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APRESENTAÇÃO

 Na apresentação desta segunda colectânea de textos confirmamos a excelência 
do trabalho de introdução à pesquisa em História e Ciências Sociais a que chamamos 
Laboratório de História: este é o culminar de todo um percurso, uma prática introduzida na 
Escola Secundária de Camões através da parceria com o IHC, lançada em 2014-2015 e cada 
ano lectivo renovada.
 Agradecemos a todos os historiadores e investigadores pela disponibilidade e 
dedicação demonstradas no desenrolar desta iniciativa, em particular à coordenadora do 
Laboratório de História do IHC, Ana Paula Pires e à gestora Luísa Metelo Seixas.
 O nosso reconhecimento vai ainda para todos aqueles que se disponibilizaram para 
testemunhar percursos de vida sob a forma de entrevistas feitas pelos alunos e que, assim, 
elevaram os propósitos dos estudos em causa para se viverem percursos de luta, resistência e 
cidadania.
 Saudamos os nossos alunos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem que a 
parceria entre a escola e o IHC promovem. E passamos-lhes a palavra.

Diz o Tomé Mendonça que…
«Passaram-se dois anos. Dois anos de experiências, de contactos e de aprendizagem, 
sim essencialmente de aprendizagem. Mas não da aprendizagem pelas folhas do 
manual, essas tiveram o seu devido uso. Falo das horas nas bibliotecas, nos arquivos, 
nas reuniões. No entanto relato também os nervos, o trabalho interrupto e árduo, os 
horários e as frustrações. Contudo, e esta que sirva de nota para os futuros “cientistas” 
deste Laboratório de História, sintam tudo isso, aborreçam-se e voltem a ganhar 
interesse, mas nunca desistam desta parceria. Para mim não foi um simples trabalho, 
foi um passo em frente na vida académica, passo esse enorme, que nos prepara o ensino 
superior.
Muito obrigado pela oportunidade. Um agradecimento especial à Professora Cecília 
Cunha, aos dois tutores que me acompanharam nestes anos e ao Instituto de História 
Contemporânea pela iniciativa.»

… enquanto que o Duarte Bénard da Costa observa:
«Diz-se que a escola é a nossa casa. Sabe-se também que a nossa casa é idealmente o 
lugar onde nos sentimos confortáveis. Assim, a escola seria onde estamos confortáveis. 
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 O Liceu de Camões é um lugar que se nos torna familiar e por extensão 
confortável. Todavia a escola deveria ser também um espaço de desconforto, no 
sentido em que saímos dos nossos limites, em que somos desafiados para dimensões 
intelectuais desconhecidas e impenetradas. 
 O projecto Laboratório de História, dinamizado pela professora Cecília Cunha em 
protocolo com o IHC da UNL, é a concretização desse desconforto. Foi um desafio 
que é tão desconfortável quanto elogioso. Desconfortável porque nunca antes tínhamos 
sido tratados como capazes de pensar e produzir algo sério – e foi elogioso porque a 
Professora nos considerou capazes de tal, e, fundamentalmente, nos tornou capazes de 
estudar e escrever os trabalhos sobre os temas aqui constantes. 
 Assim, o Liceu de Camões não só nos incubou como também nos confrontou. E é 
por um, por outro, pela incubadora materna e dependível, pelo crescimento doloroso e 
autónomo, que se dá o desenvolvimento curioso e gradual. 
 Estudando temas como a diplomacia ou a história da dança, a minha realidade 
transformou-se e passou a abranger problemas e circunstâncias de que não tinha 
consciência. Por ter feito o trabalho que ora se publica, abriram-se-me as portas para o 
mundo da dança, da teoria do movimento, da estética do corpo. E tais coisas, ao longo 
da minha vida, estou certo, serão tão fundamentais quanto omnipresentes. 
 Na verdade, mais do que casa, a escola foi vida. Foi uma potencialização do 
indivíduo extraordinária e de suma importância. Muito por causa destas duas edições 
do Laboratório. 
 Gostaria de encontrar palavras para agradecer ao Liceu, e ao IHC e aos tutores que 
disponíveis sempre nos acompanharam. Gostaria ainda mais de saber que frases são 
suficientemente gratas para agradecer à professora Cecília, por tudo isto e muito mais.»

