; morreu louco, internado na Casa de 
Saúde do Telhal, onde, nos últimos anos de vida, realizou um conjunto de inquietantes 
desenhos psicopatológicos, um dos quais figura na Colecção de C. Seixas, e outros 
podem ser vistos no Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian. Porventura, o 
maior pintor expressionista português, Mário Eloy associa o sentido escultural da forma à 
expressividade táctil e sensual da matéria, intensamente cromática. Da linearidade pura 
do desenho à pena transita para a pintura de volumes modelados de figuras 
intencionalmente distorcidas e desproporcionadas, em cenários de desolação, angústia e 
ansiedade. Por vezes, o lirismo da cor, nomeadamente o intenso azul ultramar, 
acrescenta uma surpreendente dimensão onírica a imagens exasperantes. «PROCURO 
A SÍNTESE DA FORMA» – escreveu Eloy, em 1930. A sua linguagem sintética de formas 
modeladas com cores matéricas exprime uma grande sensualidade, só comparável à da 
pintura de Eduardo Viana, de quem, aliás, colheu os primeiros ensinamentos até cerca de 
1925. Depois, de 1926 a 1932, foi sensível ao construtivismo volumétrico de Cézanne, à 
cor matérica de Van Gogh, ao desenho neo-clássico de Picasso e ao expressionismo 
alemão de Karl Hofer. De 1933 a 1940, aproxima-se do expressionismo estruturado de 
Gromaire e do cromatismo simbólico de Chagall, para acentuar o seu expressionismo 
onírico e visionário. 
 
 - Mário Henrique Leiria (1923-1980) – Nasceu em Lisboa, e morreu em Cascais. Poeta, 
pintor, colagista e objectualista, Mário Henrique Leiria, personalidade ímpar do 
Surrealismo em português, participou em actividades e iniciativas do anti-grupo «Os 
Surrealistas», assinando manifestos e textos de intervenção, com Mário Cesariny, 
António Maria Lisboa e Cruzeiro Seixas. São notáveis os «cadavres-exquis» que realizou 
com Carlos Calvet, em 1945/48. Se, nos desenhos colagens e objectos se abeira de 
certo encantamento mágico neo-primitivo que, por vezes, evoca Miró, na poesia, na 
narrativa e nos textos de intervenção, a intenção crítica alia-se a um implacável humor 
negro, directo e lúcido. 
Escreve e ilustra com colagens e desenhos: Climas ortopédicos, 1949/50, Pas pour Les 
Parents, 1949/50 e Claridade Dada Pelo Tempo, 1950/51. 
Parte para o Brasil, em 1961, e aí permanece até 1970, ano em que regressa muito 
doente a Portugal, onde publica: Contos do Gin-Tónico, 1973; Imagem Devolvida: 
Poema-Mito, 1974; e Casos de Direito Galáctico, 1975; estes dois últimos com desenhos 
de Cruzeiro Seixas.  
Em 1976, participa na Exposição Mundial Surrealista de Chicago, organizada por Franklin 
Rosemont. 
Em 1978, C. Seixas organiza uma Exposição-Homenagem da quase totalidade das suas 
obras, na Junta de Turismo da Costa do Sol, Estoril. 
Antes de morrer, em 1980, entrega a C. Seixas três maquettes de três livros seus, de 
1949-50-51, ainda inéditos, que só viriam a ser editados artesanalmente por Juan Carlos 
Valera, em Cuenca, Espanha, 1996/97. 
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Em 1981, Mário Cesariny organiza uma exposição icono-bibliográfica de: Três Poetas do 
Surrealismo: António Maria Lisboa / Pedro Oom / Mário Henrique Leiria, na Biblioteca 
Nacional de Lisboa. 
 
 - Max Ernst (1891-1976) – Nasceu na Alemanha e morreu em Paris. Fundador do 
Movimento Dádá de Colónia, em 1919, Max Ernst viria a ser, desde o início dos anos 
vinte, um dos principais promotores do Surrealismo. Para estimular a capacidade 
visionária, a sua obra recorre à experimentação de diversas técnicas como a colagem, a 
“frottage”, a decalcomania e a “assemblage”, explorando o acaso e a livre associação de 
elementos heterogéneos. Através da prática do automatismo psíquico, o Surrealismo 
revela os dados imediatos do inconsciente. Apoiado na Psicanálise, interessa-se pelo 
sonho e pela libertação de desejos recalcados. A propósito das profundas inquietações 
interiores que se manifestam na obra de Max Ernst, André Breton declarou: «A BELEZA 
É CONVULSIVA OU NÃO É BELEZA». No mesmo sentido e com outras palavras, 
Cesariny declara: «SÓ A IMAGINAÇÃO TRANSFORMA. SÓ A IMAGINAÇÃO 
TRANSTORNA». Por seu turno, Max Ernst afirma: «NÃO É A COLA QUE FAZ A 
COLAGEM». 
 
 - Menez (1926-1995) – Menez é o nome artístico da pintora Maria Inês Carmona Ribeiro 
da Fonseca. Nasceu em Lisboa. Expôs pela primeira vez, em 1954, prefaciada por Sofia 
de Mello Breyner, na Galeria de Março, dirigida por José-Augusto França, em Lisboa. Já 
então a sua pintura se exercia na fronteira da figuração / abstracção, com notável 
sensibilidade à mancha de cor sensorial, transparente e neo-impressionística, próxima de 
Bonnard, construindo um espaço aberto e neo-paisagístico. Em 1964, bolseira da 
Fundação Gulbenkian em Londres, Menez desenvolve o seu admirável sentido de cor e 
de luz, acrescentando-lhe uma expressividade sensual e luxuriante, na representação de 
vultos e diluídas formas orgânicas. Nos anos oitenta, retoma esquemas espaciais mais 
tradicionais, mas a luz e a sensualidade cromática permanecem as qualidades essenciais 
da sua pintura.  
Durante longos anos, manteve correspondência com C. Seixas, enviando-lhe pequenas 
pinturas s/ papel, dentro de envelopes 
 
 - Moesman (n. 1909) – Nasceu em Utrecht, Holanda. Tipógrafo e litografo. Desde 1929, 
Moesman descobriu o Surrealismo, através da revista belga VARIÉTÉS, que reproduzia 
obras de Magritte, Max Ernst e outros. A sua obra eminentemente gráfica altera o sentido 
e o significado da figuração convencional, deslocada do seu contexto habitual. Surrealista 
desde os anos 30, só em 1961 foi reconhecido e homenageado num texto de André 
Breton. 
 
 - Nicole (n. 1931) – Nasceu em Paris, França. Casada com o poeta, ensaísta e crítico de 
arte José Pierre. Adere ao Surrealismo, desde 1953. Autora de colagens de meticulosa 
concepção surrealista, tais como Les Sources du Nil, 1992; e L´Inaccessible, 1993. Joga 
com a imagem fotográfica num novo contexto, criando uma imprevista e surpreendente 
dimensão poética. 
 
 - Olivier Brice (1913-1988) – Nasceu na Argélia, onde estudou na Academia de Belas-
Artes. Realiza a sua Primeira Exposição em Paris, em 1972, na Galeria Le Soleil dans la 
Tête. Inúmeras exposições individuais e colectivas em Nova Iorque, no Museu de Arte 
Moderna de Paris, em Strasbourg, etc. Vasta bibliografia sobre a sua obra, por críticos de 
arte e ensaístas franceses como Jean-Jaques Levêque, Pierre Restany, Alain Bosquet e 
outros. Fixou-se no Algarve, onde veio a morrer, em 1988. Antes, porém, teve o prazer de 
ver uma exposição sua, organizada por C. Seixas, no Algarve. 
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 - Paula Rego (n. 1935) – Nasceu em Lisboa. Estudou na Slade School, em Londres, 
onde vive. Participou na II Exposição Gulbenkian, em 1961, em Lisboa, com desenhos e 
colagens informalistas e surrealistas, que a crítica portuguesa imediatamente elogiou, 
considerando-os próximos do biomorfismo espontâneo de Arshile Gorky. Data dessa 
época um boa pintura-colagem s/ tela de 1963, que figura nesta Colecção, ao lado de 
quatro desenhos da mesma autora, inseridos na Nova-Figuração-Narrativa dos anos 70 
que, no seu caso, aborda o universo erótico feminino, o sonho e a perversão infantil, 
atingindo por vezes a violência sádica e alguma monstruosidade implícita, na libertação 
de desejos recalcados. Com influência da banda-desenhada, a Nova-Figuração-Narrativa 
de Paula Rego não só ilustra sonhos como se inspira em histórias populares, provérbios 
e fábulas. 
 
 - Pedro Oom (1926-1974) – Nasceu em 1926 em Santarém, viveu e morreu em Lisboa, 
em 1974, vítima da emoção provocada pela euforia do 25 de Abril, Dia da Libertação. 
Pedro Oom morre no dia seguinte. 
Colega de Vespeira, Cesariny, C. Seixas e Pomar, na Escola António Arroio, com eles 
participou em actividades anarquizantes, de inspiração dádá, no Café Hermínius, em 
Lisboa. Em 1944, conhece António Maria Lisboa, Risques Pereira e Fernando Alves dos 
Santos. Integrou o anti-grupo «Os Surrealistas», participando nas duas exposições 
colectivas de 1949 e 1950.  
Autor de poemas como Um Ontem Cão; de textos de intervenção, como o Sonhador 
Espacializado; assina o manifesto colectivo A Afixação Proibida 
A sua obra gráfica inclui desenhos eróticos, «cadavres-exquis» e retratos imaginários de 
Mário Cesariny, Cruzeiro Seixas e António Maria Lisboa. 
Participou na XIII Exposição Internacional do Surrealismo em S. Paulo, em 1967; na 
exposição O “Cadavre-Exquis”, sua exaltação, Galeria Otolini, 1975, Lisboa 
(cinquentenário da invenção desta técnica, em 1925); e Três Poetas do Surrealismo: 
António Maria Lisboa / Pedro Oom / Mário Henrique Leiria, exposição icono-bibliográfica, 
organizada por Mário Cesariny, em 1981, na Biblioteca Nacional de Lisboa. Obras suas 
figuraram na exposição Surrealismo ou Não, organizada por C. Seixas, com colaboração 
de Cesariny, em 1994, na Galeria S. Mamede, Lisboa. 
No âmbito do Surrealismo / Abjeccionismo Português, tudo indica que seja Pedro Oom ou 
talvez Mário Cesariny o autor da célebre pergunta: «QUE PODE FAZER UM HOMEM 
DESESPERADO, QUANDO O AR É UM VÓMITO E NÓS SERES ABJECTOS?» 
 
 - Philip West (1949-1997) – Nasceu em Inglaterra. De 1965 a 1970, estudou pintura na 
Escola de Belas-Artes de Nova Iorque e Brighton. Participa nas actividades do Grupo 
PHASES, desde 1974, inclusive em Portugal, na Exposição Itinerante organizada por C. 
Seixas, em 1978, e na exposição Surrealismo e Pintura Fantástica, organizada por 
Cesariny, em Lisboa, 1984. 
Na Colecção de C. Seixas, está representado com duas pinturas de 1976-77 e um 
desenho de 1977, intitulado Tempo Tempestuoso.  
Não longe da concepção metafísica magritteana, a pintura de Philip West associa 
livremente imagens de objectos deslocados da sua função habitual, para criar uma 
linguagem emblemática do desejo, que oscila entre o erotismo declarado, a metáfora e a 
magia do objecto. 
 
 - Raúl de Carvalho (1920-1984) – Nasceu em Alvito, Alentejo. Viveu em Lisboa e morreu 
no Porto. À margem da literatura, o poeta Raúl de Carvalho gostava de desenhar 
descontraidamente, oscilando entre o graffiti espontâneo da chamada Arte Bruta e a 
Caligrafia minuciosa, no exacto sentido de quem sente a sua expressão mais íntima. O 
seu grafismo impulsivo, ora tenso, ora solto, lembra o do homem comum, mas contém a 
dimensão espiritual de quem cresceu interiormente e não deixa por isso de se exprimir 
próximo das origens. O poeta tem necessidade de aliar a imaturidade da sua expressão 
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gráfica à maturidade da sua expressão escrita, aproximando duas zonas que, afinal, são 
convergentes, experimentando-se numa e noutra com idêntica dificuldade: numa, por 
saber tanto, que prefere esquecer, e noutra, por não saber senão o elementar. O que 
existe de comum entre o desenho e a poesia de Raúl de Carvalho, é o desassossego, a 
rebeldia, a vontade de estar inteiro no mínimo que faz. Na expressão directa e sem 
artifício, o poeta aceita correr o risco da sua própria aventura gráfica e caligráfica. 
 
 - Raúl Perez (n. 1944) – Nasceu no Minho. Em 1972, realiza a primeira exposição 
individual, a convite de C. Seixas, na Galeria S. Mamede, Lisboa. Desde 1973, participa 
em exposições colectivas do Movimento Internacional PHASES. Em 1977, expõe em 
Amesterdão com o inglês Philip West, o holandês Rik Lina e o português C. Seixas. 
Realizou cadavres-exquis com Cruzeiro Seixas. Meticulosamente elaborada, a sua 
pintura cria uma imagética organicista e contagiante de seres híbridos, de contornos 
moles e ondulantes, em áridas arquitecturas e crepusculares ambientes metafísicos. 
 
 - Rik Lina (n. 1942) – Nasceu na Holanda. Colabora na revista surrealista Brumes 
Blondes. Participa em diversas exposições do Movimento PHASES. Expõe com Philip 
West, Raúl Perez e C. Seixas em Amesterdão, em 1977.  
Próximo do Surrealismo Abstracto, a sua pintura associa a audácia da cor vibrante ao 
poder sugestivo da mancha informal. 
 
 - Risques Pereira (1930-2003) – Viveu e morreu em Lisboa. Poeta e Engenheiro Civil. 
Em 1945, conhece António Maria Lisboa e Cesariny. Toma parte na actividade de Os 
Surrealistas, assinando muitos manifestos publicados, e participando nas duas 
Exposições Colectivas de 1949 e de 1950, com tinturas e desenhos «POUR EXCITER LA 
NUIT». Autor do poema Um Gato Partiu à Aventura, 1949. Após mais de 50 anos de 
silêncio, realiza a sua Primeira Exposição Individual de 84 desenhos inéditos, na 
Fundação Cupertino de Miranda, Famalicão, em 2003, ano em que faleceu, logo após a 
inauguração, a que não pôde assistir. Data também de 2003, a edição póstuma da sua 
obra poética reunida no livro Transparências do Tempo, edição de Perfecto Cuadrado, 
Quasi Edições, Vila Nova de Famalicão. 
 
 - Rosemont, Franklin (n. 1943) – Nasceu em Chicago, E.U.A. Surrealista desde 1962, 
ano em que encontra Eugénio Granell, em Nova Iorque. Visita Breton em 1966, ano em 
que, com a sua mulher Penelope Rosemont, constitui o Primeiro Grupo Surrealista 
Americano, ao qual aderem numerosos artistas e poetas. Publica um importante ensaio 
sobre André Breton et Les Premiers Principes du Surréalisme, em 1978.  
Como militante político, organiza manifestações contra o racismo, o anti-semitismo e o 
neo-nazismo, muito violentos em Chicago. 
Os seus desenhos, com contornos muito definidos, a tinta preta e lápis de cor s/ papel 
branco, são emblemáticos, ornamentais e neo-primitivos, não isentos de humor e de 
algum sentido provocatório.  
Mantém correspondência com C. Seixas. 
 
 - Rosemont, Penélope (n.1942) – Nasceu em Chicago, E.U.A. Criadora, com o seu 
marido Franklim, do Primeiro Grupo Surrealista Americano, em 1966. Colabora na 
organização da Exposição Mundial do Surrealismo de Chicago, em 1976. A sua pintura 
deve ao automatismo psíquico mais radical o carácter imprevisível de uma imagética, na 
fronteira da figuração / abstracção. 
 
 - Sasha Vlad (n?) – Artista chileno, autor de colagens, intervencionadas ou não com 
pintura, resultantes da junção de elementos heterogéneos, reais e imaginários, criando 
uma ambiência de surpreendente sugestão onírica, ligada à linguagem do desejo. 
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 - Saura (1930-1998) – Nasceu em Espanha. Viveu em Paris, de 1953 a 1955, onde 
conheceu artistas e poetas surrealistas como Benjamin Péret, que viria a receber em sua 
casa, em Madrid. Co-fundador do Grupo EL PASO, que publicou uma revista com o 
mesmo nome. Próximo de Jorn, do Grupo CoBrA e de De Kooning, o Expressionismo 
Gestual de António Saura reduz a figuras a signos gráficos com forte impacto visual. O 
seu traço enérgico e sintético capta o essencial em poucos segundos. Expressionismo 
Gestual de ritmo tenso, a que não é alheio o automatismo psíquico surrealista. Na sua 
Nova-figuração rápida, esquemática e violenta, dominam os negros e os cinzentos, 
evocando, por vezes, a paleta obscura de Goya. Notáveis os seus RETRATOS 
IMAGINÁRIOS de Philippe II, Goya, Brigite Bardot e, entre muitos outros, de Mário 
Henrique Leiria, especialmente realizado para a Edição Artesanal de 1997 do livro-álbum 
Climas Ortopédicos, 1949-1950.  
 
 - Seligmann, Kurt (1900-1960) – Nasceu na Suiça. Viveu em Paris e nos Estados Unidos 
da América, onde viria a morrer, suicidando-se, em 1960. Fixado em Paris, desde 1927 
até 1939, liga-se ao Surrealismo Francês e Internacional, liderado por André Breton. 
Desenhador, gravador, pintor, colagista e objectualista, Kurt Seligmann faz assemblages 
com materiais pobres (detritos, rodas dentadas, tudo o que encontra à mão). Data dessa 
época parisiense o desenho de 1930, aqui exposto, revelador de uma assumida 
capacidade de transfigurar o que quer que seja, criando grotescos personagens 
imaginários de um improvisado teatro de marionettes, na descendência do humor 
provocante do Rei Ubu, de Alfred Jarry. 
Em 1939, Kurt Seligmann deixa Paris e vai viver para os Estados Unidos. Aí, a sua obra 
adquire inquietantes proporções teatrais, entre a dança macabra de esqueletos de 
combatentes mutilados pela guerra, e o ritual oculto de uma heráldica inspirada na 
transformação alquímica dos materiais. O livro escrito por Kurt Seligmann The Mirror of 
Magic, 1948, bem como as célebres séries: Protubérances Cardiaques, 1933; 
Vagabondages Héraldiques, 1934; Jean sans Terre Nettoyé par Le Vide, 1942 ; e The 
Myth of Oedipus, 1944; ilustram a esperança surrealista de sentir excessivamente a vida 
até na morte, que foi o suicídio. 
 
 - Shelechter Duval (n. 1922) – Nasceu na Indonésia: Desenhador e pintor surrealista. A 
sua pintura minuciosa e concisa de figuras-signos e cor luxuriante sobre fundo negro 
suscita fascínio. Vive actualmente nos Estados Unidos da América. 
 
 - Shikhani (n. 1934) – Nasceu na Beira, em Moçambique. Vive e trabalha em Maputo. 
Pintor, desenhador e escultor em madeira, representado na Culturgest – C.G.D.  
Um dia, enviou a C. Seixas um rolo de desenhos, entregue ao cuidado do pessoal da 
TAP; no papel de embrulho, escreveu: «CUIDADO! O SHIKHANI ESTÁ NISTO…». O 
traço sintético e esquemático dos seus desenhos a tinta-da-china s/ papel aborda com 
audácia o Expressionismo Africano, em composições emblemáticas a preto e branco. Na 
pintura a acrílico s/papel e na escultura em madeira, a representação esquemática de 
máscaras adquire austeridade formal e cromática, aliada à expressividade da própria 
textura, trabalhada no plano e no volume. 
 
 - Sónia Delaunay (1885-1979) – Nasceu na Ucrânia. Fixou-se em Paris, desde 1905, 
onde se casa com o pintor francês Robert Delaunay, com quem cria o Orfismo, variante 
do cubismo, cujas composições com formas circulares seccionadas e cores contrastantes 
desencadeiam um ritmo sincopado, que evoca o da música de Jazz. Cedo intui a 
vocação abstracta do Cubismo / Orfismo. Durante a Primeira Guerra Mundial, o casal 
Delaunay esteve, em 1915, em Portugal (Vila do Conde), onde fez amizade com os 
modernistas Portugueses Amadeo de Souza-Cardoso, Almada Negreiros e Eduardo 
Viana, todos eles muito sensíveis à influência do Cubismo / Orfismo. 
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 - Susanne Besson (n. 1921) – Nasceu em Finistère, França. Participa no Movimento 
Internacional PHASES, desde 1963, tendo estado presente em todas as suas exposições 
colectivas. 
No desenho a tinta-da-china, lápis de cor e grafite s/papel, datado de 1978, a figuração 
abstractizante, próxima da imagética metafísica maxernstiana, exprime profunda 
inquietação interior. 
 
 - Teixeira de Pascoaes (1877-1952) – Nasceu, viveu e morreu, no solar de S. João de 
Gatão, em Amarante. Em 1895, tendo sido reprovado em Português, frequenta o curso 
de Direito na Universidade de Coimbra. Em 1911, com Jaime Cortesão e Leonardo 
Coimbra, funda a revista “Renascença Portuguesa”. Em 1912, assume a direcção da 
revista «Águia». Em 1914, entra em polémica com António Sérgio sobre o Saudosismo. 
Poeta simbolista do Marão, Teixeira de Pascoaes é autor de alguns dos mais belos livros 
escritos em língua portuguesa, como Regresso ao Paraíso, Verbo Escuro, O Bailado, O 
Pobre Tolo, S. Paulo, Duplo Passeio, etc. 
«Aforismos de Teixeira de Pascoaes», recolha de Mário Cesariny, editados em 1972, 
com desenhos de Cruzeiro Seixas e pinturas de João Vasconcelos e Cesariny. 
 
 - Tristan Tzara (1896-1963) – Poeta romeno do Movimento Dádá, iniciado em Zurique, 
no Cabaret Voltaire, em 1916, com poetas e artistas exilados, como Hugo Ball, Richter, 
Arp e Janco, que não só se manifestam contra a I Guerra Mundial de 1914-18, como 
põem em causa todos os valores instituídos de Arte, Cultura, Civilização e Progresso. 
Como acção de grupo, o Dadaísmo intensificou-se primeiro em Zurique e, quase ao 
mesmo tempo, em Nova Iorque, com Marcel Duchamp, Man Ray e Picabia. Sob a 
influência de Picabia, Tristan Tzara surgiu, em 1918, como principal porta-voz e, no 
mesmo ano, escreveu o Manifesto Dádá. Encorajado por André Breton e outros 
escritores franceses como Soupault, Péret, Jacques Vaché, Artur Cravan, quase todos 
colaboradores da revista parisiense Litérature, Tristan Tzara, em 1920, lidera o 
Movimento Dádá de Paris e abre caminhos que conduzirão ao aparecimento do 
Surrealismo, em 1924, quando Breton publica o Primeiro Manifesto Surrealista. 
 
 - Valentine Hugo (1887-1968) – Pintora, desenhadora e gravadora francesa, com 
formação musical, Valentine Hugo nasceu em 1887 em Boulogne-sur-Mer (Pas-de-
Calais) e morreu em 1968, em Paris. As suas primeiras gravuras, datadas dos anos dez 
do séc. XX, ilustram Romeu e Julieta. Concebe décors e fatos para peças teatrais de 
Jean Cocteau, nos anos vinte. Em 1928, conhece e torna-se amiga dos poetas 
surrealistas Crevel e Éluard. Participa nas actividades do Grupo Surrealista Francês, 
entre 1930 e 1936, colaborando na criação de cadavres-exquis e objectos de 
funcionamento simbólico. Num estilo precioso e encantatório, por vezes de 
surpreendente efeito decorativo, realiza ilustrações e pinturas alegóricas. Obras suas 
figuraram na Exposição Internacional do Surrealismo, em 1936, Nova Iorque. Com André 
Breton, Tzara e Greta Knutson, participou na execução do cadavre-exquis, datado de 
1936, adquirido por C. Seixas em Paris. 
 
 - Victor Brauner (1903-1966) – Nasceu em 1903, na Roménia; morreu em 1966, em 
Paris. Cedo expõe, nos anos vinte, ao lado de Paul Klee, Schwitters, Arp, Richter, 
Brancusi e outros notáveis artistas contemporâneos. A sua adesão ao Surrealismo torna-
se deliberada a partir de 1928, embora já antes a sua obra desse sinais de evidentes 
afinidades poéticas e mágicas com esse movimento. Num estilo muito pessoal, cria uma 
linguagem totémica e arquetípica de personagens humanos e animalescos, neo-
primitivos, estranhas criaturas imaginárias, com cabeças grandes, olhos grandes e 
alongados membros. Aliás, o olho persiste como símbolo, tal como a mão e o braço e, 
mais tarde, o corno, na sua delirante Anatomia do desejo, 1935-37. Desde 1939, 
estranhos espectros femininos, banhados numa luz crepuscular, movem-se num espaço 
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onírico onde, segundo Bachelard, os símbolos da noite são comandados por formas 
ovóides, dominadas por espirais. 
O seu encontro com o Grupo Surrealista de Paris só se verifica em 1932, graças a Yves 
Tanguy. Em 1934, André Breton prefacia uma exposição individual de Victor Brauner, em 
Paris, em cuja obra a aparição confunde-se crepuscularmente com a aparência. 
Durante a Guerra de 1939-45, a sua pintura torna-se cada vez mais emblemática e 
isotérica, realçando o carácter hieroglífico da imagem rebatida no plano, onde as figuras-
signos se articulam numa escrita picto-poética imaginada, tal como no desenho datado 
de 1963, que figura na Colecção de C. Seixas. 
 
 - Víctor Teixeira (1940?-  ?   ) -  De nome artístico Vitex. Nasceu em Angola. Viveu em 
Paris. Aos 12/13 anos de idade, em 1953, visitou a Primeira Exposição de C. Seixas em 
Luanda, dedicada ao poeta negro Aimé Césaire; no dia seguinte, apareceu com 
desenhos inspirados no Surrealismo, que tivera oportunidade de ver na véspera. Mais 
tarde, Vitex torna-se célebre como pintor angolano com grande projecção local.  
 
 - Vieira da Silva (1908-1992) – Maria Helena Vieira da Silva nasceu em Lisboa e morreu 
em França, sete anos depois de Arpad Szenes, com quem viveu durante mais de meio 
século, desde 1930. Foi tão intensa e profunda a cumplicidade do casal no amor à pintura 
que é impossível falar da vida e da obra de um, sem referir a vida e a obra do outro, de 
tal modo elas estão interligadas. Mário Cesariny chama «Castelo Surrealista» a esta 
experiência conjunta de universos afins e intercomunicáveis. O que num é movimento 
alado, noutro é espaço livre. Ambos partem do signo errante, que mobiliza o espaço onde 
se inscreve. A pintura labiríntica, de ritmo vertiginoso, de Vieira da Silva, tanto evoca a luz 
branca, reflectida nos azulejos das fachadas dos prédios antigos de Lisboa, sua cidade 
natal, como também capta a bruma cinzenta de Paris, com azuis e ocres como cores 
complementares, em composições que jogam com a multiplicidade de perspectivas 
lineares e tonais, criando um espaço ambíguo. «COM UMA NOTÁVEL CAPACIDADE DE 
JOGAR COM OS SINAIS LINEARES E COM OS SINAIS CROMÁTICOS, VIEIRA DA 
SILVA ORA CONJUGA, ORA DIFERENCIA AS SUGESTÕES DE PROFUNDIDADE 
QUE UNS E OUTROS PROVOCAM. QUANDO AS LINHAS CONSTROEM UMA 
PERSPECTIVA, AS CORES TANTO PODEM ACENTUÁ-LA COMO CONTRARIÁ-LA. A 
VISÃO DE UM ESPAÇO SIMULTANEAMENTE TODO CHEIO E TODO VAZIO, SURGE 
COMO ÊXTASE DE INCESSANTE REDESCOBERTA DAS CORES E DA LUZ» – Rui 
Mário Gonçalves 
 
 - Willem Van Leusden (1886-1980) – Nasceu em Utrecht, Holanda. Surrealista 
tardiamente reconhecido, pelo que não figurou na Exposição Internacional Surrealista, 
em Amesterdão, em 1938, organizada por André Breton e por Khristians Tony. Só depois 
dessa importante exposição internacional, o Grupo Surrealista Holandês, até então 
desconhecido, teve oportunidade de estabelecer elos com outros grupos surrealistas de 
França, Inglaterra, América e Portugal, através do Movimento Internacional da Revista 
PHASES. 
 
 - Yolande Fièvre (?) – Artista francesa, reconhecida, nos anos 60/70, por críticos e 
ensaístas parisienses, colaboradores das revistas “Cimaise” e “Opus Internacional”.  
Autora de Móbil com Areia, 1960 – Caixa preta de vidro / Objecto mutável, que explora a 
intervenção do acaso, criando a sugestão de paisagens imaginárias. 
(Eurico Gonçalves, Fevereiro / 2004, Centro de Estudos Surrealistas, Fundação 
Cupertino DE Miranda, Famalicão) 
 
 
 
 



ANEXO II – SELECÇÃO DE TEXTOS DA BIBLIOGRAFIA ACTIVA  

 

| 271

2005 
 

Prefácio, catálogo da exposição Mário Cesariny, “Osíris é um Deus Negro”. Torres 
Novas: Galeria Neupergama, (26-02 / 30-04), 05  
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Prefácio, catálogo da exposição “Gonçalo Duarte, pintor da realidade destroçada”. 
Famalicão: Centro de Estudos do Surrealismo, Fundação Cupertino de Miranda 
(Abril-Junho, 05) / Lisboa: Palácio Galveias (Março-Abril, 07) 

 
 

Gonçalo Duarte nasceu em 1935, em Lisboa, onde estudou no Liceu Pedro Nunes e na 
Escola Superior de Belas-Artes, tendo como colegas os pintores José Escada, João 
Vieira, René Bértholo, Lurdes Castro e Costa Pinheiro, que viriam a formar o Grupo KWY 
que, em Paris, editou em serigrafia 12 números da Revista com o mesmo nome, desde 
1958 até 1963. Os 12 números da Revista KWY «são como que um barómetro revelador 
do clima de efervescência e de renovação conceptual que dominou este período crucial», 
na opinião do crítico de arte francês Pierre Restany, criador do Nouveau Réalisme, desde 
1960, anterior à Pop Arte norte-americana de Rauschenberg, Jasper Johns e outros, 
cujas pinturas combinadas com objectos do quotidiano não deixariam de estabelecer um 
curioso confronto com as máquinas lúdicas de Tinguely, as acumulações de lixo e 
detritos de Arman, as compressões de César, as embalagens de Christo, as caixas e as 
sombras projectadas de Lurdes Castro, os brinquedos mecânicos de René Bértholo e 
outras obras de artistas do Nouveau Réalisme parisiense, que «exaltam a emergência de 
um sentido globalizante da natureza moderna» da civilização urbana, industrial e 
publicitária. Neste clima de viva participação, Gonçalo Duarte permanecia um pouco à 
margem dessas acções de grupo e, apesar de isolado, como artista introvertido que 
sempre foi, não deixou, por isso, de ser sensível aos materiais pobres e aos detritos da 
sociedade de consumo, que integrou nas suas colagens e montagens objectuais, 
surrealizantes. De referir ainda a sua capacidade de admirar as obras dos outros, 
nomeadamente daqueles de quem se sentia mais próximo. Recordo-me de ele me dizer 
que se sentia muito próximo da imagética de inspiração popular de Costa Pinheiro que, 
nos anos 60, pintou retratos emblemáticos dos Reis de Portugal, o que, de certo modo, 
viria a convergir com as pinturas de Gonçalo Duarte sobre a Batalha de Alcácer Quibir e 
outras catástrofes e naufrágios da História Trágico-Marítima. A memória colectiva da 
tragédia, que inspirou a pintura de Gonçalo, assume proporções míticas na situação de 
exílio, provocada pela Guerra Colonial que, desde o início dos anos sessenta (1961-
1974), foi determinante para uma jovem geração de artistas portugueses se fixar em 
Paris, Munique, Roma, Milão, Londres e outros Centros Culturais internacionais. 
KWY – três letras que não existem no alfabeto português – reporta-se a essa situação de 
exílio de jovens artistas portugueses e estrangeiros, por razões político – culturais. Além, 
dos seis artistas portugueses mencionados (Gonçalo, René, Lurdes, Costa Pinheiro, 
Escada e João Vieira), o Grupo e a Revista KWY incluíram a participação activa do 
alemão Jan Voss e do búlgaro Christo. 
Seis portugueses, um búlgaro e um alemão encontraram-se em Paris para, do 
cruzamento entre o lugar de exílio e os países de origem, criarem a revista KWY, como 
espaço de experimentação livre de matérias, formas e cores, na maneira espontânea de 
conjugar a vida e a arte, na época do Novo Romance, da Nova Vaga do Cinema e do 
Nouveau Réalisme das artes plásticas. «Impressa à mão, com tiragem limitada de 
poucas centenas de exemplares, misturando serigrafias originais, fragmentos de objectos 
(…) com fotografias, imagens de bandas desenhadas, etc.», segundo as palavras de 
José Gil, «a revista KWY é um objecto artístico (…) de raiz duchampiana, de integração 
da realidade banal na esfera artística». 
Em Lisboa, quando estudante das Belas-Artes, até 1957, Gonçalo Duarte partilhou um 
atelier com os colegas José Escada, João Vieira e René Bértholo, por cima do Café Gelo, 
no Rossio. Neste Café, Gonçalo conviveu intensamente com os Surrealistas, 
nomeadamente Mário Cesariny, João Rodrigues e Manuel d’ Assumpção, com quem 
realizou “Cadavres-Exquis”, além de ter tido a oportunidade de conhecer os escritores 
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Ernesto Sampaio, Virgílio Martinho, Manuel de Lima, Luís Pacheco, António José Forte, 
Herberto Hélder, Manuel de Castro, José Carlos Gonzalez e outros frequentadores 
assíduos do Café Gelo, muitos deles com pertinente colaboração na Antologia 
SURREALISMO / ABJECCIONISMO, editada em 1963. Estava-se «farto de fazer tricot 
com as próprias tripas» (António José Forte), vivia-se «ao nível das periscas dos outros» 
(Mário Cesariny) e praticava-se o Cadavre-exquis, gráfico e literário, como uma das 
poucas possíveis saídas do desespero da mais profunda abjecção. O Cadavre-exquis, 
gerador de monstros e fantasmas do inconsciente colectivo, derivados da livre e delirante 
associação de imagens, não só explora o acaso e o inesperado humor negro de 
situações imprevisíveis, como nos revela algo de surpreendente «impossível de ser 
engendrado por um só cérebro (…), ao mais alto grau dotado do poder de deriva, que é a 
ocupação dominante da Poesia» capaz de, liberta de preconceitos, desenvolver 
«plenamente a actividade metafórica do espírito» – André Breton, Le Surréalisme et la 
Peinture. 
Em Portugal, na época negra da ditadura, da censura e da perseguição política, a 
Revolta crescia diariamente na proporção directa da Monstruosidade envolvente. Nessa 
época de triste memória, Gonçalo Duarte era, inevitavelmente, um pintor de monstros, 
consoante lhe chamou, em 1960, o amigo e poeta Manuel de Castro. Por seu turno, 
Fernando Gil elucida: «Os monstros de Gonçalo são-o porque têm de o ser. Aqui reside o 
mais fundo sentido da sua aventura, perseguição de uma totalidade por entre 
subterrâneos e abismos, busca, dentro de tudo e contra tudo, de um encontro absoluto 
de si, com a realidade inteira. Não estamos perante um inventário psicanalítico, mas 
diante de uma constatação feroz e uma apaixonada-desesperada prospecção cósmica. 
Sendo só ele, a pintura de Gonçalo somos todos nós. A sua aberração, lúcida e 
livremente assumida, é a nossa; a nostalgia de um mundo cálido e espraiado que, por 
vezes, lhe encontramos, é nossa também; e é ainda nosso o seu universo eriçado. Mas 
tudo isto – a irrecusável monstruosidade presente – converge na pintura de Gonçalo para 
uma totalização integral, para um acordo do homem com o ser» – Fernando Gil, Catálogo 
da Exposição KWY – Paris 1958-1968, Centro Cultural de Belém, Lisboa, 2001. 
Em 1957, Gonçalo Duarte obtém uma bolsa de estudo do governo da Baviera, para 
estudar gravura em Munique, para onde se desloca com Costa Pinheiro, René Bértholo e 
Lurdes Castro. De Munique datam obras suas informalistas e abstractas, de subtil 
concepção gráfica. 
Desde o início dos anos 60, como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, Gonçalo 
Duarte fixa-se em Paris, onde se reencontra com René Bértholo, Lurdes Castro e José 
Escada, membros do Grupo KWY, em cuja revista colabora activamente, inclusive como 
autor da capa nº 6, editada em 1960. 
Para quem acompanhou o seu trajecto estético, desde a adolescência, como colega de 
liceu, recordo que Gonçalo começou por ser influenciado pelo Expressionismo gráfico de 
Toulouse Lautrec e de Picasso, antes de descobrir Paul Klee, na fronteira da Figuração-
Abstracção. A imediata compreensão do Cubismo não só o abeira do Expressionismo 
nórdico, deliberadamente distorcido, como viria a estar na origem da Abstracção Lírica, 
que praticou em 1960 / 61 / 62, antes de reassumir a Nova Figuração Surrealizante, 
desde 1963. 
Entre o suave linearismo abstractizante de Paul Klee e a violenta distorção fragmentada, 
cubo-expressionista, de Picasso, se desenvolve a Nova-Figuração Surrealizante de 
Gonçalo Duarte, centrada em temas obsessivos de mitos, lendas, catástrofes e tragédias. 
O pintor encontrava uma forte motivação plástica na representação da tragédia. A sua 
obra inspira-se em naufrágios e batalhas inglórias como a de Alcácer Quibir; sinais de 
violência e desolação de uma memória colectiva, em íntimo acordo com o seu modo 
introvertido e melancólico de reflectir sobre factos históricos que o atormentavam e, 
paradoxalmente, o seduziam. Seduzido pela beleza convulsiva da tragédia, Gonçalo pinta 
animais agonizantes, cavalos esventrados, cavaleiros derrubados, armaduras, lanças 
quebradas, caveiras, embarcações destroçadas ou o que resta da História Trágico – 
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Marítima. A essa memória tumultuosa, o pintor acrescenta aglomerados de cabeças 
humanas e corpos decepados, em composições multifacetadas. 
A Batalha de Alcácer Quibir é um dos temas dominantes, na pintura dos anos 70 de 
Gonçalo Duarte. Na ritmicidade da composição se inscreve o movimento dos cavalos e 
dos guerreiros com armaduras e capacetes. As figuras torcem-se e deformam-se, 
encadeadas umas nas outras, como as peças de um puzzle. Composição acumulativa de 
elementos, que valorizam a dinâmica das formas e a intensa vibração cromática. A épica 
vira-se do avesso, ao glorificar a derrota. A História Portuguesa, como mito trágico, 
funciona como uma espécie de alter- ego da criação pictórica de Gonçalo Duarte. 
O cromatismo forte joga com a dureza dos contornos das formas que tendem a fechar-se 
e a definir-se como objectos esquemáticos e como corpos sensuais, arredondados e 
pontiagudos, plasmados no plano frontal do suporte. 
Na obra de Gonçalo, os objectos envelhecidos, deteriorados, acidentados, rejeitados pelo 
quotidiano, ressurgem em novos contextos, com inesperada e surpreendente dimensão 
poética. É o detrito ou o que se deita fora que verdadeiramente atrai e estimula a 
imagética do pintor. 
Aquele que fez da vida uma “batalha perdida”, teve a coragem de enaltecer a própria 
derrota, convicto de que não há vitória que o satisfaça. Consequentemente, a sua obra foi 
sempre malvista, mal interpretada e maltratada.  
Os últimos anos de vida de Gonçalo Duarte foram de abandono, incompreensão e 
solidão, entre a repentina euforia criativa e o desespero de longa e paciente expectativa 
de coisa nenhuma. Apesar da ligação afectiva ao seu país de origem, o pintor morre 
longe, em Paris, em 1986, deixando uma obra imensa, hoje dispersa em colecções 
particulares; obra que urge recuperar, estudar e conservar condignamente em museus, 
fundações e outras instituições culturais. 

 
 

2006 
 
“No começo, infinitamente…” – Eurico: texto para o catálogo da sua 
exposição Obras inéditas (1963-2006), galeria Valbom, Lisboa 
 

 
“No começo, infinitamente…” / Homenagem a Alberto Caeiro e Yves Tanguy 
“Pinta como a estrada começa” – Mário Cesariny, no catálogo da minha primeira exposição individual, em 
1954 
Se, no início dos anos 60 as minhas caligrafias a tinta-da-china preta evidenciam o Vazio, 
representado pela nudez branca do papel, nas despinturas, descolagens e 
desdobragens, que realizo posteriormente, o suporte é redescoberto na sua nudez 
original como campo residual da intervenção da escrita. Chamo a atenção para a 
importância do prefixo des no desenvolvimento da minha obra. Segundo Zen, é pela 
negação do sinal que se cria um novo sinal. Assim, ao despintar, que consiste em tirar a 
cor, ao descolar, que consiste em retirar o que foi colado, e ao desdobrar, que consiste 
em ver o que fica, através de um processo psicologicamente análogo ao da 
decalcomania, é o suporte que é revalorizado na sua globalidade, como amplo campo de 
registo gestual. 
O primado do suporte e a meditação visual dos processos de registo permitiram-me 
redescobrir, intuitivamente, na minha pintura de signos, «o sentido do arabesco ibérico e 
das tradições artesanais mediterrânicas, onde o branco e o preto valem como cores e 
não como luz e sombra», conforme refere Rui Mário Gonçalves, em 100 Pintores 
Portugueses do Século XX. 
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Ao aprofundar o automatismo psíquico surrealista, na origem do gestualismo e da 
caligrafia espontânea, aproximei-me do espírito Zen de uma arte directa, sem correcção 
nem retoque que, quanto a mim, encontra afinidades com a atitude vitalista Dádá. 
«ESTOU VIVO E ESCREVO SOL», em homenagem ao poeta António Ramos Rosa, 
corresponde a uma série de pinturas, onde o disco prevalece como arquétipo universal. 
Em «AQUÉM E ALÉM DESERTO», vislumbra-se um espaço de infinitude, onde as cores 
claras, próximas do branco do suporte, são interactivas e suscitam uma subtil 
luminosidade. Em bandas horizontais e paralelas, inscrevo elementares signos gestuais 
de uma escrita embrionária. Neste espaço aberto e ilimitado, onde tudo se dissolve, a cor 
sensorial adquire qualidade onírica, podendo evocar o calor materno, o bem-estar, a 
frescura matinal de um novo dia, a voluptuosa fusão dos elementos: ar, água, terra, fogo. 
Rosa é a cor dominante das telas que dedico a Yves Tanguy, pintor surrealista do espaço 
onírico, onde a terra e o céu se fundem numa imagem de infinitude. 
Quem não gosta do Rosa magenta, não gosta da minha pintura. 
Em «Variações para a mesma paleta», utilizo as mesmas cores em subtis variações de 
gestuais signos caligráficos. 
A propósito do espírito de série que preside à concepção da minha obra, quando realizo, 
naturalmente e sem esforço, uma sequência de pinturas no mesmo dia, lembro-me de 
Alberto Caeiro, inventado numa só noite, e lembro-me de mim que, em plena 
adolescência, em 1950, escrevi, numa só noite, uma série de poemas tão simples e 
evidentes como os de Caeeiro. Ambos assumimos a Inocência Primordial no começo de 
tudo, infinitamente… 
Ambos atingimos o Satori ou a súbita iluminação espiritual Zen, que permite ver claro na 
própria natureza. 
«O artista deve ver tudo como se estivesse a ver pela primeira vez (…) pois a perda 
desta capacidade de ver significa simultaneamente a perda de toda a expressão original» 
– Matisse. 
Por seu turno, Alberto Caeeiro escreve:  
 
«Vale mais a pena ver uma coisa sempre pela primeira vez que conhecê-la, Porque 
conhecer é como nunca ter visto pela primeira vez, 
E nunca ter visto pela primeira vez é só ter ouvido contar» 
 
«Cada coisa é o que é,  
E é difícil explicar a alguém quanto isso me alegra 
 
Eu não sei o que é que os outros pensarão  
lendo isto; mas acho que isto deve estar bem porque o penso sem esforço 
 
Sinto uma alegria enorme 
Ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma 
 
Sinto sem sentir que sinto 
Pouco me importa. 
Pouco me importa o quê? Não sei: pouco me importa. 
 
Todos os meus quadros estão inacabados – declarei em 1960, querendo com isso dizer 
que não é possível acabar o inacabável. 
É de infinito que se trata e jamais de finito. 
A vida é como a liberdade: ambas aspiram a não terem fim… 
A Pintura é o meu espaço de liberdade. 
A Pintura sabe mais de mim do que eu dela 
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“Cruzeiro Seixas” – Prefácio de Eurico Gonçalves 

Galeria Perve, Alfama, Lisboa (Outubro, 2006) 
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1954 

 
CESARINY, Mário, Prefácio (in catálogo da exposição Óleos e Desenhos – Primeira 
exposição de Eurico Gonçalves com Dante Júlio). Lisboa: Galeria de Março. Direcção 
José-Augusto França (01-15 Maio), 1954 
 
(Obras datadas entre 1950 e 1954) 
 

 
Se é certo que o Pintor é que tem olhos de imaginação, nunca, por nunca ser, estará a 
Pintura em crise. (Certos alguns períodos de estagnação, por aproveitamento ilíquido, 
contam tanto na História como um virar de página composta a branco). O Pintor é que 
pode não ter unhas, seja qual for o ismo a que se arrime. E mesmo dentro do movimento 
surrealista, muito convém lembrar o aviso de Breton, alarmado, em 1947, perante as 
avalanches de coisas pintadas com o que só num Ernst, num Picasso, num Lam, é 
individuada recriação do mundo. 
Realmente: o menos que se pode pedir a uma Pintura de Imaginação, é que nos apareça 
individuada (não é dizer: ausente de conceito) e, neste sentido, os assuntos da Arte são 
os da condição surrealista. Em palavras maiores: não conheço ninguém chamado Ismo, 
nem Ismo que sustente filhos fora de casa. 
Tem Ismo, não tem Ismo a pintura de Dante Júlio e de Eurico Gonçalves? Tem antes um 
signo próprio – não é dizer: singular – que seria feio acorrentar, assim tão de repente, e 
só porque parece, aos Ismos lá dos outros. Com mais forte motivo quando se observe 
que, na sua pintura, é o conduto não o veículo de condução que importa. São sérios 
fingidores de humanidade, surpreendida perversa em Dante Júlio, dramático-inocente em 
Eurico Gonçalves, e sempre mentirosa por excesso, sempre ardente da febre que só há 
na infância, mas que o pintor recria em perspectiva adulta: Eleição-Amor-Morte. 
Eurico Gonçalves aparece a pintar como a estrada começa. Dante Júlio, como ela se 
destrói. E, na mesma janela, o grito do poeta: «Não são os olhos que fazem ver ao 
homem, mas sim o homem que faz com que os olhos vejam» (Paracelso, citado por 
António Maria Lisboa, citado por mim).                                                           
 
 
 
 
Folheto / Manifesto Publicitário da exposição na Galeria de Março (01-15 Maio), 1954 

 
 

Enquanto a exposição esteve aberta ao público, e, para atrair as atenções, foi redigido 
um Folheto-Manifesto publicitário da Exposição na Galeria de Março, por iniciativa de 
Luís Pacheco, que escandalizou a Imprensa da época. Na capa, lia-se: 
 
NOS MUSEUS…………….sebo 
COLUMBANO……………...fora! 
ALMADA…………………….vá! 
OS NEO-REALISTAS…….ora, ora… 
 
No Folheto-Manifesto assinala-se, com humor, a posição histórica: «entre os novos 
pintores portugueses, DANTE JÚLIO e EURICO GONÇALVES, são os mais novos. 
Falcão, Malta, Lapa, Abel, Avelino, Dórdio e Cândido, entre outros pintores, não atingiram 
ainda o estádio de expressão que nestes quadros agora expostos na Galeria de Março se 
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manifesta. Digamos porquê? Diremos sim. Dante Júlio e Eurico Gonçalves, almas 
diferentes, ascendem ambos a uma loucura concertada, a uma angustiante descoberta, 
até hoje nunca ditas por um português. E isto que pode parecer (o tempora o mores) um 
elogio aos inocentes, é afinal a sua fatal condenação. Pelo que se pergunta: 
MEDINA É ESPANHOL OU PORTUGUÊS? 
PICASSO É ESPANHOL OU FRANCÊS? 
PORTINARI É PORTUGUÊS OU INDIANO? 
KLEE E CHAGALL – O QUE SÃO? 
 
Dante e Eurico são para já: 
 
Dante Júlio (Dante Júlio Vieira Marques) nasceu em 13 de Dezembro de 1933. Frequenta 
Lisboa há 20 anos sem nunca esquecer a sua terra. Egocêntrico e adora as viagens. 
 
Eurico Gonçalves (Eurico Manuel de Melo Gonçalves) nasceu em 7 de Janeiro de 1932. 
Abandonou a Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa. Não tem partido político. Vida 
interior excessiva ou em último grau – tendências suicidas. (no final da página: ficha 
biográfica). 
 
Nas costas do Folheto-Manifesto podia ler-se:  
«As últimas experiências científicas, já hoje realizadas em Portugal com grande perfeição 
e aparelhagem ultra-moderna, provam que o estudo bio-eléctrico dos fenómenos 
psicológicos é uma arma poderosa ao serviço da Humanidade. Dante Júlio e Eurico 
Gonçalves, discípulos de Charcot e Adler em Paris, tendo acompanhado as últimas 
experiências destes, propõem apresentar ao público lisboeta algumas interpretações e 
aplicações da elèctro-encefalografia. O carácter estético que tais estudos revestem, não 
pode porém fazer esquecer nunca ao povo que de verdadeira ciência mental se trata – 
aqui agora e sempre, como na Antiguidade Clássica, é o homem a medida de todas as 
coisas. O homem torturado e português, o homem condenado ao absurdo, ei-lo presente 
e vivo, quer seja Aveiro ou Nada o seu habitat natural» (ao fundo da página, referia-se: 
situação teórica). 

 

 
1962 
 
GONÇALVES, Rui Mário – Texto sobre “Neofigurativismo”. (in catálogo exposição 

individual). Porto: “Sala da Sereia”, 1962 

 
 
Pertence à categoria dos espontâneos este desenhador que a Sala da Sereia apresenta. 
Tudo nele é busca duma linguagem directa, desde a redução do visível, aos valores 
essenciais, característicos, até aos improvisos, onde o grafismo lírico incarna a presença 
humana. 
Se uma característica constante em toda a história da arte moderna é esse desejo de 
criar uma linguagem cada vez mais íntima, em que a participação do espectador se vai 
tornando cada vez mais necessária, bem pode chamar-se a este artista «um moderno». 
Mas, onde parece sair das grandes coordenadas da actividade actual, é nessa teimosia 
em tratar a figura humana, em surpreendê-la nos seus gestos mais simples, 
quotidianamente e despreocupadamente vividos. Por vezes um certo humor, uma 
observação maliciosa aflora subtilmente nalguns traços, que marcaram a emoção do 
artista durante a execução. É o entusiasmo da descoberta que lhe passa para as linhas. 
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Mas pretende ir mais longe. Pretende adivinhar a qualidade humana dum gesto ou duma 
atitude. Vê-se nitidamente que não há intenção de retratar uma certa pessoa. 
Noutros desenhos tenta-se fixar um instante dum movimento. É então que a figuração se 
torna mais depurada. O grafismo adquire uma vibração intensa, corre verticalmente sobre 
o eixo da figura, engendrando por vezes um pormenor do contorno, que pareça mais 
necessário acentuar. 
O autor refere ainda no catálogo: 
- CARICATURAS: Figuras vestidas, analisadas todas do seu exterior;  
- ESBOÇOS: Nus de pé, identificáveis, com carácter, não caricaturados; 
- IMPROVISOS: Figuras adivinhadas de dentro. È sempre um improviso de figura 
humana. Neofigurativismo. 
 
 
1964  
 

GONÇALVES, Rui Mário – Nota sobre o “sinal” (in catálogo da exposição “15 
Desenhos de Eurico Gonçalves”). Lisboa: galeria 111, 1964 

 
 

«O TODO DE UM QUADRO É SER UM SINAL OU FORMA ÚNICA. UM SINAL SIMPLES, 
SEM DÚVIDA, POIS O MAIS IMPORTANTE É ATINGIR A PUREZA, A IMEDIATIDADE E 
A SIMPLICIDADE. MAS, PARA CHEGAR AÍ, É PRECISO MERECER: MUITO 
TRABALHO E MERGULHAR A FUNDO NA PROBLEMÁTICA DA LINGUAGEM 
PLÁSTICA. O SINAL É MUITO PESSOAL. SÓ MULTIPLICANDO O SEU USO E 
DESDOBRANDO AS SUAS FUNÇÕES, É QUE SE EVIDENCIA A SUA VERDADEIRA 
VOCAÇÃO EXPRESSIVA» (R.M.G., carta de 10-08-63) 
 
 
1968 
 
PERNES, Fernando – Prefácio (in catálogo da exposição “Pinturas e Descolagens de 
Eurico”). Lisboa: galeria Quadrante, 1968 / A Capital, Literatura e Artes (22-02), 1968 

 
 

«Nada teu exagera ou exclui / Põe quanto és no mínimo que fazes» (Ricardo Reis) 
«Surrealismo», «Abstracção Lírica», «Espírito zen», são designações frequentes a 
propósito de Eurico Gonçalves, que, com a presente exposição, inicia nova problemática 
do seu evoluir. 
Entendê-las em necessária relação impõe-se-nos pois, surgindo aqui o termo abstracção 
no verdadeiro sentido de instrumento lógico, onde o verbo abstrair passa a ser sinónimo 
de purificar e purificar significa intensificar. 
Assim, sendo axiomático que o «Zen» não pode ser expresso por elementos verbais ou 
recursos simbólicos, exigindo uma resposta imediata, não analítica, a um impulso 
vitalista, a sua poética acerta-se às categorias estéticas da abstracção lírica, pelas quais 
o gesto criador não depende de qualquer intenção mimética, para antes funcionar como 
elemento investidor da génese artística. Assim também, a contemporaneidade absoluta 
do pensamento e do agir proclamada no fervor «romântico» dos surrealistas, justapõe-se 
ao saber místico de antiquíssimas crenças orientais. 
E com isso queremos dizer duas coisas: 
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A moderna pintura ocidental, aproximada embora de sendas orientalistas, não deriva de 
apriorismos programáticos nem se implica em retrocessos históricos. Afirma inédito 
processo civilizacional de evidente significado sociológico. 
A pintura de Eurico Gonçalves, integrando-se nessa actualidade, decorre consequente 
das suas próprias motivações internas. 
Desenvolvendo-se entre o caligráfico e o gestual, a arte de Eurico Gonçalves nasceu 
duma actividade operativa, inteiramente divorciada de forças motrizes impostas do 
exterior. O automatismo surrealista está na sua origem e, para além dele, uma noção de 
espacialidade que se baseia numa fenomenologia da criação artística, não considerada 
tão-somente manifestação de total expressão individual, mas sobretudo como momento 
subtilmente individualizado da consciência universal.  
Tal correspondência entre o íntimo e o cósmico só é possível na exacta identificação do 
gesto e do espaço que deixa de ser um dado para se declarar possibilidade de afirmação 
no desconhecido, ou seja: no vazio. E, a esse entendimento espacial, acerta-se então 
uma evidência temporal de mutabilidade e devir, ordenados na coordenação rítmica que 
constitui a força e a vida da Natureza. 
Apenas que, se a pintura tradicional partia da Natureza para chegar ao quadro, agora é a 
partir do quadro que se chega à Natureza. 
O autoconhecimento da raiz individualista, o automatismo de imediata relação com a 
sociedade tecnológica, encontram ao longo do seu processo a sua mais evidente réplica 
de antítese. 
Apenas fiel aos imperativos da sua sensibilidade, Eurico passou através duma ordenação 
rítmica de escrita automática, a pesquisas espaciais em que a sensualidade da mancha 
luminosa se sobrepõe estruturalmente ao grafismo anterior, em que a horizontalidade 
paisagística se harmoniza à verticalidade gestual. 
Simultaneamente, as obras de Eurico ganham paradoxal consistência corpórea, matérias 
laceradas ou amalgamentos de colagem. Através da obediência ao simples criador, no 
despojamento empírico, a obra de Eurico insinua, depois, na superfície abstracta a 
evidência do círculo, símbolo antigo da totalidade da «psyche», nos seus múltiplos 
sentidos e compreendendo a relação sacra e erótica do homem com o Universo. 
Purificadas, na ausência de contornos, intensificadas ao abrirem-se no vazio, as obras de 
Eurico não deverão ser lidas, porém, como símbolos, dado que não surgem de 
codificações emblemáticas. De leitura organizando-se ou dissolvendo-se sob o nosso 
olhar, exigindo-nos, essas oferecem-se-nos como signos possíveis de plenitude orgânica 
e espiritual no momento exacto onde Eurico Gonçalves afirma a sua mais alta virtude de 
pintor contemporâneo. 
 

 
 

BRONZE, Francisco – “Novo Desenho na Galeria Quadrante”. Lisboa: Revista 
“Colóquio” nº 48 (Abril), 1968 

 
…Integrando-se num ciclo de exposições organizadas por críticos da capital, pertence a 
Rui Mário Gonçalves a “autoria” deste conjunto de obras. Os trabalhos reúnem uma 
dezena de artistas (…) ainda que bem raros sejam os que nesse campo inteiramente 
se tivessem “encontrado”, isto é, que o desenho lhes tivesse bastado como modo de 
expressão. 
Salienta Rui Mário o facto de muitos estetas e psicólogos serem unânimes na 
convicção de que o desenho se liga às formas mais elementares do Conhecimento. 
Focillon dirá: - “ A acção da mão define o vazio do espaço e o cheio das coisas que o 
ocupam. Superfície, volume, densidade, gravidade, não são fenómenos ópticos. Foi 
entre os dedos, nas palmas das mãos, que o homem os conheceu primeiro. Mede o 
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espaço, não com o olhar, mas com a mão ou com o passo. (…) Sem a mão não haveria 
geometria, porque são precisas barras e curvas para especular sobre as propriedades 
da extensão”. 
Para J. Piaget o desenho está na base não só de uma apreensão topológica, (…) mas 
também de uma apreensão projectiva e perspectiva, correspondendo as formas 
geométricas euclidianas a “construções transparentes ao espírito”, porque resultam 
igualmente de coordenações elementares. Deste modo, a intuição de uma recta não é 
“senão a possibilidade da acção de seguir com a mão ou com o olhar, sem mudar de 
direcção, ou a intuição de um ângulo senão a possibilidade de interromper dois 
movimentos” (…) 
Abrindo com a representação de Almada Negreiros, de certo modo uma homenagem 
se presta a este artista, símbolo já dessa boa-nova que a primeira geração trouxe a 
Portugal, e que tem sabido manter essa insofismável posição de modernidade. As suas 
experiências abstracto-geométricas, apresentadas em 1957 na primeira Exposição 
Gulbenkian, de simples formas euclidianas, quadrados sobrepostos ou divididos a 
negro e branco, investigam leis que permitem reger o equilíbrio das formas (…) 
De grande rigor conceptual, estes trabalhos sintetizam preocupações construtivas que 
sempre Almada exprimiu e que o levaram até ao apaixonado estudo duma ciência 
pitagórica. 
Fernando Lanhas foi o primeiro artista, que se saiba, a fazer pintura abstracto-
geométrica em Portugal. Esses primeiros quadros datando de 1942-43 (…) já no 
panorama de uma arte europeia (visto que só em 1945 se daria em Paris o grande 
surto do Abstraccionismo Geométrico (…) 
 
Eurico – Na Galeria Quadrante 
 
Propondo-se reabilitar o desenho “como linguagem a preto e branco”, Eurico Gonçalves 
tem aliado a prática desta arte à defesa e divulgação das doutrinas Zen, o que 
podemos supor como uma identificação do artista com tais princípios filosóficos. Não 
esqueçamos então que para os adeptos do Zen sempre o desenho se apresentou 
“como uma arte mais directa, mais espontânea e mesmo mais complexa que a 
pintura”1. O desenho surge assim para estes artistas, como uma arte que se pretende 
forma intuitiva de um conhecimento directo e totalizante, capaz de superar o 
conhecimento indirecto que e alcançado por via intelectual. Correspondendo este a 
uma dualidade secular do homem ocidental, dividido por doutrinas racionalistas, o 
espírito Zen propor-se-ia fazer coincidir na intuição o pensamento e a sensação, 
unificando os opostos “homem-mundo”. (…) Já o Surrealismo se dera conta dos 
horizontes novos que os ventos soprando do Oriente faziam pressentir ou adivinhar. 
Ora, do Surrealismo, precisamente, vem Eurico. Duma escrita automática em que o 
artista se abandona aos impulsos do seu subconsciente, até ao gesto vitalista, ponto de 
encontro do homem com o mundo entendido como Unidade, teria que se desenvolver 
um processo de ascese pressentido já nalguns quadros que, num período surrealista 
ou surrealizante, se detinham em valores de uma propositada ingenuidade. Pela 
depuração formal a que se submeteu depois, e a que não será porventura alheia uma 
rigorosa disciplina interior pelo artista defendida, o seu desenho viria a encontrar essa 
simplicidade e essa espontaneidade autênticas que hoje demonstram. (…) 
Pelo aprofundamento da interioridade do homem, pelo seu auto-conhecimento, a 
doutrina Zen propõe na verdade uma superação do Indivíduo, pelo alcançar duma 
presumível essência, aí onde o homem se identifica com as forças mais fundas da 
natureza. Mas enquanto esta proposta de “integração” se dirige a um Todo cósmico, os 
problemas que ao homem moderno se levantam são sobretudo os de uma “integração” 

                                                 
1 Eurico Gonçalves – O Zen e a Pintura – (Jornal de Letras e Artes Nº 187) 
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no Todo Social, ambição decerto mais modesta, mas que parece corresponder a um 
esquema ideológico mais realista. 
Interessado igualmente em transcender o Indivíduo que séculos de cultura lhe legaram, 
o Ocidente parece fazê-lo muitas vezes não por uma superação mas por um simples 
abandono, em favor do que tem sido designado por Massa, corpo social em que o 
indivíduo é reduzido a outras dimensões e segundo uma certa “óptica”, diferente, com 
certeza, da que nos é proposta pelo budismo Zen. Mas esta atitude desindividualizante 
não recusa, necessariamente, a possibilidade de uma “integração” mais ambiciosa, 
num possível encontro com o Zen. Simplesmente acentua a necessidade de uma 
integração mais urgente, não lhe interessando, porventura, unir desde já o “menor 
círculo”(permita-se-nos um esquema de vários círculos em que o Indivíduo é o menor) 
ao “círculo mais vasto”, o Cosmos, esquecendo os círculos intermédios que o homem 
terá de percorrer historicamente antes de alcançar a etapa final. 
Talvez pelo entendimento duma verdade que tal esquema toscamente poderá ilustrar, 
ou pela intuição de um sentido que se esboça, se desenha já na nossa cultura, a 
tendência vanguardista da arte moderna parece, pois, dirigir-se para um antítese desse 
“auto-conhecimento de raiz individualista” que a arte de Eurico empreende. Antítese 
que se manifesta por uma impessoalização cada vez mais acentuada da obra de arte, e 
pelas estreitas vinculações a uma tecnologia de que se não pode alhear, ainda que a 
procure criticar e (sempre) transcender. 
Por vezes, nos presentes trabalhos de Eurico Gonçalves, sobre uma superfície 
imaculada de papel um círculo se inscreve, impessoalmente marcado, rigorosamente 
geométrico; ou uma tira de papel doutra cor, nunca recusado o sinal da mão que o 
rasga, e colado verticalmente sobre essa superfície. Contra tal impessoalidade, 
geométrica ou geometrizante, o pintor exerce então um gesto fulgurante e espontâneo, 
carregado por vezes de toda a intimidade que a caligrafia pode exprimir. Como se, por 
esta acção imediata pretendesse unificar os opostos em tensão. O próprio círculo 
frequentemente surge numa mesma função unificadora. 
À beira já do informe, muitas vezes este gesto coincide com uma escrita caligráfica que 
se aproxima, nalguns casos, da simples garatuja, perdendo então o valor de signo que 
noutras obras afirmara. Uma vontade formativa parece, assim, dissolver-se cada vez 
mais nos trabalhos de Eurico. A importância dos vazios cada vez mais acentuada, 
igualmente considerados são a velocidade de execução (o tempo tornado instante), a 
ausência de premeditação e a simplicidade. Esta arte que se pretende assim 
“espontânea e sem artifício” não poderia recusar o “aleatório”: as irregularidades da 
pincelada, os escorrimentos e salpicos, alguns dos imprevistos e acasos da execução. 
Atitude espiritual diversa da que presidiu à formação de um expressionismo alemão ou 
duma Action Painting, parece-nos todavia que a propósito da arte de Eurico (ou de um 
Degottex, de um Michaux, de todos os calígrafos, orientais ou ocidentais) não será 
errado falar ainda de “expressão”. 
Se nos pintores “sinaléticos” como Eurico Gonçalves já não é de simples 
confessionalismo que se trata (…) nos limites de qualquer doutrina filosófica ou estética 
(…) o sinal plástico (é) “sempre vivido subjectivamente, jamais olhado duma maneira 
objectiva”; ou por ele pretendendo projectar-se no mundo, “identificando-se com ele e 
por ele mergulhando na sua vida mais profunda, até não haver qualquer desacordo 
entre a vida e o caracter escolhido” – tal como Eurico Gonçalves diz, referindo-se aos 
pintores calígrafos… 
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CESARINY, Mário – “Inquérito” a Eurico Gonçalves: “A obra surge como um 
escândalo – diz Eurico Gonçalves”. Lisboa: Jornal de Letras e Artes, 4, Ano VII – Nº 
264 (Agosto), 1968 

 
 

M.C. – Qual a sua opinião sobre a pintura neo-realista portuguesa? Acha completamente válido 
(ou inválido) o princípio que a informou? 
E.G. – Princípio, sistema, motivação…Aí estão três palavras que se implicam 
mutuamente com grande frequência nos debates sobre a arte moderna. Na pergunta 
utilizou-se apenas a primeira, e está certo; mas naturalmente que se espera da resposta 
o que com as outras palavras melhor se inquiriria. Pelo menos eu sinto isso, sempre que 
de neo-realismo se fala. Responderei pois por partes, e sendo breve, sobre o que há ou 
não há de válido no que informou o neo-realismo. 
Primeiro, a palavra «sistema». Escrevi há pouco tempo para o «Jornal de Letras e Artes» 
um artigo sobre o que considero um encontro entre o Dadaísmo e o Budismo-Zen. 
Deveria então ter lembrado que já nos tempos de Zurique, durante a primeira guerra 
mundial, os dadaístas faziam palestras muito informadas sobre Lao-Tseu. Poderia 
também ter posto lado a lado um conceito metafísico do Taoísmo e uma citação de 
Tristan Tzara. Diz o primeiro: «O método que consiste em não seguir nenhum método é o 
método por excelência». E Tzara enquanto se identificava com o Dadaísmo: «A ausência 
de sistema é ainda um sistema, mas o mais simpático». 
Quanto à “motivação”, talvez todos os artistas estejam de acordo em que não há juízos 
estéticos válidos se não se enraizarem numa motivação ética. Contra um público 
esteticista, apenas sensual, contra uma concepção do pintor como mero decorador, têm-
se os dadaístas de ontem e de hoje manifestado vivamente. Além disso, como esta 
história de «malditos», que é a história da arte moderna, já não é pequena, está-se 
consciente de que é nos artistas que há maior resistência à corrupção da consciência. 
Assim, a concepção do pintor como mero ilustrador, ou como propagandista, tem que ser 
combatida também. Os neo-realistas cederam, criando imensos equívocos. 
Finalmente, a palavra “princípio”. Agora, sim, reencontro-me no próprio domínio artístico. 
Temos que declarar princípios, que são precisamente aqueles que se opõem à não 
criatividade da sociedade contemporânea. Dada a corrupção generalizada, a declaração 
de princípio ajuda-nos a trabalhar e a reencontrarmo-nos. Liberdade e criação conjugam-
se: afirmar uma é afirmar a outra. 
M.C. – Acha que a pintura, e de um modo geral a arte, deve apenas testemunhar a época, ou 
procurar excedê-la? 
E.G. – Quando o comportamento na vida e na arte andam indissociáveis, depressa 
compreendemos que a arte excede as circunstâncias, tal qual como a vida. Não sabemos 
nós que a vida é super abundante? Esta generosidade da natureza deve levar-nos a 
considerar natural os excessos do desgaste. Um orgulho deslocado surgiu nos meios 
culturais quando se tornou possível adivinhar, ou reviver os excessos do passado através 
das obras de arte. Logo se cria o imperativo: a arte deve exceder a época…não nos 
preocupemos: excede mesmo. Também podemos pôr o problema noutros termos e rever 
o que para cada um é a época…Não são as próprias obras que nos indicam o que de 
mais vivo se passou na época? Assim se anularia a dualidade: testemunhar ou exceder. 
Todavia, há quem se meta a querer provar que excede. E logo aceita no seu espírito que 
se separem a arte, a vida, a época. No aspecto prático, isto significa que aceita haver 
uma concepção de época e de vida que lhe escapa e a que quererá obedecer. Assim, 
adoptará sinais convencionais, reconhecidos pelos outros definidores das épocas, do que 
seja esse dever testemunhar restrito, ou esse procurar exceder, balofamente anunciado 
ou histericamente gritado. 
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M.C. – Acha que a moda, o consenso da actualidade, é factor desejável na pintura, ou, pelo 
contrário, é importante um sentido de inoportunidade na ideia e na técnica? 
E.G. – Nada deixa prever a obra. Esta surge sempre como um escândalo. 
M.C. – Que influência do Surrealismo reconhece na sua obra e no seu modo de agir? 
E.G. – Sou surrealista 
M.C. – Embora divergentes no topo e na base, tanto a poética neo-realista como a surrealista 
procuram nos seus cultores uma qualidade moral igual, pelo menos, à capacidade profissional e 
técnica. Qual a sua posição no conflito? (se a tem). (se a não tem): que movimentos, ou que 
artistas exemplares lhe aparecem como tendo ultrapassado esse conflito? 
E.G. – Tenho posição, porque acho que o surrealismo e o dadaísmo reflectem melhor as 
exigências de ordem ética. 
M.C. – Quer tentar um parecer comparativo de Souza-Cardoso, Vieira da Silva e Eduardo 
Viana? 
E.G. – Interessam-me os dois primeiros e não o último. 
M.C. – Quando começou a pintar? 
E.G. – Não sei dizer exactamente quando comecei. De qualquer modo, tenho trabalhos 
de 1950 que ainda não reneguei. Podemos talvez convencionar essa data como a do 
assumir consciente do meu todo de viver. 
M.C. – Quais os pintores que mais influenciaram os seus primeiros passos? E quais os que 
actualmente mais admira? 
E.G. – Antes de 1950, lembro-me da fascinação que exerceram sobre mim a obra, 
conhecia apenas por reproduções de Gauguin, do Picasso do Museu de Antibes, e de 
Henri Rousseau. Lembro-me também da importância que adquiriu, visualmente e 
imaginativamente, a reprodução de «Les très riches heures du Duc de Berry», dos irmãos 
Limbourg, casualmente encontrada num número da revista «Life», reprodução a cores e 
a página inteira. Também antes de 1950, a Primeira Exposição dos Surrealistas, em 
Junho de 1949, em Lisboa. O Surrealismo começou nessa altura a interessar-me 
inteiramente. Uma frase de Tristan Tzara, escrita e publicada em 1947, num prefácio a 
uma peça de teatro de Henri Rousseau foi por mim então sublinhada. É a seguinte: «A 
liberdade de interpretar edènicamente o mundo está reservada àqueles para quem a 
infância cresceu sem abandonar a sua pureza primordial». Assim, de Rousseau passei a 
interessar-me por Miró, pois em ambos se reflecte a mesma qualidade humana. No 
mesmo prefácio de Tzara, tinha sublinhado também: «Aqueles que falam da ingenuidade 
de Rousseau julgam talvez resolver com uma palavra o que no plano humano é 
infinitamente mais complexo». O que a palavra “ingenuidade” refere da qualidade 
humana que então me surgiu comum a esses dois pintores, e a sua complexidade, seria 
constantemente redescoberto por mim no automatismo psíquico puro, que passei a 
praticar. Interessou-me depois a obra de Klee e de kandinsky, preocupando-me então 
dum modo especial a função do elemento-figura na linguagem pictórica. Realizei em 
1962, no Porto, uma exposição de desenhos neo-figurativos; mas já desde 1960 que 
compreendia que a figura tende a transformar-se em puro sinal gráfico, e praticava um 
grafismo automático abstracto. Portanto, é ainda ao automatismo que me dedico 
actualmente. Os artistas que mais admiro actualmente são: Jean Degottex, Yves Klein e 
Lucio Fontana. 
M.C. – Quais são para si as técnicas da nova pintura? Os materiais mais a usar? 
E.G. – Procuro explorar técnicas de des-colagem e des-pintura. 
M.C. – Que pensa da pintura futurista? (Souza-Cardoso, Almada Negreiros, Santa-Rita-Pintor). 
E.G. – Todos foram dadaístas, e por aí me interessam. 
M.C. – Que pensa da forma como a Fundação Gulbenkian tem assistido aos pintores? Já foi 
bolseiro, em Portugal ou lá fora? Caso afirmativo, que parecer formula quanto às condições e à 
eficácia do propósito? 
 
E.G. – Fui bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian em Paris. Trabalhei muito e 
gostaria de ter mostrado uma selecção de quadros na sala de exposições da sede da 
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Fundação. Não vi possibilidades. Acho que a Fundação devia cuidar mais do regresso 
dos bolseiros e exercer uma acção mais profunda na educação do público. 
M.C. – Assiste-se a um surto renovador, tanto na actividade das galerias como na emblemática 
da crítica. Mas não parece que esse surto tenha já correspondido a um real afluxo de novos 
coleccionadores. Quanto a si, que mais poderia fazer-se, neste aspecto da questão, e qual a sua 
crítica, quanto ao que se tem feito? 
E.G. – Exponho desde 1954. Sinceramente, nunca estive à espera da visita dos 
coleccionadores. Não vejo nunca num visitante um comprador possível; interessa-me 
sempre muito as suas reacções pessoais perante a minha pintura. Alguma coisa se tem 
feito, pois é muito largo e mais jovem o público actual das exposições. Esta nova geração 
não tem possibilidades para ajudar monetariamente os artistas, mas talvez sejam os 
participantes que esperamos na nossa exigência ética. É melhor isto sem mercado, do 
que o mercado sem isto. 
M.C. – Que está a trabalhar neste momento? Que projecta fazer a seguir? 
E.G. – Continuo a dedicar-me ao automatismo abstracto. Através das técnicas das des-
colagens e da des-pintura, já não me interessa a polémica da pintura e da anti-pintura: 
estou interessado na não-pintura. 

 
 

1970 
 
 
 CESARINY, Mário – “Carta / Prefácio” dirigida a Eurico Gonçalves (in catálogo da 
exposição retrospectiva “Eurico, 1950-1970”. Lisboa: galeria de São Mamede, 1970  

 
 
Meu Caro Eurico Gonçalves: Gostaria que estas linhas, que em primeiro lugar te são 
dirigidas, pudessem funcionar como apresentação da tua exposição na Galeria S. 
Mamede – não seria a primeira vez que publicavas uma carta no catálogo de uma mostra 
tua – e constituíssem uma explicação e uma reparação, ainda que muito sumárias, do 
silêncio em que, das duas ou três vezes em que foi necessário falar de surrealismo e de 
surrealistas aqui, tive a tua pintura e a sua exigência moral. Mas permitirás que, para 
começar, desfaça uma vez mais e último o cadáver esquisito de quantos queriam ver em 
mim o director ou a nurse do surrealismo em português. 
Pode pôr-se em palavras mais bonitas: farol, barca-piloto, lâmpada no relógio. Parece 
que era esse o voto de alguns que nunca chegarão a saber (nunca quiseram sabê-lo) o 
que comi de treva muito escura, o que, a propósito de barcas, vi ir a pique, ou o que, a 
propósito de horas iluminadas, me falta em dias e em relógios de pulso. Depois de 
escassos meses de registo ortodoxo, coincidentes com a formação e o princípio de 
desagregação do «Grupo Surrealista de Lisboa» fui para o grande descanso de não ter 
que assinar pela colectividade ou escrutar o horizonte com vistas ao abate de árvores 
para os grupos. O que foi encontrado foi-o por acaso, na estrada, onde por acaso 
também estávamos. Assim, alguma gente que era não passou, outra, que passava, não 
era, outra, ainda, seria, mas poucochinho, um, enfim, era demais para ser somente nós 
todos: o António Maria Lisboa, que tu nunca deixaste de exaltar furando o silêncio que 
ainda hoje impera sobre a sua obra, citando-o em entrevistas, em catálogos, e até em 
títulos de quadros teus. 
Somando resumido: qual era, em 1954, ano do teu aparecimento, com o Dante Júlio, na 
Galeria de Marco, a situação do surrealismo ou de surrealistas aqui? No que à pintura se 
refere, não temo afirmar que era o pior do mundo. O brado inicial lançado por mim, pelo 
Alexandre O’ Neill, pelo Moniz Pereira e pelo Domingues dera, nos pintores do «Grupo 
surrealista de Lisboa», numa pintura completamente retrógrada, toda ela muito mais um 
mudar de oficina do que invenção de um instrumento novo. A exposição em Janeiro de 
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49, desse «Grupo surrealista de Lisboa» pertence realmente à erupção perene de um 
surrealismo de má ocasião ante o qual faltam forças e talvez razões para que se retire o 
made in surrealismus mas sobejam motivos para que se anote o estado de vácuo 
insolvente em que rebola toda a academia. Eram de certo escassos os meios de 
contacto, eram sem dúvida difíceis, em 47 e 48, em Lisboa, os itinerários pessoais em 
sincronia com as pontas de vanguarda, surrealista ou outra, que ao tempo se gerava. 
Não havia como hoje um serviço de críticos a telegrafar nem uma Fundação que, embora 
não possa obrigar a exceder, sempre leva a pessoa a viajar. Mas isto não é mais do que 
deslocar a questão para o campo da facilidade. Desde 45 que eram pintura surrealista no 
mundo a obra de Arshile Gorki, de Victor Brauner, de Wifredo Lam, ao mesmo tempo que 
se procedia (Breton procedia) a uma tomada de ponto que abria de par em par, se é que 
alguma vez estiveram fechadas, as fronteiras da obra surrealista até um Rauschenberg, a 
um Dine e à Pop arte (da Op não falemos porque já estava toda em Man Ray e em 
Duchamp). A partir do exílio norte-americano de Breton foi actividade incessante do 
criador do movimento surrealista a promoção do surrealismo abstracto, da arte bruta, do 
informalismo, da pintura létrica, gestual, Zen, concreta, neo-figurativa, neo-dada. E de 
tudo isto, que era a época, e a vanguarda dela, há um grande sinal menos na obra dos 
pintores do Grupo Surrealista. Porquê? Pergunta-lhes a eles, devem saber, ou pede ao 
teu irmão, que é crítico destas coisas. Eu, à época, a única coisa que soube foi afastar-
me dali, no que encontrei excelente solidão e excelente companhia. E queres ouvir o que 
logo aconteceu? Queres ouvir a melhor? A crítica encartada logo se encarregou de 
proclamar tal pintura como o único surto bravo e excelente do surrealismo aqui. Depois 
dele, nunca mais outorgou surrealismo a ninguém, fechara a escola por ordem da 
direcção. 
Tal era, meu caro Eurico Gonçalves, a situação, quando, em 54, quiseste que 
apresentasse a tua primeira mostra. Diante da sinceridade da posição que assumias, o 
meu prefácio era mais do que reticente, era de uma prudência de ave de pouco agoiro. 
«Ama Como a estrada começa», dizia-te, e, nisso, a minha quase recusa em corroborar, 
quase um pedido a que não corroborasses tu. Pois, ó angústia e miséria, a pintura que 
expunhas não se me afigurava assim tão longe ou tão fora dos cânones que já haviam 
vitimado os pintores do G.S. de Lisboa. Mais livre e inexperiente, com certeza, mas não 
eras também mais isso em idade? Poderias salvar-te do mostrengo? Sim? Não? Quem o 
diria? Talvez Paracelso: «não são os olhos que fazem o homem ver mas sim o homem 
que faz com que os olhos vejam», pus também no catálogo, por ti, por mim, por eles. 
Depois, perdi-te o rasto. Não antes, é verdade, depois de ter conhecido os admiráveis 
poemas que escreveste e ilustraste em quatro cadernos memoráveis que em qualquer 
país menos agrícola teriam visto a publicação. 
Reencontrados, definira-se a liberdade da tua pintura, a autenticidade da sua e tua 
posição. Li com espanto espantoso que em pleno Agosto de 1968 te afirmavas 
surrealista. Perguntara-se: «Que influência do surrealismo reconhece na sua obra e no 
seu modo de agir?» Resposta: «Sou surrealista». Afirmativa realmente única em toda a 
panorâmica nacional. A bem dizer, um monstro, numa época em que todo o parentesco 
com o surrealismo (e pululam) é cuidadosamente envidraçado pelos próprios e 
desinfectado pela crítica. Hoje (1970) a tua pintura afirma de forma entre nós talvez 
única, a única fidelidade que Breton pedia aos que diziam seu o surreal: um 
vanguardismo realmente expresso, realmente capaz de absorver e de, se necessário, 
DESTITUIR toda a vanguarda anterior. Entendo aqui por vanguarda a criação poética tão 
profundamente gerada na necessidade de transmitir o homem de uma época, que reúne 
e ultrapassa todas as épocas. Não é negar a épocas, o passado, não seria possível 
desfazermo-nos delas, é como arremessá-las para o futuro. Gesto que a tua retrospectiva 
singularmente significa – seta atirada para além do horizonte. Somente, e para 
honrarmos juntos, aqui e agora, o poeta que não cansaste de querer a sós, peço-te 
licença para fechar estas linhas iluminando-as com a citação que dele já fizeste num 
catálogo:  
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«A Seta já contém o alvo mas só percorre a seta aquele que lhe conhece o alvo. Assim é 
de olhos fechados que o grande atirador alveja». (Teu Mário Cesariny) 
 
 
 
BRONZE, Francisco – “Carta de Lisboa”. Lisboa: Revista “Colóquio Artes”, nº 61 / 
Dezembro, 1970 

 
 

…Entendo (…) por vanguarda a criação poética tão profundamente gerada na 
necessidade de transmitir o homem de uma época, que reúne e ultrapassa todas as 
épocas. Não é negar as épocas, o passado, não seria possível desfazermo-nos delas, é 
como arremessá-las para o futuro” – são palavras de Mário Cesariny no catálogo da 
exposição retrospectiva de Eurico, pinturas e desenhos de 1950 a 1970, na galeria S. 
Mamede. 
A arte de Eurico Gonçalves não nega, com efeito, o passado. Mas de que modo o 
pretende arremessar para o futuro? 
Os seus primeiros quadros são duma fantasia ingénua, têm a candura e a simplicidade 
da arte popular. Mas a proposta surrealista deixou aí as suas marcas. As influências 
líricas de um Victor Brauner e de um Klee podem assinalar-se com toda a facilidade, 
assim como depois, em anos posteriores, se verificará no latejar mais acentuado das 
tensões um dinamismo que passa por Kandinsky e, ocasionalmente, por Masson, num 
ponto em que as tensões dinâmicas tendem a exprimir-se já através de uma caligrafia. 
Dessa escrita (patente nos desenhos de 1959) até à pintura gestualista que se lhe segue, 
o processo evolutivo é coerente. E as relações que possam estabelecer-se entre o 
espírito dessa pintura e o pensamento Zen prolongam no tempo a atenção maravilhada 
que muitos dos cultores do Surrealismo dedicaram às filosofias orientais.  
Pela simplicidade dos meios de que faz uso e ainda pelo seu despojamento formal, o 
gestualismo de Eurico não deixa de concretizar, por outro lado, a intencionalidade lírica 
dos seus primeiros trabalhos: as descolagens e despinturas da sua última fase acentuam 
a ascese de um pensamento que procura no vazio ou na negação das formas a sua 
inteira disponibilidade. Também neste caso uma crítica seria possível a partir das ideias 
subjacentes à realização plástica, uma crítica que atendesse ao modo como elas se 
inscrevem no Real, ao modo como o reflectem, o entendem e sobre ele procuram agir. 
Parece a muita gente que um projecto destes se situa além das funções da crítica de 
arte. Mas as intenções da crítica de arte serão, em última instância, as que os críticos 
quiserem. Tal como a arte será sempre, no mero plano da intencionalidade, o que os 
artistas quiserem que ela seja. Não existem fatalismos ao nível da actividade consciente 
e toda a repressão cultural é-o sempre ao serviço de uma ideologia, tenha ela a cor que 
tiver… 
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1973 
 
TAVARES, Vítor Sousa – “Eurico, Poeta-Pintor” (publicação de desenhos e poemas/ 

“cadernos de juventude” / Eurico Gonçalves, 1950-51 e excertos de duas cartas 
do pintor dirigidas a Vítor Silva Tavares). Lisboa: quinzenário cultural “& ETC” 
(15-04), 1973, pp. 10-11 (1) 
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TAVARES, Vítor Sousa – “Eurico, Poeta-Pintor” (publicação de desenhos e poemas/ 
“cadernos de juventude” / Eurico Gonçalves, 1950-51 e excertos de duas cartas 
do pintor dirigidas a Vítor Silva Tavares). Lisboa: quinzenário cultural “& ETC” 
(15-04), 1973, pp. 10-11 (2) 
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TAVARES, Vítor Sousa – “Eurico, Poeta-Pintor” (publicação de desenhos e poemas/ 

“cadernos de juventude” / Eurico Gonçalves, 1950-51 e excertos de duas cartas 
do pintor dirigidas a Vítor Silva Tavares). Lisboa: quinzenário cultural “& ETC” 
(15-04), 1973, pp. 10-11 (3) 
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1975 
 

CASTRO, Ernesto de Melo e – “Poemas de Eurico Gonçalves / 1950-51”. Lisboa: 
Diário de Notícias / Suplemento “Artes e Letras” (6-11-75) / Antologia Experiência de 
Liberdade. Antologia do suplemento literário do Diário de Notícias (Maio a Nov., 
1975). Lisboa: Diabril, 1976 
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1977 
 
 
FREITAS, Lima de – “Mário Cesariny”. Lisboa: Secretaria de Estado da Cultura, 1977  

 
FREITAS, Lima de – Texto / folheto: referência à pintura de Eurico Gonçalves a propósito 

da pintura de Mário Cesariny. Lisboa: Secretaria de Estado da Cultura, 1977, (In 
catálogo Mário Cesariny. Exposição retrospectiva comissariada por João Pinharanda 
e Perfecto Cuadrado. Lisboa: Museu da Cidade (02-Dez. 04 / 13 Fev., 05) / 
Famalicão: Centro de Estudos do Surrealismo, Fundação Cupertino de Miranda 
(Março / Abril, 05) Edição Assírio & Alvim / EDP, p. 266 

 

 

…Como pintor, enfim, Cesariny pertence predominantemente à corrente não figurativa do 
Surrealismo. A pintura surrealista manifestou, ao longo dos anos, um desdobramento no 
qual, por comodidade, poderemos destrinçar, em primeiro lugar, uma tendência 
«figurativa» para um «realismo onírico»; essa corrente parte das «figuras» e sua 
representação por vezes meticulosa (ou até fotográfica), afim de transgredir a 
objectividade do seu próprio jogo, mediante perturbações e interferências «absurdas» e 
ilógicas oriundas do sonho ou pela loucura destilada homeopaticamente ou, ainda, por 
aquilo que equivale, no âmbito da imagem, ao jogo de palavras de inspiração cabalística; 
a outra tendência é uma tendência «não figurativa», de cunho amiúde informalista, de 
abstraccionismo gestual, a qual, além do próprio gesto disferido na suposta abstenção do 
intelecto, usa os acasos da tinta, as trepidações involuntárias ou a irrupção impetuosa 
das matérias, fora de quaisquer esquemas ou planos da vontade estruturante. Cesariny 
integra-se, sobretudo, nesta última tendência, de que foi um dos primeiros representantes 
e que encontrou em Portugal outros cultores mais ou menos característicos, ligados ao 
Surrealismo, como Fernando de Azevedo, Vespeira ou Eurico Gonçalves.  
Na realidade, a inclinação não figurativa ou informalista desses pintores não exclui, em 
muitos casos, a referência à «figura», entretanto, em vez de transgredida nos 
fundamentos lógicos da sua visibilidade ela é, por tais artistas, atacada na sua 
integridade morfológica pela agressividade do gesto, pelo furor de uma negação … 
 
 
 
1978 
 
 
FERNANDES, Maria João – “Dois quadros de Eurico: Flores de Domingo e Mercado 
Persa” Lisboa: Jornal Internacional / Extra / Cultura (19-01-78) / “O Surrealismo 
Solar de Eurico Gonçalves”. Lisboa: Revista “Colóquio Artes” nº 39 (Dezembro), 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1978 

 
 

O movimento é a principal característica do quadro “O Mercado Persa” (1951) de Eurico 
Gonçalves. Surgem-nos aí duas figuras humanas sumariamente representadas a habitar 
a tela. As três cores primárias, amarelo, azul e vermelho, funcionam ao fundo como 
cenário de um acto em movimento. O movimento alarga-se desde o vermelho alaranjado, 
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semeado como uma flor exótica de pintas negras de tamanho variável, que parecem 
agitar-se em todos os sentidos. Sobe, transmite-se ao amarelo, vaga de calor que separa 
o vermelho do azul, espaço-miragem refrescante com o movimento ondeante das águas. 
O movimento anima ainda os gestos das personagens, a postura dos animais de cores 
insólitas, e todos os ornamentos que, juntamente com a vivacidade das cores, dão ao 
quadro uma nota festiva. 
Criar um espaço de fantasia não chega ao artista: precisa de lhe conferir o movimento da 
vida autêntica. Neste quadro idílico, onde duas figuras gozam na sua nudez original uma 
alegria festiva, hesitamos apesar de tudo na intensidade e duração a atribuir-lhe. Se a 
figura feminina percorre sentada e de perfil o caminho que atravessa a tela, com o 
guarda-sol que anima e protege, a figura masculina, num ponto mais avançado, já revela 
um dramatismo muito especial. Não olha em frente.  
Como na certeza de se dirigir para um ponto seguro que a esperasse no espaço e no seu 
tempo, o olhar de mulher vai no sentido das linhas que definem o movimento horizontal 
no quadro. O olhar da figura masculina sai da tela, do espaço que lhe foi destinado, e 
olha para fora com os olhos redondos, a boca sorridente, os braços abertos no espanto 
de uma visão inesperada. Está num espaço mais vazio em que os ornamentos festivos 
rareiam. O amarelo envolve-o, como que acentua a aura de perplexidade que o rodeia. 
Apanhado no ponto exacto que separa a mobilidade do estatismo, a figura masculina 
revela a atracção de um outro eixo que se situa na perpendicular da direcção que anima 
as outras figuras. Já se distancia, está prestes a largar o fino cordão que o une a elas. 
Parece que vai continuar sozinho a viagem, não já rumo ao sonho que o rodeia e se lhe 
oferece, mas em direcção a uma realidade que descortinou pela sua curiosidade, e que o 
fascina. 
Em «As Flores de Domingo» (1952), surgem-nos também duas figuras humanas, num 
espaço colorido de cores suaves, o azul do fundo harmonizando-se com o verde. Neste 
espaço, figuras de animais pairando movimentam-se (bonecos de criança? Máscaras?), 
com um evidente sentido lúdico, marcado ainda pelas bolas de cores vivas. 
Mas, contrastando com a aparente brincadeira possível num quarto de crianças, árvores 
nuas, diminuindo de tamanho até à ondulante linha do horizonte, dão a toda a 
composição uma nota de aridez, de secura, de solidão acentuada pela figura do velho de 
olhos brancos, como que já cego, quase a desaparecer no canto esquerdo do quadro. A 
encimar-lhe a cabeça um círculo laranja, sinal que se repete de quadro para quadro na 
pintura de Eurico Gonçalves, que dele diz: “Como sinal do cosmos (o Sol, a Lua), ou 
como sinal da vida da infância (a bola), em qualquer caso, separadamente, trata-se para 
mim de representações duma visão unificada do universo e da vida” 
O círculo alaranjado lança a figura do velho na área das vivências do próprio artista. 
Colocado sobre a sua cabeça, representará a sabedoria finalmente conseguida. A velhice 
é disfarçada pelas flores e folhas espalhadas sobre a sua figura, harmonizando-se mais 
com a companheira, mulher-criança delgada e de olhar ausente, em evidência no 
primeiro plano.  
Tudo isto se passa à varanda, não de uma casa, mas de uma paisagem que por isso se 
situa mais facilmente na área da fantasia, daquilo que parece existir realmente quando 
não existe senão o nosso espírito. 
Neste espaço fantástico misturam-se as vivências do artista-criança, do artista-jovem 
sonhando a sua mulher-menina, do artista que na maturidade deseja a sabedoria da 
velhice. O tempo interiorizado torna-se reversível, perde as suas barreiras. A velhice é 
poetizada pelas flores. Só as árvores despidas introduzem a marca da solidão, da secura 
que habitualmente conota. 
Mas a solidão não atinge o velho; à varanda do seu mundo, ele está ligado a um sonho 
antigo: a mulher-criança, com toda a sua frescura, faz parte dele próprio. Sobre ela, a flor 
vermelha é alegria da vida, que pode brotar em qualquer momento. 
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A criança, o jovem, vivem ainda no velho, o tempo vê anulado o seu processo infalível de 
destruição. A experiência infantil junta-se à experiência do adulto, e prevalece sobre ela. 
Coloca-lhe o selo da eterna frescura. 
O velho encontrou com a inocência a vida, e essa é também a sua sabedoria.  
 
 

 
CASTRO, E. Melo e – Prefácio (in catálogo da exposição “Desdobragens”). Lisboa: 
galeria Quadrum, 1978 

 

Desdobrar é um acto de abertura e de revelação. Abre-se um espaço, revela-se o que 
nesse espaço pode acontecer (…) A pintura de Eurico, vinda de uma «sábia 
ingenuidade» e de uma «prolongada adolescência», atinge a sabedoria dos processos e 
o estado adulto das construções que se reconhecem como tal. 
É certo que, desde o início em 1950, Eurico é um “surrealista” que na dialética entre o 
saber e o “não saber” (que o confunde) procura entender o fluxo onírico que lhe dita os 
quadros. É certo que, mais tarde, é o automatismo dos actos únicos da escrita que o leva 
ao encontro do zen. Mas, em todas as fases, Eurico aceita a revelação inicial do gesto, 
quer como sinal de uma actividade onírica, quer como marca apenas de si própria. 
Aceita, mas interroga e interroga-se, seduzido pelo fascínio do fazer acontecer e do saber 
como é que acontece. 
E aí a pintura de Eurico se transforma verdadeiramente em escrita. Escrita que apela 
irresistivelmente para as leituras abertas e plurais de que formos capazes, nós, leitores. 
As desdobragens de Eurico nascidas de um gesto artesanal de desdobrar (produto de 
uma oficina de operador plástico) são logo, desde a concepção, um acto de re-invenção 
das leis da escrita: abrindo, revelando, propondo. Horizontais, as paralelas conduzem o 
percurso dos olhos na leitura dos caracteres múltiplos e instantâneos: pegadas? graffitis? 
inscrições? Assinaturas? Mensagens? – o que estará escrito entre essas linhas? – e o 
que serão essas linhas: simples pautas? caminhos paralelos? reverberações de um traço 
inicial sempre re-iniciado? horizontes múltiplos? – elas próprias também escritas (?) 
A análise grafológica das escritas de Eurico, que aqui nestas desdobragens têm, pelo 
menos, três diferentes modulações (os traços horizontais, a escrita caligráfica e as 
marcas) certamente seria interessante na revelação de sub-textos que inevitavelmente 
haverá. Mas, para já, bastam-nos as leituras imediatas que Eurico desdobra nesta 
exposição para nosso prazer. 
E é muito! Já que, como diz Eurico, “a pintura, essa, sabe mais de mim do que eu dela”. 
 