 
Entre outros, estes dois testemunhos fazem-se representativos de todo um processo de 
ensino-aprendizagem e dos laços criados entre os que se envolveram na construção de 
um conhecimento em torno de temas e de problemáticas de História Contemporânea de 
Portugal.

Cecília Cunha
(Coordenadora do Laboratório de História)

João Jaime Pires
(Director da Escola Secundária de Camões)
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PREFÁCIO

“No one owns the past, and no one has a monopoly on how to study it (...)”
Elizabeth Deeds Ermarth, Sequel to History: Postmodernism and the Crisis of Representational Time, 

s/l, Princeton University Press, November 1991.

 Investigar a época contemporânea implica compreender o seu significado, conhecer 
os seus principais traços distintivos, enquadrar as realidades nacionais e transnacionais, as 
mudanças e transformações do Mundo globalizado que lhe deu origem. 
 Falar de contemporaneidade pressupõe a percepção da sua dimensão temporal, 
distinguindo um período marcado pelas profundas transformações no campo social, político, 
económico, indelevelmente marcadas pelo impacto, heranças e legados da Revolução 
Francesa e pelos efeitos em cadeia desencadeados pela Revolução Industrial.   
 Nestas mudanças assinaladas incorpora-se a dinâmica da ciência da 
contemporaneidade e cultura cientifica que implicam conhecimento sobre as  sociedade as  
instituições, os  actores  e veículos de circulação de conhecimento. Na verdade, e apesar da 
contemporaneidade ser uma experiência transversal ao mundo ocidental, tal não significa que 
a devamos ler como uma realidade homogénea, mas antes como um período heterogéneo 
marcado por ritmos e temporalidades distintas.
 O estudo do Portugal contemporâneo só pode ser entendido num quadro 
transnacional de análise, que nos ajude, partindo de um Mundo global estruturado 
em rede, a entender quais os traços definidores desta contemporaneidade específica, 
“espacializando-a”, analisando e compreendendo as respostas locais a fenómenos globais em 
cuja construção Portugal participou activamente: desde a construção do estado moderno, aos 
fundamentalismos, imperialismos, nacionalismos, à mundialização dos conflitos bélicos, à 
revolução científica, à aproximação da construção de uma ciência moderna, à massificação da 
cultura ou ao desenvolvimento do capitalismo. 
 Os desafios da contemporaneidade exigem que se repense a posição tanto social 
como académica da História. Pretende-se, no essencial, uma reflexão sobre o seu papel 
em Portugal, reflexão essa em que o Programa de Iniciação à Investigação Histórica 
desenvolvido pelo IHC e em que a Escola Secundária de Camões tem participado 
intensamente, tem um lugar de destaque, desde logo na reflexão em torno do papel social da 
História, defendendo-se um posicionamento, mais do que proactivo, prospectivo de modo a 
inserir a produção historiográfica em problemáticas contemporâneas, esforço que a tutores e 
alunos deste Programa têm conseguido amplamente.
Mas de que contemporaneidade ou de que contemporaneidades falamos quando analisamos 
o caso português, de que forma é que ela se manifesta e que forma tomou? Em primeiro 
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lugar devemos entendê-la como um programa: político, económico, social, científico 
e cultural, projecto onde interagem, de forma inovadora dois conceitos cumulativos, 
definidores desta idade: o confronto entre racionalização e seculatização, depois como o 
período mais dinâmico e que mais transformações trouxe à história da humanidade, um 
período marcado por uma necessidade constante de renovação e de mudança, e onde 
diferentes conceitos: público vs privado; individual vs grupo, comunidade vs sociedade, se 
relacionam inovadoramente .    
 A época contemporânea transformou perpetuamente as formas de sociabilização, 
marcou a emergência de novos estilos e formas de vida, e introduziu novos métodos 
de trabalho e de organização das actividades produtivas. A Europa surgiu então como 
“laboratório” da contemporaneidade, e esta foi-se definindo como um tempo marcado pela 
noção clara da existência de uma vivência global, geradora de ciclos mundiais de crise e 
crescimento. O conjunto de trabalhos que agora se publicam procuram mostrar de que forma 
é que Portugal se definiu durante a contemporaneidade, procurando perceber até que ponto 
esta contemporaneidade marcou as relações de dominação e reciprocidade que Portugal 
estabeleceu com o resto do Mundo, na longa duração, em contexto de mudança de regime, 
na ditadura e na transição para a democracia.     
 Os trabalhos que agora se publicam permitem-nos assim analisar três grandes 
questões: (i) até que ponto o passado é importante; (ii) através de que meios desenvolvemos 
a nossa percepção do passado; (iii) de que forma se tem construído a memória histórica, 
considerando a especificidade contemporânea, nomeadamente a influência dos media. 
Importará considerar a forma como a “cultura popular” tem evoluído e o modo como a 
Contemporaneidade com ela se tem integrado e/ou interagido, nomeadamente no âmbito 
do desenvolvimento, crescente, de fenómenos, cada vez mais significativos, que podemos 
apelidar de “consumismo-patrimonial”, e que, acima de tudo, servem para demonstrar que o 
monopólio do conhecimento histórico há muito deixou de pertencer à academia. 
 Este estudo que inclui alguns trabalhos inéditos e de grande qualidade busca o 
equilíbrio que enforma o conhecimento histórico: mudança e continuidade, demonstrando, 
acima de tudo, uma grande preocupação com a “educação histórica” e com a transmissão da 
memória e do conhecimento histórico de geração para geração, buscando a formação de um 
saber construtivo, capaz de transpor os muros da Universidade, propagando-se à sociedade 
no seu todo, numa clara preocupação de fazer dotar a sociedade de instrumentos que 
possibilitem  o claro público entendimento do passado. 
 Um agradecimento aos tutores que desde a primeira hora aceitaram acompanhar estes 
alunos, à Luísa Seixas pela dedicação e disponibilidade, o nosso apreço à Professora Cecília 
Cunha e ao Professor João Jaime Pires, cuja dedicação e empenho tornaram este projecto 
realidade.

Ana Paula Pires
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 O tema que se propõe investigar insere-se no programa da disciplina de História A, do 
11º ano, Módulo 6 — A Civilização Industrial — Economia e Sociedade, Nacionalismos e Choques 
Imperialistas, Unidade 2 - A sociedade industrial e urbana,1 estando a temática do projeto rela-
cionada com a justiça de menores em Portugal no primeiro quartel do século XX.
 Foi nossa intenção, ao longo do trabalho, analisar um álbum fotográfico intitulado 
Tribunal da Infância de Lisboa e Seus Institutos Auxiliares, o qual dá também nome ao título do 
trabalho. A escolha do álbum foi baseada na especificidade da instituição que retrata - a Tuto-
ria Central da Infância de Lisboa e o Refúgio Anexo —, sendo esta última uma instituição de 
observação, em regime de internamento, destinada aos menores que aguardavam julgamento. 
Para além do Refúgio de Lisboa, existem dois outros — o do Porto e o de Coimbra -, que 
partilhavam as mesmas funções junto da Tutoria, como acontecia em Lisboa.
 O objetivo primordial do trabalho assenta na confrontação entre as duas secções de 
observação que organizavam o Refúgio, uma para o sexo masculino e outra para o sexo feminino, 
fazendo o levantamento dos principais aspetos que diferenciam cada uma das secções. Para 
tal, foram realizadas várias reuniões que contaram sempre com a presença da Dr.ª Filomena 
Bandeira, investigadora de História do IHC, que se encarregou de acompanhar e orientar todo 
o processo e a sua conclusão. Foi com a sua colaboração, que nos foi possível consultar várias 
fontes, impressas e fotográficas, nomeadamente o álbum que se encontra à guarda da Direção-
Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais, entidade de quem dependem os arquivos dos 
antigos estabelecimentos de internamento para menores do Ministério da Justiça, para que 
fosse possível a sua consulta. 
 A consulta das provas fotográficas constantes do álbum foi sempre realizada nas insta-
lações da DGRSP, para que a sua proteção fosse assegurada. Aí, após uma primeira observação 
das fotografias, ficou decidido que, devido à extensão do álbum, iriam ser analisadas apenas, 
com mais atenção, as secções masculina e feminina do Refúgio que, entre si, apresentam vários 
aspetos distintos. Contudo, é feita ainda uma abordagem inicial ao conjunto de fotografias no 
seu todo, com o objetivo de elucidar acerca da organização do álbum.
 Numa primeira fase do trabalho, anterior ao capítulo da análise fotográfica, estão pre-
sentes capítulos esclarecedores relativamente à jurisdição de menores e à sua aplicação no 
programa das instituições de observação — como é o caso do Refúgio — e é feita, ainda, uma 