 
1980 
 
 
CHICÓ, Sílvia –“Eurico Gonçalves e a exploração surrealista do acaso”. Lisboa: 
Diário de Notícias: 3º Caderno / Cultura: (15-5), 1980 / prefácio, catálogo da 
exposição “Desescrita / Desdobragem / Desenvolvimento”). Lisboa: galeria Tempo / 
Porto: Grupo Alvarez (Junho), 1980 

 
Poeta, pintor e crítico, faz Eurico a análise da sua obra em termos de um comportamento 
surrealista. O artista surge como tal no momento do aparecimento do Surrealismo em 
Portugal. No momento adolescente da sua descoberta, faz-se a formação do artista que 
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afirma, ainda hoje, ser surrealista. Interessa observar o processo de aparecimento da 
figuração que é, segundo Eurico, “arrastada por uma expressão directa”. Assim, a 
passagem de uma forma figurativa a outra abstracta pode entender-se mais claramente. 
O percurso que Eurico Gonçalves escolheu – percurso de vida – não foi nunca um 
percurso fácil. Eurico soube, por razões de coerência moral, manter-se numa 
marginalidade não espectacular, sendo um sobrevivente do optimismo numa geração 
obviamente sacrificada pela mesquinhez da política cultural salazarista que procurou 
isolar Portugal do resto do mundo. 
O contacto com as crianças, escolhido desde cedo, marca uma aposta na visão nova do 
mundo que Eurico, na primeira fase da sua obra, trata com particular relevo. O olhar 
infantil, a sabedoria da recuperação da ingenuidade, na primeira fase inovadoramente 
neo-figurativa, ligam-se, afinal, a uma outra atitude do artista, atitude da sua maturidade 
que se volta para a prática filosófica do Zen-Budismo. Assim, no fazer, se cultiva também 
todo um mundo interior através de um estado psíquico de disponibilidade. 
Da linguagem simbólica e alegórica da primeira fase neofigurativa passa Eurico a um 
discurso em que o sinal gráfico precede o seu significado, aparentando-se, no modo de 
formar, com o sinal da escrita oriental. Digamos que existe uma inversão no processo: na 
fase neofigurativa, existe uma mensagem contida na inversão de figuras sempre situadas 
em atmosferas em que a memória onírica e o conhecimento das teorias da psicanálise 
freudiana têm importância. Dessa fase, e com a visão da obra de Paul Klee, o grande 
sonhador da pintura e do desenho e também precursor da nova-figuração, passa o artista 
a interessar-se pela expressão do sinal gráfico, mergulhando fundo na problemática do 
gesto e da escrita. 
A escrita oriental, a sua contribuição para o Expressionismo Abstracto, traz à pintura 
ocidental o reencontro da proposta surrealista do automatismo psíquico. No fazer 
desconceitualizado, a forma surge; e a rapidez de execução, sem qualquer retoque, 
regista o real funcionamento do pensamento. 
Assim, o pensamento puramente visual faz-se sem conceitos, os significantes 
precedendo os significados. E o problema do significado é secundário, último, menor, 
após a descoberta da arte abstracta. A arte significa-se no acto criador 
desconceitualizado e assim se atinge uma zona do pensamento há muito escondida 
pelos tradicionais processos de comunicação. Essa enorme conquista do século XX 
constitui algo de inesgotável para o acto artístico que poderá parecer repetitivo. Mas tem 
de correr o risco de parecer repetitivo. É a prática que permite uma melhor comunicação 
com os outros e com o próprio criador.  
Dessa prática ritual, algo mística, resulta a fase mais recente da obra de Eurico, a fase da 
conjugação do disco com o sinal gestual, e a fase das descolagens e das desdobragens. 
Nestes dois processos, a exploração do acaso surrealista é determinante: a partir de uma 
impressão produzida pela colocação ou estampilhagem de um círculo ou do resultado 
plástico da Desdobragem nas telas parcialmente pintadas ou, ainda, do aparecimento da 
imagem gerada pelo acaso, o artista reage, no momento, automaticamente, com a sua 
escrita gestual que não retoca, que deixa acontecer, acontecendo-se a si mesmo no acto. 
Eurico:  
«Não queria que deixasse de reparar que a minha pintura exprime-me melhor do que eu 
próprio e que, por assim dizer, sabe mais de mim do que eu dela. 
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1983 
 
 
SEIXAS, Cruzeiro – Prefácio “Obrigado, Eurico, porque a tua pintura não fala de 
cátedra” (in catálogo da exposição “Desenhos, guaches e poemas inéditos dos anos 
50”). Estoril: galeria Junta de Turismo da Costa do Sol, 1983 

 
 
“Obrigado, Eurico, porque a tua pintura não fala de cátedra” 
 
 
Ora aqui estou eu assustadíssimo, com uma esferográfica na mão, diante de uma folha 
de brancura imaculada. Escrever é-me ainda mais difícil do que desenhar ou pintar e, 
desta vez, pior, pois se trata de escrever algo não só sobre um pintor, mas também sobre 
um amigo. Como hei-de eu escrever se assim que termino um simples período, me 
apetece imediatamente desdizer o que disse, aprofundar, pôr novas hipóteses? Creio que 
não há nada que se deixe explicar completamente: e a mim me interessa justamente o 
momento em que a explicação, como qualquer mosca, choca, de encontro à translucidez 
da vidraça. 
Como hei-de esquecer esse quadro de Munch em que vemos uma mulher morta sobre o 
leito e, perto, uma criança aterrorizada que tapa os ouvidos? 
Uma pequena porta secreta, no entanto, me facilita a missão, a descoberta de que a obra 
de Eurico é poesia, quando não pela forma, pela essência. No primeiro Eurico ou no 
segundo, pois a sua obra se divide em formas aparentemente diferenciadas, a razão não 
está felizmente a exigir de nós, a cobrir-nos de argumentos lógicos, a violentar-nos. A 
razão parece-me aqui ausente. Uma certa forma de alegria opõe-se, ou tem presença, 
contra a razão, contra «as conquistas da ciência». Obrigado, Eurico, porque a tua pintura 
não fala de cátedra. 
Esta viagem – e é por certo de uma longa viagem que se trata – é vital para o pintor. Para 
mim, (para o público se o há), este itinerário poderá parecer desconcertante, mas parece-
me que isso o torna ainda mais legítimo. O mistério é a mais apaixonante das estradas 
possíveis, e, se passa por Kandinsky ou Klee, passa também por Chirico ou pelo Zen. 
O belo, (convulsivo, à falta de melhor expressão), é para mim hoje e cada vez mais 
desejável, muito mais do que as teorias sociais que umas às outras se opõem, as 
religiões com as suas práticas grosseiras, ou mesmo as filosofias que se arrastam, 
coxeando, de extremo a extremo do mundo. Criar beleza parece-me coisa das mais 
subversivas. Certas classificações, que são prementes para muitos, cada vez me 
parecem a mim de somenos importância, ou importantes em situação completamente 
oposta àquela que lhes dão aqueles que a elas se agarram com unhas e dentes. Quero 
dizer: não arrumam nada, são espelho de mais uma forma de loucura… Cito o Jorge de 
Oliveira que considera que a sua dele pintura não é abstracta, a Paula Rego que não se 
considera surrealista, o Eurico que, perfazendo a sua caligrafia Zen, (do Zen sei pouco ou 
nada, mas é muitíssimo o que pressinto), se considera ainda hoje surrealista, Breton, que 
considerou surrealistas Riopelle, Degottex, De Kooning, Rothko, o movimento «Cobra». 
Wols, etc., ou, hoje e aqui, exposições de grande projecção e responsabilidade nacional, 
organizadas a partir da antinomia política SNI – SNBA nos anos 40… 
Gestos mais lamentáveis ou gestos menos lamentáveis, é tudo o que temos. Mas nós 
estamos fartos, exaustos, de séculos de solidão, e é por isso, e porque houve a Trágico-
Marítima, Alcácer-Quibir e o terramoto de 1755, que escrevo estas linhas, por mais que 
sofra com a desarmonia das palavras, que cada vez mais e mais me aflige. É do Eurico 
que falo e assim da «arte do desenho», que me parece justamente coisa para que somos 
especialmente dotados, de tal maneira que não podemos ignorar excelentes 
desenhadores, como foram, por exemplo, Mário Henrique Leiria, ou Pedro Oom. Dos 
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desenhos de Eurico, vamos ter por certo, uma visão mais aproximada depois desta 
exposição, e destes desenhos se poderia partir para a bela aventura que seria a edição 
de livros, com reproduções e ensaios, que tanta falta fazem a todos nós, particularmente 
aos que começam a viver. Destes desenhos, direi que me aparecem como um sistema 
solar, perfeito no movimento sobre si mesmos. A imaginação formal gera em nós um 
turbilhão de ideias. Mas há que assinar ainda a presença ali de um bestiário de rara 
elegância: e quando há olhos, eles olham para além de nós, como os da esfinge. Alguns 
destes desenhos dariam belíssimos murais; atenção, pois é com esforço que eles se 
conformam às medidas do papel que os suporta! 
A «arte» tem quase sempre o poder de aterrorizar. Isto desde que o homem inventou, ou 
se apercebeu, da existência do mistério. Mas, por alquimia do Eurico, é como a forma de 
uma árvore que se expande naturalmente diante de nós, é a alegria e a ironia, e também 
a crueldade da natureza. Digo que o Eurico é como uma árvore de longas e sólidas 
raízes.  
Outra componente importante desta extensa obra é a liberdade da linguagem, que 
caminha lado a lado com a tradição, tornando-a viva; a tradição da «arte popular», ou 
melhor, do sentimento popular. Sempre me pareceu este um caminho para a 
universalidade, e veja-se como o usou Souza-Cardoso, certamente o único pintor 
português realmente universal, e sem usar certos truques, actualmente tanto em moda… 
O segundo Eurico parece ter tido a coragem de sacrificar esse bem supremo, que é a 
imaginação, trocando-a embora por outro valor seguro, o automatismo. O espaço vazio 
que cria agora, com as suas caligrafias, é naturalmente o infinito que temos, a «courbe 
unique» que Breton celebrou. 
É certo que, a cada momento, podemos ver hoje a senhora que passeia pela trela o seu 
piano, ou o guarda-vestidos que vem até nós quando chamamos a máquina de escrever, 
ou o automóvel como «mosca dos pântanos». A publicidade, por odiosa que seja, vem 
abrir de par em par as portas à anarquia, quando, por exemplo, chama «Lusíadas» a uma 
lata de sardinhas que possuo. Alguém poderá hoje dizer sem hesitar que o guarda-
vestidos é apenas o guarda-vestidos? A linguagem profunda da poesia já não é a 
imagem como julgam tantos tontos, mas sim a descoberta da totalidade do real. Estamos 
na verdade ainda a muitos milhões de anos-luz do surreal. 
Mas uma coisa há que agradeço ainda a este pintor: que a sua pintura jamais nos tenha 
«emerdé» com conceitos dirigistas, para uso de uma qualquer (hipotética) maioria. 
Naturalmente que tudo o que o homem faz é político, e mais o é conforme o seu grau de 
consciência. Por isso a totalidade do que Eurico nos deu a ver durante a sua vida, 
separado embora por um degrau (incómodo?) é como queria mais radicalmente Whistler 
«poético» e «subjectivo». 
Escrevi há tempos que nada ainda nos pode garantir que a aranha ao tecer a sua teia, ou 
a lebre ao escavar a sua toca, não cumpram a perfeita fusão do funcional, do decorativo, 
do personalizado, e do transcendental ao olhar uma haste de trigo temos que convir que 
ela chamou a si essas (e outras) responsabilidades. Mas que espécie de consciência é a 
sua? Disso, homens experimentados, civilizados ou sábios, que descobrimos e 
manipulamos as mais sofisticadas máquinas, senhores da psicanálise e da energia 
nuclear, e já a mais de meio século XX, muito pouco sabemos. E essa ignorância parece-
me de tal forma escandalosa que me atrevo a perguntar se não teríamos descoberto até 
agora apenas o que é fácil…a máquina. 
A coluna vertebral necessária foi-a o Eurico buscar ao surrealismo, que tantos negam, 
ignoram ainda, ou fingem ignorar. O que leio nesta obra é um raro momento de 
meditação e de alegria. Talvez o momento em que se pára para descansar, de uma longa 
caminhada. Por mim, que estou nesse momento de revisão, voltado para os 
ensinamentos do passado, não esquecendo o futuro que cada vez parece mais distante e 
comprometido, com espanto e desgosto, olho esses cérebros infantis ou primários, 
sempre a sonharem com uma qualquer espécie de felicidade no amanhã. Nos meus 
«desaforismos» digo que, esperança, é sinónimo de doce de peras. 
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Neste momento de meditação penduro eu, nas paredes da memória, a obra do Eurico. E 
fica bem aí. Hoje já nada pode ser visto como o era há 30 anos; por exemplo, à exaltação 
perturbadora de uma qualquer paisagem ou monumento, há que somar coisas como os 
desenhos angulosos do Eurico ou as suas cartas caligráficas e herméticas que, 
curiosamente por vezes, têm o tom rosa dos «pôr de sol que fazem desmaios», como 
dizia António Nobre. 
Na consecução deste parto laborioso do dia de amanhã, de que todos sofremos as dores, 
continuo a desejar um plano elaborado de exposições retrospectivas dos que ergueram a 
voz ímpar, o gesto ímpar, o pensamento ímpar, neste país. O Eurico, é por certo um 
desses. E evidente me parece, que merecia outro apresentador, que não este que sou... 
«O valor de um personagem está na razão do seu valor poético. Os Santos valem mais 
do que os políticos, muito mais! Porquê»? Porque são poéticos». E também e ainda, 
transcrevendo Teixeira de Pascoaes: «a ideia de água antecede todas as fontes2. 
 

 
 

 CHICÓ, Sílvia – Prefácio (in catálogo da exposição “Desenhos, Guaches e Poemas 
Inéditos Dos Anos 50”). Estoril: galeria Junta de Turismo da Costa do Sol, 1983 

 
 

Alguém que é hoje seguramente um dos valores da pintura gestual portuguesa, alguém 
que se encontra em plena maturidade e que optou por uma arte em que o gesto se 
associa à cor, numa pintura que cada vez mais se afirma pela serenidade que lhe é 
intrínseca, expõe agora algo do maior interesse para a explicação do seu percurso; 
desenhos, guaches, e poemas inéditos dos anos 50. 
Eurico Gonçalves abandonou em 1950 a Escola de Belas-artes onde o academismo se 
lhe tornava insuportável. Um temperamento como o de Eurico, que já então se 
interessava pelo Surrealismo, não se conciliava com a cópia passiva de naturezas 
mortas, com o fazer de arte que nada tinha a ver com uma aventura poética. Como 
muitos dos seus companheiros de geração Eurico opta pelo autodidatismo, o que o leva a 
confrontar-se e a deixar-se deliberadamente influenciar pelos artistas que mais admira. 
Processo ideal de aprendizagem: directamente com as obras (ou reproduções delas), 
aprende-se o sentido de escrita de Klee, o movimento de Kandinsky, a cor de Miró, o 
gesto de Masson, o simultaneismo de Delaunay e o espaço onírico de Gorky. Tal como 
acontecera com Arshile Gorky, ironicamente chamado «Mestre aprendiz de Picasso» que 
nos diz que «de cópia em cópia se chega à imagem própria», existe nesta fase da obra 
de Eurico o gérmen do que será a sua opção futura: um interesse pelo signo que mais 
tarde o levará à escrita gestual. 
Na primeira fase de escrita poética é, ela própria, motora do desenho que, desde cedo, 
assume uma grande qualidade de independência, uma vocação de clareza e autonomia 
expressiva. O desenho não se desliga nunca da cor em toda a obra de Eurico, e com o 
desenho uma delimitação espacial que recusa ambiguidades, quase sempre se 
resolvendo numa clara adesão à bidimensionalidade do plano.  
Praticando o automatismo psíquico surrealista, tanto na escrita literária como na escrita 
pictórica, como se pode observar nos cadernos (ainda inéditos) e nestes desenhos e 
guaches dos anos 50, manifesta-se aí uma tendência evidente para a invenção de figuras 
puras que tendem a converter-se em signos. 

                                                 
2 Desenhos, Guaches e Poemas Inéditos dos anos 50, exposição na Galeria Junta de Turismo da 

Costa do Sol, 1983, Estoril, prefácios de Cruzeiro Seixas e de Sílvia Chicó 
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Tal como em Amadeo de Souza-Cardoso, Delaunay e em outros artistas que admira, a 
inspiração popular é um dado fundamental para a compreensão de arte desta fase de 
Eurico. Permitindo ao espectador uma leitura de com se constitui um processo poético 
que é simultaneamente de aprendizagem, esta exposição é, nesse sentido, 
extremamente rica e esclarecedora. 
Ao saber reagir à preocupação portuguesa de se procurar «à outrance» uma 
originalidade que recusa influências e castra uma possível evolução, dá-nos Eurico um 
exemplo de sageza, no seu tactear de linguagens em que nunca se observa 
constrangimento, antes se manifesta um caminhar em honestidade na alegria da 
descoberta. 
Eurico, teve por «companheiros» Miró, Masson, Gorky, Klee, Kandinsky, Delaunay e 
melhores não pudera ter escolhido.3  
 

1986 
 

LAURENDEAU, Claude – Os Livros Ilustrados dos Surrealistas Portugueses: 
António Pedro, Alexandre O´Neill, Mário Henrique Leiria e Eurico Gonçalves. 
Dissertação de mestrado à Universidade de Montréal, Canadá: 1986 

 
 (O texto refere-se aos cadernos de Eurico, dos anos 50, nesta altura ainda inéditos) 
 
 
…Espèce de journal intime d´ un jeune homme qui se met à nu en toute liberté et 
spontanéité, ces cahiers jouent un peut le rôle d´un sismographe enregistrant fidèlement 
émotions, sensations, rêves, fantasmes sexuels ou autres, qui s´extériorisent en jouant 
constamment, sans solution de continuité, sur le double registre du signe écrit et du signe 
purement graphique. Ces cahiers, il faudra bien se garder, toutefois, de les voir 
exclusivement comme des cahiers d´esquisses au sens traditionnel, car Eurico lui-même 
les considère comme des œuvres en soi, comme des entités complètes. 
 

 

GONÇALVES, Rui Mário – 100 Pintores Portugueses do Século XX. Lisboa: Edições 
Alfa, 1986 (pp. 162-165) 

 
…A poesia de Mário de Sá Carneiro e a dos surrealistas marcaram a juventude deste 
artista. Desde 1949 considera-se surrealista, realizando desenhos e textos em puro 
automatismo psíquico. As obras de Henri Rousseau e de Miró revelam-lhe as 
possibilidades e a necessidade do sentido do maravilhoso do povo das aldeias e das 
crianças. Ele próprio se torna especialista da expressão infantil, e a sua arte assume 
poeticamente a ingenuidade. 
Nos seus quadros figurativos do início dos anos 50, os fundos são lisos e os objectos 
surgem sem volume, procurando puxar todo o espectáculo para aquém da tela, sem 
perda de unidade compositiva. Com frequência representam pares amorosos. Num 

                                                 
3 Prefácio de Sílvia Chicó(e Cruzeiro Seixas), Exposição Desenhos, Guaches e Poemas Inéditos 
dos anos 50, Galeria Junta de Turismo da Costa do Sol, 1983, Estoril.  
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involuntário auto-retrato4, a figura da rapariga sonhada aparece cortada pelo bordo lateral 
da tela, como se não fosse ainda inteiramente representável, mas já muito próxima do 
espaço aquém da tela. No quadro Flores de Domingo, (1952), a frontalidade como regra 
compositiva e a orgânica figuração plasmática nos primeiros planos evidenciam esta 
vontade de directa comunicação lírica, conjugando, com singela ternura e discreto humor, 
recordações bucólicas, adolescentes descobertas do amor, transfigurados brinquedos 
populares, festivos símbolos de forma arquetípica – discos. Os discos são, aliás, uma das 
presenças mais constantes em toda a sua obra, tanto na fase figurativa como na 
abstracta (…) 
«O então quadro mais antigo, Os Pássaros, 1950, representa, em linhas ondulantes, 
duas silhuetas de pássaros em ascensão, uma delas colorida com cor de pele, e a outra 
com preto. Estas figuras dos pássaros não têm bicos ósseos nem garras. Parecem antes 
bicos de carne, bocas de peixe, e os pedúnculos são informes como a matéria viscosa e 
aderem à árvore da vida. Ao alto, no lugar do Sol ou da lua, aparece um disco, que pode 
também representar uma bola de brincar, decorada com sinais cromaticamente vivos. 
Todo o quadro é uma perfeita representação do voo onírico…» (…) 
Erosão, 1954, onde, mais uma vez, aparecem pássaros-peixes, ar-água, terra-enxofre e 
outros símbolos ambivalentes que caracterizam a adolescente ansiedade sexual5. 
O quadro, A Lua é um cristal de felicidade (1955), apresenta uma mulher junto às costas 
de um homem. Este tem a cabeça transformada numa esfera, porque está absorvido na 
contemplação da esfera lunar, numa praia. O mar tem a linha do horizonte arqueada, 
como se as águas fossem super atraídas para a Lua. Em contraste com a natureza 
sublime, uma insegura arquitectura, onde se evidenciam colunas mal assentes num 
terraço frágil. As colunas sustentam porém uma pesada abóbada invertida, 
convulsionada. 
Neste quadro, um espaço inquietante, à maneira de Giorgio de Chirico, é amenizado por 
um cromatismo afectivo, inspirado na obra de Yves Tanguy. 
O título foi procurado nos versos finais de um delicadíssimo poema de Georges Schéadé, 
traduzido à letra, porque «cristal de felicidade» mantém maia a magia das matérias do 
que bola de cristal, apesar de esta lembrar a interrogação da boa-sorte: “ (…) la alune est 
un cristal de bonheur / Et l’enfant se souvient d’ un grand désordre clair”. 
A partir de 1957, Eurico passa a confrontar sistematicamente figura e signo, sentido de 
escrita e campo cromático. O seu automatismo condu-lo a um gestualismo rápido, 
improvisador de signos puros, nunca retocados. Estes signos são realizados como um 
ritual. A intenção de encontrar as condições “existenciais” da harmonia e da plenitude tem 
levado Eurico a manter no abstraccionismo a proposta de um Surrealismo Solar, alegre, 
marcado pelo culto do maravilhoso e da inocência original, pesquisando relações entre o 
comportamento vitalista dádá e a sageza do budismo Zen. Isto levou-o a procurar, em 
1965, o pintor francês Jean Degottex. 
«Eurico tenta, durante vários anos, combinar uma pintura de signo gestual muito 
depurada, com a visão da forma circular, por meio de técnicas que registam as reacções 
mais espontâneas. Desse modo propõe um ritual que toda a gente pode fazer, ritual que 

                                                 
4 Legenda: O Castelo ou Auto-Retrato Profético (1952) é uma composição onde a figura masculina ergue 
uma espada branca na direcção da árvore da vida, cujos veios discretamente sugerem uma vagina; ao alto, o 
disco solar; em baixo, cães que parecem cavalos, figuras ambíguas derivadas da involuntária memória da 
infância. As crianças montam nos cães como se fossem cavalos. 
 
5 Legenda: Erosão (1954) manifesta uma meditação sobre a iniciação sexual, com diversas figuras fálicas e 
simbolismos ambivalentes nas figuras, nas cores e nas matérias. O céu tem cor de água e os pássaros é que 
são azuis. Mas estes pássaros têm bico de carne (outro símbolo fálico, como o grande cogumelo central) e 
parecem ter corpo de peixe. O terreno é amarelo de enxofre, criando um espaço terrífico em redor da cabeça 
do jovem   
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procura contribuir para a reabilitação de todas as capacidades psíquicas, o que é, 
segundo uma declaração de Breton, a finalidade do Surrealismo6 (…) 
Outro ritual análogo é posto ao serviço do estudo poético dos momentos mais remotos da 
infância em que o ser humano passa da superfície afectiva do corpo da mãe ao espaço 
em profundidade vazio: num grande pano dobrado deixa absorver pigmentos aplicados 
em longas listas paralelas; desdobrando o pano, o pintor é surpreendido pelo facto de as 
listas de cores alegres e ternas poderem bruscamente passar a sugerir sucessivas linhas 
de horizonte; neste momento de surpresa, o pintor preenche o espaço sugerido com 
gestos impulsivos, revivendo a experiência infantil do conhecimento do espaço real a 
partir do movimento das mãos e do corpo.  
Estas Desdobragens trazem vantagens técnicas à Action – Painting e às absorções 
cromáticas da Colour-Field, porque permitem que grandes superfícies sejam pintadas em 
breves momentos e sem que o artista deixe de ver a globalidade do campo onde actua. 
Em nenhum momento há separação entre invenção e execução. E por este último 
aspecto, esta pintura lança um repto ao neoconstrutivismo monocromático, do qual lhe 
interessa, porém, o primado do suporte e a mediação visual dos processos de registo que 
permitem à modernidade redescobrir as tradições pré-renascentistas. Eurico redescobre 
intuitivamente, na sua pintura de signo espontâneo e de tintas claras aplicadas lisamente, 
o sentido do arabesco ibérico e das tradições artesanais mediterrânicas, onde o branco e 
o preto valem como cores, e não como luz e sombra …»7

 
 
1988 
 
 
PEREIRA, Fernando António Baptista – Prefácio (in catálogo da exposição 
retrospectiva “Eurico: 38 Anos de Pintura”). Setúbal: museu de Setúbal  
(15-06 / 21-08), 1988 

 
Algumas pistas para a leitura da exposição 38 Anos de Pintura e Desenho, de Eurico 
Gonçalves (1950-1988): 

 
“…Eurico, homem-criança que continua a fascinar-nos com a sua obra de maturidade” – 
Sílvia Chicó, 1984 
 
“ Hoje (1970), a tua pintura afirma de forma entre nós talvez única, a única fidelidade que 
Breton pedia aos que diziam seu o surreal: um vanguardismo realmente expresso, 
realmente capaz de absorver e de, se necessário, DESTITUIR toda a vanguarda 
anterior” – Mário Cesariny, 1970 
 
“Eurico redescobre intuitivamente, na sua pintura de signo espontâneo e de tintas claras 
aplicadas lisamente, o sentido do arabesco ibérico e das tradições artesanais 

                                                 
6 Legenda: Em homenagem ao poeta António Ramos Rosa esta pintura teve como titulo Estou vivo e escrevo 
Sol. Resulta de um ritual em que se procura marcar os gestos espontâneos perante a contemplação da figura 
arquetípica da harmonia: o disco, que tanto pode simbolizar o Sol, como a Lua, o seio materno, etc.  
7 Legenda: «Desdobragem (1983). É uma pintura ritual que procura investigar poeticamente os momentos da 
descoberta do espaço na primeira infância. Primeiro, as listas de cor preencheram completamente a superfície 
exposta do pano dobrado. Depois, a desdobragem fornece sugestões de espaço vazio onde imediatamente o 
artista penetra com os seus gestos espontâneos. Esta arte repete a passagem do espaço táctil a duas dimensões 
do regaço maternal ao espaço em profundidade, que só se conhece com o movimento das mãos e do corpo.» 
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mediterrânicas, onde o branco e o preto valem como cores, e não como luz e sombra” – 
Rui Mário Gonçalves, 1987 
 
Todos os percursos sugerem outros percursos. Apresentar trinta e oito anos de 
itinerários pela Pintura e pelo Desenho é um desafio ao museólogo e ao visitante pela 
multiplicidade de leituras que estão à disposição, desde um percurso cronológico ao 
reconhecimento dos “lugares notáveis” de uma picturalidade (na ocorrência a 
picturalidade surrealista). Ainda por cima está em causa uma obra pictórica sobre a qual 
muito de acertado (e por ventura de definitivo, com o que isso tem, forçosamente de 
contingente…) se tem escrito. Poderíamos até dizer uma obra exemplar enquanto 
percurso e, sobretudo, enquanto reflexão (não obrigatoriamente racionalizada, antes 
profundamente intuitiva) sobre alguns dos temas que definem o próprio da pintura actual: 
o estilhaçar da representação pela exploração do universo onírico; o reencontro da 
Escrita primordial (não apenas infantil) pela reinvenção do signo pictural (num movimento 
de condensação/repetição do processo histórico que conduziu da Pintura Pré-Histórica à 
invenção da Escrita, numa outra infância, a da Humanidade). Daí que se reforçassem os 
paradigmas de leitura ao nível sincrónico e ao nível diacrónico, explorando o espaço 
disponível como um vasto corredor onde todas as idas-e-regressos são possíveis. 
Porque, apesar de se ter orientado num claro sentido abstractizante, de haver uma “fase 
figurativa” a que se segue”a exploração do signo”, a obra de Eurico Gonçalves não 
apresenta menor grau de recorrências constantes: o corpo e o espaço como lugares 
“tácteis” da expressão gestual do Ser; ou o erotismo onírico como instância privilegiada 
da imaginação do real. 
Foi tentando dar lugar à expressão plena desse diálogo entre uma espécie de evolução 
(a afirmação conscientemente progressiva de uma opção estética) e as permanentes 
emergências de um Ser/Personalidade profundos (os invariantes de uma forma mentis 
muito singular de ver o mundo e os outros) que se procurou construir a proposta aberta 
de espectáculo visual e vivencial que são os trinta e oito anos de Pintura e Desenho de 
Eurico. De resto, nem outra homenagem seria lícito fazer-lhes: num Tempo em que o 
império dos signos (áudio) visuais quer quase sempre dizer especialização de funções e 
oposição/desconhecimento entre o ver e o fazer, a obra de Eurico logra impor a 
materialidade do binómio gesto/sinal como primordialidade expressiva do ser no seu 
processo de (re) conhecimento. Entre uma proposta pictural original e a atenção 
pedagógica que dela, curiosamente, se desprende, recorta-se, com indiscutível 
autenticidade, uma peregrinação existencial potencialmente revolucionária.                       
 
 
 
GONÇALVES, Rui Mário – “Os dados do Acaso e o Sentido do Maravilhoso na obra 
de Eurico Poeta e Pintor”. Lisboa: “Diário” / Artes Plásticas / fim-de-semana 
(9/07/88) 

 
Os poemas e textos automáticos que Eurico Gonçalves escreveu em 1950, mantêm-se 
quase totalmente inéditos, apesar de por eles se terem interessado os escritores Mário 
Cesariny, Pedro Oom, Luís Pacheco e Manuel de Lima, que os leram em 1954. Mais 
tarde, interessaram-se Victor Silva Tavares e o poeta António Barahona; e os actores 
Mário Viegas, João d´Ávila e Eunice Muñoz fizeram leituras públicas. Maria Helena Vaz 
da Silva publicou alguns poemas no semanário «Expresso», e o mesmo fez o poeta 
Ernesto de Melo e Castro, que apresentou alguns desenhos e poemas de Eurico 
Gonçalves, no «Diário de Notícias», publicando simultaneamente uma nota de leitura, 
onde reconhecia que a mediação visual-gráfica dos poemas de 1951 tornavam Eurico 
Gonçalves um percursor do experimental do início da década de 60. 
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O poeta 
Dizia Melo e Castro em 1975: 
«Escritos há vinte e cinco anos, os poemas assim como numerosos textos automáticos e 
narrativas de sonhos de Eurico Gonçalves, encontram-se ainda inéditos. Reunidos em 
quatro cadernos, são manuscritos que integram desenhos, colagens, e guaches, o que 
de certo modo dificulta a edição. Mas a verdadeira razão para esse facto (numa terra 
onde tanta poesia se publica) é que elas eram consideradas como impublicáveis antes de 
25 de Abril de 1974…já que as séries de textos incluíam frases geralmente consideradas 
como obscenas! Esta apressada classificação é no entanto meramente preconceituosa, 
pois o problema é outro: tanto na pintura como na poesia, Eurico Gonçalves assume 
poeticamente aquilo a que se chama «inocência original». E é assim que devem ser 
entendidos os (seus) textos (…). 
«Eurico Gonçalves, nascido em 1932, é actualmente mais conhecido como pintor. 
Acreditando na “sábia ingenuidade”, cultiva os modos de expressão directa e 
espontânea. Nos seus artigos sobre arte tem feito a defesa da expressão livre da criança 
e tem acentuado as similitudes de comportamento no dadaísmo e no budismo-Zen. Notar 
que a mediação visual-gráfica é uma das características dos poemas de 1951, o que 
torna Eurico Gonçalves um percursor ingénuo (ou sábio?) do experimental do início da 
década de 60. 
É o próprio autor que diz, numa carta de 1975: «É uma poesia naïve bastante primária, 
mas que ainda sinto como coisa viva». E, de facto, os textos preservam toda uma carga 
de surpresa e quase sempre nos fazem subtilmente sorrir…». 
 
A nossa cama está em reboliço / E pela janela aberta / o ar traz-nos o ruído / dos 
automóveism / e dos carros eléctricos 
 
A CIDADE quer fazer de Nós / Um Homem e Uma Mulher 
 
MARICANJÁRA / Atrás da porta / Alguém quer compreender / O movimento dos nossos 
membros / E Sobretudo – No tecto / A CARA RAPADA RI-SE / E declara Aos Outros / 
Toda a Nossa história 
 
UMA história completamente diferente / Daquela que nós contamos / nos olhos 
(Caderno 2 – 1950)                                                                        
                                                                                  
Os brincos com / que ornamentas / o triângulo / do nosso Amor / são feitos de cabelos / 
de vidro / quebrados pelo metal / das nossas mãos (caderno 1 – 1950) 
                                                 
 A minha sexualidade / de espírito / leva-me a engolir / o vapor das rosas / e a possuir por 
transparência / a tua pele nua / dourada (caderno 1 – 1950) 
 
Era uma vez um homem / que sonhava / e brincava / com os sonhos que sonhava 
(caderno 1 – 1950) 

 
Todas as noites / me deito como um anjo / que voou durante o dia / Sem que tivesse 
encontrado / um outro anjo / Que lhe quisesse / o Abrir das asas / Melancolia (caderno 2 
– 1950)                               

                                                                       
É este Não-Saber de coisas / o entretimento do meu regozijo / Só que o Saber me 
atrapalha todo / E me deixa Senão / a triste lembrança (caderno 2 – 1950) 
 
A minha mágoa é esta / de olhar sozinho o mundo / onde não vivo / e onde / quisera 
amar alguém / Sem ter amado (caderno 2 – 1950) 
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Vamos fugir depressa / para a morte / Antes que nos roubem / o que temos de bom / Nós 
não temos o hábito / de vivermos velhos 
 
E assim / deixámos a casa / Deixámos tudo (caderno 2 – 1950) 
 

                  
O pintor 
 
Eurico Manuel de Melo Gonçalves nasceu em Abragão, Penafiel, em 7 de Janeiro de 
1932. A poesia de Mário Sá Carneiro e a dos surrealistas marcaram a sua juventude. 
Desde 1949, Eurico considera-se surrealista, realizando desenhos e textos em puro 
automatismo psíquico. As pinturas de Henri Rousseau e de Miró revelaram-lhe As 
possibilidades e a necessidade do sentido do maravilhoso do povo das aldeias. Ele 
próprio veio a especializar-se na teoria e pedagogia da expressão infantil; e a sua própria 
arte assume poeticamente a ingenuidade. Nos seus quadros figurativos do início dos 
anos 50, os fundos são lisos e os objectos surgem sem volume. Todo o espectáculo 
pictural é puxado para aquém da tela, sem perda de unidade compositiva. Com 
frequência, aparecem representados pares amorosos. Num involuntário auto-retrato – O 
Castelo, 1952 – a figura da rapariga sonhada aparece cortada pelo bordo lateral como se 
não fosse ainda inteiramente representável, mas já muito próxima do espaço aquém  da 
tela. No quadro intitulado Flores de Domingo, 1952 – a frontalidade como regra 
compositiva e a orgânica figuração plasmada nos primeiros planos evidenciam esta 
vontade de directa comunicação lírica, conjugando, com singela ternura e discreto humor, 
recordações bucólicas, adolescentes descobertas do amor, transfigurados brinquedos 
infantis, festivos símbolos de forma arquetípica – discos. Os discos são, aliás, uma das 
presenças constantes em toda a sua obra, tanto na fase figurativa como na abstracta. 
Eurico Gonçalves realizou a sua primeira exposição em 1954, na galeria de Março, com 
catálogo prefaciado por Mário Cesariny. As obras apresentadas têm datas 
compreendidas entre 1950 e 1954. O quadro mais antigo, Os Pássaros, 1950, 
representa, em linhas ondulantes, duas silhuetas de pássaros em ascensão, uma delas 
colorida com cor de pele e a outra com cor preta. Estas figuras dos pássaros não têm 
bicos ósseos nem garras. Parecem bicos de carne, bocas de peixe; e os pedúnculos são 
informes, como a matéria viscosa, e aderem à árvore da vida. Ao alto no lugar do sol ou 
da lua, aparece um disco, que pode também representar uma bola de brincar, decorada 
com sinais cromaticamente vivos. Todo o quadro é uma perfeita representação do voo 
onírico, tal como aparece nos sonhos, representação velada da satisfação sexual. 
Na mesma exposição, o quadro mais recente é Erosão, 1954, onde, mais uma vez, 
aparecem pássaros-peixes, ar-água, terra-enxofre e outros símbolos ambivalentes que 
caracterizam a adolescente ansiedade sexual. 
A partir de 1957, Eurico passa a confrontar sistematicamente figura e signo, sentido de 
escrita e campo cromático. O seu automatismo condu-lo a um gestualismo rápido, 
improvisador de signos puros, nunca retocados. Estes signos são realizados como um 
ritual. A intenção de encontrar as condições «existenciais» da harmonia e da plenitude 
têm levado Eurico a manter no abstraccionismo a proposta de um Surrealismo Solar, 
alegre, marcado pelo culto do maravilhoso e da inocência original, pesquisando relações 
entre o comportamento vitalista dádá e a sageza do budismo Zen, o que o conduziu até 
junto do pintor francês Jean Degottex, em 1965. Eurico tenta, desde há vários anos, 
combinar uma pintura de signo gestual muito depurada com a visão da forma circular, por 
meio de técnicas que registam as reacções mais espontâneas. Desse modo, ele propõe 
um ritual que toda a gente pode fazer, ritual que procura contribuir para a reabilitação de 
todas as capacidades psíquicas, o que é, segundo uma declaração de André Breton, a 
finalidade suprema do surrealismo: reabilitar todas as capacidades psíquicas. 
Outro ritual análogo é posto ao serviço do estudo poético dos momentos mais remotos da 
infância, em que o ser humano passa da superfície afectiva do corpo da mãe ao espaço 
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em profundidade, vazio: num grande pano dobrado deixa absorver pigmentos aplicados 
em longas listas paralelas; desdobrando o pano, o pintor encara as listas de cores 
alegres e ternas, que tanto se podem manter planas e próximas como passarem 
bruscamente a sugerir em profundidade sucessivas linhas de horizonte; neste momento 
de alternância interpretativa, o pintor preenche o espaço sugerido com gestos impulsivos, 
revivendo a experiência infantil do conhecimento do espaço real a partir do movimento 
das mãos e do corpo. 
 Estas desdobragens trazem vantagens técnicas à action painting e às absorções 
cromáticas da colour-field, porque permitem que grandes superfícies sejam pintadas em 
breves momentos e sem que o artista deixe de ver a globalidade do campo pictural. Em 
nenhum momento há separação entre invenção e execução. Esta pintura lança um repto 
ao neo-construtivismo monocromático, do qual lhe interessa porém o primado do suporte 
e a meditação visual dos processos de registo, que permitem à modernidade redescobrir 
as tradições pré-renascentistas. Eurico redescobre intuitivamente, na sua pintura de 
signo espontâneo e de tintas claras aplicadas lisamente, o sentido do arabesco Ibérico e 
das tradições artesanais mediterrânicas, onde o branco e o preto valem como cores e 
não como luz e sombra. É o sentido do maravilhoso que persiste, assim como a 
exploração do acaso, quer se trate de pintura figurativa, quer abstracta, através de uma 
constante fidelidade ao Surrealismo.      
 

 

TAVARES, Cristina Azevedo – “Eurico Gonçalves: a eterna capacidade de sonhar”. 
Lisboa: Tempo / Suplemento Cultura (25-08), 88 

 
 
Sem dúvida importante foi a exposição de Eurico Gonçalves, que embora não se 
assumindo com exaustão, apresentou um conjunto fundamental de trabalhos deste autor, 
remontando aos anos 50. 
Nascido em 1932, crítico de arte e professor (...), Eurico, dotado de uma enorme 
sensibilidade visual e onírica, esteve nos anos 50 ligado à prática do surrealismo. De 
1954 data a sua primeira exposição individual na Galeria Março prefaciada por Mário 
Cesariny, obrigando-se a sua atitude de transgressão a uma frase de Paracelso: «não 
são os olhos que fazem ver o homem, mas sim o homem que faz com que os olhos 
vejam». 
Este princípio de que o olhar é de descoberta, do despertar perante as curiosidades do 
mundo, mais aquelas que se inventam e se experimentam, tem marcado profundamente 
o trabalho de Eurico. 
Em 1958 essa descoberta do onírico expressa-se também numa exposição de Galeria do 
Diário de Notícias, onde Péret é citado: «de tous les sentiments, je ne vois de pleinement 
sacré que l´amour», e o amor é também uma ideia e um princípio fulcral em toda a 
vivência do surrealismo. 
Patente na exposição no Museu de Setúbal encontravam-se muitos desenhos à pena e 
tinta-da-china, ou até com inserção de giz, relativos à década de 50, onde precisamente 
Eurico desenvolvia uma linguagem gráfica precisa mas fortemente efabulatória. 
O condão de sonhar e fantasiar levou Eurico a estar muito próximo do valor/ carga 
poética das palavras. Não só muitos dos títulos dos desenhos e pinturas o veiculam, 
como são significativamente referências a símbolos ausentes e simultaneamente 
presentes, de um discurso que se baliza entre o grafismo e uma neofiguração, esta 
sobretudo na pintura. Dessa época e de uma leitura muito próxima do sonho, Eurico 
desenvolveu desenhos e poemas que procuram captar o «nonsense» do sonho. Várias 
formas de expressão se associam nessa pesquisa desde a colagem, o guache e o 
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desenho, do que resultou um conjunto de quatro cadernos manuscritos, onde várias 
formas de expressão se interligam numa única. 

 
DOS ANOS 60 ATÉ NÓS 

 
Nos anos 60, a mão de Eurico liberta cada vez mais esse grafismo inicial para evoluir 
num gestualismo rápido e potente. Das figuras aos sinais e signos, a pintura de Eurico 
avança para uma enorme depuração onde uma linguagem abstracta se começa a 
acentuar. Das várias caligrafias verticais de 63, ou dos acrílicos sobre papel intitulados: 
Põe quanto és no mínimo que fazes de 1966, Estou vivo e escrevo Sol já nos anos 70, se 
reflecte essa capacidade da contenção do gesto e da exploração da cor. 
Esta procura de Eurico a que não é alheia uma certa influencia do gosto pela caligrafia 
oriental, neste caso mesmo pelo Budismo Zen, que tanto entusiasmou a Europa e a 
América no pós-guerra, adquire em Eurico uma dimensão muito pessoal e singular no 
panorama da arte portuguesa. 
Desde os anos 70 retomando a escrita caligráfica da década anterior Eurico tem 
prosseguido nessa pesquisa única do gesto e da cor. Pesquisa da harmonia plena, da 
tranquilidade, onde não está ausente o espírito do pensamento oriental, na procura de 
um bem-estar único do homem com a Natureza e com o seu semelhante, se vem 
definindo a obra de Eurico. Do controlo do gesto e da imanência da cor, ao domínio total 
da pintura, numa autenticidade muito próxima do mundo infantil, pela verdade das 
intenções, e do conhecimento desse mundo tantas vezes ausente do adulto, se acentua 
a singularidade da obra de Eurico. Esta completa-se, para quem tem o prazer de o 
conhecer, com a sua própria maneira de ser, despojada e sincera, uma espécie de 
criança – grande e sem idade. 
 
 
1989-90 
 
 

CHAVES, Joaquim Matos – Prefácio (in catálogo da exposição “Eurico / Pintura / 88/89”). 
Lisboa: galeria de S. Bento (Nov. / Dez, 89) / Porto: galeria Quadrado Azul (1990) 

 

A sua obra instaura uma materialização dos impulsos anímicos mais profundos do 
homem. Anímicos e até orgânicos. (…) Os movimentos mais espontâneos, os gestos 
mais livres e os mais automáticos, os impulsos que não têm outro controlo que aqueles 
em que consistem podem ser harmónicos ou desarmónicos, na pintura de Eurico os 
registos em que as suas obras se instituem exibem sempre uma essencial harmonia. O 
que permite concluir que no seu processo criativo uma implacável vigilância ocorre. E 
uma observação atenta permite concluir também que essa vigilância não é racional mas 
natural. Usa-se a palavra natural com reservas porque ela, talvez, mais do que esclarecer 
obscurece. Não é, no entanto, fácil encontrar outra mais precisa (…) para expressar uma 
vigilância que enraíza no domínio biológico, quiçá genético, do artista e se reforça nessa 
consciência que é a sensualidade e que são também o inconsciente ou o onírico. Pelos 
ritmos, pelas compleições cromáticas, pelas ênfases ou discreções texturais, pela 
amplitude das linhas, pelo ageometrismo das morfologias, ou pelas peculiares 
geometrias, por uma sintaxe que ignora qualquer cânone pensado, esta pintura é bem 
uma heráldica que ordena segundo uma ordem não lógica as realidades subliminares. 
Se em cada trabalho se constata uma sabedoria compositiva inequívoca e esta sabedoria 
é devedora de um saber de ofício acumulado, inevitavelmente acumulado, deve muito 
mais a um saber cujas fontes residem na intuição e no instinto. O fundo é então, o campo 
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onde as energias mais recônditas encontram o lugar para se desencadearem e 
adquirirem corpo. 
(…) As manchas e os traços em que os gestos se convertem assumem uma dimensão 
caligráfica irrecusável. Caligrafia caracterizada por um sentido original, inaugural, e onde 
uma pureza etimológica surge em toda a sua potência. Assim nos seus traços como nas 
suas manchas se reúnem tanto a condição de gesto como a condição de signo. Signo de 
feição vário mas de que importa salientar imediatamente um: o suporte na sua imediatez 
peremptória é um signo capaz das mais luminosas irradiações ou das mais lúgubres 
densidades (…) Todas as formas de Eurico são os sinais de uma liberdade livre. Esta 
adjectivação pode correr o risco de ser entendida como sinónimo de absoluta. Sabe-se 
como o absoluto está interdito ao homem mas sabe-se como o homem sente na sua 
necessidade e não parece disposto a renunciar-lhe. (…) Esta pintura é uma pintura 
autenticamente ritual e imbui-se por isso de um carácter iniciático. Como em todas as 
sacralizações ela alicerça-se, e persegue o encantamento. Encantamento que está muito 
próximo da disponibilidade integral da magia. Na magia radica a alegria de toda a 
descoberta, de cada revelação, que aqui aparecem surpreendidas, muitas vezes, no seu 
momento inicial que é sempre um momento de espanto (…) E isto mesmo se o 
desocultamento é um reencontro (…) o reencontro com as suas realidades fundamentais 
que a cultura logocêntrica ocidental procura reduzir a insignificâncias ou até proscreveu 
(…) Aparentemente este desocultar está em contradição com o recurso ao automatismo 
e à ideia de repetição que este parece pressupor. O que não é verdadeiro. (…) Porque a 
lógica da não contradição não é um equipamento mental que neste quadro de referências 
possa manter vigência e, depois, porque os automatismos, estes, não são uma realidade 
que possa ser pensada com uma repetição de sentido mecânico. (…) Prescrutam a 
profundidade do homem, a sua “noite”, mas prescrutam igualmente o seu “dia”, a sua 
“solaridade”. (…) Eurico esclarece (…) com linhas, com cores, com formas que são os 
emblemas tanto de uma lucidez como de uma poesia. Lucidez poética. (…) O convite ao 
êxtase acompanha-nos e o deslumbramento dos mistérios e dos enigmas comparece 
incessantemente renovado. Como se estar diante do mundo, e diante da obra, obrigasse 
a uma inocência e a uma integridade totais.  

 
 

 
GONÇALVES, Rui Mário – “A Influência de Giorgio de Chirico na Pintura 
Portuguesa”. Lisboa: “Extratto di Estudos Italianos em Portugal”, nºs 51/52/53 
1988/89/90 

 
 (Extratto di «Estudos Italianos em Portugal» nºs 51/52/53 1988/89/90) 

 
O período mais directamente chiriquiano de Eurico Gonçalves revela-se entre 1953 e 
1955. As perspectivas exageradas e contraditórias de Hortense (1953), as árvores que se 
erguem para alturas ignotas, tal como as colunas de Erosão (1954), os seus peixes-
pássaros com bicos de carne, a fixidez do olhar alucinado voltado para o espectador, os 
balões-fantasmas, as rochas corroídas, a vertigem do espaço, os cogumelos de rocha e 
de pano de barraca de praia, as areias de cor de enxofre; as colunas que reaparecem em 
A lua é um cristal de felicidade (1955), sustentando invertidas abóbadas convulsionadas, 
em contraste com a harmonia e serenidade do rigoroso disco lunar. 
A fascinação das pinturas de Giorgio de Chirico deixou (…) uma indelével marca 
magnética que orienta obsessivamente as viagens poéticas para a reinvenção do amor, 
para a verdadeira vida, que Rimbaud, vidente, apontou como missão primordial. 
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1989 
 
 
RODRIGUES, Dalila d’ Alte – “A pintura de Eurico ou a dissolução cósmica do voo 
onírico”. Lisboa: Diário de Lisboa (21-11), 1989 

 
 
 O acto de olhar o mundo exige uma interacção entre as propriedades do objecto e a 
natureza do sujeito que o observa. A visão não é apenas um registo mecânico dos 
elementos, mas a apreensão de padrões estruturais significativos, com o objectivo de 
atingir uma concepção ordenada da realidade, procedendo de um modo legítimo e lógico, 
desde os aspectos perceptivamente mais simples aos de maior complexidade. 
Assim, também o acto de pintar não pode ser encarado como um mero instrumento de 
exploração da personalidade humana, como se entre a pintura e um “borrão de 
Rorschach” houvesse pouca diferença. O artista usa categorias de formas e de cores 
para apreender algo universalmente significativo nos seus aspectos mais específicos. A 
sua mente funciona como um todo, que abrange percepção e pensamento, raciocínio e 
intuição, observação e invenção e, por muito transcendente que seja, a actividade 
artística não pode deixar de se relacionar com o humano. 
Perante uma pintura, o observador regista o tipo de coisas que vê, e quais os 
mecanismos perceptivos que deve considerar, a partir dos dados visuais. Apercebe-se da 
dinâmica das cores e das formas, onde qualquer elemento tem o seu lugar específico 
num padrão total, ou onde qualquer signo se percepciona em função do espaço, da cor e 
da luz. Assim revelada, a obra vai gradualmente permitir-lhe formular opiniões. Evocando 
Arnheim, a boa teoria da pintura é ainda aquela que é elaborada a partir da prática 
experimentada no “atelier”. Nada como manusear o lápis, o pincel ou outros materiais, 
para despertar a capacidade inata de entender, através das mãos e dos olhos. 
 
 
Pintor e crítico de arte 
 
Poucos são os artistas que desenvolvem uma constante relação entre a prática da arte e 
a sua consequente reflexão crítica. 
Eurico Gonçalves, pintor e crítico de arte, é um caso isolado que, tendo plena consciência 
do seu próprio trabalho, raramente encontra o espectador ideal, interlocutor ou crítico 
capaz de elaborar um estudo em profundidade sobre o sentido da sua pesquisa, pelo que 
a sua obra está ainda longe de ser compreendida com a amplitude que merece. 
Embora Eurico seja sobretudo reconhecido como pintor, também há quem veja nele 
apenas o crítico. A dificuldade está em compreender a sua personalidade de um modo 
mais global: o pintor que escreve e procura elaborar uma visão didáctica da linguagem 
artística. 
A História da Arte dá-nos exemplos significativos de artistas que escreveram sobre a sua 
própria obra, desde Leonardo da Vinci a Marcel Duchamp, passando por Klee, 
Kandinsky, Mondrian, Dubuffet. Entre nós, são conhecidos os casos de Almada 
Negreiros, Nadir Afonso e Joaquim Rodrigo. Todos eles realizaram trabalhos de 
investigação estética sobre a sua própria obra, mas nenhum deles faz crítica de arte e 
raramente se pronunciam publicamente sobre as obras de outros artistas. Aí reside, 
justamente, a audácia de Eurico, que, sendo pintor, é também crítico de arte, que escreve 
não só sobre aqueles em quem encontra algumas afinidades, como sobre outros que 
divergem bastante da sua pesquisa pessoal. Eurico foi dos primeiros a defender valores 
de não fácil aceitação que, nos anos sessenta, eram discutidos ou recusados em salões 
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colectivos (casos de Cesariny, Álvaro Lapa e Joaquim Bravo) e, hoje, nos anos oitenta, 
são exaltados e consagrados pela crítica mais jovem. 
No campo da investigação do signo e da escrita gestual, Eurico organizou e prefaciou 
exposições, e publicou artigos sobre Michaux, Degottex, Julius Bissier e outros pintores 
relacionáveis com o espírito «Zen». 
Ao assumir o automatismo psíquico puro, quer em textos e poemas ilustrados de 1950-
51, quer na sua pintura neofigurativa e abstracta, Eurico sempre se afirmou surrealista. 
Desde o início dos anos sessenta, as suas caligrafias gestuais, extremamente 
depuradas, estabelecem uma relação entre o comportamento vitalista «Dádá» e a sageza 
do budismo «Zen». 
 
 
Eurico autodidacta 
 
Eurico não faz estudos prévios dos seus quadros e também não os corrige nunca. «Em 
nome de quê? De valores exteriores? Na sua fragilidade, guardam para mim a frescura 
dos momentos autênticos da descoberta poética»8

Atento a tudo o que é simples, natural e espontâneo, Eurico é um autodidacta que, 
intuitivamente, construiu as suas próprias leis e soube extrair da experiência aquilo que 
considera essencial à sua expressão plástica. A ingenuidade é própria de quem se 
mostra tal como é, deixando transparecer os seus sentimentos e ideias. No seu caso, a 
ingenuidade é assumida no modo como se projecta inteiramente no que faz. A sua 
linguagem pessoal nada tem a ver com o «bem feito», no sentido académico do termo, 
mas com a expressão, resultante de uma necessidade interior. 
Conservando em si, bem vivas, recordações de infância, o pintor soube assumir a 
influência de grandes mestres da modernidade, como Klee, Miró e Henri Rousseau, cujas 
imagens se enraízam no mundo encantatório da criança. 
Quando, no seu livro, publicado em 1976, «a Pintura das crianças e nós», Eurico afirma 
que «o que é preciso é não deixar morrer o poeta, que existe em cada um de nós», 
entenda-se o poeta como uma criança crescida. Ou, como diz Brancusi, «quando 
deixarmos de ser crianças, estamos mortos». 
 
 
O voo onírico 
 
Numa das suas primeiras pinturas, Os Pássaros (1950), a harmonia da composição é 
dada através das cores contrastantes, preto e amarelo pálido, azul-cobalto e rosa. Esta 
composição de formas ondulantes representa o voo onírico, uma nova realidade poética, 
que ultrapassa os limites da razão. Trata-se de algo mais do que meras formas 
registadas na retina. Os pássaros pairam, o que, para o artista, citando Freud, «é uma 
maneira velada de representar a satisfação sexual».9Os corpos parecem subir por si 
mesmos, sem precisarem de asas. «Na realidade, o voo onírico nunca é um voo 
alado».10São figuras viscosas e ondulantes, cheias de sugestões eróticas, que se movem 
no ar/água, são “pássaros-peixes” ou pássaros com boca de peixe e barbatanas. O mais 
escuro representa porventura o macho, que se apoia numa árvore também escura, 
elemento vegetal ligado ao mundo terreno; o mais claro representa porventura a fêmea, e 
parece mais leve. 
Verificamos que o artista criou, intuitivamente, um esqueleto estrutural, que ajuda a 
determinar a função de cada elemento pictórico dentro do sistema de equilíbrio da 

                                                 
8 Texto de Eurico no Catálogo da sua exposição individual, Junta de Turismo da Costa do Sol, Estoril, Jan. 
1978 
9 Idem 
10  Idem 
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totalidade. Um conjunto de linhas ondulantes desencadeia um movimento ascensional e 
centrífugo, suave e repousante. Esta estrutura oculta é constituída essencialmente por 
elipses, na sua maioria concêntricas, e por dois eixos curvilíneos, que se cruzam. O 
pequeno disco, na parte superior do quadro, repete o movimento geral da composição e 
assemelha-se, curiosamente, ao antiquíssimo emblema que, na filosofia chinesa 
simboliza o “Yin-e-yang”, o masculino e o feminino, ou a união dos contrários. Será 
importante referir que só na década seguinte Eurico viria a investigar esse arquétipo de 
unidade cósmica, que, em 1950, data em que pintou Os Pássaros, desconhecia 
totalmente. 
O “disco” começou por surgir intuitivamente, determinado pelo sentido da composição. 
Inicialmente plasmado como qualquer figura, o disco possui uma carga simbólica, 
pessoal e subjectiva, em alusão ao Sol, à Lua, ao seio ou ventre materno. Há aí uma 
recriação, na base da livre associação de imagens, de figuras planas em composições 
frontais. 
 
 
Pintura-escrita 
 
Na pintura abstracta-lírica dos anos sessenta e até 1973, o círculo persiste como 
arquétipo de equilíbrio e plenitude. É tudo o que a forma circular possa evocar no seu 
sentido mais amplo. O círculo fechado, denso e estático, é sinal de irradiação; o círculo 
gestual, não fechado, torna-se mais leve e ascensional. 
Na pintura de Eurico, o disco contrapõe-se ao gesto compulsivo e automático, que se 
assemelha a uma garatuja intencional, espécie de assinatura, pessoal e intransmissível. 
É uma escrita livre, não convencional, o registo do gesto à escala do braço e do corpo do 
pintor. Se, nos primeiros quadros, incluindo Os Pássaros a execução é lenta e as formas 
são planas e bem definidas, nas posteriores obras abstractas gestuais, a execução 
rápida e as formas menos definidas ou mais fluidas correspondem ao desenvolvimento 
do seu automatismo psíquico. A estrutura torna-se mais elementar e a percepção global 
da obra é mais imediata. 
É curioso verificar que a cruz estrutural e curvilínea, subjacente na composição de Os 
Pássaros, ressurge como signo, no automatismo gráfico de Eurico, inclusive na própria 
assinatura. 
Manifestando-se através do improviso, as suas figuras foram dando lugar a simples sinais 
gráficos de ágeis caligrafias abstractas, executadas fora de qualquer motricidade imposta 
do exterior, ou seja, uma pintura de sinais, derivada do gestualismo, com resultados 
extremamente depurados. Nas Desdobragens, de grandes dimensões, datadas de 1976 
a 1986, há uma apreensão gestual e imediata de toda a superfície, vivida como um amplo 
campo cromático, onde a escrita se inscreve. A estrutura minimalista de rígidas linhas 
horizontais e paralelas destas Desdobragens é abandonada nas suas pinturas mais 
recentes, de 1987/89, que retomam valores informais e “tachistes” da escrita livre, 
sempre em função da nudez do suporte. 
A pintura cada vez mais despojada de Eurico tende para a imaterialização dos 
elementos, no sentido de atingir a Libertação Total, ou a dissolução cósmica do voo 
onírico. 
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Os Pássaros, 1950: um conjunto de linhas ondulantes 
desencadeia um movimento ascensional e centrífugo, suave e 
repousante. Esta estrutura oculta é constituída essencialmente 
por elipses e por dois eixos curvilíneos que se cruzam. O 
pequeno disco, no canto superior direito repete o movimento 
geral da composição. In Rodrigues, Dalila d’ Alte, “A pintura de 
Eurico ou a dissolução cósmica do voo onírico”. Lisboa: Diário 
de Lisboa (21-11), 1989. 
 

 
 

É curioso verificar que a cruz estrutural subjacente na 
composição de Os Pássaros, ressurge como signo, no 
automatismo gráfico de Eurico, inclusive na própria assinatura. 
In Rodrigues, Dalila d’ Alte – “A pintura de Eurico ou a 
dissolução cósmica do voo onírico”. Lisboa: Diário de Lisboa 
(21-11), 1989. 

 
 

SAMPAIO, Ernesto – “A estranha leveza do gesto mágico / nos 40 anos da pintura de 
Eurico”. Lisboa: Diário de Lisboa (21-11), 1989 

 
“O Surrealismo é a razão de ser da minha pintura”, disse-nos Eurico Gonçalves numa 
destas tardes gloriosas de Lisboa, antes da chuva e da ventania, no alto da sua casa 
mágica, de onde se avista um panorama deslumbrante com o Tejo cortado pela ponte. 
Há quem se admire com uma afirmação assim, e foi o acaso de Mário Cesariny: «Li com 
espanto espantoso que em pleno Agosto de 1968 te afirmavas surrealista. Pergunta-se: 
“que influência do surrealismo reconhece na sua obra e no seu modo de agir?” Resposta. 
“Sou surrealista”. Afirmativa realmente única em toda a panorâmica nacional. A bem 
dizer, um monstro, numa época em que todo o parentesco com o surrealismo (e pululam) 
é cuidadosamente envidraçado pelos próprios e desinfectado pela crítica») no catálogo 
da exposição retrospectiva de pintura e desenho de Eurico de 1950-1970). 
Surrealista, Eurico é-o de facto, mas o espanto tem razão de ser. Em 1950, o surrealismo 
tomou posição perante a pintura abstracta. Até então, as exigências dessa arte eram tão 
profundamente diferentes das da arte surrealista que o movimento nunca sentiu sequer a 
necessidade de se definir em relação à abstracção. O que não impediu Breton de 
manifestar admiração por Kandinsky, ou de pretender que os Boogie Woogie de 
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Mondrian eram quadros surrealistas. Contudo, depois da guerra, a arte abstracta 
geométrica deu lugar à abstracção lírica; a pintura de um Wols, de um Tobey, implicando 
um drama íntimo ou preocupações cósmicas, escapava ao esteticismo abominado pelo 
surrealismo. 
 
A pintura gestual 
A pintura gestual, derivada do expressionismo abstracto americano, punha em jogo o 
automatismo pictural; era, portanto, necessário que os surrealistas examinassem se este 
género de automatismo podia ou não entrar em consonância com a sua perspectiva do 
problema. A princípio, a atitude dos surrealistas foi reticente; Benjamin Péret, no 
Almanach surréalist du demi-siècle, exprimiu essa dúvida com argumentos categóricos. 
Para ele, a pintura abstracta significava uma demissão do espírito, pretendendo que ela 
era «um “ersatz” de ciência plástica», mas não uma arte: «Na realidade, não pode existir 
arte abstracta, posto que a arte tende a figurar seja o mundo interior do artista, seja o 
exterior, seja a sua independência». 
Entretanto o crítico Charles Estienne, que gravitava em redor do surrealismo, encorajava 
o desenvolvimento da abstracção livre contra a abstracção geométrica, ainda 
prevalecente. Num artigo intitulado Abstraction et Surréalisme, declarava: “Tendo em 
conta a morte, para mim evidente, da abstracção decorativa e de simples deleite, e da 
imegerie surrealista, creio que com o mais avançado da arte abstracta, que é a pintura 
gestual, e com um surrealismo não alargado, mas, muito pelo contrário, reconduzido ao 
seu princípio, temos as duas chaves essenciais da arte moderna, a que já está feita e a 
que começou a fazer-se”. 
André Breton deu o seu assentimento a esta concepção, e em Março de 1953 
apresentava em Paris, na galeria L´Etoile Scelée uma exposição de quatro «gestuais»: 
Jean Degottex, com quem Eurico trabalhou em 1966/67, enquanto bolseiro da 
Gulbenkian, Duvillier, Marcelle Loubchansky e Messagier. 
“Nesta pintura gestual”, dir-nos-ia Eurico, “o que me parece é que ela não procura iludir, 
como a pintura figurativa tradicional. Não pretende ser senão aquilo que se vê. Percorri 
um longo caminho da figura ao signo, isto é, da representação à expressão, à pura 
actividade pictórica produtora de signos que não dizem nada, não pretendem dizer nada, 
somente imprimir marcas pessoais que se organizam num determinado espaço e numa 
determinada estrutura”. 
 
O inconsciente colectivo 
“Tudo isso”, prosseguiu Eurico, na conversa que connosco manteve, “terá uma relação 
com a minha maneira de actuar nesse espaço. O automatismo psíquico puro no domínio 
pictórico não produz sinais estereotipados, mas signos que são arquétipos do 
inconsciente colectivo” 
Eurico fala-me do «voo onírico, quando nos sentimos pairar», da «extrema leveza do 
próprio gesto», e eu penso que pintar, afinal, resulta da necessidade de fixar esse gesto, 
e que a comunicação pelo gesto pode ser anterior à comunicação verbal, implicando um 
outro modo de percepção no homem. 
“É um gesto”, diz o artista, «onde nos comprometemos absolutamente, e o signo que dele 
resulta, isento de toda a lógica, na sua ambiguidade arriscada, não tem outra 
especificidade senão a de exprimir o que há de mais polivalente no inconsciente 
colectivo». 
Em texto anterior, redigido para o catálogo de uma exposição que realizou em 1973, 
Eurico recorda que “já desde 1960 compreendia que a figura tende a transformar-se em 
puro sinal gráfico, e praticava um grafismo automático abstracto. (...) Uma concepção 
demasiado limitada do automatismo psíquico puro tem levado alguns críticos e literatos à 
conclusão da impossibilidade da existência de uma verdadeira pintura surrealista, por 
causa dos meios técnicos que excluíram a espontaneidade. Pelo contrário, podem até 
estimular a imaginação. E o próprio Breton encontrava já, numa pintura tão rigorosa e 
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puramente abstracta, uma comprovação do automatismo psíquico puro no domínio 
pictórico» (cf. Prefácio à exposição de Degottex, 1955). O que importa, escrevia ele, é 
não apenas o efeito a conseguir, mas «a qualidade, a pureza dos meios» utilizados. E em 
1962, insistia: «a pintura de hoje, declare-se action-painting, pintura gestual, informal, etc, 
procede em primeiro de tudo do automatismo, deriva da promoção do automatismo pelo 
surrealismo”.
Da sua pintura, diz Eurico que “não cansa”, e pergunta-se a arte porquê? «Em primeiro 
lugar porque é catártica: estamos inquietos e queremos sentir-nos melhor. Apesar de 
tudo, o resultado é repousante. Como no Zen, quando se consegue ritualizar e tornar 
maquinal o gesto do tiro ao arco».
 
O crítico e o artista 
Eurico também é crítico. «Na crítica de arte, naturalmente, não faço automatismo. Limito-
me a transmitir ideias e opiniões a um leitor. A pintura é uma questão muito mais livre. 
Contudo, há um elo de ligação entre o artista e o crítico: ambos trabalham 
fundamentalmente com os sentidos.» 
Mas trabalhar com os sentidos, no caso da pintura que Eurico faz, não é conduzi-lo a um 
acto brutal, a um gesto sem magia (...) 
Nestes últimos trabalhos (...) o binómio gesto-sinal atinge a sua forma mais depurada 
como expressão gestual do ser. Confirma-se plenamente a citação que Eurico fez de 
André Breton num catálogo de 1965: «a seta já contem o alvo, mas só percorre a seta 
aquele que lhe conhece o alvo. Assim, é de olhos fechados que o grande atirador alveja». 
Digamos, por nossa vez, que a irresistível tentação de recrear o mundo sempre incitou o 
homem, e que essa tentação, para o homem «separado» dos dias de hoje, se 
transformou numa necessidade. A sua única realidade é o imaginário, e é no campo da 
intersecção da linha ideal do ser absoluto que se encontra o espaço vivo da pintura. 
Se o fracasso de todo um modo de pensar consagra o valor sempre actual dos objectivos 
surrealistas, abria-se à pintura a possibilidade de encontrar a sua radical expressão 
própria. Entre as vias de investigação que lhe são específicas, a natureza, lugar 
privilegiado da fusão do homem e do mundo, pode ser uma delas. 
Eurico edificou-nos sobre o tema, um texto já antigo: «o que persiste, como elemento 
frequente na minha pintura, é a presença do círculo no topo da composição, com cuja 
serenidade e harmonia tento conjugar o automatismo gráfico, ou seja, mais uma vez, pôr 
a pura actividade pictórica ao serviço da investigação dos dados imediatos do 
Inconsciente, mobilizando assim novas capacidades de entender o essencial da vida e do 
universo. Creio que o homem se liberta e se revela através do que faz. Mas só 
ultrapassando as suas próprias limitações individuais consegue ser mais, sendo menos. 
 
Olhos de peixe 
Os 40 anos de pintura de Eurico Gonçalves, do voo onírico ao espaço cósmico», 
percorreram um caminho acidentado. Em 1950, o Mestre Varela Aldemira, autor do 
«Tratado da Figura», acusou-o de desenhar «olhos de peixe» na Vénus de Milo. 
Eurico recusa o ensino académico na ESBAL, e torna-se pintor autodidacta, numa fase 
marcada pela sua origem e ambiente familiar, em que à evocação da infância na aldeia 
natal, ingenuidade poética e sentido do maravilhoso correspondem afinidades com a 
pintura de Henri Rousseau e Miró. 
A adolescência prolongada e a descoberta do amor são marcadas, em 1950/51, por 
narrativas de sonhos, poemas e textos automáticos ilustrados: o automatismo psíquico 
puro. Entre 1952 e 1956, sobrevém uma fase de nova figuração onírica; afinidades com a 
pintura de Chirico e Max Ernst, recorrência de dualismos: o par amoroso; presença-
ausência; vida-morte; ar-água; pássaro-peixe; terra-enxofre, e outros símbolos 
ambivalentes, que podem caracterizar a adolecente ansiedade sexual. 
Entre 1957 e 1962, dá-se a passagem da figura ao signo, num período de pinturas sobre 
papel, com materiais pobres: cola, giz de cor, tinta-da-china. Sob a influência de André 
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Masson, Eurico inventa figuras-signos. Depois, descobre Paul Klee, e experimenta a 
linearidade pura. Finalmente Vêm as afinidades com Delaunay e as composições órficas. 
Uma terceira fase pode subdividir-se em quatro períodos: entre 1963 e 1965, caligrafias 
gestuais abstractas, desenhos a pincel e a tinta-da-china sobre papel onde se manifesta 
uma relação com o Oriente e o Budismo Zen; de 1965 a 1967, pinturas a acrílico sobre 
papel e sobre tela, realizadas em Paris, manifestam afinidades com a pintura de Hartung 
e Degottex – é o período do “gesto vertical”, à escala do braço; de 1967 a 1973, o disco 
(“Estou vivo e escrevo Sol”) – despinturas e descolagens em que aparece o disco como 
forma arquetípica da harmonia e plenitude, que evoca o seio e o ventre materno, o sol e a 
lua, a bola de brincar, etc., numa conjugação da contemplação serena do disco com o 
grafismo impulsivo e gestual (o disco como elemento de irradiação e vibração ou como 
elemento ascensional, através da cor e da forma, gestual e aberta, ou geométrica e 
fechada); entre 1974 e 1975, «Caligrafias horizontais, pintura sobre tela, com predomínio 
de tons azuis, negros, vermelhos e brancos. 
A quarta fase, entre 1976 e 1986, é a dos «Desdobráveis», pintura a acrílico e pastel de 
óleo sobre grandes panos desdobrados. É um período em que a técnica é encarada 
como um ritual e o artista opta pelo grande formato, à escala do corpo. O gesto é 
horizontal e sereno, numa relação com a linha do horizonte. A mancha, lenta, alastrada e 
sensual, em longas barras paralelas e horizontais, alternadas com o ritmo rápido do 
grafismo impulsivo. 
Finalmente, de 1987 até hoje, é a reafirmação da nudez do suporte, num período a que 
Eurico chama da “dissolução cósmica do voo onírico11. Dalila d´Alte, que nos forneceu os 
elementos para estabelecer esta periodização, diz que a fase actual, de traço vertiginoso 
e a mancha sensual, numa pintura cada vez mais depurada, se caracteriza pela 
«tendência para a imaterialização dos elementos” e pela “análise e decomposição da cor, 
próxima da cor do suporte de papel ou tela». 
Terminamos como começámos, citando Cesariny, a propósito de Eurico: «...a tua pintura 
afirma de forma entre nós talvez única, a única fidelidade que Breton pedia aos que 
diziam seu o surreal: um vanguardismo realmente expresso, realmente capaz de 
absorver e de, se necessário, DESTITUIR toda a vanguarda anterior. Entendo aqui por 
vanguarda a criação poética tão profundamente gerada na necessidade de transmitir o 
homem de uma época, que reúne e ultrapassa todas as épocas. Não é negar as épocas, 
o passado, não seria possível desfazermo-nos delas, é como arremessá-las para o 
futuro».12

 

1992 

 
GONÇALVES, Rui Mário – “Desdobragens”. In catálogo “Arte Portuguesa, 1992”. 
Exposição comissariada e prefaciada por Rui Mário Gonçalves. Osnabrück: 
Kunsthalle, Dominikanerkirche Aberndgalerie Kulturgestchichtiches Museum 
Akzisehaus (14-06 / 23-08), 1992  

 
«Trata-se de uma série de pinturas a acrílico e pastel de óleo sobre grandes panos 
desdobrados de grande formato, à escala do corpo. A técnica surge como um ritual. O 
gesto horizontal e sereno, numa relação com a linha do horizonte. A mancha lenta, 
alastrada e sensual, em longas barras paralelas e horizontais, alternadas com o ritmo 
                                                 
11 - O título é da autoria de Dalila d´Alte, aliás título de uma artigo publicado neste mesmo jornal). 
12 - Sampaio Ernesto – “Nos 40 anos da pintura de Eurico – A estranha leveza do gesto mágico” Diário de 
Lisboa, 21-11-89 
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rápido do grafismo impulsivo. «É uma pintura ritualista que procura reviver poeticamente 
os momentos da descoberta do espaço na primeira infância (…) primeiro, as listas de cor 
preenchem completamente a superfície exposta de um lençol dobrado; depois, a sua 
Desdobragem fornece sugestões de espaço vazio, onde imediatamente o artista penetra 
com os seus gestos espontâneos. Este ritual repete a passagem do espaço táctil a duas 
dimensões do regaço maternal ao espaço em profundidade, que a criança descobre com 
o movimento das mãos e do corpo» R.M.G., Catálogo Arte Portuguesa, 1992, Osnabrück, 
Alemanha. 
 
(A propósito, Joaquim Matos Chaves escreveu em 1989, prefaciando uma exposição de 
Eurico: 
«Esta pintura é uma pintura autenticamente ritual e imbui-se por isso de um carácter 
iniciático. Como em todas as sacralizações ela alicerça-se e persegue o encantamento. 
Encantamento que está muito próximo da disponibilidade integral da magia. Na magia 
radica a alegria de toda a descoberta, de cada revelação, que aqui aparecem 
surpreendidas, muitas vezes, no seu momento inicial que é sempre um momento de 
espanto …» 
 
 
 
Maio de 1992 – Inquérito de Mário Cesariny 
 
 
Em Maio de 1992 Cesariny envia um inquérito a Eurico, no âmbito da homenagem 
mundial a André Breton, questionando os surrealistas cuja obra reflecte a influência de 
Breton. Como resposta ao inquérito, Eurico publica no Diário de Notícias um artigo 
intitulado “Homenagem a André Breton / o automatismo psíquico surrealista”. 13

Ilustrado com duas obras de Eurico, o desenho automático intitulado Orgasmo Cósmico / 
Homenagem a Wilhelm Reich e uma caligrafia vertical a tinta da china, o artigo sublinha a 
importância do automatismo psíquico surrealista que, no caso do autor, está na origem 
da pintura gestual caligráfica, de inspiração Zen.  

 
 

1994 
 
 
CHICÓ, Sílvia – Prefácio (in catálogo da exposição “Eurico”). Vila Moura / Algarve: 
galeria do Casino (9-7-94 / 7-8-94) 

 
Exposição temporária, Eurico, Galeria do Casino de Vila Moura, Algarve – (9-7- 94 a 7- 8 - 94) 
 
 

 
Eurico é uma personalidade do meio artístico e intelectual português que quase dispensa 
apresentações.  
A sua vasta obra descende das primeiras experiências surrealistas conhecidas em 
Portugal e é, na minha opinião, uma consequência lógica do conhecimento do 
Surrealismo visto de um país pequeno e culturalmente isolado, o Portugal nos anos 
cinquenta. Um Surrealismo, que tal como em outros países, como Estados Unidos e a 

                                                 
13 In ANEXO II – SELECÇÃO DE TEXTOS DA BIBLIOGRAFIA ACTIVA 
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França, se encontra a dado momento com a cultura oriental. Este facto é determinante. 
Revela-se em muitas poéticas que dele decorrem, gerando duas situações: uma de 
natureza filosófica e outra puramente visual. Trata-se, sobretudo na Europa, da 
descoberta da escrita oriental entendida nos seus aspectos plásticos, do fascínio pela 
milenar sabedoria do domínio gestual, que constrói o ideograma. Ideograma que é tema 
e fonte de inspiração de múltiplos artistas, predominantemente nas décadas de cinquenta 
e sessenta. É o momento em que esse particular aspecto da cultura oriental é exaltado, e 
a sua influência é visível nas obras de Henri Michaux, Georges Mathieu, Jean Degottex 
(com quem Eurico estuda em Paris) e outros grandes nomes da pintura europeia. Artistas 
que ao fascinarem-se pelo Oriente desenham no gestualismo europeu uma genealogia 
diferente da do gestualismo americano, em que outras culturas interferem. 
Produto de uma adesão existencial ao surrealismo, declarando-se surrealista ainda hoje, 
Eurico realiza as suas pinturas de um só gesto, numa atitude comparável à dos 
expressionistas abstractos, mas a sua obra nada tem de expressionista. Dela resulta uma 
serenidade Zen, um orientalismo já entendido por Fernando Pessoa (Ricardo Reis) e que 
Eurico gosta de citar: “Nada teu exagera ou exclui. Põe quanto és no mínimo que fazes”. 
Uma relação frutífera entre as centenas de experiências de poesia e escrita automática e 
o gestualismo de grande escala, imprevisível mas não por isso redutor, conferem a este 
pintor, mal compreendido do meio artístico português uma rara qualidade. Para quem 
quiser e souber VER.  

 
 
FRANÇA, José-Augusto – Prefácio: “Eurico em sua Demanda” (in catálogo da 
exposição “Poesia e Pintura, 1950-1994”). Cascais: Espaço Capela da Gandarinha (9-
12-94 / 16-01-95)  

  
 
«Eurico é um caso único num país onde cada vez menos os há, em produções artísticas 
que se seguem e cheiram onde não devem, buscando segurança de vida durante quatro 
ou cinco anos; depois, essa vida se muda conforme os ventos promocionais, e assim 
sucessivamente, em pobreza de hábitos de imaginação e profissão. Sejam imagens 
sejam objectos e instalações, um já visto nos vê – o «está visto» do calão antigo para 
sítios similares, a que Stendhal deu nome, dando também categoria biliosa-melancólica 
aos portugueses… 
Não assim o Eurico – ou o visto dele, com os anos que tem, vem de uma revelação que 
se lhe deu, absoluta e certa como tais fenómenos são e têm que ser para o próprio, que 
nisso serenamente fica. Como os sages de outras partes, sem relatividade, sequer de 
longas durações da história, quanto mais das curtas que as modas trazem e levam, e os 
«marchands» e alguns críticos de boa vontade em magazines de má-fé. A fé de Eurico é 
boa e dele, com os movimentos que pratica, de mão, braço e olhar, no gesto certo que 
lhe convém, ou conveio e convirá. Quem não o quiser, que vá a outra loja – mas nesta é 
capaz de ficar mais bem servido por autenticidade do que se lhe oferece…Por isso, o 
pintor vê as lojas dos outros passar, continuando a sua imóvel viagem pelas telas e pelos 
papéis, numa beleza sequer buscada na carícia do pincel chinês. 
Não é chinês o pintor? Que culpa a dele, ou a nossa? Encontrou ele o gesto em França, 
trabalhou-o com Degottex? Assim foi e também Degottex é um caso único na arte de 
Paris, certo e sabido na história dela, desde os anos 50, sem que, por tolice, lhe façam 
perguntas da China. Aliás chineses somo-lo todos, a certas horas ou a certa idade, mas 
matamos sempre, ocidentalmente, o mandarim ilusório e perene, e disso morremos 
depois, em lufa-lufa de variadas culturas… 
Eurico não, e por isso o invejo eu, e entendo, no silêncio puro a que se entrega – tratando 
de meninos por ofício de ensinar. Ensino de coisas outras, sem automóveis, bê-dês, tê-
vês ou computadores de dedo alçado, que a mão é soberana ao homem por dentro dele, 
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em escrita tanta. «Je médite avec ma main»; morreu há dias quem o disse, e não era 
aliás Degottex. 
Esses meninos, Eurico os pintou, ao começo da sua vida, quando em 1954, eu o levei a 
expor, pela primeira vez, numa chamada «Galeria de Março», em Lisboa. Meninos ou 
fantasmas de meninos, elfos já, sorridentes, olhando o mundo invisível. E eles olham 
ainda, decerto, quando os quadros de então são dados retrospectivamente a ver, como 
referências. Olham eles por inocência, ou doce ironia que quarenta anos acrescentaram 
na vida de todos os outros. (Aqui uma frase interrogativa ilegível, no manuscrito: passo 
adiante:) Ora adeus, o real deles era outro e sempre. (Subitamente sou levado a ler o que 
há pouco não lia, e é esta a interrogação: Surrealismo? Aliás, apresentou Degottex 
falando da sua «quête d’un sens éternel»). Um real caligráfico, como se diz em crítica de 
arte, e igual, de quadro em quadro, por não poder ser diferente daquilo que é. Ou seja, 
que é pintor, na profundidade de si, voluptuosa e grave, expressiva e por si falante, 
deixando os outros fazer o que fazem, por informação feita, na fundamental separação 
que a vida põe, entre um e outro verbo. Eurico é do verbo ser, astrologicamente, sem 
bílis nem melancolia, nem humores nem pressas para os silêncios da vida. Retrato de um 
pintor assim entre muitos outros (melhor, pior…) que os rumores cozem em iludidos 
lucros – que são de crónica mas não serão de história. Esta, que só realmente ao futuro o 
Padre Vieira creditava, em longa, longuíssima estrutura, aos fiéis da própria, ignota, 
humílima, demandada verdade assiste – por debaixo ou por cima de outras 
heracliteanamente igualadas, pode estar Eurico descansado como está, dono feito da 
mão gestual que tem. E prevejo aqui o quadro enorme, inenarrável, que à volta do mundo 
um dia (não) pintará, infinitivo como todos os maiores quadros devem ser, em gesto 
tamanho…» 

 
 

1997 
 
 
TEXTOS de: Sílvia Chicó, Fernando Pernes, Ernesto de Melo e Castro, Mário 
Cesariny, Ernesto Sampaio, Cruzeiro Seixas, José-Augusto França e de Eurico (in 
catálogo da exposição “35 Anos de “Pintura-Escrita “/ 1962-1997”). Tradução para 
inglês e chinês. Macau: Instituto Cultural de Macau, 1997 

 
  
Texto de Fernando Pernes (1968): 
 
“…Abstracção no verdadeiro sentido de instrumento lógico, onde o verbo abstrair passa a 
ser sinónimo de purificar e purificar significa intensificar (…) Assim, sendo axiomático que 
o «Zen» não pode ser expresso por elementos verbais ou recursos simbólicos, exigindo 
uma resposta imediata, não analítica, a um impulso vitalista, a sua poética acerta-se às 
categorias estéticas da abstracção lírica, pelas quais o gesto criador não depende de 
qualquer intenção mimética, para antes funcionar como elemento investidor da génese 
artística. Assim também, a contemporaneidade absoluta do pensamento e do agir 
proclamada no fervor «romântico» dos surrealistas, justapõe-se ao saber místico de 
antiquíssimas crenças orientais (…) A pintura de Eurico (…) desenvolve-se entre o 
caligráfico e o gestual (…) nasceu duma actividade operativa, inteiramente divorciada de 
forças motrizes impostas do exterior. O automatismo surrealista está na sua origem e, 
para além dele, uma noção de espacialidade que se baseia numa fenomenologia da 
criação artística, não considerada tão-somente manifestação de total expressão 
individual, mas sobretudo como momento subtilmente individualizado da consciência 
universal (…) correspondência entre o íntimo e o cósmico (…) na exacta identificação do 
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gesto e do espaço (…) possibilidade de afirmação no desconhecido, ou seja: no vazio 
(…) Apenas que, se a pintura tradicional partia da Natureza para chegar ao quadro, agora 
é a partir do quadro que se chega à Natureza. (…) Eurico passou através de uma 
ordenação rítmica de escrita automática, a pesquisas espaciais em que a sensualidade 
da mancha luminosa se sobrepõe estruturalmente ao grafismo anterior, em que a 
horizontalidade paisagística se harmoniza à verticalidade gestual. 
Simultaneamente, as obras de Eurico ganham paradoxal consistência corpórea, matérias 
laceradas ou amalgamentos de colagem (…) insinua (…) na superfície abstracta a 
evidência do círculo, símbolo antigo da totalidade da «psyche», nos seus múltiplos 
sentidos e compreendendo a relação sacra e erótica do homem com o Universo. 
Purificadas, na ausência de contornos, intensificadas ao abrirem-se no vazio, as obras de 
Eurico não deverão ser lidas, porém, como símbolos, dado que não surgem de 
codificações emblemáticas, de leitura organizando-se ou dissolvendo-se sob o nosso 
olhar (…) oferecem-se-nos como signos possíveis de plenitude orgânica e espiritual no 
momento exacto onde Eurico Gonçalves afirma a sua mais alta virtude de pintor 
contemporâneo”. 
 
 
Texto de E.M. de Melo e Castro (Exposição Desdobragens, Galeria Quadrum, Lisboa 1978) 

 
 “ «Desdobrar é um acto de abertura e de revelação. Abre-se um espaço, revela-se o que 
nesse espaço pode acontecer (…) a pintura de Eurico, vinda de uma «sábia 
ingenuidade» e de uma «prolongada adolescência», atinge a sabedoria dos processos e 
o estado adulto das construções que se reconhecem como tal. 
É certo que, desde o início em 1950, Eurico é um «surrealista» que na dialéctica entre o 
«não saber» (que o confunde) procura entender o fluxo onírico que lhe dita os quadros. 
(…) em todas as fases, Eurico aceita a revelação inicial do gesto, quer como sinal de 
uma actividade onírica, quer como marca apenas de si própria. Aceita, mas interroga e 
interroga-se, seduzido pelo fascínio do fazer acontecer e do saber como é que acontece. 
E aí a pintura de Eurico se transforma verdadeiramente em escrita. Escrita que apela 
irresistivelmente para as leituras abertas e plurais de que formos capazes, nós, leitores. 
As desdobragens (…) são (…) um acto de re-invenção das leis da escrita (…) 
Horizontais, as paralelas conduzem o percurso dos olhos na leitura dos caracteres 
múltiplos e instantâneos: pegadas? Grafittis? Inscrições? Assinaturas? Mensagens? – o 
que estará escrito entre essas linhas? – e o que serão essas linhas: simples pautas? 
Caminhos paralelos? Reverberações de um traço inicial sempre re-iniciado? Horizontes 
múltiplos? - elas próprias também escrita(s)?  
A análise grafológica das escritas de Eurico, que aqui nestas desdobragens têm, pelo 
menos, três diferentes modulações (os traços horizontais, a escrita caligráfica e as 
marcas) certamente seria interessante na revelação de sub-textos que inevitavelmente 
haverá. 
Mas, para já, bastam-nos as leituras imediatas que Eurico desdobra nesta exposição par 
nosso prazer. 
- E é muito! Já que, como diz Eurico, “ a pintura, essa, sabe mais de mim do que eu 
dela”. 
 
 
Mário Cesariny (carta dirigida ao pintor, no catálogo da retrospectiva 1950/70, G, S. 
Mamede, Lisboa): 
 
“Hoje, a tua pintura afirma de forma entre nós talvez única, a única fidelidade que Breton 
pedia aos que diziam seu o surreal: um vanguardismo realmente expresso, realmente 
capaz de absorver e de, se necessário destituir toda a vanguarda anterior. Entendo aqui 
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por vanguarda a criação poética tão profundamente gerada na necessidade de transmitir 
o homem de uma época, que reúne e ultrapassa todas as épocas. Não é negar as 
épocas, o passado, não seria possível desfazermo-nos delas, é como arremessá-las para 
o futuro”. 
 
 
Texto de Ernesto Sampaio (fragmento de artigo no Diário de Lisboa, 1989): 
 
“Surrealista, Eurico é-o de facto. (…) Eurico fala-me do «voo onírico, quando nos 
sentimos pairar», da «extrema leveza do próprio gesto», e eu penso que pintar, afinal, 
resulta da necessidade de fixar esse gesto, e que a comunicação pelo gesto pode ser 
anterior à comunicação verbal, implicando um outro modo de percepção no homem”. 
 
 
 Texto de Cruzeiro Seixas (fragmento de prefácio de uma exposição de 1983, na G. 
Junta de turismo da Costa do Sol, Estoril): 
 
“Dos desenhos de Eurico (…) direi que me aparecem como um sistema solar, perfeito no 
movimento sobre si mesmo. (…) Outra componente importante desta extensa obra é a 
liberdade da linguagem. (…) O espaço vazio que cria, com as suas caligrafias, é 
naturalmente o infinito que temos, a «courbe unique» que Breton celebrou. (…) O que 
leio nesta obra é um raro momento de meditação e de alegria. (…) Hoje já nada pode ser 
visto como era há 30 anos; por exemplo, à exaltação perturbadora de uma qualquer 
paisagem ou monumento, há que somar coisas como os desenhos angulosos do Eurico 
ou as suas cartas caligráficas e herméticas que, curiosamente por vezes, têm o tom rosa 
dos «pôr de sol que fazem desmaios», como dizia António Nobre”. 
Texto de José-Augusto França (fragmento do prefácio da Exposição Poesia e Pintura 
1950/1994, em Cascais): 
 
A fé de Eurico é boa e dele, com os movimentos que pratica, de mão, braço e olhar, no 
gesto certo que lhe convém, ou conveio e convirá. Quem não quiser, que vá a outra loja – 
mas nesta é capaz de ficar mais bem servido por autenticidade do que se lhe oferece… 
Por isso, o pintor vê as lojas dos outros passar, continuando a sua imóvel viagem pelas 
telas e pelos papeis, numa beleza sequer buscada na carícia do pincel chinês. 
 
 
 
1998 
 

GONÇALVES, Rui Mário – A Arte Portuguesa do Século XX. Lisboa: Temas e 
Debates e Autor, 1998. Edição nº 4219 (pp. 70-74;11-112) 

 

… Mas, além do neo-realismo e do abstraccionismo, uma terceira via foi prosseguida: a 
do surrealismo.  
Estando já desistentes os surrealistas de 1940, (Pedro, Dacosta, Cândido), alguns 
jovens, quase todos oriundos do neo-realismo, compreenderam em 1947 a necessidade 
de juntar à acção o sonho, o humor, os dados do acaso, e a provocação imediata contra 
todas as convenções. 
Alguns poetas, como Mário Cesariny de Vasconcelos e Alexandre O’ Neill, e alguns 
pintores, como Fernando de Azevedo, Vespeira (n. 1925), Moniz Pereira (1920-1988) e 
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outros neo-realistas, aprofundando a problemática sócio cultural, optaram pela prática 
surrealista, com o seu teor provocatório e o estímulo da criatividade compartilhada. 
Decidiram criar um grupo surrealista em Lisboa (1947). Procuraram a comparticipação de 
António Pedro e de Dacosta; excluíram Cândido da Costa Pinto, porque este mantinha 
colaboração com os salões oficiais de António Ferro. 
O grupo foi efémero. Cesariny abandonou-o em 1948 e passou a preferir a companhia 
ocasional de outros poetas e pintores, como António Maria Lisboa (1928-1953), Mário 
Henrique Leiria (1923-1980), Artur do Cruzeiro Seixas (n. 1920), Carlos Calvet (n. 1928) e 
outros. 
O que restou do primeiro grupo realizou apenas uma exposição, em Janeiro de 1949, 
com obras de Pedro, Dacosta, Alexandre O’ Neill, Moniz Pereira, António Domingues, 
José-Augusto França, Azevedo e Vespeira, tendo todos nesse mesmo ano abandonado a 
pintura, com excepção, aliás notável, dos dois últimos, que em 1952 reapareceram, 
juntamente com o desenhador e fotógrafo Fernando Lemos (n. 1926). 
O segundo grupo expôs como tal em 1949 e 1950.Também se desfez, mas os seus 
componentes permaneceram surrealistas activos, principalmente o desenhador Cruzeiro 
Seixas e o poeta Mário Cesariny, a quem, ao longo dos anos cinquenta, vieram juntar-se 
Eurico Gonçalves (n. 1932), António Areal (1934-1978), Manuel d’ Assumpção (1926-
1969) e outros. 
Na pintura e na antipintura, Cesariny serviu-se das mais variadas técnicas que lhe 
permitiam o automatismo psíquico puro: escorrência livre de tintas, utilização de vernizes, 
colagens de objectos. Estas pinturas combinadas com objectos, cheias de humor, 
resultaram de um desenvolvimento pessoal da realização de “poemas-objectos” iniciada 
pelos surrealistas franceses. As suas escorrências de tintas sopradas, em 1947, 
encontram-se entre as primeiras realizações mundiais de arte informal. Se, na época, 
este informalismo foi apresentado como provocação dadaísta, com ostensiva exibição de 
recusa de qualquer programa, a verdade é que o informalismo em geral, ultrapassou a 
ritmicidade conseguida pelo cubismo analítico e acentuou a temporalização do tempo, 
fazendo mergulhar o contemplador na “existência”. 
(…) A conjugação da agressividade e da sensualidade manifesta-se nas montagens de 
objectos e nas colagens, por vezes provocatoriamente humorísticas, de Cruzeiro Seixas. 
Nos seus desenhos, de execução meticulosa, Seixas actualizou processos e elementos 
sensuais do simbolismo, numa constante pesquisa do maravilhoso onírico. Astros 
fulgurantes iluminam cenas de amor; animais híbridos, antropomórficos, emblematizam a 
avidez da luxúria; pérolas misteriosas deslizam em planícies longínquas; cristais 
transparentes ameaçam estourar; cabeleiras dançam com o vento; as pálpebras guardam 
sonhos e lágrimas; a curva da garganta soluça de prazer; a noite é imensa, viva, 
fascinante…”A verdade é que à minha volta todas as coisas têm asas e sexo” (Cruzeiro 
Seixas). 
Eurico Gonçalves passou a dedicar-se inteiramente ao surrealismo em 1949, com 
numerosos poemas, pinturas e desenhos realizados solitariamente. A sua originalidade 
consistiu então, em conceber um surrealismo solar e alegre, que assume poeticamente a 
ingenuidade, atento à expressividade espontânea das crianças. A sua arte, segundo 
Cesariny, exalta um sentimento dramático-inocente da humanidade, “sempre ardente da 
febre que só há na infância, mas que o pintor recria em perspectiva adulta: Eleição, 
Amor, Morte. Eurico Gonçalves aparece a pintar como a estrada começa” (Cesariny, 
1954). 
O seu sentido do maravilhoso surgiu, na sua fase figurativa, de uma muito simplificada 
composição, cuja inspiração era aproximável a Henri Rousseau. Em breve sentiu a 
mesma qualidade poética na obra de Miró e Kandinsky. Desde 1957, na sequência da 
prática surrealista do automatismo psíquico puro, Eurico passou a confrontar nas suas 
pinturas as figuras puras com os signos puros, num espaço indefinido (…)» (pp. 70 -74) 
«Nesta prática pictural, o tempo manifesta-se, não porque o autor confronte códigos de 
épocas diferentes bem definidas, mas porque busca introspectivamente a matriz pessoal 
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da sua noção de espaço-tempo. Confiando na gestualidade espontânea geradora de 
signos, que não retoca, Eurico procura ver claro na própria natureza, seguindo 
ensinamentos comportamentais do Budismo Zen. 
Notam-se na Desdobragem dois tipos de signos gráficos: um deles deriva do toque do 
pincel (…), que deixa manchas largas; o outro resulta da caligrafia rápida (…). 
Considerados isoladamente, cada signo evidencia a sua própria coerência grafológica, 
que, porém, não poderia ter sido premeditada. É uma coerência encontrada 
instintivamente, em rápidos gestos puros de uma pintura praticada como um ritual: 
primeiro, num grande pano dobrado segundo eixos horizontais, o artista deixa absorver 
pigmentos aplicados sensualmente em longas listas paralelas; depois, desdobrando o 
pano, o artista entrega-se ao modo (sempre diferente, conforme as cores e a largura das 
listas) com que as listas sugerem sucessivas linhas de horizonte; neste momento de 
surpresa, preenche o espaço sugerido com gestos impulsivos, revivendo a experiência 
infantil da passagem do espaço táctil a duas dimensões do regaço maternal para o 
espaço visual em profundidade, que só se domina mediante os movimentos das mãos e 
do corpo. 
Nestas pinturas de signo espontâneo e de tintas claras aplicadas lisamente, Eurico 
Gonçalves redescobre intuitivamente o sentido do maravilhoso do arabesco ibérico e 
das tradições artesanais mediterrânicas, onde o branco e o preto valem como cores e 
não como luz e sombra…» (pp. 111, 112) 

 
 
1999 
 
 
Henriques, Paulo – Comissário e prefaciador da exposição colectiva “Desenhos dos 
Surrealistas, em Portugal, 1940-1966”. Artistas: Júlio dos Reis Pereira, António Pedro, 
António Dacosta, Marcelino Vespeira, Fernando de Azevedo, Alexandre O’ Neill, Pedro 
Oom, António Maria Lisboa, Mário Cesariny, Mário Henrique Leiria, Cruzeiro Seixas, 
António Areal e Eurico Gonçalves. Textos: Fernando Calhau, Paulo Henriques 
Fernando Cabral Martins. Porto: Museu Nacional de soares dos Reis, 1999 

 
 
Desde muito novo que Eurico Gonçalves investiu numa formulação automática de 
imagens e textos, em cadernos onde as duas realidades, a visual e a escrita, se 
cotejavam em grande equilíbrio de significado. Nesses cadernos, de 1950 e 1951, 
ficcionava o autor uma espécie de diários poéticos onde o sonho é nomeado como vector 
programático do discurso escrito, transposto para o visual numa figuração simples que 
nos lembra Miró, pela sua ingenuidade e exploração da mancha gráfica colorida, e Klee 
pelo esquematismo linear de algumas construções, revelando-se aí fundamentalmente 
um universo de afectos e pulsões sexuais. 
Em Carnaval ou Motocicleta, ambos de 1958, a página torna-se o lugar de convocação 
tumultuosa de figurações humanas lineares, esquemáticas e com frequência 
geometrizadas, geradoras de situações de sentido cruzadas. 
Orgasmo Cósmico, homenagem a William Reich, de 1959, título que esclarece as 
preocupações temáticas centrais, é uma página de desenho automático, fortemente 
projectada em figuras orgânicas e densidades gráficas que podemos aproximar do 
automatismo tal como fora praticado por André Masson, e que, de algum modo, pode 
apontar os interesses caligráficos e sígnicos que constituirão o centro das procuras deste 
autor, logo na década de 1960. 
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É para aí que parece tender a Cabeça, de 1959, forma que se impõe na página pela sua 
grande escala, definida por traços soltos, muito caligráficos, próximos já da largueza do 
gesto embora aqui ainda em linhas que simulam o imediatismo suave de um pincel. 
O traço como expressão em si surge bem explorado em Pescador, de 1961, onde o 
próprio processo técnico, um pequeno pau servindo de caneta, propicia o uso expressivo 
da aplicação da tinta, entre marcações fortes e riscados indeléveis, intencional na 
caracterização das próprias figuras. 
 