1 http://www.dge.mec.pt/

Introdução
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abordagem relativa à importância do uso da fotografia como fonte documental2.  
 Todos os capítulos do trabalho convergem, assim, para perceber de que modo a política 
de proteção de menores e o programa elaborado foram implementados nas instituições de 
observação de menores delinquentes e indisciplinados, sendo que a primeira parte do traba-
lho corresponde, sobretudo, à análise de uma fonte impressa3, que retrata a instituição e o seu 
programa; e a segunda parte corresponde à análise de uma fonte documental4 — a imagem 
(fotografia) —, com o mesmo fim, mas adotando o nosso ponto de vista.

2 Fernando Olavo Corrêa d’ Azevedo, A Tutoria Central de Lisboa (Lisboa: Imprensa Lucas & co., 1931).

3 Referimo-nos à obre de Olavo Corrêa d’Azevedo.

4 Álbum Fotográfico Tribunal da Infância e Seus Institutos Auxiliares
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1. A investigação histórica sobre a infância e a juventude 
delinquente e em risco social

 A origem da delinquência juvenil remete-nos para o século XIX, onde este domínio 
assumiu maior visibilidade e importância. Nesse século, o debate sobre a infância centrava-se 
nos problemas do trabalho infantil e da mendicidade, vagabundagem, menores abandonados e 
pequenos criminosos. Na atualidade, a «delinquência juvenil» não tem a mesma definição no 
mundo todo, e a maioridade penal não é igual em todos os países. Na maioria, a maioridade 
penal é estabelecida entre os quinze e os dezasseis anos.
 A Inglaterra e os Estados Unidos da América, foram os primeiros países onde o concei-
to de «delinquência juvenil» suscitou preocupação. Esta inquietação tinha por base a conceção 
de que os menores não deveriam receber o mesmo tratamento jurídico e social que os adultos, 
uma vez que, até aí, não existia distinção no Código Penal entre jovens e adultos, partilhando 
estes, as mesmas penas e os mesmos estabelecimentos prisionais. «A responsabilidade criminal 
dos menores era determinada pelo critério dos tribunais»1. O desenvolvimento desta menta-
lidade originou a criação das casas de correção, destinadas a jovens delinquentes e foi ainda 
criado o primeiro tribunal de menores, em Chicago, em 1889.
 Na Lisboa Oitocentista e do início do século XX, havia uma imensidade de menores, 
desalojados desocupados, abandonados, que mendigavam e, para sobreviver, chegavam a rou-
bar. Muitas eram crianças que tinham fugido de casa, por serem sujeitas a maus tratos ou sim-
plesmente pela pobreza da família, o que os obrigava a trabalhar desde tenra idade; «sujeitas 
a uma disciplina dura pelo patrão, obrigadas a entregar em casa o que ganhavam, as crianças 
revoltavam-se; e, abandonavam o lar»2. 
 Na rua, eram obrigadas a sobreviver, iniciando-se, por isso, atividades ilícitas, como o 
roubo, o que eventualmente as conduziria à prisão. A pobreza extrema e o abandono estavam 
presentes em alguns dos menores, enviados para a Correção: «o fato vem muitas vezes em tal 
estado que é preciso ser logo queimado, e o corpo coberto de imundice e de vermes»5. Muitos 
destes menores eram órfãos, filhos ilegítimos ou abandonados pelos pais. 
 Estes jovens que viviam na rua eram vítimas fáceis de uma polícia que os acusava do 
mais pequeno incumprimento de alguma norma. As pequenas transgressões aos regulamentos 
policiais condenavam crianças e jovens, a sucessivas penas correcionais nas cadeias civis e de-
pois dos anos 70 de Oitocentos, nos estabelecimentos de internamento destinados a menores.

1 Eunice Relvas, «De “Crianças Perigosas” a “Crianças em Perigo”: Delinquência Juvenil em Lisboa» (colóquio temático: 

As Escalas de Lisboa, 2001), 56.

2 Idem, 58.
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 Assim se justifica que a criminalidade infantil, mormente a proteção das crianças des-
protegidas e educação corretiva dos menores delinquentes, fosse uma constante preocupação 
do Estado português.

01 e 02 – «O Crime de todos nós» e «um problema»: as questões da proteção à infância eram 

objecto de debate público e a imprensa dava-lhes destaque. O Notícias Ilustrado, revista semanal 

do jornal Diário de Notícias fez maesmo duas capas com fotografias de um engraxador e de um 

ardina, menores de idade, salientando o problema do trabalho infantil e do analfabetismo nas 

classes populares e mais desfavorecidas. ( n.º 130, de 7 de Dezembro de 1930 e n.º 372, de 28 

de Julho de 1935).
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2.A justiça de menores em Portugal no primeiro quartel 
do século XX

 A autonomia do direito de proteção à infância constituiu-se nas legislações latinas 
e, por isso, em Portugal, tendo como ponto de partida o direito penal. Assim, foi pelo 
Código Penal de 1852 que se «inaugurou» a irresponsabilidade criminal até aos catorze 
anos de idade. Até à sua publicação, aos menores estavam sujeitas as mesmas regras dos 
adultos. Contudo, por este Código, a impunidade criminal entre os sete e os catorze anos 
ficava entregue ao critério dos juízes.
 Caso fosse considerado irresponsável, o menor de catorze anos deveria ser interna-
do numa casa de correção, mas apenas vinte anos depois da publicação do Código Penal, 
em 1872, foi inaugurada a primeira Casa de Correção de Lisboa. 
 Por outro lado, O Código Civil de 1867 (art. 284. e segs.) estipulava que os meno-
res abandonados com sete ou mais anos de idade, deveriam ser colocados em estabeleci-
mentos de beneficência ou entregues a famílias que os educassem. Os menores abando-
nados ou vadios eram também enviados para os asilos particulares e públicos existentes 
na capital, sendo-lhes aí fornecida educação profissional. O Código Penal de 1886, mais 
rígido, continha várias disposições sobre a «responsabilidade criminal da criança, estipu-
lando para os menores com mais de dez anos e menos de catorze, quando praticassem o 
crime com discernimento, a prisão maior e a correcional»3.
 Após a instauração da República, a partir do decreto de 1 de Janeiro de 1911, foi 
instituída uma Comissão de Proteção aos menores em perigo moral ou delinquentes, 
com o objetivo de classificar os menores que lhes fossem presentes, visando a sua rea-
bilitação. Ainda assim, os maiores de dezasseis anos continuavam sujeitos aos tribunais 
comuns. Foi, através da Lei de 27 de Maio de 1911, que se criou a Tutoria da Infância, 
tendo definido a sua competência e o processo a seguir, e estabelecido a classificação dos 
menores de 16 anos remetidos ao Tribunal. Este foi considerado o diploma fundamental 
do direito de proteção a menores, porque isentou de responsabilidade criminal todas as 
crianças e jovens até aos 16 anos de idade e criou e regulou o funcionamento das Tuto-
rias de Infância.  «A República inaugurou uma nova fase de prevenção da criminalidade 
infantil e proteção à infância desamparada»6. O legislador de 1911 organizou os Tribu-
nais da Infância sob a forma de um tribunal coletivo, o que conferiu à Tutoria Central de 