 
Gonçalves, Rui Mário – “Anos 50 – realismos e abstraccionismos”. (In Panorama Arte 
Portuguesa No Século XX / [Coordenação Fernando Pernes]. Porto: Campo das 
Letras Editores S.A. / Fundação Serralves, 1999), pp. 178, 195, 199 

 
…Quanto aos surrealistas, persistiram Cruzeiro Seixas (n.1920), Jorge Vieira (1922-98), 
Cesariny (n.1923), Fernando Azevedo (n. 1923), Vespeira (n.1925), Carlos Calvet (n. 
1928) e, revelados ao longo dos anos 50, Manuel d’ Assumpção (1926-69), Fernando 
Lemos (n.1926), Eduardo Luís (1932-1988), Eurico Gonçalves (n.1932), António Quadros 
(1933-97) e António Areal (1934-78). Com uma imagética por vezes aproximável do 
surrealismo, já no final da década, Gonçalo Duarte (1935-86) e René Bértholo (n. 1935). 
Com menor presença, como artista plástico, nesta década, António Pedro (1909-66). Este 
pioneiro realizou algumas esculturas, cerâmicas e numerosos desenhos que deixou 
inéditos e passou a dedicar-se inteiramente ao teatro. Isolado, Cândido da Costa Pinto 
(1911-76) criou um proto-hiper-realismo (…)  
Calimorfia: escrita mórfica. Termo proposto por José-Augusto França para caracterizar 
um modo de desenhar, organicamente cadenciado através do jogo abstracto de formas e 
contraformas (ex.: os desenhos de Fernando Lemos, apresentados em Lisboa, Em 1959). 
Abjeccionismo: intensificação da provocação dádá, proposta pelos surrealistas Cesariny, 
Pedro Oom e António Maria Lisboa, recusando radicalmente qualquer conformismo. «O 
que pode fazer um homem desesperado quando o ar é um vómito e nós seres 
abjectos?». Um assomo de tudo o que a sociedade considerar degradante constituiu um 
grito de revolta desafiador. O Abjeccionismo pretendeu seguir a atitude de numerosos 
surrealistas dos anos 30 que consideravam a prisão uma glória. Todavia, luzia uma 
esperança baseada na crença de que é no fundo da abjecção que ressurge a verdadeira 
pureza. 
Dádá-Zen: expressão proposta por Eurico Gonçalves, para evidenciar relações entre a 
sageza do Budismo-Zen e o vitalismo do Dadaísmo. Assim, o Koan e o ready-made 
exigem uma imediata mudança da atitude interrogativa e contextualizada, em favor de 
uma directa disponibilidade para a iluminação, fora de qualquer autoritarismo. Explora os 
dados do acaso, sem correcção; certos aspectos da literatura do non-sense; o 
desajustamento entre nome e coisa nomeada, entre título e acto expressivo. Em 
Portugal, a época “futurista” (dadaísta?) de Fernando Pessoa gerou um Alberto Caeiro 
onde abundam proposições Zen. 
Houve, pois, um aprofundamento da reflexão crítica, feita e publicada pelos próprios 
artistas e pelos críticos que com eles conviveram nos cafés e nos locais de trabalho. 
Assim se foi criando um tipo próprio de discurso, próximo da acção criadora. Não foi por 
acaso que os termos indicados anteriormente surgiram no contexto da acção surrealista. 
Na poesia e nas artes plásticas, a acção surrealista continuava a ser a mais original (…). 
 A exposição surrealista, organizada por Mário Cesariny, em 1949, levou Eurico 
Gonçalves (n. 1932) a aderir a este movimento poético. A poesia de Mário Sá Carneiro, 
de Fernando Pessoa e dos surrealistas marcou a sua juventude. Em 1950-51, realizou 
quatro cadernos de anotações de sonhos e de textos automáticos, que apenas vieram a 
ser publicados em 1995 (…) 
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Eurico Gonçalves realizou a sua primeira exposição em 1954, na Galeria de Março 
dirigida por José-Augusto França. No catálogo, a apresentação coube a Mário Cesariny, 
que afirmava ser a arte de Eurico capaz de exaltar um sentimento dramático-inocente da 
humanidade, sempre ardente da febre que só há na infância, mas que o pintor recria em 
perspectiva adulta: «Eleição, Amor, Morte. Eurico Gonçalves aparece a pintar como a 
estrada começa. 
 
 
 
Chicó, Sílvia – “Antes e após o 25 de Abril de 1974”. (In Panorama Arte Portuguesa 
No Século XX / [Coordenação Fernando Pernes]. Porto: Campo das Letras Editores 
S.A. / Fundação Serralves, 1999), (p.278)  

 
 
A pintura gestual teve nesses anos14 um dos seu maiores cultores em Eurico Gonçalves, 
um pintor que sempre se considerou fiel às premissas do Surrealismo, mas que evoluiu 
para um gestualismo despojado, de influência oriental, que alguma coisa deve ao 
convívio com Jean Degottex, em Paris (…) (pág. 278) 

 
 

SAMPAIO, Ernesto – Prefácio (in catálogo da exposição “Eurico Gonçalves / como a 
água para a corrente do rio”). Lisboa: galeria de S. Mamede (7 Dez. 99 / 31 Jan. 2000)  

 

 
Metáforas da criação, da descoberta do mundo, do acto poético em si próprio as obras 
plásticas de Eurico recriam uma a uma o acto inaugural do artista, num gesto 
pessoalíssimo que nunca se deixa levar por maneirismos ou fáceis reiterações. 
Picto-poeta surrealista, diz Eurico: «não queria que deixasse de reparar que a minha 
pintura exprime-me melhor do que eu próprio e que, por assim dizer, sabe mais de mim 
do que eu dela», e di-lo porque na origem dessa pintura está o automatismo, magma 
inicial de onde depois vem tudo: a linguagem simbólica e alegórica, o onirismo, o 
informalismo gestual, o «Zen», etc.  
É uma pintura que nada tem a ver com a imitação ou a transcrição das coisas, tão-pouco 
com os «fundamentalismos» abstraccionistas fanaticamente não-figurativos, mas se 
inscreve de directo naquela linha da poesia e da arte modernas que a partir de 
Lautréamont, Rimbaud, Seurat, Gauguin põe em crise a percepção literal do mundo e 
troca as aparências do «pouco de realidade» pelas visões da aurora boreal cujo teatro é 
o coração e o espírito do poeta. 
(…) Eurico, nestas escritas, nestes Desenhos e pinturas, começa e recomeça sem 
entraves nem escrúpulos um caminho que ninguém percorreu antes dele e ninguém 
percorrerá depois, feito de transes, de gestos instantâneos e fulgurantes que fixam em 
linhas e manchas de cor o bater visceral do coração, o pulsar da vida, unindo o que há de 
mais físico (o gesto de pintar) ao que há de mais espiritual, a expressão e o movimento, a 
alma e a animação (…) Do olhar à mão, a variedade do mundo adquire 
instantaneamente, como numa iluminação um denominador comum. Aqui, longe de ser 
uma estrutura petrificada, a obra de arte é uma máquina que só funciona quando é 
contemplada. A energia do ponto que cria a linha, da linha que engendra a forma, 
persiste num processo de criação perpétuo, o que faz participar no cosmos o microcosmo 

                                                 
14 (60 / 70) 
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do quadro. O olhar do espectador está para estas correntes formais como a água está 
para a corrente do rio (…) 
A ideia de criar funde-se com o acto e a obra é então obra do espírito. A mão do pintor é 
animada pelo poder de criar e destruir, de começar ou deter um tempo que está dentro 
dele, que contém o seu próprio tempo, do qual dispõe e pelo qual decide e responde. Em 
relação ao tempo da sua obra, o artista é a eternidade, posto que em nenhum momento 
esse tempo lhe escapa. 
Caligrafias, manchas luminosas, despinturas, descolagens, desdobragens, todos esses 
processos de registo utilizados por Eurico satisfazem as necessidades do espírito e do 
coração, mostram que os mais profundos desejos humanos podem ser expressos (…) 
 Com os seus desenvolvimentos do automatismo surrealista, Eurico atinge aquele ponto 
de resolução das antinomias onde, para citar Claude Lévi – Strauss, “o objectivo e o 
subjectivo se encontram, queremos dizer o inconsciente”. E na arte, assim como na 
magia, são as associações e os impulsos inconscientes que são activos. Na verdade, 
desde os inícios do movimento surrealista, o artista começou a sentir a antiga nostalgia 
dos poderes mágicos. Errando sem preparação nem conhecimento nas profundidades 
onde por vezes aparecem estranhas criaturas, ele próprio se espanta com aquilo que o 
seu ser contém. Por isso, o verdadeiro dever do artista é saber o que faz transmitir esse 
saber com precisão, certo de que é apenas nesse estranho oceano que o ser pode 
encontrar salvação para si mesmo e para a terra inteira.  
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2000 
 
ANTÓNIO, Lauro – Prefácio (in catálogo da exposição retrospectiva “Eurico 
Gonçalves, 1950-2000”, integrada no “Fama Fest’ 2000” / II Festival Internacional de 
Cinema e Vídeo). Famalicão: Fundação Cupertino de Miranda (Março), 2000  
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2001 
 

LAMBERT, Fátima – Prefácio (in catálogo da exposição “Eurico Gonçalves”). Porto: 
galeria Artemanifesto (12-05 /26-06), 2001 
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2003 
 

LAMBERT, Fátima – Texto (in catálogo da exposição colectiva “Olhares e Escritas 
na Arte Portuguesa desde 1960”). Porto: galeria do Palácio (23-10 / 23-11), 2003 

 
Caso 2: 
 
Em bandas horizontais e paralelas inscrevo elementares signos gestuais de uma escrita 
embrionária, que espontaneamente encontra a estrutura, o sentido e o ritmo orgânico, 
assimiláveis a páginas manuscritas, que eu próprio contemplo como se fossem 
oraculares. (Eurico Gonçalves, “Aquém e além Deserto”, 2001) 
De “ascendência surrealista”, nos anos 50, Eurico Gonçalves iniciou um percurso 
exploratório pela via de uma picturalidade Zen, em consentaneidade a uma linguagem 
informalista / gestual, delatora de uma postura expressionístico / abstracta. Nesse 
contexto, a escrita reveste-se de uma acepção caligráfica que o pintor nunca abandonou. 
O que mais se destaca, na atitude de concentração pessoal, é a fluidez e simultânea 
consistência da sua pincelada, por parentesco com a atitude interiorizada da tradição 
chinesa e japonesa. O pintor não procura expor significações ou transpor interpretações 
através dos seus sinais, esvaziando-os de reconhecimento conceptual. Orienta-os pela 
pura visibilidade, ignora-lhes compromissos externos, focando-os na sua destreza 
afectiva, urgente para a aceitação e desprendimento. 
As suas caligrafias (em aparência) despojadas de significado vagueiam pelo vazio, 
organizadas pela intuição do momento, dirigidas pela justeza do caminho. O abismo entre 
o corpo e a alma transposto, o espírito ascende a uma profundidade inominável, pois que 
transcende5

Desde que a escrita se estereotipa, desde que o sinal inventado pelo movimento livre da 
mão se estabiliza e se torna repetitivo e ornamental, desde que o gesto se mecaniza, 
desde que a letra manuscrita dá lugar à letra tipográfica, desde que os meios lentos de 
produção artesanal são substituídos pelos meios rápidos de produção industrial, desde 
que a máquina substitui o homem, uma outra relação se estabelece entre o ser e o fazer, 
na adaptação a novos instrumentos de comunicação e expressão mecânica. Uma relação 
que, não poucas vezes, representa uma ruptura ou divórcio entre o homem e a sua 
própria natureza6

 
 
 
 
 
 
5 – “Zen points to a specific state of awareness in which the mystery and beauty of life in this very 
momement is perceived wholly and directly and with puré objectivity” (Anne Bancroft, Zen, Direct, Painting 
to Reality) 
 
6 - Eurico Gonçalves, “Escrita Escrita Ideogramas e Anagramas”, in Ana Haterly / E.M. de Melo e Castro, 
PO-EX textos teóricos e documentos da poesia experimental portuguesa, Lisboa, Moraes Ed, 1982, p. 193 
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2006 
 

FERNANDES, Maria João – Texto (in catálogo da exposição colectiva 
“Caligrafias”). Lisboa: Casa Fernando Pessoa, 2006 
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SOUSA, Rocha de – “No começo, sempre”. Lisboa: JL (8 Nov.), 2006 

Exposição Eurico, obras inéditas 1963-2006 / no começo, infinitamente / Homenagem a Alberto 
Caeiro e Yves Tanguy / Galeria Valbom, Lisboa JL, 8 de Novembro de 2006 
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CUADRADO, Perfecto E. / Gonçalves, António – Prefácio “Eurico / Vanguarda, 
/Surrealismo / Automatismo Puro” (in catálogo da exposição antológica “Eurico 
Gonçalves: estou vivo e escrevo Sol”). Famalicão: Centro de Estudos do 
Surralismo, Fundação Cupertino de Miranda (Dez. 06-Fev. 07) / Lisboa: 
Sociedade Nacional de Belas-Artes (Março-Abril), 2007 
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Diálogos em  Roma 1 : Algumas passagens retiradas da obra de Francisco de 
Holanda (1517-1584), pintor e humanista português, nascido em Lisboa, um 
dos mais relevantes expoentes da reflexão estética no renascimento português. 
 
…Ora, senhor Michael, disse foão Zapata, espanhol, de uma dúvida me tirai, que não 
posso bem entender em a arte da pintura: porque se costuma às vezes pintar, como se 
vê em muitas partes desta cidade, mil monstros e alimárias, delas com rosto de mulheres 
e com pernas e com rabos de peixes, e outras com braços de tigres e asas, outras com 
rostos de homens, pintando realmente aquilo de que se mais deleita o pintor e que nunca 
se no mundo viu? 2

 
(Em resposta, Miguel Ângelo cita Horácio):  
 
Pictoribus atque poetis / Quidlibet audenti semper fuit oequa potestas: / Scimus et hanc 
veniam petimusque damusque vicissim (Aos Poetas e Pintores, foi reconhecido o direito 
de tudo ousarem. Sabemos isso; e tal licença, ora lha damos, ora lha imploramos) 3

 
(E Acrescenta):  
 
...Os Poetas e Pintores têm poder para ousarem, digo ousarem o que lhes aprouver (...) e 
isto, ainda que pareça falso, não se pode chamar senão bem inventado e monstruoso4. E 
melhor se decora5 a razão quando se mete na pintura alguma monstruosidade (para a 
variação e relaxamento dos sentidos e cuidado dos olhos mortais, que às vezes desejam 
ver aquilo que nunca ainda viram, nem lhes parece que pode ser) mais que não a 
costumada figura (posto que mui admirável) dos homens, nem das alimárias. 
E daqui tomou licença o insaciável desejo humano a lhe aborrecer alguma vez mais um 
edifício com suas colunas e janelas e portas que outro fingindo de falso grutesco, que as 
colunas tem feitas de crianças que saem por gomos de flores, com arquitraves6 e 
fastígios7 de ramos de murta, e as portadas de canas e doutras coisas, que muito 
parecem impossíveis e fora da razão, o que tudo até é mui grande, se é feito de quem o 
entende.8

 
(Ao que returquiu Francisco D´Holanda): 

                                                 
1 Holanda, Francisco, Diálogos em Roma, Livros Horizonte, 1984 (Introdução, Notas e Comentários de José 
da Felicidade Alves) 
2 Idem, p. 57, 58 
3 Idem, p.58, nota 73 (tradução, p. 119) 
4 Holanda, Francisco, Diálogos em Roma, Livros Horizonte, 1984 p. 155, Vocabulário, (*MONSTRUOSO - 
Gandioso, Prodigioso) 
5 Holanda, Francisco, Diálogos em Roma, Livros Horizonte, 1984 p. 154, Vocabulário: (*DECORA, adj – 
formosa, honesta, prestigiada, prestigia) 
6 Holanda, Francisco, Diálogos em Roma, Livros Horizonte, 1984 p.58; Vocabulário, p. 154: - 
*ARQUITRAVES – A parte mais baixa do entablamento, que contacta imediatamente cm os 
ábacos) 
7 Holanda, Francisco, Diálogos em Roma, Livros Horizonte, 1984 p. 58; Vocabulário, p. 155: - *FASTÍGIOS 
– “disposição dos ramos de uma planta que elevando-se a certa altura, ali formam um plano horizontal. 
Ornato que se colocava no alto dos templos romanos)” (M. Mendes) 
8 Holanda, Francisco, Diálogos em Roma, Livros Horizonte, 1984 p. 58 
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Não vos parece, senhor, que aquela falsa obra é muito mais conforme para ornamento no 
seu lugar (como numa quinta ou casa de prazer) que não já uma procissão de frades que 
é coisa mui natural, ou um rei David fazendo penitência, que lhe fazem grande injúria 
quando o tiram de um oratório? E não vos parece mais conveniente na pintura de um 
horto ou de uma fonte o deus Pã tangendo em uma zamponha9, ou uma mulher com 
rabo de peixe e asas (que se viu poucas vezes)? E que muito maior falsidade é por uma 
coisa certa fora do seu lugar que não uma inventada no lugar que está pedindo? 
E desta razão procedem todas as outras a que chamam algumas impossibilidades na 
pintura. E ainda ao contumaz que disser: como pode uma mulher de rosto fermoso ter 
rabo de peixe e as mãos de ligeiro cervo ou onça, com asas nas costas como anjo? A 
este se pode ainda responder, que, se aquela desconformidade está em sua proporção 
em cada uma das suas partes, que está mui conforme e que é mui natural; e que muito 
louvor merece o pintor que pintou coisa que nunca se viu, e tão impossível, com tanto 
artifício e descrição que parece viva e possível, e que desejam os homens que as 
houvesse no mundo, e que digam que lhe podem tirar penas daquelas asas, e que está 
movendo as mãos e os olhos. E assim o que pintar (como dizia um livro) uma lebre, que 
tenha necessidade, para ser desconhecida do cão que a seguiu, de letras que o 
declarassem, este tal, pintando coisa tão pouco mentirosa, se pode dizer que pinta uma 
grande falsidade, e mais difícil de achar entra as perfeitas obras da natureza que uma 
mulher fremosa com rabo de peixe e asas. 
Consentiram eles ao que eu dizia, até mesmo foão Zapata que não era mui músico10 nos 
primores da pintura. E vendo mestre Micael que não era mal empregada a prática em 
nós, disse:  
- Ora que coisa tão alta foi o decoro11 na pintura! E quanto pouco os pintores que não são 
pintores se fadigam pelo observar! E quanto o grande homem nisto vigia! 12

 
(E assim continuava Miguel Ângelo): 
  
…não é muito de espantar de errar tão constantemente acerca da pintura, arte não digna 
senão de altos entendimentos; porque sem discrição nem razão alguma e sem fazer 
diferença, assim chamam pintor a um que não tem mais que os óleos e os pincéis 
bastardos ou delicados da pintura, como ao ilustre pintor que em muitos anos não nasce 
(o que eu tenho por coisa mui grande). E assim como há quem chamam pintor e não é 
pintor, assim há aí pintura que não é pintura, pois estes tais a fizeram. E o que é 
maravilhoso é que o mau pintor não pode nem sabe imaginar nem deseja de fazer boa 
pintura na sua ideia, porque a sua obra a mais das vezes é pouco desconforme da sua 
imaginação e pouco pior; que se ele soubesse imaginar bem ou mestriosamente na sua 
fantasia, não podia ter tão corrupta a mão que não mostrasse fora alguma parte ou 
indício de seu bom desejo. Mas nunca soube desejar bem nesta ciência senão aquele 
entendimento que entende o bem e quanto pode alcançar dele. E esta é grave coisa do 
extremo e diferença que há entre o desejo do alto entendimento na pintura ao baixo13

 

                                                 
9 Idem, p. 59; Vocabulário, p. 156, – *ZAMPONHA – é palavra castelhana = zampoña: o mesmo que 
sanfona, gaita-de-foles italiana) 
10 Ibidem, (Vocabulário p. 156: MÚSICO – conhecedor, culto, esclarecido) 
11 Ibidem, (Vocabulário p. 154: DECORO (subs.) – dignidade, decoração) 
12 Ibidem 
13 Holanda, Francisco, Diálogos em Roma, Livros Horizonte, 1984 p.59, 60 
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(De seguida falou M. Lactâncio): 
  
 Uma indiscrição não posso em nenhum modo sofrer aos maus pintores acerca das 
imagens que pintam sem devoção nem advertência nas igrejas. E por aqui quero que 
acabemos esta nossa prática. É certo que não pode parecer bem o pouco cuidado com 
que pintam alguns as imagens santas, as quais  um muito indiscreto pintor ou homem 
ousa a fazer sem nenhum medo, tão ignorantemente que, em lugar de mover devoção e 
lágrimas aos mortais, algumas vezes os provoca a riso14

  
 

1924 
 
 
Primeiro Manifesto do Surrealismo 
 
Breton André, Manifestos do Surrealismo, Morais Editores, 1969 (tradução de Pedro 
Tamen do título original Manifestes du Surréalisme, J.-J Pauvert éditeur, 1962) 
 
 
Tanto se crê na vida, no que a vida tem de mais precário, a vida real, entenda-se, que 
afinal essa crença acaba por se perder. O homem, sonhador definitivo, cada dia mais 
descontente com a sua sorte, a custo vai dando a volta aos objectos de que foi levado a 
fazer uso e que lhe foram entregues pela sua indiferença ou pelo seu esforço, pelo seu 
esforço quase sempre, já que ele consentiu em trabalhar, ou pelo menos não lhe 
repugnou jogar a sua sorte (aquilo a que ele chama a sua sorte!). Cabe-lhe agora uma 
grande modéstia: sabe quais as mulheres que teve, em que aventuras risíveis se meteu; 
a sua riqueza ou a sua pobreza não lhe servem de nada, nesse aspecto ele continua a 
ser a criança que acaba de nascer e, quanto à aprovação da sua consciência moral, 
admito que passe sem ela facilmente. Se conservar alguma lucidez, apenas pode virar-se 
então para a sua infância que, por muito trucidada que tenha sido pela solicitude dos 
domadores, nem por isso lhe parece menos cheia de encantos. Nela, a ausência de 
qualquer rigor conhecido deixa-lhe a perspectiva de várias vidas vividas ao mesmo 
tempo; enraíza-se nesta ilusão; já só quer conhecer a facilidade momentânea, extrema, 
de todas as coisas. Todas as manhãs partem crianças sem inquietação. Está tudo pronto, 
as piores condições materiais são excelentes. Os bosques são brancos ou pretos, nunca 
se dormirá. 
Mas se na verdade não se puder ir tão longe, não é apenas por causa da distância. 
Acumulam-se as ameaças, cede-se, abandona-se uma parte do terreno a conquistar. A 
esta imaginação que não se admitia limitações, já se lhe permite apenas exercer-se 
segundo as leis de uma utilidade arbitrária; é incapaz de assumir por muito tempo esse 
papel inferior e, por volta dos vinte anos, prefere, em geral, abandonar o homem ao seu 
destino sem luz. 
Por mais que tente mais tarde, por aqui e por ali, voltar atrás, por ter sentido faltarem-lhe 
pouco a pouco todas as razões de viver, tornado incapaz de se achar à altura de uma 
situação excepcional como o amor, não o conseguirá de modo nenhum. É que ele 
pertence agora de corpo e alma a uma imperiosa necessidade prática que não suporta 
que a percam de vista. A todos os seus gestos faltará vastidão; a todas as suas ideias, 
envergadura. De tudo o que lhe acontece e pode acontecer-lhe, apenas lhe será presente 
o que liga um acontecimento a uma multidão de acontecimentos semelhantes, 
acontecimentos em que não tomou parte, acontecimentos falhados. Mais, ele irá julgá-lo 

                                                 
14 Holanda, Francisco, Diálogos em Roma, Livros Horizonte, 1984 p. 60 
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em relação a um desses acontecimentos, mais tranquilizantes nas suas consequências 
que os outros. Não verá neles, sob qualquer pretexto, a sua salvação. 
Querida imaginação, o que eu amo em ti acima de tudo é que tu não perdoas.  
A simples palavra liberdade é tudo o que me exalta ainda (…) p. 26 Resta a loucura, “a 
loucura que ocultamos”, como tão bem se disse. Essa ou outra…Todos sabemos, 
efectivamente, que os loucos devem o seu internamento apenas a um pequeno número 
de actos legalmente repreensíveis, e que, se não fossem esses actos, a sua liberdade 
(aquilo que se vê da sua liberdade) não poderia estar em jogo. Que eles são, em 
determinada medida, vítimas da sua imaginação estou pronto a admiti-lo, no sentido em 
que ela os leva à inobservância de certas regras, fora das quais o género humano se 
sente visado, o que todo o homem se sente recompensado por saber. Mas o profundo 
desapego de que eles dão prova relativamente à crítica que lhes fazemos, e mesmo aos 
diversos correctivos que lhes são infligidos, permite supor que eles retiram grande 
conforto da sua maginação, que saboreiam suficientemente o seu delírio para suportarem 
que só para eles seja válido. E, de facto, as alucinações, as ilusões, etc. não são uma 
fonte de prazer a desprezar. A mais bem ordenada das sensualidades ali encontra o seu 
lugar (…) As confidências dos loucos, hei-de passar a minha vida a provocá-las. São 
pessoas de uma honestidade escrupulosa, e cuja inocência só é igual à minha. Colombo 
teve de partir com loucos para descobrir a América. E vejam como essa loucura tomou 
corpo, e dura. 
 Não será o receio da loucura que nos irá forçar a deixarmos a meia-haste a bandeira da 
imaginação. (…) 
Em contrapartida, a atitude realista, inspirada do positivismo, de são Tomás a Anatole 
France, parece-me claramente hostil a todo o desenvolvimento intelectual e moral. 
Detesto-a, porque é feita de mediocridade, de ódio e de chata suficiência.15

p. 27/28
(…) A intratável mania que consiste em reconduzir o desconhecido ao conhecido, ao 
classificável, atormenta os cérebros. O desejo de análise predomina sobre os 
sentimentos (…) (nota 3: Barres, Proust) 
(…) Parece-me que qualquer acto tem em si mesmo a sua justificação, pelo menos para 
quem foi capaz de o cometer, e que é dotado de um poder irradiante que a mais pequena 
glosa por natureza enfraquecerá (…) 
(…) Vivemos ainda no reino da lógica (…) O racionalismo absoluto que continua na moda 
só permite considerar os factos estritamente pertencentes à nossa experiência. Os fins 
lógicos, em contrapartida, escapam-nos. p. 31 É inútil acrescentar que à própria 
experiência se estabeleceram limites. Ela gira numa gaiola donde cada vez é mais difícil 
fazê-la sair. Também ela se apoia na utilidade imediata, e é guardada pelo bom senso. 
Sob as tintas da civilização, sob o pretexto do progresso, acabamos por banir do espírito 
tudo o que com razão ou sem ela pode ser qualificado de superstição, de quimera; por 
abolir todo o modo de procura da verdade que não seja conforme ao uso. Foi 
aparentemente graças ao maior dos acasos que recentemente foi trazida à luz uma parte 
do mundo intelectual, e a meu ver de longe a mais importante, à qual se fingia já não 
ligar. Temos de agradecê-lo às descobertas de Freud. Baseada nestas descobertas, 
desenha-se finalmente uma corrente de opinião, por meio da qual o explorador humano 
poderá levar mais longe as suas investigações, autorizado já a não contar apenas com 
realidades sumárias. A imaginação está talvez prestes a retomar os seus direitos. Se as 
profundidades do nosso espírito contêm estranhas forças capazes de aumentar as da 
superfície, ou de lutar vitoriosamente contra elas, há todo o interesse em captá-las, para 
depois as submeter, se para tal houver motivos, ao domínio da nossa razão. Os próprios 
analistas só poderão ganhar com isso. Mas importa observar que nenhum meio está a 

                                                 
15 Por outras palavras, A. Breton não tem pachorra nem tempo para ler uma abundância de romances 
realistas, circunstanciais e cheios de lugares comuns, onde a ambição dos autores não vai muito longe … 

 



ANEXO IV – SELECÇÃO DE TEXTOS RELACIONADOS COM O SURREALISMO  | 351

priori indicado para a condução desse empreendimento, que até nova ordem, ele pode 
passar por ser das atribuições dos poetas como dos sábios e que o seu êxito não 
depende dos caminhos mais ou menos caprichosos que se irão seguir. 
Foi com toda a razão que Freud fez incidir a sua crítica sobre o sonho. É efectivamente 
inadmissível que esta parte considerável da actividade psíquica (…) tenha ainda 
chamado tão pouco as atenções. (…) P. 32 /33 
Para quando os lógicos, os filósofos adormecidos? Gostaria de dormir, para poder 
entregar-me aos que dormem, como me entrego aos que me lêem de olhos bem abertos 
(…) O meu sonho desta noite passada talvez continue o da noite precedente e prossiga 
na próxima, com meritório rigor. (…) Não poderá também o sonho ser aplicado à 
resolução dos problemas fundamentais da vida? (…) O sonho será menos pesado de 
sanções do que o resto?  
Vou envelhecendo e, mais do que esta realidade a que julgo sujeitar-me, é talvez o 
sonho, a indiferença em que o tenho, que me faz envelhecer. (…) p. 34 
3º O espírito do homem que sonha satisfaz-se plenamente com o que lhe acontece. (…) 
P. 35 
(…) Creio na resolução futura destes dois estados, aparentemente tão contraditórios, que 
são o sonho e a realidade, numa espécie de realidade absoluta, de surrealidade, se 
assim se pode dizer. (…) Conta-se que todos os dias, à hora de adormecer, Saint-Paul-
Roux mandava colocar na porta do seu solar de Camaret um letreiro em que estava 
escrito: O Poeta está a trabalhar. (…) p. 36 
(…) O maravilhoso é sempre belo, qualquer maravilhoso é belo, e mesmo só o 
maravilhoso é belo. (…) Pode parecer arbitrário eu propor este modelo ao falar do 
maravilhoso, ao qual as literaturas do Norte e as literaturas orientais recorreram 
permanentemente, sem falar das literaturas propriamente religiosas de todos os países. É 
que a maioria dos exemplos que essas literaturas poderiam fornecer-me estão 
maculadas de puerilidade, pela simples razão de que se dirigem às crianças. (…) Por 
encantadores que sejam, o homem consideraria uma decadência alimentar-se de contos 
de fadas (…) Há contos a escrever para pessoas crescidas, contos ainda quase de fadas. 
O maravilhoso não é o mesmo em todas as épocas: participa obscuramente de uma 
espécie de revelação geral de que só o pormenor chega até nós: são as ruínas 
românticas, o manequim moderno ou qualquer outro símbolo capaz de revolver a 
sensibilidade humana (…) p. 38 
(…) Tratava-se de voltar às fontes da imaginação poética (…) a verdade é que há agora 
uma seta a indicar a direcção (…) e a chegada à meta verdadeira já depende apenas da 
resistência do viajante (…) p. 40
(…) Pierre Reverdy escrevia: A imagem é uma criação pura do espírito. Ela não pode 
nascer de uma comparação, mas da aproximação de duas realidades mais ou menos 
distantes. 
Quanto mais as relações das duas realidades aproximadas forem longínquas e correctas, 
mais a imagem será forte – mais poder emotivo e realidade poética ela terá…etc. (nota 7 
- Nord-Sud, Março, 1918). 
Estas palavras, embora sibilinas para os profanos, eram fortemente reveladoras, e 
meditei-as durante muito tempo. Mas a imagem fugia-me. A estética de Reverdy, 
inteiramente à posteriori, levava-me a tomar os efeitos pelas causas. Foi nesta altura que 
fui levado a renunciar definitivamente à minha perspectiva (...) p. 42 
Inteiramente ocupado como ainda estava nessa época com Freud, e familiarizado com os 
seus métodos de exame, que tinha tido algumas possibilidades de pratica com doentes 
durante a guerra, resolvi obter de mim o que se procura obter deles, ou seja, um 
monólogo de fluência tão rápida quanto possível, sobre o qual o espírito crítico do 
indivíduo não faça incidir qualquer juízo, que não se embarace, portanto, em quaisquer 
reticências, e que seja tão exactamente quanto possível o pensamento falado. Parecia- 
-me, e parece-me ainda – e uma prova era a maneira como me tinha aparecido a frase 
do homem cortado – que a velocidade do pensamento não é superior à da palavra, e que 
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ela não desafia forçosamente a língua, nem mesmo a pena a correr. Foi nestas 
disposições que eu e Philippe Soupault, a quem tinha contado estas primeiras 
conclusões, começámos a encher o papel, com um louvável desprezo pelo que dali podia 
sair literariamente. A facilidade de realização fez o resto. p. Ao fim do primeiro dia 
podíamos ler um ao outro cinquenta páginas obtidas por aquele processo, começar a 
comparar os nossos resultados (…) a ilusão de uma inspiração extraordinária, muita 
emoção, uma selecção considerável de p. 44  imagens de tal qualidade como não 
teríamos sido capazes de preparar uma só com todos os cuidados (…) as únicas 
diferenças que os nossos dois textos apresentavam pareceram-me depender 
essencialmente dos nossos recíprocos temperamentos (…)  
Para vós que escreveis, estes elementos são-vos aparentemente tão estranhos como 
para qualquer outra pessoa (…) Poeticamente falando eles recomendam-se sobretudo 
por um elevado grau de absurdo imediato, e o que é próprio deste absurdo, quando o 
examinamos com maior profundidade, é ceder o lugar a tudo o que existe de admissível. 
De legítimo, no mundo: a divulgação de um certo número de propriedades e de factos, no 
fundo não menos objectivos que os outros (…) p. 45 
p. 46 Soupault e eu designámos por SURREALISMO o novo modo de expressão pura 
que tínhamos à nossa disposição e de que ansiávamos fazer beneficiar os nossos 
amigos. Creio que hoje já não vale a pena voltar a discutir esta palavra e que a acepção 
em que a tomámos prevaleceu de um modo geral sobre a sua acepção apollinairiana. 
Com maior razão ainda nos poderíamos apoderar da palavra SUPERNATURALISMO, 
empregada por Gérard de Nerval (…)  
p. 47 Será de muito má fé que nos contestarão o direito de utilizar a palavra 
SURREALISMO no sentido muito especial em que a entendemos, porque é evidente que 
antes de nós esta palavra não tivera êxito. Defino-a portanto de uma vez para sempre: 
SURREALISMO, s. m. Automatismo psíquico puro, pelo qual se pretende exprimir, 
verbalmente ou por escrito, ou de qualquer outra maneira, o funcionamento real do 
pensamento. Ditado do pensamento, na ausência de qualquer vigilância exercida pela 
razão, para além de qualquer preocupação estética ou moral (…) p. 47
ENCICL. Filos. O Surrealismo assenta na crença na realidade superior de certas formas 
de associações até aqui desprezadas, na omnipotência do sonho, no mecanismo 
desinteressado do pensamento. Tende a arruinar definitivamente todos os mecanismos 
psíquicos e a substituir-se a eles na resolução dos principais problemas da vida …»16  
(…) p. 47
A linguagem foi dada ao homem para ele fazer dela um uso surrealista. Na medida em 
que lhe é indispensável fazer-se compreender, ele vai conseguindo exprimir-se mais ou 
menos bem (…) 
Não apenas esta linguagem sem reservas que procuro tornar sempre válida, que me 
parece adaptar-se a todas as circunstâncias da vida, não apenas esta linguagem não me 
priva de qualquer dos meus meios, como ainda me oferece uma extraordinária lucidez, e 
isto no domínio onde menos a esperava (…) e, efectivamente, aconteceu-me utilizar 
surrealmente palavras cujo sentido tinha esquecido. Verifiquei imediatamente que o uso 
que delas tinha feito correspondia exactamente à sua definição. Isso levaria a crer que 
«não aprendemos», que nunca fazemos mais do que «reaprender» (…) p. 54 /55 
O surrealismo não permite aos que se lhe dedicam que o abandonem quando lhes 
apetece. Tudo leva a crer que ele age sobre o espírito como os estupefacientes; tal como 
eles, cria um certo estado de necessidade e pode levar o homem a terríveis revoltas (…) 
p. 57 
(…) também a atmosfera surrealista criada pela escrita mecânica, que eu quis pôr ao 
alcance de todos, se presta singularmente à produção das mais belas imagens. Pode 

                                                 
16 Breton, André, Manifestos do Surrealismo, Morais Editores, 1969, páginas 25-47; (tradução de Pedro 
Tamen do título original Manifestes du Surréalisme, J.-J Pauvert éditeur, 1962) 

 



ANEXO IV – SELECÇÃO DE TEXTOS RELACIONADOS COM O SURREALISMO  | 353

mesmo dizer-se que as imagens aparecem, nesta corrida vertiginosa, como único guião 
do espírito. O espírito convence-se a pouco e pouco da realidade suprema dessas 
imagens (…) p. 59 
(…) O espírito que mergulha no surrealismo revive com exaltação a melhor parte da sua 
infância. Para ele, é como que a certeza de quem, prestes a afogar-se, recorda, em 
menos de um minuto, todo o insuperável da sua vida. Dir-me-ão que isto não é muito 
encorajante. Mas eu não insistirei em encorajar aqueles que me disserem isso. Das 
recordações da infância e de algumas outras provém uma sensação de 
desmonopolizado, e por conseguinte de desviado, que eu considero a mais fecunda de 
todas as sensações. É talvez a infância que mais aproxima da «verdadeira» vida; a 
infância, para além da qual o homem não dispõe, além do seu salvo-conduto, de mais do 
que algumas entradas de favor; a infância, onde todavia tudo concorria para a posse 
eficaz, e sem eventualidades de si mesmo. Graças ao surrealismo parece que regressam 
estas possibilidades (…) p. 62                                                           
 
 
1935 
 
 
Carta de Fernando Pessoa a Adolfo Casais Monteiro sobre a Génese dos Heterónimos 
(omj.no.sapo.pt/Carta%20ACM.doc), Fev. 2007
 
 
Caixa Postal 147 
Lisboa, 13 de Janeiro de 1935 
 
Meu prezado Camarada, 
 
Muito lhe agradeço a sua carta, a que vou responder imediatamente e 
integralmente. Antes de, propriamente, começar, quero pedir-lhe desculpa de lhe 
escrever neste papel de cópia. Acabou-se-me o decente, é domingo, e não posso 
arranjar outro. Mas mais vale, creio, o mau papel que o adiamento.  
Em primeiro lugar, quero dizer-lhe que nunca eu veria «outras razões» em qualquer 
coisa que escrevesse, discordando, a meu respeito, sou um dos poucos poetas 
portugueses que não decretou a sua própria infalibilidade, nem toma qualquer crítica 
que se lhe faça, como um acto de lesa-divindade. Além disso, quaisquer que sejam 
os meus defeitos mentais, é nula em mim a tendência para a mania da perseguição. 
À parte isso, conheço já suficientemente a sua independência mental, que, se me é 
permitido dizê-lo, muito aprovo e louvo. Nunca me propus ser Mestre ou Chefe – 
Mestre, porque não sei ensinar, nem sei se teria que ensinar; Chefe, porque não sei 
estrelar ovos. Não se preocupe, pois, em qualquer ocasião, com o que tenha de 
dizer a meu respeito. Não procuro caves nos andares nobres.  
Concordo absolutamente consigo em que não foi feliz a estreia, que de mim mesmo 
fiz com um livro de natureza da Mensagem. Sou, de facto, um nacionalista místico, 
um sebastianista racional. Mas sou, à parte isso, e até em contradição com isso, 
muitas outras coisas. E essas coisas, pela mesma natureza do livro, a Mensagem 
não as inclui.  
Comecei por esse livro as minhas publicações pela simples razão de que foi o 
primeiro livro que consegui, não sei porquê, ter organizado e pronto. Como estava 
pronto, devo dizer, com os olhos postos no prémio do Secretariado, embora nisso 
não houvesse pecado intelectual de maior. O meu livro estava pronto em Setembro, 
e eu julgava, até, que não poderia concorrer ao prémio, pois ignorava que o prazo 
para a entrega dos livros, que primitivamente fora até ao fim de Julho, fora alargado 
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até ao fim de Outubro. Como, porém, em fim de Outubro já havia exemplares da 
Mensagem, fiz entrega dos que o Secretariado exigia. O livro estava exactamente 
nas condições (nacionalismo) de concorrer. Concorri.  
Quando às vezes pensava na ordem de uma futura publicação de obras minhas, 
nunca um livro do género de Mensagem figurava em número um. Hesitava entre se 
deveria começar por um livro de versos grandes – um livros de umas 350 páginas –, 
englobando as diversas subpersonalidades de Fernando Pessoa ele mesmo, ou se 
deveria abrir com uma novela policiaria, que ainda não consegui completar.  
Concordo consigo, disse, em que não foi feliz a estreia, que de mim mesmo fiz com 
a publicação da Mensagem. Mas concordo com os factos que foi a melhor estreia 
que eu poderia fazer. Precisamente porque esta faceta – em certo modo secundária 
– da minha personalidade não tinha nunca sido suficientemente manifestada nas 
minhas colaborações em revistas (excepto no caso do Mar Português, parte deste 
mesmo livro) – precisamente por isso convinha que ela aparecesse, e que 
aparecesse agora. Coincidiu, sem que eu o planeasse ou o premeditasse (sou 
incapaz de premeditação prática), com um dos momentos críticos (no sentido 
original da palavra) da remodelação do subconsciente nacional. O que fiz por acaso 
e se completou por conversa, fora exactamente talhado, com a Esquadria e o 
Compasso, pelo Grande Arquitecto.  
(Interrompo. Não estou doido nem bêbado. Estou, porém, escrevendo directamente, tão 
depressa quanto a máquina mo permite, e vou-me servindo das expressões que me 
ocorrem, sem olhar a que literatura haja nelas. Suponha – e fará bem em supor, porque é 
verdade – que estou simplesmente falando consigo.) 
Respondo agora directamente às suas três perguntas: (1) Plano futuro da publicação das 
minhas obras, (2) génese dos meus heterónimos, e (3) ocultismo.  
Feita, nas condições que lhe indiquei, a publicação da Mensagem, que é uma manifestação 
unilateral, tenciono prosseguir da seguinte maneira. Estou agora completando uma versão 
totalmente remodelada do Banqueiro Anarquista; essa deve estar pronta em breve e conto, 
desde que esteja pronta, publicá-la imediatamente. Se assim fizer, traduzo imediatamente 
este escrito para inglês, e vou ver se o posso publicar em Inglaterra. Tal qual deve ficar, tem 
probabilidades europeias. (Não tome este frase no sentido de Prémio Nobel imanente.) 
Depois – e agora respondo propriamente à sua pergunta, que se reporta a poesia – tenciono, 
durante o Verão, reunir o tal grande volume dos poemas pequenos do Fernando Pessoa ele 
mesmo, e ver se o consigo publicar em fins do ano em que estamos. Será esse o volume 
que o Casais Monteiro espera, e é esse que eu mesmo desejo que se faça. Esse, então, 
será as facetas todas, excepto a nacionalista, que a Mensagem já manifestou.  
Referi-me, como viu, ao Fernando Pessoa só. Não penso nada do Caeiro, do 
Ricardo Reis ou do Álvaro de Campos. Nada disso poderei fazer, no sentido de 
publicar, excepto quando (ver mais acima) me for dado o Prémio Nobel. E contudo – 
penso-o com tristeza – pus no Caeiro todo o meu poder de despersonalização 
dramática, pus em Ricardo Reis toda a minha disciplina mental vestida de música 
que lhe é própria, pus em Álvaro de Campos toda a emoção que não dou nem a mim 
nem à vida. Pensar, meu querido Casais Monteiro, que todos estes têm que ser, na 
prática da publicação, preteridos pelo Fernando Pessoa, impuro e simples! 
Creio que respondi à sua primeira pergunta. 
Se fui omisso, diga em quê. Se puder responder, responderei. Mais planos não 
tenho, por enquanto. E, sabendo eu o que são e em que dão os meus planos, é 
caso para dizer, Graças a Deus! 
Passo agora a responder à sua pergunta sobre a génese dos meus heterónimos. 
Vou ver se consigo responder-lhe completamente. 
Começo pela parte psiquiátrica. A origem dos meus heterónimos é o fundo traço de 
histeria que existe em mim. Não sei se sou simplesmente histérico, se sou, mais 
propriamente, um histeroneurasténico. Tendo para esta segunda hipótese, porque 
há em mim fenómenos de abulia que a histeria, propriamente dita, não enquadra no 
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registo dos seus sintomas. Seja como for, a origem mental dos meus heterónimos 
está na minha tendência orgânica e constante para a despersonalização e para a 
simulação. Estes fenómenos – felizmente para mim e para os outros – 
mentalizaram-se em mim; quero dizer, não se manifestam na minha vida prática, 
exterior e de contacto com os outros; fazem explosão para dentro e vivo-os eu a sós 
comigo. Se eu fosse mulher – na mulher os fenómenos histéricos rompem em 
ataques e coisas parecidas – cada poema de Álvaro de Campos (o mais 
histericamente histérico de mim) seria um alarme para a vizinhança. Mas sou 
homem – e nos homens a histeria assume principalmente aspectos mentais; assim 
tudo acaba em silêncio e poesia… 
Isto explica, tant bien que mal, a origem orgânica do meu heteronimismo. Vou agora 
fazer-lhe a história directa dos meus heterónimos. Começo por aqueles que 
morreram, e de alguns dos quais já não me lembro – os que jazem perdidos no 
passado remoto da minha infância quase esquecida. 
Desde criança, tive a tendência para criar em meu torno um mundo fictício, de me 
cercar de amigos e conhecidos que nunca existiram. (Não sei, bem entendido, se 
realmente não existiram, ou se sou eu que não existo. Nestas coisas, como em 
todas, não devemos ser dogmáticos.) Desde que me conheço como sendo aquilo a 
que chamo eu, me lembro de precisar mentalmente, em figura, movimentos, carácter 
e história, várias figuras irreais que eram para mim tão visíveis e minhas como as 
coisas daquilo a que chamamos, porventura abusivamente, a vida real. Esta 
tendência, que me vem desde que me lembro de ser um eu, tem-me acompanhado 
sempre, mudando um pouco o tipo de música com que me encanta, mas não 
alterando nunca a sua maneira de encantar. 
Lembro, assim, o que me parece ter sido o meu primeiro heterónimo, ou antes, o 
meu primeiro conhecido inexistente – um certo Chavalier de Pas dos meus seis 
anos, por quem escrevia cartas dele a mim mesmo, e cuja figura, não inteiramente 
vaga, ainda conquista aquela parte da minha afeição que confina com a saudade. 
Lembro-me, com menos nitidez, de uma outra figura, cujo nome já não me ocorre 
mas que o tinha estrangeiro também, que era não sei quê, um rival do Chevalier de 
Pas… Coisas que acontecem a todas as crianças? Sem dúvida – ou talvez. Mas a 
tal ponto as vivi que as vivo ainda, pois que as relembro de tal modo que é mister 
um esforço para me fazer saber que não foram realidades. 
Esta tendência para criar em torno de mim um outro mundo, igual a este mas com 
outra gente, nunca me saiu da imaginação. Teve várias fases, entre as quais esta, 
sucedida já em maioridade. Ocorria-me um dito de espírito, absolutamente alheio, 
por um motivo ou outro, a quem eu sou, ou a quem eu suponho que sou. Dizia-o, 
imediatamente, espontaneamente, como sendo de certo amigo meu, cujo nome 
inventava, cuja história acrescentava, e cuja figura – cara, estatuto, traje e gesto – 
imediatamente eu via diante de mim. E assim arranjei, e propaguei, vários amigos e 
conhecidos que nunca existiram, mas que ainda hoje, a perto de trinta anos de 
distância, ouço, sinto, vejo. Repito: ouço, sinto, vejo… E tenho saudades deles.  
(Em eu começando a falar – e escrever à máquina é para mim falar -, custa-me a 
encontrar o travão. Basta de maçada para si, Casais Monteiro! Vou entrar na génese 
dos meus heterónimos literários, que é afinal, o que V. quer saber. Em todo o caso, 
o que vai dito acima dá-lhe a história da mãe que os deu à luz.) 
Aí por 1912, salvo erro (que nunca pode ser grande), veio-me à ideia escrever uns 
poemas de índole pagã. Esbocei umas coisas em verso irregular (não no estilo 
Álvaro de Campos, mas num estilo de meia irregularidade), e abandonei o caso. 
Esboçara-se-me, contudo, numa penumbra mal urdida, um vago retrato da pessoa 
que estava a fazer aquilo. (Tinha nascido, sem que eu soubesse, o Ricardo Reis.) 
Ano e meio, ou dois anos depois, lembrei-me um dia de fazer uma partida ao Sá-
Carneiro – de inventar um poeta bucólico, de espécie complicada, e apresentar-lho, 
já me não lembro como, em qualquer espécie de realidade. Levei uns dias a 
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elaborar o poeta mas nada consegui. Num dia em que finalmente desistira – foi em 8 
de Março de 1914 – acerquei-me de uma cómoda alta, e tomando um papel, 
comecei a escrever, de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi trinta e 
tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. 
Foi o dia triunfal da minha vida, e nunca poderei ter outro assim. Abri com um título, 
O Guardador de Rebanhos. E o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em 
mim, a quem dei desde logo o nome de Alberto Caeiro. Desculpe-me o absurdo da 
frase: aparecera em mim o meu mestre. Foi essa a sensação imediata que tive. E 
tanto assim que, escritos que foram esses trinta e tantos poemas, imediatamente 
peguei noutro papel e escrevi, a fio, também, os seis poemas que constituem a 
Chuva Oblíqua, de Fernando Pessoa. Imediatamente e totalmente… Foi o regresso 
de Fernando Pessoa-Alberto Caeiro a Fernando Pessoa ele só. Ou melhor, foi a 
reacção de Fernando Pessoa contra a sai própria inexistência como Alberto Caeiro.  
Aparecido Alberto Caeiro, tratei logo de lhe descobrir – instintiva e 
subconscientemente – uns discípulos. Arranquei do seu falso paganismo o Ricardo 
Reis latente, descobri-lhe o nome, e ajustei-o a si mesmo, porque nessa altura já o 
via. E, de repente, e em derivação oposta à de Ricardo Reis, surgiu-me 
impetuosamente um novo individuo. Num jacto, e à máquina de escrever, sem 
interrupção nem emenda, surgiu a Ode Triunfal de Álvaro de Campos – a Ode com 
esse nome e o homem com o nome que tem. 
Criei, então, uma coterie inexistente. Fixei aquilo tudo em moldes de realidade. 
Graduei as influências, conheci as amizades, ouvi, dentro de mim, as discussões e 
as divergências de critérios, e em tudo isto me parece que fui eu, criador de tudo, o 
menos que ali houve. Parece que tudo se passou independentemente de mim, e 
parece que assim ainda se passa. Se algum dia eu puder publicar a discussão 
estética entre Ricardo Reis e Álvaro de Campos, verá como eles são diferentes, e 
como eu não sou nada na matéria. 
Quando foi da publicação de Orpheu, foi preciso, à última hora, arranjar qualquer 
coisa para completar o número de páginas. Sugeri então ao Sá-Carneiro que eu 
fizesse um poema «antigo» do Álvaro de Campos – um poema de como o Álvaro de 
Campos seria antes de ter conhecido Caeiro e ter caído sob a sua influência. E 
assim fiz o Opiário, em que tentei dar todas as tendências latentes do Álvaro de 
Campos, conforme haviam de ser depois reveladas, mas sem haver ainda qualquer 
traço de contacto com o seu mestre Caeiro. Foi, dos poemas que tenho escrito, o 
que me deu mais que fazer, pelo duplo poder de despersonalização que tive de 
desenvolver. Mas, enfim, creio que não saiu mau, e que dá o Álvaro em botão… 
Creio que lhe expliquei a origem dos meus heterónimos. Se há porém qualquer 
ponto em que precisa de um esclarecimento mais lúcido – estou escrevendo 
depressa, e quando escrevo depressa não sou muito lúcido - , diga, que de bom 
grado lho darei. E, é verdade, um complemento verdadeiro e histérico: ao escrever 
certos passos das Notas para recordação do meu Mestre Caeiro, do Álvaro de 
Campos, tenho chorado lágrimas verdadeiras. É para que saiba com quem está 
lidando, meu caro Casais Monteiro! 
Mais uns apontamentos nesta matéria… Eu vejo diante de mim, no espaço incolor 
mas real do sonho, as caras, os gestos de Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de 
Campos. Construí-lhes as idades e as vidas. Ricardo Reis nasceu em 1887 (não me 
lembro do dia e do mês, mas tenho-os algures), no Porto, é médico e está 
presentemente no Brasil. Alberto Caeiro nasceu em 1889 e morreu em 1915; nasceu 
em Lisboa mas viveu quase toda a sua vida no campo. Não teve profissão, nem 
educação quase alguma. Álvaro de Campos nasceu em Tavira, no dia 15 de 
Outubro de 1890 (às 1.30 da tarde, diz-me o Ferreira Gomes; e é verdade, pois, 
feito o horóscopo para essa hora, está certo). Este, como sabe, é engenheiro naval 
(por Glasgow), mas agora está aqui em Lisboa em inactividade. Caeiro era de 
estatura média, e, embora realmente frágil (morreu tuberculoso) não parecia tão 
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frágil como era. Ricardo Reis é um pouco, mas muito pouco, mais baixo, mais forte, 
mas seco. Álvaro de Campos é alto (1,75 m de altura, mais dois cm do que eu), 
magro e um pouco tendente a curvar-se. Cara rapada todos – o Caeiro louro sem 
cor, olhos azuis; Reis de vago moreno mate; Campos, entre o branco e moreno, tipo 
vagamente de judeu português, cabelo, porém, liso e normalmente apartado ao 
lado, monóculo. Caeiro, como disse, não teve mais educação que quase nenhuma – 
só instrução primária; morreram-lhe cedo o pai e a mãe, e deixou-se ficar em casa, 
vivendo de uns pequenos rendimentos. Vivia com uma tia velha, tia-avó. Ricardo 
Reis, educado num colégio de jesuítas, é, como disse, médico; vive no Brasil desde 
1919, pois se expatriou espontaneamente por ser monárquico. É um latinista por 
educação alheia, e um semi-helenista por educação própria. Álvaro de Campos teve 
uma educação vulgar de liceu; depois foi mandado para a Escócia estudar 
engenharia, primeiro mecânica e depois naval. Numas férias fez a viagem a Oriente 
de onde resultou o Opiário. Ensinou-lhe latim um tio beirão que era padre.  
Como escrevo em nome destes três? Caeiro, por pira e inesperada inspiração, sem 
saber ou sequer calcular que iria escrever. Ricardo Reis, depois de uma deliberação 
abstracta, que subitamente se concretiza numa ode. Campos, quando sinto um 
súbito impulso para escrever e não sei o quê. (O meu semi-heterónimo Bernardo 
Soares, que aliás em muitas coisas se parece com Álvaro de Campos, aparece 
sempre que estou cansado ou sonolento, de sorte que tenha um pouco suspensas 
as qualidades de raciocínio e de inibição; aquela prosa é um constante devaneio. É 
um semi-heterónimo porque, não sendo a personalidade a minha, é, não diferente 
da minha, mas uma simples mutilação dela. Sou eu menos o raciocínio e a 
afectividade. A prosa, salvo o que o raciocínio dá de ténue à minha, é igual a esta, e 
o português perfeitamente igual; ao passo que Caeiro escrevia mal o português, 
Campos razoavelmente mas com lapsos como dizer «eu próprio» em vez de «eu 
mesmo», etc. Reis melhor do que eu, mas com um purismo que considero 
exagerado. O difícil para mim é escrever a prosa de Reis – ainda inédita – ou de 
Campos. A simulação é mais fácil, até porque é mais espontânea em verso.) 
Nesta altura estará o Casais Monteiro pensando que má sorte o fez cair, por leitura, 
em meio de um manicómio. Em todo o caso, o pior de tudo isto é a incoerência com 
que o tenho escrito. Repito, porém: escrevo como se estivesse falando consigo, 
para que possa escrever imediatamente. Não sendo assim, passariam meses sem 
eu conseguir escrever.  
Falta responder à sua pergunta quanto ao ocultismo. Pergunta-me se creio no 
ocultismo. Feita assim, a pergunta não é bem clara; compreendo porém a intenção e 
a ela respondo. Creio na existência de mundos superiores ao nosso e de habitantes 
nesses mundos, em existências de diversos graus de espiritualidade, subtilizando-
se até se chegar a um Ente Supremo, que presumivelmente criou este mundo. Pode 
ser que haja outros Entes, igualmente supremos, que hajam criado outros universos, 
e que esses universos co-existam com o nosso, interpenetradamente ou não. Por 
estas razões, e ainda outras, a Ordem Externa do ocultismo, ou seja a Maçonaria, 
evita (excepto a Maçonaria Anglo-Saxónica) a expressão «Deus», dadas as suas 
implicações teológicas e populares, e prefere dizer «Grande Arquitecto do 
Universo», expressão que deixa em branco o problema de se ele é Criador ou 
simplesmente Governador, do mundo. Dadas essas escalas de seres, não creio na 
comunicação directa com Deus, mas, segundo a nossa afinação espiritual, 
poderemos ir comunicando com seres cada vez mais altos. Há três caminhos para o 
oculto: o caminho mágico (incluindo práticas como as do espiritismo, 
intelectualmente ao nível da bruxaria, que é magia também), caminho esse 
extremamente perigoso, em todos os sentido; o caminho místico, que não tem 
propriamente perigos, mas é incerto e lento; e o que se chama o caminho alquímico, 
o mais difícil e o mais perfeito de todos, porque envolve uma transmutação da 
própria personalidade que a prepara, sem grandesriscos, antes com defesas que os 
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outros caminhos não têm. Quanto a «iniciação» ou não, posso dizer-lhe só isto, que 
não sei se responde à sua pergunta: não pertenço a Ordem Iniciática nenhuma. A 
citação, epigrafe ao meu poema Eros e Psyche, de um trecho (traduzido, pois o 
Ritual é em latim) do Ritual do Terceiro Grau da Ordem Templária de Portugal, 
indica simplesmente – o que é facto – que me foi permitido folhear os Rituais dos 
três primeiros graus dessa Ordem, extinta, ou em dormência, desde cerca de 1888. 
se não estivesse em dormência, eu não citaria o trecho do ritual, pois se não devem 
citar (indicando a origem) trechos de Rituais que estão em trabalho. 
Creio assim, meu querido Camarada, ter respondido, ainda com certa incoerência às 
suas perguntas. Se há outras que deseja fazer, não hesite em fazê-las. O que 
poderá suceder, e isso me desculpará desde já, é não responder tão depressa. 
Abraça-o camarada que muito o estima e admira, 
Fernando Pessoa. 
 
P.S. (!!!) 
Além da cópia que normalmente tiro para mim, quando escrevo à maquinam de 
qualquer carta que involve explicações da orden das que esta contém, tirei uma 
cópia suplementar, tanto para o caso de esta carta se extraviar, como para o de, 
possivelmente, ser-ljhe precisa para qualquer outro fim. Essa cópia está sempre ás 
suas ordens.  
Outra coisa. Pode ser que, para qualquer estudo seu, ou outro fim análogo, o Casais 
Monteiro precise, no futuro, de citar qualquer passo desta carta. Fica desde já 
autorizado a fazê-lo, mas com uma reserva, e peço-lhe licença para lha acentuar. O 
parágrafo sobre o ocultismo, na página 7 da minha carta, não pode ser reproduzido 
em letra impressa. Desejando responder o mais claramente possível à sua pergunta, 
saí propositadamente um pouco fora dos limites que são naturais nesta matéria. 
Trata-se de uma carta particular, e por isso não hesitei em fazê-lo. Nada obsta a 
que leia esse parágrafo a quem quiser, desde que essa outra pessoa obedeça 
também ao critério de não reproduzir em letra impressa o que nesse parágrafo vai 
escrito. Creio que posso contar consigo para tal fim negativo.  
Continuo em divida para consigo da carta ultra-devida sobre os seus últimos livros. 
Mantenho o que creio que lhe disse na minha carta anterior: quando agora (creio 
que será só em Fevereiro) passar alguns dias no Estoril, porei essa correspondência 
em ordem, pois estou em divida, nessa matéria, não só para consigo, mas também 
com várias outras pessoas.  
Ocorre-me perguntar de novo uma coisa que já lhe perguntei e que me não 
respondeu: recebeu os meus folhetos de versos em inglês, que há tempos lhe 
enviei? 
«Para meu governo», como se diz em linguagem comercial, pedia-lhe que me 
indicasse o mais depressa possível que recebeu esta carta. Obrigado.  
F. Pessoa.   
 

1949 
 Entrevista aos membros do Grupo Surrealista de Lisboa: Os surrealistas dizem-nos 
os seus propósitos e atitudes perante as tendências reveladas nos domínios da arte 
moderna. Lisboa: Diário de Lisboa (14-02-49) 
 

 
A 14 de Fevereiro é publicada uma entrevista aos membros do Grupo Surrealista de 
Lisboa no Diário de Lisboa: os surrealistas dizem-nos os seus propósitos e atitudes 
perante as tendências reveladas nos domínios da arte moderna: 
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Entre muitas coisas que acontecem em Lisboa – aconteceu uma exposição ali a dois 
passos do Chiado, que muita gente viu, de que mais gente ainda falou sem ter visto, que 
alguns tocados por certo perfume de snobismo disseram ter sido um «intermezzo» 
cómico – e que outros, encolhendo-se francamente na sua modéstia, comentaram 
singelamente dizendo: 
Pode ser muito bonito, mas eu não percebo nada. 
E, todavia, o surrealismo – já se tinha percebido que era da exposição dos surrealistas 
que estávamos a falar – o surrealismo é hoje um movimento artístico e literário, portanto 
intelectual, que ocupa e preocupa os grandes meios como Londres, Paris, Washington, o 
Rio de Janeiro…Não admira, po isso, que este movimento – ou esta atitude – tenha 
chegado até nós em termos de interessar e de prender também, pelo menos, uma parte 
da nossa actividade mental. Do grupo que promoveu a recente exposição publica fazem 
parte actualmente António Pedro, poeta, ensaísta, pintor com quadros exibidos em 
Portugal, em Paris, no Brasil, em Londres, comentador português da B.B.C. durante a 
guerra; o pintor António Dacosta, que teve três ou quatro intervenções notáveis em 
exposições em Lisboa e actualmente vive em Paris; os pintores Vespeira, Fernando 
Azevedo (que foi crítico de arte no Mundo Literário) e Moniz Pereira com trabalhos já 
expostos nos salões das Exposições Gerais de Artes Plásticas; Alexandre O’ Neill, autor 
da Ampola Milagrosa, romance, um dos cadernos surrealistas; e José Augusto França, 
que fez crítica no Horizonte – Jornal das Artes, e escreveu o Balanço das Actividades, 
outro dos cadernos.  
Que é o surrealismo? Que intenções, que posição tem o grupo? Para responder a estas 
interrogações podíamos procurar solenemente qualquer dos luminares deste aguerrido 
areópago – se cabe, porventura, o enlace de tal adjectivo com tal substantivo… – mas 
aconteceu encontrarmos, precisamente, uma espécie de assembleia geral do grupo e, 
por isso, pergunta e resposta passam a perpassar de uns para outros sem formalismos 
que não caberiam em tal ambiente. 
O grupo não tem posição política – diz-nos um dos presentes. – Mas, sim, uma posição 
moral. E a posição moral, qualquer que ela seja, implica, evidente, um valor político. 
É então uma posição moral que define o surrealismo? 
G.S.L. – Foi sempre, continua a ser, essencialmente, uma posição moral. A posição 
surrealista define-se pelo total desejo de libertação que pretende.  
E vêm citações, nomes que soam como rótulos, pontos de passagem, marcos de um 
caminho: Heraclito, Descartes, o Marques de Sade, Freud, Rimbaud, Lautréamont. 
Perguntamos: 
D.L. – A insistente citação do Marquês de Sade, como descoberta dos surrealistas, visa 
realmente a uma revisão da sua obra? 
G.S.L. – Não, se tomarmos, como é habitual, revisão no sentido meramente interpretativo 
de uma benpensancia qualquer. Aqui trata-se de por a funcionar o formidável poder de 
libertação de Sade como pedra fundamental de uma moral moderna. O nosso catálogo 
abre com a frase célebre que, como se sabe, é de outro pensador: os filósofos têm-se 
limitado a interpretar o Mundo das diferentes maneiras, agora, porém, trata-se de o 
transformar. 
Podemos anotar mais referencias – nos planos filosófico, científico, pedagógico. Com 
este esclarecimento: 
É claro que, quando no catálogo da nossa primeira exposição citamos Sade – só me 
dirijo àqueles que são capazes de me entender – queremos exactamente dizer que 
entendê-lo pressupõe o conhecimento preciso da sua posição e da sua função, o 
conhecimento evidentemente interpretativo a luz dum pensamento histórico-científico 
sério. Tudo isto alheio, escusado será dize-lo, ao que habitualmente se chama sadismo 
por conta e proveito dos Larrousses… 
D.L. – O debate – apesar de íntimo, a conversa tomou, por vezes, o carácter de um 
pequeno debate… – prossegue em tom de muito interesse. Fala-se já do célebre quadro 
colectivo, que figurou na exposição, um único quadro pintado fragmentariamente por 
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alguns dos componentes do grupo – a primeira experiência do género que até agora se 
tentou.  
Qual é a importância desse quadro dentro da vossa posição artística? 
G.S.L. – Pondo de reserva isso a que se chama a nossa posição artística, pois é claro 
que o surrealismo não é uma posição artística, o quadro colectivo ou, melhor, o facto do 
quadro colectivo ter resultado vale principalmente como prova de que a criação não é 
acto meditado. Se a nossa exposição funcionou poeticamente, é porque realmente era 
poética e não pensada. O ser a pintura coisa mental, como a despropósito da exposição 
se disse, não quer dizer bem aquilo que ingenuamente parece à primeira vista…Mas a 
resposta total está na exposição e no seu funcionamento. Ela e o público que a viu. Nós 
já dissemos o suficiente, fazendo-a.  
D.L. – Mas não deve o público ser orientado? 
G.S.L. – A melhor orientação está na desorientação que lhe provocarmos, 
desarticulando-lhe toda a sua pobre máquina de meio-pensamento, todo o seu hábito de 
querer significados do que nada significa, mas o que apenas é. É sem transcendência 
nenhuma, sem símbolo nenhum. É, naturalmente, com a violência de todo o desejo 
realizado. É essa a real função libertadora da Poesia. 
D.L. – Acham que era isso que se devia ter visto?... 
G.S.L. – Bem vê… A crítica foi simpatiquíssima…O defeito estava apenas no aviso do 
catálogo não ter sido ainda previdente… 
D.L. – Dum modo geral, qual é a vossa posição na vida intelectual portuguesa? 
G.S.L. – Também temos de pôr de reserva isso a que chama a nossa posição intelectual, 
pois é claro que o Surrealismo não é uma posição intelectual, como já lhe dissemos há 
pouco. Temos, evidentemente, uma opinião sobre a vida mental e artística portuguesa. 
Veja-se a nossa Exposição, leia-se o Balanço das Actividades Surrealistas em Portugal, 
de José Augusto França, com cujas afirmações e conclusões todos nós concordamos, e 
têm a nossa opinião. 
D.L. – Contam expor fora de Lisboa? 
G.S.L. – Por enquanto, interessa-nos a publicação de mais cadernos, anunciados ou não. 
É possível que mandemos quadros a Paris. Estamos naturalmente convidados pela 
galeria permanente do grupo de Paris, La Dragonne, e temos sempre lugar na London 
Gallery, de Londres.  
D.L. – Existe então qualquer ligação entre o vosso Grupo e os Grupos Estrangeiros? 
G.S.L. – Não temos quaisquer ligações com grupos surrealistas. Temos relações, o que é 
diferente. Apenas, a título pessoal, António Pedro pertence ao Grupo surrealista de 
Londres, onde, neste momento, esteve também a expor, e a sua amizade com Nicolas 
Colas relaciona-nos com os surrealistas da América do Norte. 
D.L. – Mas as vossas relações com o grande animador do Surrealismo, com André 
Breton? 
G.S.L. – São estreitas, amigas e diversas. Temos a maior admiração e a maior 
consideração possível pela obra poética de Breton, e inteiramente concordamos com a 
sua lucidíssima teorização, e as posições e atitudes que tomou até ao seu regresso a 
França, em 46. Daí para cá, escasseiam-nos os elementos de verificação pois medeia 
entre nós e os nossos amigos franceses uma distância de 2000 quilómetros. Cada um 
sabe de si e as condições em que vive o grupo de Paris e o de Lisboa são 
completamente diferentes. 
D.L. – As divergências que se têm notado ultimamente contra Breton atacam ou 
enfraquecem a substância do Surrealismo? 
G.S.L. – De modo nenhum, nem isso podia ser, ou não seriam apenas divergências. O 
sentido moral de liberdade mantém-se e é isso que importa. Isso e a dignidade de uns e 
outros. Por falta dela, o pintor Matta foi recentemente irradiado do grupo de Paris, por 
falta dela, foi Salvador Dali e o seu comercialismo há muito expulso. Por desvio para um 
hermetismo (…), foram agora afastados o pintor Vítor Brauner e um numeroso grupo de 
seus seguidores.  
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D.L. – Uma pergunta ainda: como encaram o futuro do surrealismo? 
G.S.L. – A resposta encontra-se sob o título de Néon, uma revista actual do Grupo de 
Paris, em que vamos passar a colaborar: Le Surréalime est ce que será. 
D.L. – Outra ainda para terminar: que significa o provérbio que o vosso grupo inventou: 
Quem se destrói não se cansa? 
G.S.L. – Exactamente o que quer dizer, como sempre nos acontece e a maior parte da 
gente faz o possível por não aceitar: Quem se destrói não se cansa…. 
 
 
Pamplona, Fernando, “Exposição de Pintura Sobrerrealista”. Lisboa: Belas-Artes / 
Malas-Artes, Diário da Manhã, 11-02-1949 
 
Noticiada na Imprensa, a exposição foi na generalidade criticada de forma positiva, à 
excepção do Diário da Manhã, com uma notícia intitulada Exposição de pintura 
sobrerrealista, da autoria de Fernando Pamplona:  
«Quando, nos grandes centros europeus, o sobrerrealismo entrou em franca decadencia 
– na Exposição dos de Menos de Trinta Anos, em Paris,  os sobrerrealistas primaram 
pela ausencia, como aqui registámos – é que se faz uma exposição de pintura 
sobrerrealista em Lisboa, num 4º andar da Travessa da Trindade. 
Arte intelectualista e hermética, que, em seu subjectivismo desenfreado, procura dar-nos  
imagens caóticas do subconsciente, é uma das formas características do anarquismo 
estético ou pura e simplesmente do anarquismo. Tudo é arbitrário, desconexo, 
misterioso, em sua tremenda hibridez de formas – membros humanos engarfados em 
árvores, ramos de árvores enxertados em pedaços de homens ou mulheres, verdadeiros 
farrapos de carne… Visão de febre, de pesadelo, ela nada tem que ver com a nossa 
sensibilidade e a nossa cultura de ocidentais de cepa greco-latina, e antes deve filiar-se 
na tradição artística de certos povos orientais, contrária à representação figurativa e mais 
propensa ao geometrismo descarnado e nu, à fria esquematização.  
Entre os expositores há alguns com qualidade de expressão plástica; teimam, porém, em 
cultivar uma pintura que, por sua intenção abstracta, se coloca paradoxalmente fora do 
plano visual. Numa grande tela António Domingues, António Pedro , Fernando Azevedo, 
Moniz e Vespeira tentam a pintura colectiva, em que se ailuem e amalgamam as suas 
tendências pessoais, sacrificadas a um colectivismo que nada justifica. Outro paradoxo 
esta arte tão ferozmente subjectivista envereda pelo caminho de dissolver as 
personalidades distintas dos seus cultores num todo indistinto – num budico nirvana! 
 
 
1951 
 
 
Cesariny, Mário, in A Intervenção Surrealista, Editora Ulisseia, 1966  
 
Entre Janeiro e Fevereiro de 1951, António Maria Lisboa realiza a sua segunda estadia em 
Paris, para onde parte já gravemente doente e sem avisar nenhum dos seus companheiros, 
com excepção de Henrique Risques Pereira. Procura Lucília Helena e Sarmento de Beires 
que, durante a primeira estadia do poeta em Paris, o aviam convidado a regressar. Sentado na 
soleira da porta, espera até ao sol-posto os seus amigos, nessa manhã partidos para Itália. 
Sem dinheiro e sem quarto, escreve a Risques Pereira em 25 de Janeiro. Em carta ao mesmo, 
datada de 9 de Fevereiro: “Encontrei cá o que na minha existência chamo o País de Chumbo 
(País ou Reino – Reino no entanto é bom demais para tanto escadote). As Águas Claras 
passaram já: foram a passagem das Águas pantanosas para o País de Chumbo (…) A última 
notícia: vou abandonar definitivamente a Europa. Parto para o Oriente numa viagem preliminar. 
Regressarei à Europa então para fazer a Grande Viagem. Os amigos? Distantes, humanos-
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desumanos. Quem me tem servido? Mais: o Costa Camelo (algumas vezes foi preciso 
arrancar). Camelo como é, vivi uns dias da reserva do próprio. Fritzy, simpatiquíssima (2.300 
fr.) Novais, insolente (1000 fr.) Dacosta teso (250 fr.) Lucília Helena em Portugal, Maria Helena 
Vieira da Silva imprópria para consumo. Esperando a recordação que darás / a amizade do / 
António Maria Lisboa.  
No regresso a Portugal António Maria Lisboa é internado num sanatório com os pulmões 
irremediavelmente atingidos. (Maio)17  

 
 
1952 
 
Época dos sonos hipnóticos 

 
Das conversações André Breton – André Parinaud, Radiodifusão francesa, Março-Junho de 
1952, in André Breton, Entrevistas, Lisboa: Edições Salamandra, 1994 
 

 
 

A.P. – Quer definir as aspirações e as concepções que determinaram o seu 
experimentalismo e o dos seus companheiros no domínio do subconsciente? 
A.B. – Importa, para começar, ter em conta a unidade que preside à prática da escrita 
automática e ao estudo das manifestações a que o sono mediúnico provocado dá lugar. 
Em ambos os casos, o que se busca atingir e aprofundar não é senão aquilo a que se 
tem chamado estado segundo. / O que neles nos interessou apaixonadamente é a 
possibilidade de escapar aos limites que pesam sobre o pensamento controlado. // 
A. P. – Sabemos que essa ambição não era de ordem literária. Quais pois os entraves 
que buscava destruir, os limites que paralisavam a sua acção? 
A. B. – Esses entraves eram da ordem LÓGICA (o mais estreito racionalismo velava para 
que fosse impossível a passagem de tudo o que não apresentasse a sua chancela), da 
ordem da MORAL (sob a forma de tabus sexuais e sociais) e, enfim, da ordem do 
GOSTO, regido pelas convicções sofísticas do «bom-tom», talvez as piores de todas. 

 
 
André Breton, André Breton, Entrevistas, Lisboa: Edições Salamandra, 1994
 (p.p. 88/89) 

 
«…À partida, importa ter uma ideia clara do passo que preside à prática da escrita 
automática e ao estudo das manifestações a que o sono provocado dá lugar. Em ambos 
os casos, o que se trata de atingir e explorar não é outra coisa senão aquilo a que se 
chama estados segundos (…) O que neles apaixonadamente nos interessou foi a 
possibilidade que nos davam de escapar aos constrangimentos que pesavam sobre o 
pensamento vigiado. Desses, o mais grave é a sujeição às percepções sensoriais 
imediatas, que em grande medida tornam o espírito joguete do mundo exterior (quero 
dizer que nas condições normais da ideação, só parcialmente conseguimos abstrair do 
que nos cai em frente dos olhos, chega aos ouvidos, etc.). Por outro lado, as impressões 
que daí resultam, devido ao seu carácter parasitário, não podem deixar de falsear o curso 
da ideação. Outro constrangimento, não menos rigoroso e que sentimos necessidade 
imperiosa de sacudir, é o que o espírito crítico faz pesar sobre a linguagem e, de uma 
maneira geral, sobre os modos de expressão mais diversos. Achávamos – eu, pela minha 
parte ainda acho – que se queríamos subtrair estes modos de expressão à esclerose 

                                                 
17  Cesariny, Mário, A Intervenção Surrealista, Editora Ulisseia, 1966                                                                                
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cada vez mais ameaçadora, devolver o verbo humano às suas inocência e virtude 
criadora originais, era indispensável cortar os entraves que o tornavam incapaz de voltar 
a desprender-se e levantar voo (…) Esses entraves eram da ordem da lógica (o 
racionalismo mais estreito vigiava para não deixar passar nada que não levasse o seu 
selo), da ordem da moral (sob a forma de tabus sexuais e sociais), finalmente de ordem 
do gosto, regido pelas convenções sofísticas do “bom tom”, talvez as piores de todas. 
Esse pretenso senso crítico que todos herdámos contrafeitos não tinha outro papel na 
nossa época senão o de refrear toda a especulação intelectual de alguma envergadura. 
Recusávamo-nos a aceitá-lo como voz do “bom senso”: voz, sim, mas do “senso comum” 
mais rasteiro. Estávamos todos de acordo em ver, nesse “sentido crítico” que nos tinham 
ensinado a cultivar na escola, o inimigo público número um…».  
 
 
Breton, André Manifestos do Surrealismo, Morais Editores, 1969 (tradução de Pedro 
Tamen do título original Manifestes du Surréalisme, J.-J Pauvert éditeur, 1962), pág. 62                          

 

«…O espírito que mergulha no surrealismo revive com exaltação a melhor parte da sua 
infância. Para ele, é como que a certeza de quem, prestes a afogar-se, recorda, em 
menos de um minuto, todo o insuperável da sua vida. Dir-me-ão que isto não é muito 
encorajante. Mas eu não insistirei em encorajar aqueles que me disserem isso. Das 
recordações da infância e de algumas outras provém uma sensação de 
desmonopolizado, e por conseguinte de desviado, que eu considero a mais fecunda de 
todas as sensações. É talvez a infância que mais aproxima da verdadeira vida; a infância, 
para além da qual o homem não dispõe, além do seu salvo-conduto, de mais do que 
algumas entradas de favor; a infância, onde todavia tudo concorria para a posse eficaz, e 
sem eventualidades de si mesmo. Graças ao surrealismo parece que regressam estas 
possibilidades…»  
 
 
1956 
 
 
Cruzeiro Seixas, Carta a Mário Cesariny – in M.C.V., A Intervenção Surrealista, 
Editora Ulisseia, 1966 
 
 
 
Dongo, 6 de Maio / Amigo / Nem eu te sei dizer onde estou – nós o calculamos sempre 
por certos sinais entre os astros…/ parece que estou no Dongo (que em linguagem 
indígena é barco) em pleno interior (interior de tudo) e para aqui chegar foram precisas 
algumas coisas inexplicáveis com esta falta de tempo, e muitos tombos durante quatro 
horas de avião, e mais dezanove horas consecutivas de camioneta! / Enfim, ainda não 
sei o que conquistei, e tento agora conquistar duas palavras tuas, querido amigo, querido 
e único amigo. / Isto é um acampamento para umas obras quaisquer, e um leão vem 
ainda de vez em quando à capoeira, coitado. Digo coitado porque bem o compreendo. De 
tudo o que compreendemos estamos sempre afastados. Assim os pretos que estão do 
outro lado destas máquinas terríveis. / mas isto é uma carta de turismo, quase um postal 
escrito de Nice, mas com folhas como mãos tombando constantemente, secas, secas. / 
Meu querido amigo, não sei nada da tua possível vinda, mas espero que virás. Olha, a 
pior fera sou eu. Fera isolada e ferida…Não penses que aqui…Não. Eles não merecem 
que lhes diga quem sou. Passou, passou, não merecem, não merecem. / Estás único na 
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parede da minha barraca; quanto a óleos continuo na mesma. Aqui nem um guache, 
apenas uns livros que trouxe…É qualquer coisa que se aproxima e que se afasta, que 
mantêm o equilíbrio apenas necessário. O quê? Queria trabalhar tanto (não sei porquê), 
expor este ano, (ESTE ANO!), aqui, aí, e afinal é isto – é isto agora que saberia fazer 
tudo, tudo como nunca soube, nunca soube, / Querido amigo, isto é que nós queremos, 
não é? São corpos assim que afogas nas águas em chamas, porque tens verdes os 
cabelos verdes. Eu sei – nós sabemos demais. Está escrito que os olhos devem ser 
como pássaros, a voar para longe quando se aproximam os nossos passos. Deve ficar 
tudo distante, distante de todas as distâncias. / Estou no Dongo (barco) e flutuo e faço as 
marés; não é um poema teu mas um rio do teu sangue que me vem manter. / Eu também 
tenho na carteira um peixe suspeito que me diga poemas (!) de 1955! Disparates! / 
Espero que venhas, carta-cesariny. Espero, espero. Se não vier sei o segredo: é fazer 
outro Inverno artificial, novas raízes rompendo a pele, e esperar, desdobrado em todos os 
pontos possíveis, as passagens às horas trágicas. Volta-se para casa com o dever 
cumprido – mas aqui para nós, o trágico não passou na nossa esquina. Ou melhor, já 
passou – já é pequeno, já está de mama …  
 

1957 
 
Gonçalves, Rui Mário – “Ascensão e consolidação do estado novo à ordem económica 
e social entre o desenvolvimento e a estagnação. Controlo ideológico e resistência 
cultural sob a égide dos valores conservadores” (in Portugal Contemporâneo, Direcção 
António Reis, Lisboa, Publicações Alfa, 1990, (nº 115), 4º vol.: 1926 – 1958) 
  
 
 
Primeiras pinturas surrealistas 
 
«…A guerra civil espanhola depressa foi compreendida por alguns intelectuais e artistas 
como significativa de um debate que acabaria por envolver todo o planeta. Os 
portugueses enviaram para aí combatentes de ambos os lados. A ocupação franquista, 
ladeando inicialmente a fronteira portuguesa, logo provocou o aparecimento de 
refugiados que, ao serem repatriados, eram cruelmente executados (…) 
O aparecimento do neo-realismo na literatura, cerca de 1937, não deixa de estar 
relacionado com esta guerra. Na pintura, os artistas vanguardistas foram os primeiros a 
manifestar as ansiedades dessa guerra ibérica, que depois se tornaria mundial. Mas 
esses artistas não foram compreendidos pelos escritores nem pelos políticos, que tinham 
preconceitos contra o vanguardismo parisiense, nomeadamente o abstraccionismo e o 
surrealismo.  
Em 1939, um inquérito do jornal O Diabo registou a opinião de vários artistas sobre a 
validade da arte, em consequência de duas conferências do caricaturista Ressano Garcia 
(1880-1947), que afirmara na Sociedade Nacional de Belas Artes que a arte moderna era 
produto de comunistas e de judeus, «inimigos da civilização cristã». Nesse inquérito., o 
desenhador Álvaro Cunhal (n. 1913) afirmava que a arte deve «exprimir a realidade viva 
e humana de uma época», «exprimir actualmente uma tendência histórica progressista». 
Dizia também que «formas novas podem conter um significado velho» e «formas velhas – 
ainda que excepcionalmente – podem conter um significado moderno e progressista». 
O entendimento das «formas novas» foi porém perturbado por numerosos preconceitos 
derivados da fixação ao naturalismo persistente. Originaram-se equívocos ao fazer-se a 
defesa do primado do conteúdo previamente definível e explicável nas «formas velhas», 
consideradas mais facilmente compreensíveis. O primeiro equívoco advinha da 
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separação entre a forma e o conteúdo. O segundo advinha da insistência no uso de 
«formas velhas», quando seria lógico procurar os novos conteúdos nas «formas novas». 
Assim, em 1940, a exposição mais revolucionária da modernidade, realizada pelos 
pintores António Pedro (1909 -1966) e António Dacosta (1914 -1990) e pela escultora 
inglesa Pamela Boden, não interessou aos neo-realistas nem aos presencistas. Ainda 
menos aos académicos e neo-académicos. Era uma exposição que solitariamente se 
opunha ao tipo de ordem e grandiloquência da magna Exposição do Mundo Português; 
era uma exposição que propunha uma nova linguagem para investigar os absurdos da 
época. Os pintores assumiam-se como surrealistas. O catálogo citava Heraclito, Hamann, 
Baudelaire, André Breton, e Nicolas Calas; reproduzia uma escultura proto-informalista 
de Boden e os quadros Intervenção Romântica, de Pedro e Serenata Açoriana, de 
Dacosta. O sentido trágico destes dois quadros está relacionado com o tempo que se 
vivia na Europa e com a atemporalidade de Portugal. 
Intervenção Romântica (1940) mostra uma sequência de soldados que se matam uns aos 
outros pelas costas, ninguém vendo quem é o seu agressor. Uma mulher nua, símbolo da 
pureza, ergue a bandeira da paz, em vão. A mulher (que é a própria mulher do Pedro) 
está montada num cavalo branco e é olhada por um cabeça (auto-retrato de Pedro), que 
está separado do corpo e é agarrada pelas mãos, como se fosse uma câmara fotográfica. 
Cabeça e corpo aparecem voando, ao alto, tal como um avejão escuro. Mas este olha 
vorazmente o assassinato em cadeia e segura com as garras uma chave grande com um 
insólito objecto redondo pendurado. Em baixo, junto a uma falésia, erguem-se 
ondulantemente os dedos de uma árvore-mão. No primeiro plano, uma mulher vestida de 
branco mergulha como um anjo em direcção aos pés de outra mulher nua e decapitada, 
com braços alongados como antenas. 
Outros quadros de Pedro denunciam a violência.  
A presença de Espanha surge em vários quadros pintados em Moledo do Minho, onde 
Pedro tinha uma casa. Nessa terra fronteiriça com Espanha passaram-se cenas de fugas 
e represálias terríveis por ocasião da guerra civil espanhola. O povo falava dessas cenas. 
A aflição era constante. Pedro «teatralizou» picturalmente as cenas de um imaginário 
popular perturbado.  
Serenata Açoriana (1940), de Dacosta, retoma memórias da pintura barroca religiosa, 
como a cena da tentação e queda de Adão e Eva, a perda da inocência, o complexo de 
culpa ou «o remorso de ter nascido» (palavras de um poema de Dacosta, em 1942). Ao 
fundo, uma lagoa e arquitecturas rurais típicas dos Açores, de onde o pintor é natural. 
A violência é mais explícita em Antítese da Calma (1940), quadro que foi posto em 
destaque num artigo de Vitorino Nemésio na revista Variante. Neste quadro, a figura 
principal está na diagonal descendente. É um jovem nu, abraçando com o braço 
esquerdo um touro-cavalo (símbolo do povo espanhol) e segurando com a mão direita 
uma granada (símbolo de luta). Uma mulher, também nua, chicoteia o jovem, enquanto 
outra, vestida, olha para o alto, em busca de um espaço menos dramático. Em baixo, 
num buraco junto à terra, emerge, como uma figura de Hieronimus Bosch, um rosto 
observador, que é o próprio Dacosta. 
A expressão de solidão que nos primeiros anos da década de 40 se intensificou nos 
quadros de Dacosta era, em parte, relacionável com a solidão que todo o País sentia nos 
angustiantes momentos de uma guerra no Leste europeu; e, em parte, é também uma 
expressão de um sentimento característico dos naturais das ilhas. O escritor Vitorino 
Nemésio, seu conterrâneo, chamou-lhe «pintor europeu das ilhas». 
As suas figuras exprimiam uma dor atroz, num inquietante espaço chiriquiano. Dacosta 
adaptou esta espacialidade da arte metafísica, sem todavia se entregar ao jogo 
puramente especulativo da junção insólita dos objectos. Pelo contrário, persistiu na sua 
pintura desses anos uma rara capacidade de auto descoberta, podendo detectar-se em 
quase todos os seus quadros a presença de símbolos que exprimem as suas aflições 
derivadas da guerra, a nostalgia dos lugares da infância e a vivência dos momentos 
adolescentes em que a vida se revela no seu absurdo e na sua crueldade. 
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Em contraste com os fundos, onde aparecem cenas agitadas, incêndios e ruínas, os 
primeiros planos são estáticos, falsamente tranquilos. 
Esta falsidade é acentuada com o aparecimento, aí, de personagens hirtas, colocadas 
em palcos, estrados ou peanhas. Analogamente, a guerra que assolava a Europa era 
falada em Portugal como se se passasse muito longe, noutros espaços, senão noutras 
épocas… 
Outro pintor, Cândido Costa Pinto (1911-1976), abordou também o surrealismo. Atraente 
na sua técnica tradicional e superficial na temática, foi-lhe fácil alcançar projecção no 
público. A sua actividade intensa abrangeu a caricatura, a decoração, o cartaz, as artes 
gráficas – com numerosas capas para a colecção Vampiro –, selos, pintura mural, 
ilustrações… 
A referência era semanticamente imediata, representando frequentemente guitarras. O 
seu quadro surrealista mais conhecido é Aurora Hiante (1942, Museu Nacional de Arte 
Contemporânea). Figuras de sonho são desfeitas pela luz da madrugada, numa 
voracidade cruel que não pode deixar de ser relacionada também com a guerra. 
Nos três pintores surrealistas encontram-se, portanto, algumas características comuns: a 
vontade intelectual e moral de sair do sistema dominante do País, assumindo a ruptura; a 
invenção de uma imagética que por vezes reflectia o momento terrível que se 
atravessava; a presença de elementos identificadores de Portugal. Reconheceu-se de 
imediato a primeira característica e, fixada nela, a opinião corrente denunciava a arte 
deles como evasão dos problemas epocais e locais. A deficiente leitura das «formas 
novas» originava estes equívocos e deixava na sombra do esquecimento as obras mais 
iluminantes…. 
 
 
Diferenciação da vanguarda 
 
Com o final da segunda guerra mundial, uma grande esperança surgiu, acreditando-se 
que o governo cairia. Todos aproveitaram a oportunidade para se exprimirem 
ousadamente. A arte de vanguarda viu aumentar o número dos seus praticantes e 
diferenciou-se em três tendências: abstraccionismo geométrico, neo-realismo e 
surrealismo. 
Dois artistas surgiram como referências dos mais jovens: Almada Negreiros, através dos 
seus murais das gares marítimas de Alcântara (1945) e da Rocha do Conde de Óbidos 
(1948), onde temas populistas surgiram em composições de cariz cubista, e Júlio 
Resende (1917), que viajou pela Espanha, França e Bélgica, actualizando a sua técnica 
expressionista, posta também ao serviço de temas populistas. 
 
 
Nova atenção ao abstraccionismo 
 
O abstraccionismo geométrico teve em Fernando Lanhas (n. 1923) o seu mais constante 
e profundo artista, desde 1944. a sua obra manteve uma notável unidade estilística (…) O 
isolamento de Lanhas levou-o a pedir aos colegas da Escola do Porto que tentassem 
realizar desenhos ou esculturas abstractas, para comparar experiências. Sendo principal 
animador das exposições Independentes do Norte (1943- 1950), aí conseguiu acolher 
obras abstractas de outros artistas: Cândido Costa Pinto, Nadir Afonso (n. 1920), Artur da 
Fonseca (n. 1923), Garizo do Carmo (n. 1927), Arlindo Rocha (n. 1921-). 
Deslocando-se frequentemente a Paris, Nadir aí veio a trabalhar com Le Corbusier, 
equilibrando períodos de trabalho como arquitecto (…) Desenvolveu uma pintura de 
signos geométricos, em cores vivas, sobre fundo liso, sugerindo uma rítmica escrita 
abstracta que parece prolongar-se para além dos bosdos laterais do suporte (…) 
Em Lisboa, Joaquim Rodrigo (n. 1912) e o brasileiro Waldemar da Costa, já nos anos 50, 
foram radicais praticantes da pintura abastracto-geométrica.  
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As primeiras esculturas abstractas foram realizadas no Porto, em 1948, por Lanhas, 
Arlindo Rocha e Fernando Fernandes (n. 1924). Em 1953, Jorge Vieira (n. 1922) 
concebeu uma notável maqueta para um monumento ao prisioneiro político 
desconhecido, que participou num importante concurso internacional. 
 
 
Do realismo ao neo-realismo 
 
Em Lisboa, a partir de 1946, realizaram-se na Sociedade Nacional de Belas-Artes, até 
1957, as Exposições Gerais de Artes Plásticas, que constituíram a oposição aos salões 
organizados por António Ferro. Eram admitidas todas as modalidades. As obras não 
estavam sujeitas a júri, mas os autores eram convidados por uma comissão que estava 
em contacto com o Movimento de Unidade Democrática. As presenças mais constantes 
foram as dos pintores Falcão Trigoso, J.J. Ramos, António Saúde, Júlio, Arlindo Vicente, 
Júlio Pomar, Avelino Cunhal, Lima de Freitas, Ribeiro de Pavia e as dos escultores Vasco 
da Conceição e Maria Barreira. (…) a dominante estética oscilava entre o naturalismo e o 
neo-realismo, estética instauradora de um criticismo e de uma sensibilidade locais, 
propensa à valorização dos meros ilustradores das doutrinas em polémica, mas 
permitindo também, a pouco e pouco, a afirmação progressiva de alguns artistas de mais 
poética visão , como João Hogan (1914-1989), Rolando Sá Nogueira (n. 1921-    ) e 
Nikias Skapinakis (n. 1931) 
Estas exposições causaram a reacção do Governo que, em 1947, apreendeu obras de 
Mário Dionísio, Júlio Pomar, Rui Pimentel, Avelino Cunhal, Maria Keil, Louro de Almeida, 
Nuno Tavares e Manuel Ribeiro de Pavia. 
O quadro de Júlio Pomar intitulado O Almoço do Trolha, iniciado em 1946 (…) foi (…) 
considerado um dos marcos decisivos para a expressão pictural do neo-realismo, com a 
sua temática extraída da vida do proletariado. Revela lições colhidas na obra do brasileiro 
Portinari (…) 
Portinari e os mexicanos Orozco, Siqueiros e Rivera foram os modelos adoptados pelos 
pintores neo-realistas portugueses. Estes admiravam também Abel Salazar (1889-1946), 
único exemplo de pintura realista portuguesa que representava as mulheres no trabalho. 
O principal teórico do neo-realismo, Mário Dionísio (n. 1916), entrevistou Portinari (1946) 
e depois (1951), em Paris, Léger, Fourgeron, Taslitsky, Pignon, Orazi, Morado e Scliar, 
procurando clarificar as possibilidades do realismo e libertá-lo dos equívocos do 
zhdanovismo. (…) as doutrinas de Zhdanov estavam a ser aplicadas dogmaticamente por 
parte dos comunistas estalinistas. 
Uma estreita relação existia entre comunistas e neo-realistas. Muitos destes artistas pertenciam 
ao Partido Comunista Português. Isto não significa que foi o partido que determinou o 
aparecimento do movimento neo-realista (…) mas havia afinidades políticas (…) 
 
 
Do neo-realismo ao surrealismo 
 
Tendo participado no movimento neo-realista, Moniz Pereira, António Domingues, 
Vespeira, Mário Cesariny, Pedro Oom e José Leonel Rodrigues começaram em 1947 a 
questionar o esquematismo da teorização zhdanovista. Em 1946, Cesariny (n. 1923) 
realizara uma colagem, integrando uma fotografia de De Gaulle, que circulou entre os 
componentes do grupo coral de Fernando Lopes Graça. Uma nova linguagem visual 
começava a ser utilizada, com intenções subversivas. Ao humor seguiu-se o 
aproveitamento dos dados do acaso. Em 1947, o mesmo Cesariny realizou as suas 
primeiras pinturas informalistas, com tintas de água espalhadas com ar soprado ou com 
água da torneira. «Desde a primeira adesão ao surrealismo, em 1947, e ao contrário do 
que a alguns pode parecer, foi a “despintura” a pintura que me ajudou a desregrar e a 
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desmembrar a linguagem que a partir daí pratiquei nos meus versos» (Mário Cesariny, 
entrevista na televisão, 1972). 
Em 1947 iniciaram-se contactos com André Breton, que regressara a Paris, vindo dos 
Estados Unidos. Simpatizando com Trotsky, Breton opunha-se inteiramente a Estaline. O 
grupo parisiense publicou então Ruptura Inaugural, declaração colectiva definindo a 
atitude surrealista, «prejudicial a todo e qualquer agrupamento partidário». Manifestaram 
em Paris o seu acordo com esta declaração António Dacosta e Cândido Costa Pinto, 
apesar de este, oralmente, ter posto reservas ao que nessa declaração contrariava o seu 
misticismo cristão. 
Em Outubro de 1947, Vespeira (1925-2002), Azevedo (1922-2002), António Domingues 
(1920 – 2004) e Alexandre O’ Neill (1924 -1986) deram o passo decisivo para a criação 
de um grupo surrealista de Lisboa, que veio a integrar também António Pedro, Cesariny, 
Moniz Pereira e José-Augusto França (n. 1922). 
Multiplicaram-se as experiências plásticas e poéticas; e preparou-se uma representação 
forte (39 trabalhos) para a Exposição Geral de Artes Plásticas (1948), que não se 
concretizou por os surrealistas recusarem a censura prévia imposta pelo Governo. Esta 
representação constituiu grande parte de uma posterior Exposição Surrealista (Janeiro de 
1949), mas sem a participação de Cesariny, que saiu do grupo em Agosto de 1948. 
O surrealismo não poderia criar em Portugal grupos que não fossem muito, fortes, 
exaltantes….e efémeros. Movimento freudiano marxista, o surrealismo português 
encontrava-se numa marginalidade heróica, na sua difícil e necessária comunicação com 
o resto do mundo, que se mostrava porém dividido em duas partes: uma, capitalista, 
tolerando a psicanálise e perseguindo o marxismo; outra, proclamando-se comunista, 
adoptando com desvios o marxismo e recusando a psicanálise. Em Portugal desconfiava-
se da psicanálise e perseguia-se o marxismo. E, dentro do marxismo, dominava então o 
estalinismo, recusado pelos surrealistas. 
Estes vanguardistas eram, por isso, duplamente hostilizados no âmbito político; pelo poder 
salazarista instituído e pela oposição organizada. Além disso, eram também hostilizados no 
âmbito estético. As novas técnicas de expressão que os surrealistas introduziram foram 
desprezadas pelo público fixado no naturalismo e pelos remanejadores de «folhas velhas». O 
salto cultural surrealista exigiu no meio português um voluntarismo desgastante, que criou 
tensões entre os próprios poetas e pintores nele envolvidos. 
(…) o surrealismo procurou atravessar as malhas da opressão desenvolvendo as linguagens, 
se necessário até às maiores ambiguidades, para manter a liberdade de expressão. 
Enquanto o neo-realismo se divulgava como arte de temática predeterminada, enquanto 
o abstraccionismo geométrico aparecia como arte de elementos formais 
predeterminados, o surrealismo, no seu culto da surpresa e da auto-expressão, 
intensificou o valor onírico da imagem e aprofundou a aventura poética total no 
abstraccionismo lírico. 
Na exposição de Janeiro de 1949, apareceram obras de O’ Neill. Pedro, Dacosta, 
Azevedo, França, Moniz Pereira, Vespeira, e um grande cadavre-exquis de Azevedo, 
Domingues, Pedro, Vespeira e Moniz, que constituía uma novidade técnica. Dacosta 
enviou de Paris dois pequenos quadros abstraccionistas co títulos irónicos. Outras 
pinturas abstractas não geométricas foram apresentadas por Moniz Pereira e Azevedo. 
Os outros quadros eram representações figurativas do mundo onírico, mas Vespeira 
ensaiava já uma abstractizante redução das formas simbólicas de dois tipos, redondas e 
bicudas, com implícita significação erótica. 
Todos os participantes desta exposição abandonaram definitivamente ou durante muitos 
anos a pintura, com excepção, aliás notável, de Azevedo e de Vespeira, que voltaram a 
expor, juntamente com Fernando Lemos (n. 1926), em Janeiro de 1952, na casa Jalco, 
com mais sucesso do que na exposição anterior, reunindo 254 obras. Entre as novidades 
técnicas estavam os “objectos “ de Vespeira, as “ocultações” de Azevedo e as 
“refotografias” de Lemos. 
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Entretanto Cesariny participou numa colectiva, em Junho de 1949, juntamente com 
Henrique Risques Pereira, Pedro Oom, Fernando José Francisco, António Maria Lisboa,, 
Mário Henrique Leiria, , Fernando Alves dos Santos, Carlos Eurico da Costa, Artur do 
Cruzeiro Seixas, António Paulo Tomás e Carlos Calvet.  Com os seus desenhos 
minuciosos e objectos agressivos feitos com arame e meias de seda, Cruzeiro Seixas era 
o autor das melhores obras. De um modo geral, nenhum se preocupava com o bom 
acabamento, nem com a perdurabilidade dos materiais utilizados. Cada objecto exposto 
nada mais pretendia ser do que um puro acto de liberdade da imaginação. Muito do que 
foi exposto perdeu-se. Mas a presença constante dos autores no local constituiu ocasião 
para discussões e acções improvisadas, por vezes irónicas (…) 
A esta Exposição dos Surrealistas seguiu-se outra, em 1950, com Mário Cesariny, João 
Artur da Silva, Cruzeiro Seixas, Fernando José Francisco, Mário Henrique Leiria e 
Henrique Risques Pereira, exposição que teve ainda menos eco na imprensa do que a 
anterior, mas atraiu alguns jovens pintores e poetas. Eurico Gonçalves (n. 1932), 
entusiasmado com as exposições de Cesariny e com o convívio com António Maria 
Lisboa, realizou, juntamente com Dante Júlio (n. 1933), em 1954, na Galeria de Março, 
dirigida por José-Augusto França, uma exposição que reunia alguma obras que ambos 
vinham realizando desde 1949.A sua originalidade consistia em conceber um surrealismo 
solar e alrgre, assumindo poeticamenmte a ingenuidade, a imaginação dos camponeses 
e das crianças, o mistério do quotidiano, colhendo lições na obra de Henri Rousseau, 
Giorgio De Chirico e de Joan Miró. No catálogo, Cesariny escrevbeu: “São sérios 
fingidores de humanidade, surpreendida perversa em Dante Júlio, dramático-inocente em 
Eurico Gonçalves, e sempre mentirosa por excesso, sempre ardente da febre que só há 
na infância, mas que o pintor recria em perspectiva adulta: Eleição, Amor, Morte. Eurico 
Gonçalves aparece a pintar como a estrada começa, Dante Júlio como ela se destrói” 
Isoladamente, outros pintores, nem sempre se proclamando surrealistas, iam todavia 
realizando obras relacionáveis com o movimento: Manuel D’ Assumpção (1926-1969), 
Eduardo Luís (1932-1988), José Escada (1934-1980), René Bértholo (n.1935) e António 
Areal (1934-1977) 
 
 
Fugaz triunfo 
 
O criticismo dos surrealistas instaurou uma defesa radical do vanguardismo artístico, 
dinamizando a relação da arte com a sociedade. Nessa dinâmica reentendeu-se a importância 
de Amadeo, cuja obra, em 1956, foi estudada por José – Augusto França, segundo uma 
metodologia moderna. Em 1958, Amadeo foi finalmente apresentado numa retrospectiva 
organizada em Paris por Paulo Ferreira, retrospectiva que se repetiu em Lisboa e Porto, em 
1959, co grande sucesso junto dos artistas. 
Quarenta anos depois da morte de Amadeo, confirmava-se o mérito da sua obra (…) Amadeo 
passou a constituir referência cultural obrigatória. Chegou a tentar-se reunir toda a sua obra 
(…) por baixo preço, para criar um museu moderno. Aqui pararam as conversações que 
envolviam o Governo e a Fundação Gulbenkian. Perdeu-se uma ocasião única (…)  
O triunfo da retrospectiva não teve a consequência que parecia lógica para os 
vanguardistas (…) A rapidez com que os poderes políticos e financeiros realizaram, em 
1933, o Museu Malhoa contrasta com a indecisão de 1959. A modernidade continuava a 
ser contrariada, recusando-se-lhe os instrumentos de acção pública mais profunda. 
Afinal, apenas se tinha permitido a António Ferro acções pontuais: exposições, um 
número de uma revista francesa, concursos efémeros…Ferro não fez um museu de arte 
moderna. Diogo de Macedo não teve verbas para reestruturar o Museu Nacional de Arte 
Contemporânea. Na morte do bem intencionado Diogo, em 1959, o MNAC passou a ser 
dirigido pelo académico Eduardo Malta, apesar do protesto público de cerca de duzentos 
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intelectuais e artistas. Em plena consciência, o Governo acentuou a sua acção contra a 
modernidade».18

 
 
1966 
 
 
Mário Cesariny cita Cruzeiro Seixas na 1ª edição de A Intervenção Surrealista, 
Publicada em 1966: 
 
O Sol é feito de delinquentes de delito comum, de gentes que não vêm em biografias em 
parte alguma e nunca vestirão ridículos fatos de bronze na praça pública 
 

 
De Mário Cesariny para o poeta Jorge de Sena 
 
(In A Intervenção Surrealista, M.C.V., Editora Ulisseia, 1966) 
 
 

Meu caro Jorge de Sena / recebida a sua carta-circular onde me anuncia estar eu 
incluído no terceiro volume das Líricas Portuguesas por si (…) venho dizer-lhe que será 
do meu total desagrado a efectivação de tal anúncio, pelo que lhe peço e recomendo me 
não faça participar do novo ramalhete dos talentos (…) são-me sumamente repelentes as 
alegrias excursionistas proporcionadas por esse tipo de assembleia nacional. Se não lhe 
faz um transtorno por aí além, prefiro solitário o meu próprio detrito (…) Da inclusão do 
meu camarada António Maria Lisboa falará, como é óbvio, a sua própria obra. Pela parte 
que me toca no assunto, fecho-o com uma pergunta: Será possível que você, Jorge de 
Sena, a ter lido o que António Maria Lisboa publicou, pense, presensìsticamente, em 
incluí-lo, cadáver, poemas, ossos, tudo, em banquete tão sociedade de recreio e tão 
concomitante gracinha do meio editorial português? 
 - Jorge de Sena não só inclui os poetas em questão, como lhes estabelece fichas 
biobibliográficas tão retorcidas como a cabeça dele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Gonçalves, Rui Mário, “Portugal Contemporâneo”, Direcção António Reis, Lisboa, Publicações Alfa, 
1990, (nº 115) – 4º Vol.: 1926 - 1958 - Ascensão e consolidação do estado novo à ordem económica e social 
entre o desenvolvimento e a estagnação. Controlo ideológico e resistência cultural sob a égide dos valores 
conservadores 
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1967 
 

Lisboa: Diário de Lisboa (10-05-67). Notícia da morte de João Rodrigues (1937-1967).     
 
 

  
 

Lisboa: Edições Contraponto. Evocação da morte de João Rodrigues (1937-1967). 
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Edição Contraponto: evocação da morte de João Rodrigues (Versos de João 
Rodrigues) 
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1970 
 
Manifesto de Os Surrealistas, 1970, assinado por: Cruzeiro Seixas, Mário Cesariny e 
Mário Henrique Leiria 
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“Grifo”, Antologia de inéditos, 1970 

António Barahona da Fonseca – A Saque e a sangue 5-22; António José Forte – Um 
poema 23-28; Eduardo Valente da Fonseca – Os manequins inquietantes 29 – 33; 
Ernesto Sampaio – Surrealismo – uma estrada sem fronteiras 35 – 61; João 
Rodrigues – Dois desenhos 63 – 69; Manuel de Castro – Hans e a mão direita – 
Prolegómenos a uma história de animais 70 – 89; Maria Helena Barreiro – Três 
narrativas 91 – 104; Pedro OOM – Poema – O homem reduzido 105 – 121; Ricarte-
Dácio – Equações I e II – 123 – 147; Virgílio Martinho – Filopópulus 149 – 204; Vítor 
Silva Tavares – realização gráfica. Águeda: Grafilarte 204, [3] p; 22 cm 
Arquivo de Eurico Gonçalves. 
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Desenhos de João Rodrigues para a “Grifo” 
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Texto de Mário Cesariny para o catálogo da exposição 
20 Bules E 16 Quadros de Cruzeiro Seixas, galeria São Mamede, Lisboa, 1970 

 
 
 

Um lobo e um barco encontram-se 
Num sonho pela primeira vez – Fernando Alves dos Santos 
 
 
Se existe ou existiu ortodoxamente uma pintura surrealista há que dizer-lhe depressa que 
Cruzeiro Seixas só se inserirá nela pela porta dádá: liberdade. Como em Duchamp ou 
Ernst ou Hans Harp cujos surrealismos, corroborados sempre por, Breton, e pelos 
próprios, não mudaram uma linha às direcções que cada um traçara antes dos anos 20. 
Que sabiam de surrealismo ou de dádá todos aqueles que apareciam jovens no Café 
Hermínius no dealbar da década de 40? Absolutamente nada. Nem era só de surrealismo 
ou de dádá que não sabiam. O que a inteligência ou a ininteligência do lugar e da época 
lhes dava para ser sabido constituía amostra bastantemente hórrida daquilo que ainda 
estava por saber. Sabíamos (vagamente) da guerra mundial; da arte que se expunha no 
Secretariado de Propaganda Nacional; da arte mais ou menos da Sociedade Nacional de 
Belas-Artes; dos cortejos de Leitão de Barros; de Alexandre e de Clotilde Sakaroff; da 
pintura de António Pedro e de matemática elementar. Ainda era cedo para se saber de 
Pessoa, de Sá-Carneiro, de Souza-Cardoso, de Vieira da Silva. Sabíamos de Régio, de 
Torga, de Casais, mas não gostávamos tanto. Apanhados numa disjuntura sinistra (de 
gerações, de poéticas, de políticas), juntávamos a custo o próprio corpo. O aparecer de 
um livro de Ruy Cinatti, «Nós Não Somos Deste Mundo», forneceu uma tarde de gáudio 
geral: todo o mundo fez ilustrações, após o que o livro foi deitado fora. Cerca de vinte 
anos depois, João Rodrigues faria parecido, talvez pior, com um livro de Hélder de 
Macedo, «Vesperal»: levou-o a pontapé pela Av. Duque de Ávila, do Arco Cego até S. 
Sebastião. 
Também sabíamos da existência de um novo movimento poético, o neo-realismo, 
reivindicador da revolução pela imagem. Depois de algumas averiguações (dois anos), 
dediquei-lhe este poema até hoje inédito:  
 

FANTASIA DRAMÁTICA E FUGA COM ECO 

 

No fundo eu não sinto                                                  minto minto minto 

Como sou burguês                                                        vês? Vês vês? 

Vou ao baile baile                                                          aile aile aile 

Mas não sei dançar                                                       ar ar ar  

Visto de cetim                                                                 sim não sim 

Vou depressa e bem                                                       ó lha quem 

Eu sei que serei                                                               rei 

Do mundo que vem                                                         mui to bem 

 

Bate coração                                                                    ão ão ão 

Palhaço em palheiro                                                        mário de sá carneiro 

Meu golpe de vista                                                           fu tu – rista 
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Tapa a boca Oh                                                                 pónipinipó 

Tapa a boca Oh                                                                 pónipinipó 

Tapa a boca Oh 

Tapa a boca sim                                                                Fim. 

P. S.  – Braço-braço?; :…! –  

 

Quanto a Cruzeiro Seixas, notava o seguinte: 
Il y a longtemp Que Les Crudités Ne Nous Font Plus Peur… 
Está pois justificada a sobregarga de incivilidade, de gente pouco criada, que o rato do 
Winconsin atirou em jornal sobre o “grupo” do Hermínius. De facto: as quedas de carvão 
de ferro de engomar sobre as mesas e as caras da esplanada interior ao 
estabelecimento, a observação da liturgia do galo, exposto em rede aberta aos utentes 
da casa; a caça ao rato de Antuérpia nos corredores do imóvel, eram rigores sobretudo 
vespertinos. Das noites, lembro quatro figuras insistentes: 
A Velha. Pobre de pedir e de não pedir. Alpargatas e ventoinha de elástico. O chão do 
café está molhado, as alpargatas da Velha estão molhadas, o dente da Velha está 
molhado, a Velha manda engraxar as alpargatas molhadas, entra e sai a-miúde para 
voltar a sentar e elasticisar a ventoinha. Durante alguns segundos as canas da ventoinha 
fazem algum vento para longe da Velha, o que não a perturba porque afinal está frio e a 
ventoinha é só desempenhar a função de que a velha a incumbe: objecto de luxo. E 
quando a Velha DÁ a gargalhada que anarquisa as paredes, descontyrola as luzes, 
destrói toda a imagem – e isso acontece vinte vezes por noite – um grupo de rapazes 
numas mesas adiante entra num estado de tranze e vai da imobilidade absoluta ao salto 
mortal para cima das mesas, fazendo ouvir (resposta) um grito branco, hórrido, 
macerador. A Velha ri, finge não perceber. É mulher para isso e para muito mais. Quanto 
aos outros utentes do Café, dão tanto pela algazarra infernal como pela mosca que 
acaba de sair do tecto. A Velha devia ter entrado numa peça cujo texto não ficou 
estabelecido. Sketch: montada sobre dois ratos de Antuérpia (patins) voa pelos 
corredores gritando: «Apanhei-os! Apanhei-os! Apanhei-os!» 
 
Os Ursinhos (descobertos por Vespeira). Crianças tipo “Las Hurdes” que a dois e três 
vêm esborrachar o nariz contra os vidros de entrada do estabelecinmento, espreitando-
nos como se fôssemos doces. São cíclicos e, quanto mais sonham entrar – o sonho dá 
nos olhos e nas mãos, espalmado – mais Ursinhos são. Há uma 
 

Velha Ursinho. Cafeteira (sem fundo) no braço. Faz Ursinho. Não convence e agacha-se 
levando à boca uma qualquer imundície que apanhou do chão. Vê que não presta e 
cospe algumas vezes. Sorri. Sai do vidro.  
 
O Doutor. Dentista. É nazi e acredita que está por semanas a entrada triunfal de Hitler no 
Hermínius. Virá à sua mesa e proclamá-lo-á gauleiter do café. 
 
O Homem Só. Cara, lápis, borracha, folha única de papel. Quando estão cheias as duas 
faces da folha, apaga tudo e continua a escrever (…) O que víamos terrível de miséria e 
desconchavo físico era nada ou era pouco, fazia-nos rir, ante os programas morais que 
nos serviam como muito bons para a felicidade da espécie. Creio que nenhum dos que ali 
conglumeravam (lembro José Leonel Martins Rodrigues, Fernando José Francisco, 
Cruzeiro Seixas, Vespeira, Pedro Oom, António Domingues, João Moniz Pereira - por 
vezes Fernando de Azevedo, Júlio Pomar) acabou o curso para que estava inscrito, saiu 
arquitecto ou engenheiro ou pintor de qualquer dessas coisas de trabalhar formado com 
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os países. Ajudados, é certo, pela incerção numa Escola (António Arroio) e por um 
director (Falcão Trigoso) que soube, ou pôde, ou não podia e soube aliviar-nos de outras 
cómicas espécies de enquadramento então em uso entre a juventude escolar. 
Mágica que durou à roda de quatro anos. Como uma adolescência. Era o nosso dádá, a 
nossa Suiça trinta metros abaixo do nível da terra contra o irrespirável do mundo exterior. 
“Em 1944, escreve Pedro Oom, se pode limitar a fronteira do nosso magnífico 
isolamento; pois logo a seguir surgiu a imensidade de caras e de gestos que ainda hoje 
nos assustam”. Este “hoje” refere-se a 1965. (…) 
 
 

Cesariny, Mário, Nobilíssima Visão (1945-1946) (in burlescas, teóricas e sentimentais, 1972) 

 

Pastelaria 

Afinal o que importa não é a Literatura / nem a crítica de arte nem a câmara escura / 
Afinal o que importa não é bem o negócio / nem ter o dinheiro ao lado de ter horas de 
ócio / Afinal o que importa não é ser novo e galante / – ele há tanta maneira de compor 
uma estante / Afinal o que importa é não ter medo: fechar os olhos frente ao precipício / e 
cair verticalmente no vício / Não é verdade rapaz? E amanhã há bola / antes de haver 
cinema madame blanche e parola / Que afinal o que importa não é haver gente com fome 
/ porque assim como assim ainda há muita gente que come / Que afinal o que importa é 
não ter medo / de chamar o gerente e dizer muito alto ao pé de muita gente: / Gerente! 
Este leite está azedo! / Que afinal o que importa é por ao alto a gola do peludo / À saída 
da pastelaria, e lá fora – ah, lá fora! - rir de tudo / No riso admirável de quem sabe e gosta 
/ ter lavados e muitos dentes brancos à mostra 
 
 

1973 
 
Mário Cesariny pintor surrealista e criador de literatura numa exposição a inaugurar 
hoje, Diário de Notícias, Artes Plásticas, 15-02-1973 
 

 

Num texto publicado no Diário de Notícias, Artes Plásticas, em 15-02-1973, com o título 
Mário Cesariny pintor surrealista e criador de literatura numa exposição a inaugurar hoje 
(na galeria S. Mamede, Lisboa) pode ler-se:  
 
«…A conversa entre os jornalistas e o escritor-pintor girou, como é natural, ao redor do 
que é, ou não é, surrealismo, de quem é, ou não é, ou foi, surrealista. 
Cesariny distribuiu, mesmo, um pequeno panfleto no qual estabelece a sua própria 
classificação dos seus pares. 
Segundo se lê nesse panfleto, São surrealistas na pintura, actualmente: Eduardo Luís, 
Malangatana Valente, Lurdes Castro, René Bértholo, Raúl Perez, Gonçalo Duarte, 
Cruzeiro Seixas, Mário Cesariny, Eurico Gonçalves, Leonor Praça, Lima de Freitas, 
José Escada e Martim Avillez. 
Foram pintores surrealistas: Vieira da Silva, António Dacosta, António Pedro, Fernando 
de Azevedo, João Moniz Pereira, Vespeira, António Domingues, Mário Cesariny, Cruzeiro 
Seixas, Fernando José Francisco, Mário Henrique Leiria, António Paulo Tomáz, Carlos 

 



  ANEXO IV – SELECÇÃO DE TEXTOS RELACIONADOS COM O SURREALISMO 
 

380  | 

Calvet, Manuel d’ Assumpção, João Rodrigues, Dante Júlio, Francisco Aranda e Jorge 
Oliveira. 
Fizeram acto de total adesão ao surrealismo: António Maria Lisboa, Mário Cesariny, 
Cruzeiro Seixas, Mário Henrique Leiria, João Rodrigues, Ernesto Sampaio e António José 
Forte.  
São surrealistas na poesia (escrita): Irene Lisboa, João Pedro Grabato Dias, António 
Osório, Raul de Carvalho, Natália Correia, Luísa Neto Jorge, Ana Hatherly, António 
Barahona da Fonseca, António José Forte e João Rodrigues (…) 
Segundo ele, são precursores do surrealismo português: na Literatura, Guerra Junqueiro, 
Gomes Leal, Camilo Pessanha, Raul Brandão, Florbela Espanca, Teixeira de Pascoaes, 
Mário de Sá Carneiro, Fernando Pessoa, Edmundo de Bettencourt e Adolfo Casais 
Monteiro, poetas; além de Amadeu de Sousa Cardoso e Santa Rita, pintores. O que não 
admira, quanto a estes, visto que bebiam os ares de Paris (…)»19

 
 
 

                                                 
19 O Catálogo da Exposição Retrospectiva de Mário Cesariny, (edição Assírio & Alvim, 2004), Comissariada 
por João Pinharanda e Perfecto Cuadrado, Lisboa, Museu da Cidade, Nov. Dez. 04 – Jan. Fev. 05 e Fundação 
Cupertino de Miranda, Março-Abril 05, referencia, na p. 19 o mesmo panfleto, publicado na mesma data, 
noutro jornal, o Diário de Lisboa.  
Nota: curiosamente, a exaustiva listagem de Cesariny não abrange dois poetas surrealistas de vulto: 
Alexandre O’ Neill e Herberto Helder. 
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1975 
“Jornal do Gato” nº 2, 1975, O Cadáver-Esquisito, Sua Exaltação, comemoração dos 50 
anos do seu aparecimento (1925-1975). Colaboração de: Mário Cesariny, Cruzeiro Seixas, 
Mário Henrique Leiria, Carlos Calvet, Fernando de Azevedo, Vespeira, António Areal, 
Gonçalo Duarte, João Rodrigues, Ernesto Sampaio, José Escada, D’ Assumpção, Raul 
Perez, Mário Botas, Paula Rego, Alexandre O’ Neill, Raúl de Carvalho, António 
Domingues, Pedro Oom, António Maria Lisboa, Henrique Risque Pereira, Fernando Alves 
dos Santos, Carlos Eurico da Costa, Menez e Ana Hatherly, entre outros   

(Folha 1) 
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(Folha 2) 
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(Folha 3) 
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Folha 4) 
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(Folha 5) 
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(Folha 6) 
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(Folha 7) 
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1991 

 
Folheto entregue em mão por Cruzeiro Seixas, enviado a Eurico Gonçalves e posto a 
circular em Lisboa 
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França, José-Augusto, A Arte em Portugal no Século XX – 1911-1961, Bertrand 
Editora, 1991, p. 396, 397 
 
 
 
O jovem Eurico Gonçalves, que reaparecerá nos anos 60, depois de uma aprendizagem 
junto de Degottex, empenhado numa arte caligráfica e de “signos”, expôs, em 54, 
pinturas ingénuas, já de 50, cuja qualidade feérica tinha parentesco surrealista (…) 
 Importa assinalar aqueles que, mais ou menos silenciados durante dez ou quase 20 
anos, vieram à superfície da vida artística portuguesa (…)  
Interessa pois mencionar a reaparição de Mário Cesariny, em 69, em início de uma 
verdadeira carreira de pintor que novas condições do mercado possibilitaram. Sem ter 
completamente desaparecido das lides artísticas, pois, enquanto se manifestava 
literariamente, expusera, mas de modo quase confidencial e sem êxito, cinco vezes, entre 
56 e 67, Cesariny imprime à sua pintura amadorística e sempre fundada em acções de 
automatismo, melhoradas desde 48, uma atracção e, por vezes, um notável fascínio 
pessoal, definido marginalmente à pintura dos seus contemporâneos. 
Outro surrealista reaparecido, cerca de setenta, e também graças às condições 
favoráveis do mercado, foi Cruzeiro Seixas, que expusera em Luanda, em 53 e 57, e 
regressara a Lisboa em 64. Uma exposição, em 70, veio chamar a atenção do público, 
mais do que da crítica, para notáveis desenhos de uma imagética cruel, ilustrações 
possíveis de Lautréamont … 
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1994 
 
“Primeira Exposição do Surrealismo ou Não” 
Exposição comissariada por Mário Cesariny e Cruzeiro Seixas e prefaciada por Ernesto 
Sampaio, 1994. Lisboa: galeria de São Mamede, (Julho-Agosto-Setembro-Outubro), 1994  
 

Texto manuscrito de Mário Cesariny 
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Primeira Exposição do Surrealismo ou Não  
Exposição comissariada por Mário Cesariny e Cruzeiro Seixas e prefaciada por Ernesto 
Sampaio, 1994, Galeria S. Mamede, Lisboa, Julho-Agosto-Setembro-Outubro, 1994)  

 
 

Prefácio de Ernesto Sampaio 
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Primeira Exposição do Surrealismo ou Não – Exposição comissariada por Mário 
Cesariny e Cruzeiro Seixas e prefaciada por Ernesto Sampaio. Lisboa: Galeria S. 
Mamede (Julho-Agosto-Setembro-Outubro), 1994  
 
 
Prefácio de Ernesto Sampaio (fragmento):  
  
 
… Quando, em 1917, Marcel Duchamp apõe a assinatura num urinol e o envia a uma 
exposição, não só revela que o mercado da arte, ao atribuir maior valor à assinatura do 
que à obra, é uma instituição controversa, como ainda dinamita a arte enquanto 
instituição, reduzindo ao absurdo as suas formas de organização específicas. Mas 
quando um artista dos dias de hoje assina e exibe os seus urinóis, já não está a 
denunciar o mercado da arte: está a submeter-se a ele. Uma vez que o urinol assinado é 
aceite nos museus, a provocação deixa de ter sentido e transforma-se no seu contrário. 
Disto estão livres aqueles para quem a peremptória afirmação de André Breton, segundo 
a qual «o olho existe em estado selvagem» é para ser tomado à letra. Todos os que, por 
exemplo, na ordem da criação artística, não colocam nada acima da arte da Oceania, dos 
índios das Américas, dos esquimós do Alasca ou dos povos africanos» – Ernesto 
Sampaio, Catálogo da Primeira Exposição do Surrealismo ou Não, Galeria São Mamede, 
Lisboa, 1994 
(…) A existência dos últimos primitivos a quem os missionários ainda não destruíram a 
alma, e os colonos e a tropa o corpo (…) a grandeza da arte desses povos releva da 
força intacta da sua mitologia (…) servida pela imaginação livre ao mais alto grau do 
lirismo. A liberdade total dos loucos (…) assim como o lirismo total dos primitivos, são as 
duas vertentes do ideal para que tende a pintura surrealista verdadeira. 
O Surrealismo, realmente nunca se enclausurou numa categoria, seja a da expressão 
pictural, seja a da expressão literária (…) Não falta aí quem faça decorações à base de 
inspirações «oníricas», mas isso nada tem a ver com zonas interditas ou vertiginosas do 
mundo humano, com os campos de eleição da poesia, ou sequer com aquela janela 
dando para o desconhecido que seria o ideal do «quadro» surrealista…  
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1998 
 
Carta de Jean-Jacques Lebel a Cruzeiro Seixas a solicitar o “cadavre-exquis” de 
Breton, Tzara, Greta Knutson e Valentine Hugo, da Colecção de Cruzeiro Seixas, 
para a exposição “100 cadavres-exquis”, no Museu da Fundação Thyssen, em Madrid 
(Nov. 96-Fev. 97) 
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Breton, Tzara, Greta Knutson e Valentine Hugo: “Cadavre-exquis” sem título, 1936. 
Lápis-de-cor s/ papel preto; 31,5x24cm. Ex-Colecção de Cruzeiro Seixas / Col. 
Fundação Cupertino de Miranda, Centro de Estudos do Surrealismo. 
In catálogo O Surrealismo Abrangente (Obras da ex-Colecção de Cruzeiro Seixas). 
Exposição comissariada por Perfecto Cuadrado / António Gonçalves. Prefácios de: 
Eurico Gonçalves, Rui Mário Gonçalves e Perfecto-E. Cuadrado /António Gonçalves. 
Famalicão: Fundação Cupertino de Miranda, Centro de Estudos do Surrealismo, 
2004 / Lisboa: Sociedade Nacional de Belas-Artes, p. 158 
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Resposta de Cruzeiro Seixas ao pedido de Jean-Jacques Lebel (empréstimo do 
cadavre-exquis de de Breton, Tzara, Greta Knutson e Valentine Hugo, para a 
exposição “100 cadavres-exquis”, no Museu da Fundação Thyssen, em Madrid, Nov. 
96-Fev. 97) 
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Gonçalves, Rui Mário – A Arte Portuguesa do Século XX. Lisboa: Temas e Debates, 1998 
 
 
…Além do neo-realismo e do abstraccionismo, uma terceira via foi prosseguida: a do 
surrealismo.  
Estando já desistentes os surrealistas de 1940, (Pedro, Dacosta, Cândido), alguns 
jovens, quase todos oriundos do neo-realismo, compreenderam em 1947 a necessidade 
de juntar à acção o sonho, o humor, os dados do acaso, e a provocação imediata contra 
todas as convenções. 
Alguns poetas, como Mário Cesariny de Vasconcelos e Alexandre O’ Neill, e alguns 
pintores, como Fernando de Azevedo, Vespeira (n. 1925), Moniz Pereira (1920-1988) e 
outros neo-realistas, aprofundando a problemática sócio cultural, optaram pela prática 
surrealista, com o seu teor provocatório e o estímulo da criatividade compartilhada. 
Decidiram criar um grupo surrealista em Lisboa (1947). Procuraram a comparticipação de 
António Pedro e de Dacosta; excluíram Cândido da Costa Pinto, porque este mantinha 
colaboração com os salões oficiais de António Ferro. 
O grupo foi efémero. Cesariny abandonou-o em 1948 e passou a preferir a companhia 
ocasional de outros poetas e pintores, como António Maria Lisboa (1928-1953), Mário 
Henrique Leiria (1923-1980), Artur do Cruzeiro Seixas (n. 1920), Carlos Calvet (n. 1928) e 
outros. 
O que restou do primeiro grupo realizou apenas uma exposição, em Janeiro de 1949, 
com obras de Pedro, Dacosta, Alexandre O’ Neill, Moniz Pereira, António Domingues, 
José-Augusto França, Azevedo e Vespeira, tendo todos nesse mesmo ano abandonado a 
pintura, com excepção, aliás notável, dos dois últimos, que em 1952 reapareceram, 
juntamente com o desenhador e fotógrafo Fernando Lemos (n. 1926). 
O segundo grupo expôs como tal em 1949 e 1950.Também se desfez, mas os seus 
componentes permaneceram surrealistas activos, principalmente o desenhador Cruzeiro 
Seixas e o poeta Mário Cesariny, a quem, ao longo dos anos cinquenta, vieram juntar-se 
Eurico Gonçalves (n. 1932), António Areal (1934-1978), Manuel d’ Assumpção (1926-
1969) e outros. 
Na pintura e na antipintura, Cesariny serviu-se das mais variadas técnicas que lhe 
permitiam o automatismo psíquico puro: escorrência livre de tintas, utilização de vernizes, 
colagens de objectos. Estas pinturas combinadas com objectos, cheias de humor, 
resultaram de um desenvolvimento pessoal da realização de “poemas-objectos” iniciada 
pelos surrealistas franceses. As suas escorrências de tintas sopradas, em 1947, 
encontram-se entre as primeiras realizações mundiais de arte informal. Se, na época, 
este informalismo foi apresentado como provocação dadaísta, com ostensiva exibição de 
recusa de qualquer programa, a verdade é que o informalismo em geral, ultrapassou a 
ritmicidade conseguida pelo cubismo analítico e acentuou a temporalização do tempo, 
fazendo mergulhar o contemplador na “existência”. 
(…) A conjugação da agressividade e da sensualidade manifesta-se nas montagens de 
objectos e nas colagens, por vezes provocatoriamente humorísticas, de Cruzeiro Seixas. 
Nos seus desenhos, de execução meticulosa, Seixas actualizou processos e elementos 
sensuais do simbolismo, numa constante pesquisa do maravilhoso onírico. Astros 
fulgurantes iluminam cenas de amor; animais híbridos, antropomórficos, emblematizam a 
avidez da luxúria; pérolas misteriosas deslizam em planícies longínquas; cristais 
transparentes ameaçam estourar; cabeleiras dançam com o vento; as pálpebras guardam 
sonhos e lágrimas; a curva da garganta soluça de prazer; a noite é imensa, viva, 
fascinante…”A verdade é que à minha volta todas as coisas têm asas e sexo” (Cruzeiro 
Seixas). 
Eurico Gonçalves passou a dedicar-se inteiramente ao surrealismo em 1949, com 
numerosos poemas, pinturas e desenhos realizados solitariamente. A sua originalidade 
consistiu então, em conceber um surrealismo solar e alegre, que assume poeticamente a 
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ingenuidade, atento à expressividade espontânea das crianças. A sua arte, segundo 
Cesariny, exalta um sentimento dramático-inocente da humanidade, “sempre ardente da 
febre que só há na infância, mas que o pintor recria em perspectiva adulta: Eleição, 
Amor, Morte. Eurico Gonçalves aparece a pintar como a estrada começa” (Cesariny, 
1954). 
O seu sentido do maravilhoso surgiu, na sua fase figurativa, de uma muito simplificada 
composição, cuja inspiração era aproximável a Henri Rousseau. Em breve sentiu a 
mesma qualidade poética na obra de Miró e Kandinsky. Desde 1957, na sequência da 
prática surrealista do automatismo psíquico puro, Eurico passou a confrontar nas suas 
pinturas as figuras puras com os signos puros, num espaço indefinido …» 
 
 
 
Cuadrado, Perfecto E. – A Única Real Tradição Viva – Antologia da Poesia 
Surrealista Portuguesa, 1999. Lisboa: Assírio & Alvim, 1998 
(pp. 43-44) 

 
 

Uma das manifestações privilegiadas do automatismo psíquico puro, com que Breton 
identificava o funcionamento real do pensamento fora de toda a censura, é precisamente 
a escrita automática. 
Ora bem, como em sua devida altura tiveram ocasião de comprovar Breton e os primeiros 
companheiros que se entregaram, por distintas formas, à prática da escrita automática, 
se por um lado resultava quase impossível eliminar, por completo, qualquer tipo de 
censura, por outro lado, se advertia nos resultados um caos de dados imediatos da 
consciência que, posteriormente, o poeta vigilante deveria organizar. 
O pretendido automatismo absoluto converter-se-ia, assim, no que O’ Neill chamou 
acertadamente abandono vigiado, expressão que bem se poderia empregar para definir o 
trabalho específico do poeta surrealista em geral. 
O automatismo, simultaneamente, daria os seus frutos mais autênticos nas criações 
colectivas (cadáver esquisito, etc.) ou em alguns inventários, resultando difícil (salvo 
quando o autor assim o reconhecesse expressamente) definir muitas vezes o grau de 
automatismo de um determinado texto (ou incluso o carácter automático ou não de 
muitos textos que, por vezes, chegaram a ser colocados como exemplo de escrita 
automática). Um certo grau de automatismo (não raras vezes provocado no próprio 
interior do texto graças à capacidade de associação – fonética ou semântica – da 
palavra: Já Breton afirmava que o importante era o primeiro verso, e que os restantes 
viriam por si sós arrastados pelo seu múltiplo poder evocativo) encontra-se, contudo, em 
toda a produção textual surrealista. 
Apontou-se quase sempre a novela Apenas uma Narrativa de António Pedro como um 
dos exemplos inaugurais da escrita automática ou semi-automática em Portugal. Depois 
dele, seria Mário Cesariny o que mais atenção havia de prestar ao procedimento, ainda 
que também o tivessem utilizado outros autores, como O’ Neill, Pedro Oom ou Leiria, 
podendo advertir-se, finalmente, em algumas passagens narrativas de Manuel de Lima 
ou Luiz Pacheco. 
O texto automático é uma das múltiplas subversões da escrita surrealista, e um daqueles 
exercícios de destruição da tradicional divisão por géneros e da gramática poética que 
caracterizavam o saber literário institucional, introduzindo um híbrido textual genérico (ao 
que alguns chamariam, talvez, prosa poética) e uma nova gramática ao que Natália 
Correia se referia como cartografia dos sonhos». 
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1999 

 
GONÇALVES, Rui Mário – “Anos 50 / Realismos e Abstraccionismos”. In Panorama 
Arte Portuguesa No Século XX / (Coordenação Fernando Pernes) Porto: Campo das 
Letras Editores S.A. / Fundação Serralves, 1999 
 
 
 
… Em “Poeta”, 1936, a pulsão nocturna de Eloy acentua-se. Ele é agora, não o ser 
protector que ensina à menina o segredo da vida, mas a figura, já disforme, dos seus 
próprios medos. Com o corpo encurtado e a mão mecanizada, apresenta-se com a 
cabeça inquietantemente calva e o rosto tenso, repousando no regaço de uma estranha 
pitonisa: mãe, megera, miserável embiocada e abandonada também, cuja máscara verde 
e cabeleira fulva sugerem o mundo de pesadelos que restavam ao artista. Mas o rosto 
volta-se, para o lado do anjo diáfano que transporta a luz e abre a paisagem recorrente 
do mar e do barco, como promessa de viagem. E, na mão pesada, ele segura um ramo 
do arbusto, da vida e do conhecimento, como quem interliga o universo de contrários. 
Esta poderosa metáfora trata um tema frequente também ao universo poético de Júlio – a 
auto-representação do pintor como poeta amado dos anjos e incompreendido pelo 
mundo –, característico do psicologismo da Presença para quem o artista moderno faz da 
“sua pintura um meio para tornar visível o seu mundo psíquico” porque o “homem nada 
pode ver senão através de si” que implicava que “criar no sentido estético, é deformar, ou 
transfigurar deformando”. No entanto, as coincidências epocais entre diversos percursos 
artísticos e a reflexão crítica, que são bastante evidentes nestes anos, não circunscrevem 
o essencial da obra de Eloy: ela ultrapassa-as com uma dramática individualidade, tanto 
pela qualidade plástica da sua factura, como pelo simbolismo cifrado do uso das cores e 
da irradiação da luz; sobretudo pelo universo coerente em que se inscreve, cada vez 
mais solitário e mudamente gritante, pressentindo que o mundo lhe escapava e 
procurando substitui-lo pela realidade mais funda do “mundo da arte”, não como 
transfiguração mas plena existência. …20  
 
 
 
“Chama-se poesia tudo aquilo que fecha a porta aos imbecis” 
 
Pellegrini, Aldo – Surrealismo e Novo Mundo – Aldo Pellegrini, André Breton, Benjamin 
Péret, Claude Courtot, Daniel Lefort, Édouard Jaguer, Enrique Molina, Eugénio Granell, 
Floriano Martins, Gérard Roche, Jean Puyade, Jean Shuster, José Pierre, Leonor de Abreu, 
Lourdes Andrade, Octávio Paz, Raúl Henao, Sérgio Lima, Valentim Facioli, Robert Ponge 
(organizador). Rio Grande do Sul: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
1999, p. 27, 28 
 
 
A poesia tem uma porta hermeticamente fechada para os imbecis, aberta de par em par 
para os inocentes. Não é uma porta fechada com chave ou com ferrolho, mas sua 
estrutura é tal que, por mais esforço que façam os imbecis, não conseguem abri-la, 
enquanto cede à simples presença dos inocentes. Não há nada mais oposto à 
imbecilidade que a inocência. A característica do imbecil é sua aspiração sistemática a 
                                                 
20 Gonçalves, Rui Mário, Panorama Arte Portuguesa No Século XX, Fundação Serralves, 1999.       
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certa ordem do poder. O inocente, ao contrário, nega-se a exercer o poder porque possui 
todos. 
Obviamente, o povo é o possuidor potencial da suprema aptidão poética: a inocência. E 
no povo, aqueles que sentem a coerção do poder como uma dor. O inocente, 
conscientemente ou não, move-se num mundo de valores (o amor em primeiro lugar); o 
imbecil move-se num mundo no qual o único valor é dado pelo exercício do poder. 
Os imbecis buscam o poder em qualquer forma de autoridade: o dinheiro em primeiro 
lugar e toda a estrutura do Estado, desde o poder dos governantes até o microscópico, 
porém corrosivo e sinistro poder dos burocratas, desde o poder da Igreja até o poder do 
jornalismo, desde o poder dos banqueiros até o poder dos que dão as leis. Todo esse 
acúmulo de poder está organizado contra a poesia. 
Como a poesia significa liberdade, significa afirmação do homem autêntico, do homem 
que tenta realizar-se, indubitavelmente ela tem certo prestígio entre os imbecis. No 
mundo falsificado e artificial que constroem, os imbecis precisam de artigos de luxo: 
cortinados, bibelôs, jóias e algo assim como a poesia. Nessa poesia que eles usam, a 
palavra e a imagem convertem-se em elementos decorativos e, desse modo, seu poder 
de incandescência é destruído. Assim é criada a chamada “poesia oficial”, poesia de 
lantejoulas, poesia que soa oca. 
A poesia nada mais é do que essa violenta necessidade de afirmar seu ser que 
impulsiona o homem. Opõe-se à vontade de não ser que guia as multidões domesticadas 
e se opõe à vontade de ser nos outros que se manifesta em quem exerce o poder. 
Os imbecis vivem num mundo artificial e falso: baseados no poder que se pode exercer 
sobre os outros, negam a rotunda realidade do humano, a qual substituem por esquemas 
ocos. O mundo do poder é um mundo vazio de sentido, fora da realidade. A poesia é uma 
mística da realidade. O poeta busca na palavra não um modo de expressar-se, mas um 
modo de participar da própria realidade. Recorre à palavra, porém busca nela seu valor 
originário, a magia do momento da criação do verbo, momento em que não era um signo, 
mas parte da própria realidade. Mediante o verbo, o poeta não expressa a realidade, mas 
participa dela.  
A porta da poesia não tem chave nem ferrolho: defende-se por sua qualidade de 
incandescência. Somente os inocentes, que têm o hábito do fogo purificador, que têm 
dedos ardentes, podem abrir essa porta e por ela penetrar na realidade.  
A poesia pretende cumprir a tarefa de que este mundo não seja habitável somente para 
os imbecis. 
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Texto de Cruzeiro Seixas. Lisboa, Abril, 1999 
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Surrealismo em Portugal, 1934-1952. Exposição comissariada por Perfecto E. 
Cuadrado e Maria Jesús Ávila, realizada no Museu Estremenho e Ibero-americano 
de Arte Contemporânea, em Badajoz (16 Março-13 Maio, 2001); no Museu do 
Chiado, Lisboa (24 Maio-23 Setembro, 2001) e na Fundação Cupertino de Miranda, 
Vila Nova de Famalicão (27 Outubro-31 Dezembro, 2001) 
 
Texto de Maria Jesús Ávila 
 
 
 
Em 1932 Júlio (dos Reis Pereira) realizava o quadro Pequenos animais sobre a relva, 
que, interpretado por uns como uma tentativa de abstracção, foi proposto por outros 
como a entrada de um onirismo de natureza surrealista na arte portuguesa, com raízes 
em Miró e Masson. Se é certo que esta obra evidencia a tentativa de dar expressão não 
figurativa ao lirismo que presidiu a uma das vertentes do seu trabalho e manifesta 
conhecimento da pintura de Miró, não é menos certo que ainda se encontra distante de 
questões surrealistas. A reunião de lirismo, abstracção, cromatismo forte e formas 
ingénuas tem claramente a ver com um eclectismo que caracterizará o seu trabalho entre 
os anos vinte e quarenta. Júlio, engenheiro civil de profissão, entregou-se à arte com uma 
paixão de amador e encarnou como nenhum outro artista o espírito presencista, projecto 
com que se identificou e a que se ligou desde a sua aparição. Em conformidade com ele, 
o trabalho de Júlio possuía a mais pura ingenuidade, acabou com todo o academismo e 
com os esquemas tradicionais de representação e introduziu m espírito moderno e 
independente. Como amador, o seu trabalho encontra-se limitado por certa inabilidade 
que resistiu pela defesa de uma arte que escapasse à realidade e a qualquer virtuosismo 
expressivo. Uma permanente curiosidade, também afim do espírito que animava o grupo 
da Presença fê-lo procurar notícias da arte internacional do seu momento. Da mesma 
maneira que nos artigos da Presença, a modernidade é valorizada por si própria, sem se 
deter muito nas diferenças entre movimentos, o trabalho de Júlio manifesta o mesmo 
eclectismo, co-existindo séries de tendências muito diversas, por vezes até opostas. Isto 
acontece com os quadros expressionistas dos anos vinte, que reúnem referências tão 
díspares como Chagall, Grosz, Matisse e Picasso. Esse mesmo ecletismo permitirá 
também a aparição em 1935 de um conjunto de obras surrealizantes, a par da 
amabilidade e lirismo do poeta ou da dureza e desencanto dos assuntos de cariz social. 
Sabemos que Júlio recebia informação do estrangeiro através de revistas e jornais, como 
Minotaure ou Documents, a partir dos quais fazia encomendas dos livros aí referidos. 
Assim nasceu o seu interesse pelo Surrealismo. Em 1931 mandou vir de Paris Le 
Surréalisme et la Peinture de André Breton e um número dos cadernos Sélection, 
dedicado a Giogeo de Chirico; no ano seguinte encomendou o livro de René Crevel, Dali 
ou l’ anti-obscurantisme e, em 1933, ele próprio realizava finalmente a ansiada viagem à 
capital francesa (…) Em conformidade com o ingenuismo e a imediatez expressiva que 
orientam o seu trabalho, Júlio inventa um imaginário surreal, carregado de força e 
violência no traço e na pincelada, mas inábil. A estridência da cor que dominava os 
quadros da segunda metade de vinte, transforma-se em estridência da forma; o onirismo 
resolve-se numa agressividade metamórfica e deformante de massas corporais sem 
consistência; e a mutilação, e a sobredimensão de alguns membros, a substituição de 
uns membros por outros do sexo oposto (…) são os elementos recorrentes, nem sempre 
originais, para a criação deste imaginário fantástico. As obras, mais ou menos 
ameaçadoras e brutais, estão por vezes impregnadas por (…) uma “quase edénica 
pureza do substracto lírico”, como afirmaria João Gaspar Simões (…) 
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Em qualquer caso, a consideração de Júlio como um precedente surrealista deve ser 
pontualizada (…). Convém também relativizar o seu pioneirismo na entrada de um mundo 
onírico na arte portuguesa. Não esqueçamos que nesta segunda metade da década de 
trinta, após um intervalo classicisante, Mário Eloy começou também, e com resultados 
plásticos infinitamente melhores, várias séries de desenhos em que procede a uma 
desrealização do mundo, o que permitiria a Gaspar Simões afirmar ter sido ele o 
responsável do sonho nas artes plásticas nacionais». Mas o caso de Eloy, embora seja 
admirado por alguns surrealistas e chamado por outros e por alguns historiadores como 
antecedente do surrealismo, apresenta, na sua marginalidade dramaticamente 
desiquilibrada, uma clara filiação expressionista. (*por vezes visionário ou intensamente 
lírico, tendo-se abeirado no fim da vida da arte psicopatológica, que anda de mãos dadas 
com o surrealismo e que, no seu caso, gera monstros: “A fuga”e o “O poea”, entre 
outros.) Em conformidade com ela, a absoluta subjectivação do mundo processa-se pela 
projecção da interioridade do artista, que pretende manter intacta a individualidade 
ameaçada, conjurar medos e repressões através da representação, transformando-os em 
força ciativa, febril mas controlada, que formalmente vai buscar as suas fontes no 
Expressionismo e na Nova Objectividade alemães e em Chagall. 
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Entrevista de Óscar Faria a Mário Cesariny. Lisboa: Público (19-01-02) – p. 1 
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Entrevista de Óscar Faria a Mário Cesariny. Lisboa: Público (19-01-02) – p. 2 
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Entrevista de Óscar Faria a Mário Cesariny. Lisboa: Público (19-01-02) – p. 3 
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Texto de Cruzeiro Seixas endereçado a Eurico Gonçalves e outras personalidades 
relacionáveis com o surrealismo, sobre a grande entrevista de Mário Cesariny no 
Jornal Público (páginas anteriores) Lisboa (19-01-2002) – p. 1 
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Texto de Cruzeiro Seixas endereçado a Eurico Gonçalves e a várias pessoas, sobre a 
grande entrevista de Mário Cesariny no Jornal Público (páginas anteriores) Lisboa 
(19-01-2002) – p. 2 
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Texto de Dalila d’ Alte, “Apeadeiro”, Revista de Atitudes Literárias / Homenagem a 
Cruzeiro Seixas. Participação de: Daniel Faria, João Luís Barreto Guimarães, José 
Rui Teixeira, Milton César Pontes, Wilmar Silva, Jorge Reis Sá, António Cabrita, 
Francisco Saraiva Fino, João Paulo Sousa, Luís Adriano Carlos, Rui Lage, Amadeu 
Baptista, José Emílio Nelton, Albano Martins, Eduardo Tomé, Isabel Meyrelles, 
Maria Augusta Silva, Eurico Gonçalves, Dalila d’ Alte, Valter Hugo Mãe. “Cadavres-
Exquis” de Cruzeiro Seixas / Dalila d’ Alte / Eurico Gonçalves. Vila Nova de 
Famalicão: Quasi Edições, 2004 (p. 1) 

 

 

 



ANEXO IV – SELECÇÃO DE TEXTOS RELACIONADOS COM O SURREALISMO  | 417

Texto de Dalila d’ Alte (p. 2) 
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Texto de Dalila d’ Alte (p. 3) 
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NOTA PRÉVIA 

 
 

Por motivos que se prendem essencialmente com a economia de espaço na 

paginação do I volume, e por nos parecer incompleta a informação fornecida nas 

legendas das imagens aí incluídas, o objectivo do presente anexo é cobrir essa 

lacuna, ao reunir os dados informativos em falta. 
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In Sweeney, James Johnson 
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Henri Rousseau (1844-
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Orsay, Paris. 
In Picon, Gaёtan Le 
Surréalisme 1919-1939. 
Genève: Editions d’ Art Albert 
Skira (ISBN 2-605-0021-4), 
1983, p. 69. 
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Henri Matisse (1859-1954): 
A Alegria de Viver, 1905/1906; 174X238cm. 
Barnes Collection, Merion. 
In Néret, Gilles, Matisse. Colónia: Taschen, 
2006, ISBN 3-8228-5210-4, p. 145. 

 

Picasso (1881-1973): Les 
Demoiselles d’ Avignon, 1907. 
Óleo s/ tela; 243,9x233,7cm. 
Museu de Arte Moderna 
(MoMA), Nova Iorque. 
In Picon, Gaёtan Le 
Surréalisme 1919-1939. 
Genève: Editions d’ Art Albert 
Skira (ISBN 2-605-0021-4), 
1983, p. 48. 
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Paul Gauguin (1849-1903): Donde vimos? Quem somos? Para onde 
vamos? 1897; 139,1x374,6 cm. Boston: Museu de Belas Artes. 
In Britt, David, Modern Art, Impressionismo to Post Modernism. Boston, 
Toronto, Londres: Little, Brown & Company, 1989, p. 75. 
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Jerónimo Bosch (Hieronymus Bosch, “El Bosco”): Jardim das Delícias, 1480-
90 (tríptico). Óleo s/ madeira; 220x195x390cm. Museu Nacional do Prado, 
Madrid. (In Hieronymus Bosch, O Jardim das Delícias. Munique, Berlim, 
Londres, Nova Iorque: Prestel, (ISBN 3-7913-2662-7). 
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Jerónimo Bosch (1495-1510): As Tentações de Santo Antão (tríptico, c. 
1505-1506). Óleo s/ madeira de carvalho; 1315x1190cm (painel central); 
1315x530cm (painéis laterais). Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga. 

   In Os Grandes Mestres da Arte. Porto/Lisboa: Edição e Distribuição Lda. Sob 
chancela de Livros & Livros, 1994, p. 55 / in catálogo “As Tentações de Bosch 
ou o Eterno Retorno”. Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga, 1994, p. 85 
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Museu Nacional de Arte 
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Edição Fac-similada, com 
estudo de Jorge Segurado, 
1983 (Madrid, 1978). 
Publicação sob os auspícios 
do Comissariado para a 17ª 
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de Estudos do Surrealismo 
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Pedro Oom: retrato de Artur do Cruzeiro Seixas 
– o erotismo ocultista, o garfo amoroso.  
Tinta-da-china s/ papel; 20x13cm. 
In catálogo O Surrealismo Abrangente, Col. 
Fundação Cupertino de Miranda (ex-Col. 
Cruzeiro Seixas). 
Exposição comissariada por Perfecto Cuadrado 
/ António Gonçalves. Prefácios de: Eurico 
Gonçalves, Rui Mário Gonçalves e Perfecto-E. 
Cuadrado /António Gonçalves. Famalicão: 
Fundação Cupertino de Miranda, Centro de 
Estudos do Surrealismo / Lisboa: SNBA, 2004, 
p. 57. 
 
 

António Pedro, (c. 1952). Bronze; 
40x20x21cm Não datado / não 
assinado. Col. Particular.  
O original, em barro, foi inutilizado na 
passagem a bronze, editada pela 
Galeria 111 (6 exemplares). 
In catálogo Arte Portuguesa nos Anos 50, Câmara 
Municipal de Beja / Fundação Calouste 
Gulbenkian; Biblioteca Municipal de Beja (Out. / 
Nov. 92) / Sociedade Nacional de Belas-Artes 
(Jan. / Fev. 93), p. 111. 
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Cruzeiro Seixas e Raul Perez: cadavre-exquis, s 
/ título 1975. Tinta-da-china s/ papel; 29x20,5cm.  
In catálogo O Surrealismo Abrangente, Col. 
Fundação Cupertino de Miranda (ex-Col. Cruzeiro 
Seixas). 
Exposição comissariada por Perfecto Cuadrado / 
António Gonçalves. Prefácios de: Eurico 
Gonçalves, Rui Mário Gonçalves e Perfecto-E. 
Cuadrado /António Gonçalves. Famalicão: 
Fundação Cupertino de Miranda, Centro de 
Estudos do Surrealismo / Lisboa: SNBA, 2004, p. 
86 
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Cruzeiro Seixas e Mário Botas: cadavre exquis, s/ 
título. Tinta-da-china e lápis de cor; 29x23cm.  
In catálogo O Surrealismo Abrangente, Col. 
Fundação Cupertino de Miranda (ex-Col. 
Cruzeiro Seixas). 
Exposição comissariada por Perfecto Cuadrado / 
António Gonçalves. Prefácios de: Eurico Gonçalves, 
Rui Mário Gonçalves e Perfecto-E. Cuadrado 
/António Gonçalves. Famalicão: Fundação Cupertino 
de Miranda, Centro de Estudos do Surrealismo / 
Lisboa: SNBA, 2004, p. 91. 
 

 
 
 

 
Eurico: Orgasmo Cósmico, 1959. Desenho à 
pena e tinta-da-China; 206x285mm. Col. 
Fundação Cupertino de Miranda, Centro de 
Estudos do Surrealismo (CES). 
Ex-Col. E.G. 
In catálogo Eurico Gonçalves, Estou Vivo e 
Escrevo Sol, 1949-2006, exposição antológica. 
Famalicão: Fundação Cupertino de Miranda, 
Centro de Estudos do Surrealismo (Dez. 2006 / 
Fev. 2007) / Lisboa: Sociedade Nacional de 
Belas-Artes (Março / Abril, 2007), p. 56. 
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Marcelino Vespeira: A notícia violentada, 1948. 
Óleo s/ cartão prensado; 55x46cm.  
(In catálogo O Surrealismo na Colecção 
Fundação Cupertino de Miranda, 2007, p. 38. 
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Pág, 168 
 

 

Eurico: Como estar egípcio e 
mudado (verso de Mário 
Cesariny), 1949. Óleo s /tela; 
116x145cm. Col. Rui Mário 
Gonçalves. 
In catálogo Eurico Gonçalves, 
Estou Vivo e Escrevo Sol, 
1949-2006, exposição 
antológica. Famalicão: 
Fundação Cupertino de 
Miranda, Centro de Estudos do 
Surrealismo (Dez. 2006 / Fev. 
2007) / Lisboa: Sociedade 
Nacional de Belas-Artes 
(Março / Abril, 2007). 
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Folheto-Manifesto publicitário da 1ª exposição de Eurico Gonçalves na 
Galeria de Março, 1954. Arquivo de E.G. 

 
 
Pá. 185 
 

 

 
Eurico: caderno 
1, 1950  
In Eurico, 
Narrativas de 
Sonhos e Textos 
Automáticos / 
cadernos 
recuperados 
1950/51. Lisboa: 
Edições António 
Prates, Centro 
Português de 
Serigrafia, 1995. 
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Eurico: caderno 2, 1950.  
In Eurico, Narrativas de Sonhos e Textos Automáticos / cadernos 
recuperados 1950/51. Lisboa: Edições António Prates, Centro 
Português de Serigrafia, 1995. 

 
Pág. 188 

 
Eurico: caderno 2, 1950 
In Eurico, Narrativas de Sonhos 
e Textos Automáticos / cadernos 
recuperados 1950/51. Lisboa: 
Edições António Prates, Centro 
Português de Serigrafia, 1995.  
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Eurico: caderno 4, 1951 
In Eurico, Narrativas de Sonhos e Textos 
Automáticos / cadernos recuperados 1950/51. 
Lisboa: Edições António Prates, Centro 
Português de Serigrafia, 1995. 
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Pág. 194 
 

 

Eurico: caderno 3, 1951.  
 (inEurico, Narrativas de Sonhos e Textos Automáticos / 
cadernos recuperados 1950/51. Lisboa: Edições António 
Prates, Centro Português de Serigrafia, 1995). 
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Eurico, caderno 3, 1951 (in Eurico, Narrativas de Sonhos e Textos 
Automáticos / cadernos recuperados 1950/51. Lisboa: Edições António Prates, 
Centro Português de Serigrafia, 1995). 
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Eurico: caderno 3, 1951  
In Eurico, Narrativas de Sonhos e Textos Automáticos / cadernos recuperados 1950/51. Lisboa: Edições António 
Prates, Centro Português de Serigrafia, 1995  
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Pág. 197 

 
Eurico: caderno 1, 1950 (in Eurico, Narrativas de Sonhos e Textos 
Automáticos / cadernos recuperados 1950/51. Lisboa: Edições 
António Prates, Centro Português de Serigrafia, 1995)   

 
                   
                                   Eurico: caderno 3, 1951 

 
Eurico: caderno 1, 1950 
 

In Eurico, Narrativas de Sonhos e Textos Automáticos / cadernos 
recuperados 1950/51. Lisboa: Edições António Prates, Centro Português 
de Serigrafia, 1995 

Pág. 201 
 

   
Eurico: caderno 2, 1950 In Eurico, Narrativas de Sonhos e 
Textos Automáticos / cadernos recuperados 1950/51 Lisboa: 
Edições António Prates, Centro Português de Serigrafia, 1995. 
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Pág. 207 
 

 

Eur:ico Os Pássaros, 1950. Óleo s/ tela; 90x65cm. Col. 
Fundação Cupertino de Miranda. 
In catálogo Eurico Gonçalves, Estou Vivo e Escrevo Sol, 
1949-2006, exposição antológica. Famalicão: Fundação 
Cupertino de Miranda, Centro de Estudos do Surrealismo 
(Dez. 2006 / Fev. 2007) / Lisboa: Sociedade Nacional de 
Belas-Artes (Março / Abril), 2007. 
 

 
 
Pág. 208 
 
 

 

 

Eurico: O par amoroso. Poema 
manuscrito e ilustrado com 
colagem. Caderno 3, 1951.  
In Eurico, Narrativas de Sonhos e 
Textos Automáticos / cadernos 
recuperados 1950/51. Lisboa: 
Edições António Prates, Centro 
Português de Serigrafia, 1995. 

 
 
Pág. 210 

Eurico: Os Pássaros, 
1950 um conjunto de 
linhas ondulantes 
desencadeia um 
movimento ascensional e 
centrífugo, suave e 
repousante. Esta estrutura 
oculta é constituída 
essencialmente por 
elipses e por dois eixos 
curvilíneos que se 
cruzam.  
In Rodrigues, Dalila d’ 
Alte, “A pintura de Eurico 
ou a dissolução cósmica 
do voo onírico”. Lisboa: 
Diário de Lisboa (21-11), 
1989. 
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A cruz estrutural subjacente na composição de 
Os Pássaros, ressurge como signo, no 
automatismo gráfico de Eurico, inclusive na 
própria assinatura.  
In Rodrigues, Dalila d’ Alte, “A pintura de Eurico ou a 
dissolução cósmica do voo onírico”. Lisboa: Diário 
de Lisboa (21-11), 1989. 

 
Pág. 213 

 
Eurico: Pintura (posteriormente Paisagem d’ Álcool), 
1951. Óleo s/ tela; 50x74cm.  
Col. Fundação Cupertino de Miranda In catálogo 
Eurico Gonçalves, Estou Vivo e Escrevo Sol, 1949-
2006, exposição antológica. Famalicão: Fundação 
Cupertino de Miranda, Centro de Estudos do 
Surrealismo (Dez. 2006 / Fev. 2007) / Lisboa: 
Sociedade Nacional de Belas-Artes (Março / Abril), 
2007. 
 

 
Pág. 214 

 

 

Eurico: Mercado Persa, 1951. Óleo s/ cartão-tela; 46x38cm. 
Col. Nuno Gonçalves.  
In catálogo Eurico / Pinturas e Desenhos, 1950-1970. Lisboa: 
Galeria de São Mamede (Outubro), 1970. 
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Iluminura extraída de um “livro de horas” litúrgicas, Les Très 
Riches Heures du Duque de Bérry; um livro de orações da 
tradição medieval que reúne salmos, textos do antigo e do novo 
testamento, orações e responsos, para santificar o tempo vivido 
cada dia e ao longo de todo o calendário litúrgico.  
Esse “livro de horas”, hoje conservado no Musée Condé, em 
Chantilly (França), data do começo do século XV. Foi iniciado 
pelos irmãos Limbourg e concluído por Jean Colombe para o 
Duque de Berry, irmão do rei Charles V da França, um dos mais
ricos nobres franceses. É um magnífico livro de orações com 
textos, iluminuras e miniaturas extremamente requintadas. Musé
Condé, Chantilly (França). 
(humanities.uchicago.edu/images/heures/heures.html), Março, 
2007. 
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Miró: O cão que ladra à lua, 1926. Óleo 
s/ tela; 73x92cm.  
In Penrose, Roland, Miró. Lisboa: 
Editorial Verbo, 1972, p. 52. 

Miró: Alguém atirando uma pedra a uma ave, 
1926. Óleo s/ tela; 73,7x92,1cm.  
In Penrose, Roland, Miró. Lisboa: Editorial 
Verbo, 1972, p. 53. 

 
Pág. 216 
 

Eurico: Auto-Retrato Profético ou O 
Castelo, 1952. Óleo s/ tela; 80x60cm. 
Homenagem a Kafka.  
Col. Fundação Cupertino de Miranda. 
In catálogo Eurico Gonçalves, Estou 
Vivo e Escrevo Sol, 1949-2006, 
exposição antológica. Famalicão: 
Fundação Cupertino de Miranda, 
Centro de Estudos do Surrealismo 
(Dez. 2006 / Fev. 2007) / Lisboa: 
Sociedade Nacional de Belas-Artes 
(Março / Abril), 2007, p. 30. 
 

 
Pág. 218 
 

 
O deus egípcio Anúbis  
pt.wikipedia.org/wiki/Anúbis, Fev. 2007. 
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Eurico: Flores de Domingo, 
1952. Óleo s/ tela; 69x63cm. 
Col. Rui Mário Gonçalves. 
In catálogo Arte Portuguesa nos 
Anos 50, Câmara Municipal de 
Beja / Fundação Calouste 
Gulbenkian; Biblioteca Municipal 
de Beja (Out. / Nov. 92) / 
Sociedade Nacional de Belas-
Artes (Jan. / Fev. 93), p. 253. 
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Pág. 220 
 

 

Miró: O Carnaval do Arlequim, 
1924/25. Óleo s/ tela; 66x93cm.  
In Arnason, H.H. A History of 
Modern Art, Pintura, Escultura, 
Arquitectura. Londres: Thames 
and Hudson Lda., 1977, p. 341. 

  
 

Pág. 221 
 
 

Eurico: Hortense, 1953 (H de Hortense, 
poema de Rimbaud). Óleo s/ tela; 
64x83cm. 
Col. Fundação Cupertino de Miranda, 
Famalicão. 
In catálogo Eurico Gonçalves, Estou Vivo e 
Escrevo Sol, 1949-2006, exposição 
antológica. Famalicão: Fundação Cupertino 
de Miranda, Centro de Estudos do 
Surrealismo (Dez. 2006 / Fev. 2007) / 
Lisboa: Sociedade Nacional de Belas-Artes 
(Março / Abril), 2007, p. 32. 
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Yves Tanguy: A luz das sombras, 1938 
In Pellicer, A. Cirici, Surrealismo Barcelona: 
Edições Ómega, S. A., 1949. 

 
 

Giorgio de Chirico: As musas 
inquietantes, 1916/17. Óleo s/tela; 
97x66cm.  
Col. Gianni Mattioli, Milão. 
In A Grande História da Arte / Século XX: Cubismo, 
Expressionismo e Surrealismo. Lisboa: Público, 2006 
(ISBN: 84-9819-459-8 (Colecção); ISBN: 84-9819-473-
3), p. 336. 
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Eurico: Erosão, 1954. Óleo s/ tela; 
70x110cm. 
Col. Fundação Cupertino de Miranda. 
In catálogo Eurico Gonçalves, Estou Vivo 
e Escrevo Sol, 1949-2006, exposição 
antológica. Famalicão: Fundação 
Cupertino de Miranda, Centro de Estudos 
do Surrealismo (Dez. 2006 / Fev. 2007) / 
Lisboa: Sociedade Nacional de Belas-
Artes (Março / Abril), 2007, p. 34. 
 

 
Pág. 224 
 

Eurico: A lua é um cristal de felicidade, 
1955. Óleo s/ tela; 72x63cm 
Col. Fundação Cupertino de Miranda. 
In catálogo Eurico Gonçalves, Estou Vivo 
e Escrevo Sol, 1949-2006, exposição 
antológica. Famalicão: Fundação 
Cupertino de Miranda, Centro de 
Estudos do Surrealismo (Dez. 2006 / 
Fev. 2007) / Lisboa: Sociedade Nacional 
de Belas-Artes (Março / Abril), 2007, p. 
38. 
 

 
Pág. 225 
 

 

Eurico: Heráldica da noite, 1954. Óleo s/ 
cartão prensado; 60x82cm 
Col. Fundação Cupertino de Miranda. 
In catálogo Eurico Gonçalves, Estou Vivo e 
Escrevo Sol, 1949-2006, exposição 
antológica. Famalicão: Centro de Estudos 
do Surrealismo, Fundação Cupertino de 
Miranda (Dez. 2006 / Fev. 2007) / Lisboa: 
Sociedade Nacional de Belas-Artes (Março / 
Abril), 2007, p. 36  
 

 
 

Pág. 229 
 
 

 

Kandinsky (1866-1944): primeira aguarela 
abstracta (1910); 0,50x0,65 m. Paris: Col. Nina 
Kandinsky. 
In Argan, Giulio Carlo – Arte Moderna. São 
Paulo: Editora Schwarcz Ltda, Companhia das 
Letras, 1993, p. 445 
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Pág. 231 
 

 

Kandinsky: Composição IX, 1936. 
Óleo s/ tela; 130x195cm. 
Dsseldórfia, Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen. 
In Düchting, Hajo, Kandinsky. Colónia: 
Benedikt Taschen, 2000 (ISBN 3-8228-
6131-6), p. 88. 

 

Miró (1893 -1983): Uma Estrela 
acaricia o seio de uma negra, 1938. 
Óleo s/ tela; 129,5x194,3cm. Tate 
Gallery, Londres.  
In Bradley, Fiona, Surrealismo / 
Movimentos de Arte 
Contemporânea. Lisboa: 
Editorial Presença, 2000, p. 26. 
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Eurico: Arabesco, 1957. Guache e 
lápis branco s/ cartolina preta; 
48x68cm. Col. Conde da Póvoa, 
Lisboa. 
In catálogo Eurico Gonçalves, Estou 
Vivo e Escrevo Sol, 1949-2006, 
exposição antológica. Famalicão: 
Fundação Cupertino de Miranda, 
Centro de Estudos do Surrealismo 
(Dez. 2006 / Fev. 2007) / Lisboa: 
Sociedade Nacional de Belas-Artes 
(Março / Abril), 2007, p. 40. 
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Eurico: Actor, 1960. Desenho a 
pincel e tinta-da-china s/ papel; 
31x22cm. 
Col. Fundação Cupertino de 
Miranda, Centro de Estudos do 
Surrealismo. 
In catálogo Eurico Gonçalves, 
Estou Vivo e Escrevo Sol, 1949-
2006, exposição antológica. 
Famalicão: Fundação Cupertino de 
Miranda, Centro de Estudos do 
Surrealismo (Dez. 2006 / Fev. 
2007) / Lisboa: Sociedade Nacional 
de Belas-Artes (Março / Abril), 
2007, p.65. 

 
 
 



ÍNDICE DE IMAGENS DO I VOLUME 

 461

Eurico: Sátira, 1960; desenho a pincel e 
tinta-da-china s/ papel; 41,6x32cm. 
Col. Fundação Cupertino de Miranda, 
Centro de Estudos do Surrealismo. 
In catálogo Eurico Gonçalves, Estou Vivo 
e Escrevo Sol, 1949-2006, exposição 
antológica. Famalicão: Fundação 
Cupertino de Miranda, Centro de Estudos 
do Surrealismo (Dez. 2006 / Fev. 2007) / 
Lisboa: Sociedade Nacional de Belas-
Artes (Março / Abril), 2007, p. 64. 

 
 
 

 
Paul Klee (1879-1940): A careta: Meditação 
(auto-retrato), 1919; 24,5x18 cm.  
Col. Félix Klee, Berna. (sem indicações 
tecnicas). 
In catálogo da exposição organizada e 
apresentada pelos Serviços de Belas-Artes e 
de Exposições e Museografia da F.C.G., nas 
Galerias de Exposições Temporárias (Out. 
/Nov.), 1972. 
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Eurico: Figura Sentada, 1958. Desenho à 
pena e tinta-da-china s/ papel; 320 x 257 mm. 
Col. Fundação Cupertino de Miranda, Centro 
de Estudos do Surrealismo. 
In catálogo Eurico Gonçalves, Estou Vivo e 
Escrevo Sol, 1949-2006, exposição 
antológica. Famalicão: Fundação Cupertino 
de Miranda, Centro de Estudos do 
Surrealismo (Dez. 2006 / Fev. 2007) / Lisboa: 
Sociedade Nacional de Belas-Artes (Março / 
Abril), 2007, p. 46. 
 

Eurico: Lago do Cisne, 1958; tinta-da-china 
s/ papel; 28x24cm.  
Col. E. G. 
In catálogo Eurico Gonçalves, Estou Vivo e 
Escrevo Sol, 1949-2006, exposição 
antológica. Famalicão: Fundação Cupertino 
de Miranda, Centro de Estudos do 
Surrealismo, (Dez. 2006 / Fev. 2007) / 
Lisboa: Sociedade Nacional de Belas-Artes 
(Março / Abril), 2007, p. 44. 
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Pág. 236 
 
 

Eurico: Tropical, 1958. Guache s/ 
cartolina; 31,2x42cm. 
Col. Fundação Cupertino de Miranda, 
Centro de Estudos do Surrealismo. 
In catálogo Eurico Gonçalves, Estou Vivo e 
Escrevo Sol, 1949-2006, exposição 
antológica. Famalicão: Fundação 
Cupertino de Miranda, Centro de Estudos 
do Surrealismo (Dez. 2006 / Fev. 2007) / 
Lisboa: Sociedade Nacional de Belas-
Artes (Março / Abril), 2007, p. 45. 
 

 

Eurico: sábio, 1958; tinta-da-china s/ 
papel; 27x22cm.  
Col. E.G. 

In catálogo Eurico Gonçalves, Estou Vivo e 
Escrevo Sol, 1949-2006, exposição 
antológica. Famalicão: Fundação Cupertino 
de Miranda, Centro de Estudos do 
Surrealismo (Dez. 2006 / Fev. 2007) / 
Lisboa: Sociedade Nacional de Belas-Artes 
(Março / Abril), 2007, p. 49. 

 
 

Eurico: Encontros no jardim, 1958; tinta-
da-china s/ papel; 25,7x32,5cm 
Col. E. G. 
In catálogo Eurico Gonçalves, Estou Vivo 
e Escrevo Sol, 1949-2006, exposição 
antológica. Famalicão: Fundação 
Cupertino de Miranda, Centro de 
Estudos do Surrealismo (Dez. 2006 / 
Fev. 2007) / Lisboa: Sociedade Nacional 
de Belas-Artes (Março / Abril), 2007, p. 
48. 
 

 
 

Eurico: Cabeça, 1959. Tinta-da-china s/ 
papel; 34x24,7cm 
Col. E.G. 
In catálogo Eurico Gonçalves, Estou Vivo 
e Escrevo Sol, 1949-2006, exposição 
antológica. Famalicão: Fundação 
Cupertino de Miranda, Centro de 
Estudos do Surrealismo (Dez. 2006 / 
Fev. 2007) / Lisboa: Sociedade Nacional 
de Belas-Artes (Março / Abril), 2007, p. 
52. 
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Paul Klee: O anjo com guizo; lápis s/ 
papel de esboço; 29,5x21cm. 
Kunstmuseum, Fundação Paul Klee, 
Berna. 
In Partsch Susanna, Paul Klee. 
Colónia: Taschen, 2003 (ISBN 3-
8228-6130-8), p. 87 
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Eurico: Suburbano, 1958. Têmpera s/ 
cartão preparado com gesso; 
62x42cm. Col. Fundação Cupertino 
de Miranda. 
In catálogo Eurico Gonçalves, Estou 
Vivo e Escrevo Sol, 1949-2006, 
exposição antológica. Famalicão: 
Fundação Cupertino de Miranda, 
Centro de Estudos do Surrealismo 
(Dez. 2006 / Fev. 2007) / Lisboa: 
Sociedade Nacional de Belas-Artes 
(Março / Abril), 2007, p. 41. 
 

 

 

Stuart Davis: Rapto em 
Rappaport' s, 1952. Óleo s/tela; 
52,3.8x40,3.8. Hirshhorn 
Museum and Sculpture Garden, 
Smith Sonian Institution, 
Washington, D.C. 
In Arnason, H.H. – A History of 
Modern Art, Painting, Sculpture, 
Architecture. Londres: Thames 
and Hudson, 1985, p. 440. 

 

 

Fernand Léger: Propulsores, 1918. 
Museu de Arte Moderna de Nova 
Iorque. 
In A Grande História da Arte / Século 
XX: Cubismo, Expressionismo e 
Surrealismo. Lisboa: Público, 2006 
(ISBN: 84-9819-459-8 (Colecção); 
ISBN: 84-9819-473-3), p. 96. 
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Pág. 238 
 

 

Eurico: Bailado Minhoto, 1958 
(tríptico). Aguarela s/ papel; 
35x50cm. 
Col. Fundação Cupertino de 
Miranda.  
In catálogo Eurico Gonçalves, Estou 
Vivo e Escrevo Sol, 1949-2006, 
exposição antológica. Famalicão: 
Fundação Cupertino de Miranda, 
Centro de Estudos do Surrealismo 
(Dez. 2006 / Fev. 2007) / Lisboa: 
Sociedade Nacional de Belas-Artes 
(Março / Abril), 2007, p. 42. 
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Eurico: Minuto de alegria telúrica, 
1958. Aguarela s/ papel; 32,5x47,2cm.  
Ex-colecção Cruzeiro Seixas / doação 
Eng. João Meireles / Col. Fundação 
Cupertino de Miranda.  
In catálogo Eurico Gonçalves, Estou 
Vivo e Escrevo Sol, 1949-2006, 
exposição antológica. Famalicão: 
Fundação Cupertino de Miranda, 
Centro de Estudos do Surrealismo 
(Dez. 2006 / Fev. 2007) / Lisboa: 
Sociedade Nacional de Belas-Artes 
(Março / Abril), 2007, p. 43. 
 

 

 

 
 

Eurico: Certos Outros Sinais, 1960. 
Guache; 29x38cm. Homenagem a 
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49, 2x36, 1cm. Nova Iorque, Col. 
Julia Feininger.  
In Ponente, Nello, Peinture 
Moderne / Tendances 
Contemporaines. Paris: Editions d’ 
Art Albert Skira, 1960, p. 133. 

 
 
Pág. 347 
 

Julius Bissier : dunkle Ampel A. 
30.Sept. 62.2.  Têmpera (óleo/ovo) ; 
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Pág. 393 
 

 

Eurico: Desdobragem, 1982. 
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Col. CAMJAP / FCG. 
In Gonçalves, Rui Mário, 
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Actividades Turísticas (11/28 Julho), 1997. 
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Eurico: Caligrafia, 1979. 
Desenho-colagem; tinta-da-
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crepe s/ papel; 70x100cm. 
Obra exposta na Bienal 
Internacional de Desenho Lis’ 
79. 
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70x100cm. 
Col. Fundação Cupertino de 
Miranda, Centro de Estudos do 
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In Eurico Gonçalves, Estou Vivo 
e Escrevo Sol, 1949-2006, 
exposição antológica. 
Famalicão: Fundação Cupertino 
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descolagem. Tinta-da-china, pastel de óleo 
e fita-cola-crepe s/ papel; 
70x100cm. 
Col. E.G. 
In Eurico Gonçalves, Estou Vivo e Escrevo 
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Col. Fundação Cupertino de 
Miranda. 
In Eurico Gonçalves, Estou Vivo e Escrevo 
Sol, 1949-2006, exposição antológica. 
Famalicão: Fundação Cupertino de 
Miranda, Centro de Estudos do 
Surrealismo (Dez. 2006 / Fev. 2007) / 
Lisboa: Sociedade Nacional de Belas-Artes 
(Março / Abril, 2007), p. 100. 

 
 



ÍNDICE DE IMAGENS DO I VOLUME 

 496

Pág. 397 
 

 

Eurico: Desocultação, 1987. Acrílico e 
pastel de óleo s/ platex;  
50x65cm 
Col. E.G. 
Foto Dalila d’ Alte. 
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Col. E.G. 
In Eurico Gonçalves, Estou Vivo e 
Escrevo Sol, 1949-2006, exposição 
antológica. Famalicão: Fundação 
Cupertino de Miranda, Centro de 
Estudos do Surrealismo (Dez. 2006 / 
Fev. 2007) / Lisboa: Sociedade Nacional 
de Belas-Artes (Março / Abril, 2007), p. 
120. 
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In Eurico Gonçalves, Estou Vivo e 
Escrevo Sol, 1949-2006, exposição 
antológica. Famalicão: Fundação 
Cupertino de Miranda, Centro de 
Estudos do Surrealismo (Dez. 2006 / 
Fev. 2007) / Lisboa: Sociedade Nacional 
de Belas- Artes (Março / Abril, 2007), p. 
121. 
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130x220cm. Col. Dalila d’ Alte.  
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e pastel de óleo s/ papel; 56x77cm  
Col. E.G. 
In Eurico Gonçalves, Estou Vivo e Escrevo 
Sol, 1949-2006, exposição antológica. 
Famalicão: Fundação Cupertino de 
Miranda, Centro de Estudos do 
Surrealismo (Dez. 2006 / Fev. 2007) / 
Lisboa: Sociedade Nacional de Belas-
Artes (Março / Abril, 2007), p. 119. 
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da-china e acrílico s/ papel; 72x53cm. 
Col. E.G. 
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Escrevo Sol, 1949-2006, exposição 
antológica. Famalicão: Fundação 
Cupertino de Miranda, Centro de 
Estudos do Surrealismo (Dez. 2006 / 
Fev. 2007) / Lisboa: Sociedade 
Nacional de Belas-Artes (Março / Abril, 
2007), p. 124. 
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Eurico: Pintura-Escrita, 1988. Acrílico e 
pastel de óleo s/ tela; 190x207cm.  
Col. Fundação Cupertino de Miranda. 
(Série da pintura premiada pela 
Fundação Cultural Mapfre Vida, Prémio 
Almada Negreiros, 1998). 
In catálogo Mais puras as palavras da 
Tribo. Lisboa: Teatro Romano, Galeria 
de Arte (21 Dez. 1990), p. 10. 
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In Eurico Gonçalves, Estou Vivo e 
Escrevo Sol, 1949-2006, exposição 
antológica. Famalicão: Fundação 
Cupertino de Miranda, Centro de 
Estudos do Surrealismo (Dez. 2006 / 
Fev. 2007) / Lisboa: Sociedade 
Nacional de Belas-Artes (Março / Abril, 
2007), p. 126. 
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Eurico: Série Paleta, 20-09-89A. Acrílico e pastel de 
óleo s/ papel colado em tela; 81x61cm.  
Col. E. G.  
In catálogo Eurico: 42 anos de Pintura-Escrita Zen, 
1962-2004, Centro de Arte Contemporânea da 
Amadora (18 Set. / 26 Out.), 2004. 

 
 

 

Eurico: Série Paleta, 18-09-89A. Pintura-colagem. 
Acrílico e pastel de óleo s/ papel; 69x49cm. Col. 
Ana de Carvalho Alves. 
In catálogo Eurico Gonçalves, Estou Vivo e Escrevo 
Sol, 1949-2006, exposição antológica. Famalicão: 
Fundação Cupertino de Miranda, Centro de Estudos 
do Surrealismo (Dez. 2006 / Fev. 2007) / Lisboa: 
Sociedade Nacional de Belas-Artes (Março / Abril, 
2007), p. 104. 
(Nota: no vol. I, por lapso a data não está correcta. 
A data não é 19-09 e sim 18-09) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Eurico: Pintura-Escrita, 13-11-96. Acrílico e pastel 
de óleo s/ papel reciclado colado em tela; 40x30cm. 
Col. E. G.  
In Eurico Gonçalves, Estou Vivo e Escrevo Sol, 
1949-2006, exposição antológica. Famalicão: 
Fundação Cupertino de Miranda, Centro de Estudos 
do Surrealismo (Dez. 2006 / Fev. 2007) / Lisboa: 
Sociedade Nacional de Belas-Artes (Março / Abril, 
2007), p. 131. 
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Eurico: Pintura-Colagem, 5-10-94A. Acrílico e 
pastel de óleo s/ papel reciclado colado em tela; 
75x50cm. Col. Fundação Cupertino de Miranda. 
In Eurico Gonçalves, Estou Vivo e Escrevo Sol, 
1949-2006, exposição antológica. Famalicão: 
Fundação Cupertino de Miranda, Centro de 
Estudos do Surrealismo (Dez. 2006 / Fev. 2007) 
/ Lisboa: Sociedade Nacional de Belas-Artes 
(Março / Abril, 2007), p. 131. 
(Nota: no vol. I, por lapso, a data não está 
correcta. A data não é 06-10-94A e sim 05-10 
94) 
 

Pág. 406 
 
 

 
 
 
 
 
 
Eurico: Mediana, 05-07-99A. Acrílico e pastel 
de óleo s/ tela; 110x80,5cm. Col. Fundação 
Cupertino de Miranda. 
In Eurico Gonçalves, Estou Vivo e Escrevo 
Sol, 1949-2006, exposição antológica. 
Famalicão: Fundação Cupertino de Miranda, 
Centro de Estudos do Surrealismo (Dez. 2006 
/ Fev. 2007) / Lisboa: Sociedade Nacional de 
Belas-Artes (Março / Abril, 2007), p. 135. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Eurico: Mediana, 07-07-99A. Acrílico e pastel 
de óleo s/ tela; 110x80,5cm. Col. Fundação 
Cupertino de Miranda. 
In Eurico Gonçalves, Estou Vivo e Escrevo Sol, 
1949-2006, exposição antológica. Famalicão: 
Centro de Estudos do Surrealismo / Fundação 
Cupertino de Miranda (Dez. 2006 / Fev. 2007) / 
Lisboa: Sociedade Nacional de Belas-Artes 
(Março / Abril, 2007), p. 135. 
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Eurico: Aquém e Além Deserto,  
09-08-04B. Acrílico e pastel de óleo s/ 
tela; 146x97,5cm. 
Col. E.G. 
In Eurico Gonçalves, Estou Vivo e 
Escrevo Sol, 1949-2006, exposição 
antológica. Famalicão: Fundação 
Cupertino de Miranda, Centro de Estudos 
do Surrealismo (Dez. 2006 / Fev. 2007) / 
Lisboa: Sociedade Nacional de Belas-
Artes (Março / Abril, 2007), p. 141. 
 

 

Eurico: Homenagem a Yves Tanguy, 08-
07-05. Acrílico e pastel de óleo s/ tela; 
162x97cm. Col. E.G. 
In Eurico Gonçalves, Estou Vivo e 
Escrevo Sol, 1949-2006, exposição 
antológica. Famalicão: Fundação 
Cupertino de Miranda, Centro de Estudos 
do Surrealismo (Dez. 2006 / Fev. 2007) / 
Lisboa: Sociedade Nacional de Belas-
Artes (Março / Abril, 2007), p. 141. 
 

 
Pág. 411 
 
 

 

 
 
 
 
 
Eurico: Vermelho, 16-11-93A. Pintura-
colagem s/ papel colado em tela; 
41x33cm. (Série A Pirâmide Existe / 
Homenagem a Mário Cesariny). 
In catálogo Pintura-colagem 1993-1995 / 
O espírito da colagem / Homenagem a 
Mário Cesariny. Lisboa: Galeria de S. 
Bento (23-02 /19-03), 1995. 
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Eurico, 12-08-97A. Pastel de óleo, acrílico e 
colagem de papel de seda s/ tela; 
100x70cm. (Série A Pirâmide Existe / 
Homenagem a Mário Cesariny). Col. José-
Augusto França, Núcleo de Arte 
Contemporânea / Museu Municipal de 
Tomar 

 
 

 
 
Eurico: Na fronteira, o dique, o abismo, a 
vertical obsessiva, 25-08-93B; 61x43cm. 
Pintura e colagem s/ papel entelado. 
(Série A Pirâmide Existe / Homenagem a 
Mário Cesariny).  
In catálogo Pintura-colagem 1993-1995 / O 
espírito da colagem / Homenagem a Mário 
Cesariny. Lisboa: Galeria de S. Bento  
23-02 /19-03), 1995. 

Pág. 412 
 

. 

Eurico: A Picabia, 2002. 
Desenho a lápis de cor e pastel 
de óleo, com colagem s/ papel; 
42x29,7cm.   
In catálogo Aquém e Além 
Deserto & Homenagem a Picabia 
/ dádá-Cavalo de Pau. 
(Centenário de Picabia). Lisboa: 
Galeria de S. Bento (Março / 
Abril), 2003. 
Foto de Carlos Castelo 

 
 

 

. 

 
 
 
 
 

Eurico: Dada cavalo de pau,  
02-08-02B. Pastel de óleo e 
colagem s/ cartão colado em 
tela; 46x33cm.   
In catálogo Aquém e Além 
Deserto & Homenagem a 
Picabia / dádá-Cavalo de Pau. 
(Centenário de Picabia). 
Lisboa: Galeria de S. Bento 
(Março / Abril), 2003 
Foto de Carlos Castelo 
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Eurico: Autofagia, 02-
08-02A. Pastel de 
óleo e colagem s/ 
cartão colado em tela; 
46x33cm.  
In catálogo Aquém e 
Além Deserto & 
Homenagem a 
Picabia / dádá-Cavalo 
de Pau. (Centenário 
de Picabia). Lisboa: 
Galeria de S. Bento 
(Março / Abril), 2003. 
Foto de Carlos 
Castelo. 

Eurico: Oito ou oitenta, 27-
07-02A. Acrílico e pastel de 
óleo s/ cartão colado em 
tela; 46x33cm.   
In catálogo Aquém e Além 
Deserto & Homenagem a 
Picabia / dádá-Cavalo de 
Pau. (Centenário de 
Picabia). Lisboa: Galeria de 
S. Bento (Março / Abril), 
2003. 
Foto de Carlos Castelo. 
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Eurico: Dada-Zen, 
Cavaleiro azul,  
26-01-03. Acrílico, pastel 
de óleo e colagem s/ tela; 
50x40cm.  
In catálogo Aquém e Além 
Deserto & Homenagem a 
Picabia / dádá-Cavalo de 
Pau. (Centenário de 
Picabia). Lisboa: Galeria de 
S. Bento (Março / Abril), 
2003. 
Foto de Carlos Castelo. 
 

 
 
Eurico: Aleluia, 05-12-02. 
Acrílico, pastel de óleo e 
colagem s/ tela; 50x40cm. 
In catálogo Aquém e Além 
Deserto & Homenagem a 
Picabia / dádá-Cavalo de 
Pau. (Centenário de 
Picabia). Lisboa: Galeria 
de S. Bento (Março / Abril), 
2003. 
Foto de Carlos Castelo. 
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Eurico: Comedores de flores, 3-12-97. Acrílico e pastel de 
óleo s/ papel; 31,5x22,5 cm. 
(Oferta a Cruzeiro Seixas, no dia do seu aniversário). 
Doação de Cruzeiro Seixas à Fundação Cupertino de 
Miranda, Centro de Estudos do Surrealismo. 
In Eurico Gonçalves, Estou Vivo e Escrevo Sol, 1949-2006, 
exposição antológica. Famalicão: Fundação Cupertino de 
Miranda, Centro de Estudos do Surrealismo (Dez. 2006 / Fev. 
2007) / Lisboa: Sociedade Nacional de Belas-Artes (Março / 
Abril, 2007), p. 130. 
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Mário Cesariny / Eurico Gonçalves: 
Chegada dos portugueses ao Japão, 1966-
1984-1992. Verso e reverso de uma pintura 

colectiva sobre tela, que explora a intervenção 
do acaso. Trata-se de um exemplo de uma 

obra surrealista abstracta. Nas costas do 
quadro, à direita, pode ler-se: «II – Este quadro 

pode ter um 2º título, qual seja: “Chegada dos 
Portugueses ao Japão”. Neste Maio 1992 o 

Eurico veio, chamado, ver o quadro e assinou-
o, em baixo, à esquerda. (Não fora assinado 
antes, quando mo ofereceu) – Cesariny, 92. 

Col. José Carlos Cardoso, Galeria 
Neupergama, Torres Novas. 

In Gonçalves, Rui Mário, A Arte Portuguesa do 
Século XX. Lisboa: Temas e Debates, 1998, p. 

144.   
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Cruzeiro Seixas / Eurico Gonçalves: Pintura 
colectiva realizada em Palma de Maiorca, de visita 

a Perfecto Cuadrado, em 2002. Esta pintura 
colectiva começou por ser um “cadavre-exquis” 

gráfico. 
Col. E.G. Foto Dalila d’ Alte. 
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Folhas 3 e 7 do “Jornal do Gato” nº 2, 1975, O Cadáver-Esquisito, Sua Exaltação, 
comemoração dos 50 anos do seu aparecimento (1925-1975). Colaboração de: Mário 
Cesariny, Cruzeiro Seixas, Mário Henrique Leiria, Carlos Calvet, Fernando de 
Azevedo, Vespeira, António Areal, Gonçalo Duarte, João Rodrigues, Ernesto Sampaio, 
José Escada, D’ Assumpção, Raul Perez, Mário Botas, Paula Rego, Alexandre O’ 
Neill, Raúl de Carvalho, António Domingues, Pedro Oom, António Maria Lisboa, 
Henrique Risques Pereira, Fernando Alves dos Santos, Carlos Eurico da Costa, Menez 
e Ana Hatherly, entre outros. Arquivo de Eurico Gonçalves. 