3 Eunice Relvas, «De “Crianças Perigosas” a “Crianças em Perigo”: Delinquência Juvenil em Lisboa» (colóquio 

temático: As Escalas de Lisboa, 2001), 57.
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Lisboa um Presidente, juiz de direito, e dois juízes adjuntos. 
 Os menores vadios e delinquentes passaram de serem vistos como «perigosos», 
para serem vistos como uma «vítimas da sociedade injusta que, com os seus defeitos e 
males, colocava os menores “em perigo moral”»4 , cabendo ao Estado o dever de os pro-
teger e reeducar.
 Os princípios legitimados no primeiro diploma legal foram postos em prática, 
lentamente, tendo-se entrado «num período de experiência»5 , em que «a prática foi cor-
rigindo a lei»6. 
 No seguimento do decreto de 1911, foi criado o decreto nº 10.767, de 15 de Maio 
de 1925, o qual «regulamenta e completa»7  o seu antecedente. Este decreto estabeleceu e 
regularizou a organização e funcionamento dos estabelecimentos de detenção, reforma e 
correção, e organizou ainda a Federação Nacional das Instituições de Proteção à Infância, 
a qual havia sido herdada pelo decreto de 1911.
 O decreto nº 15.344, de 10 de Abril de 1928 consagra a organização das tutorias 
como tribunais de menores. No seu seguimento, foram criados dois decretos importantes: 
o decreto nº 15.162, de 5 de Março de 1928, o qual altera o regime anterior quanto a me-
nores indisciplinados; inibe e suspende o poder paternal; corrige com exatidão o conceito 
de menor delinquente e impulsiona a Federação Nacional das Instituições de Proteção à 
Infância; e o decreto nº 18.996, de 3 de Novembro de 1930, que estende a competência 
das tutorias à regularização do poder paternal e à entrega paternal dos filhos, bem como 
«à violação da decisão que impunha a obrigação de uma pensão de alimentos»8.
 Em Portugal, a questão da delinquência juvenil e a proteção jurídica de menores, 
foi alvo de diplomas legais e jurisdições, que visavam encontrar soluções para as defici-
ências do sistema, «sob o aspeto da correção da criança delinquente»9. Ainda assim, Po-
rém, «os princípios consagrados na lei que previam a reeducação do menor delinquente» 
revelaram-se insuficientes.

4 Eunice Relvas, «De “Crianças Perigosas” a “Crianças em Perigo”…, 59.

5 Azevedo, A Tutoria..., 8.

6 Ibidem.

7 Ibidem.

8 Ibidem.

9 Eunice Relvas, «De “Crianças Perigosas” a “Crianças em Perigo”…, 61.
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3. As instituições de observação de apoio ao Tribunal

 Os refúgios são estabelecimentos adstritos às tutorias, destinados à detenção temporá-
ria dos menores que esperam julgamento. Estas instituições, como é o caso do Refúgio Anexo 
à Tutoria Central da Infância de Lisboa10 , visavam o isolamento do menor, do meio deterio-
rado onde viviam, para que fosse possível proceder à realização de um exame e à observação 
cautelosa da sua individualidade, tratando-se, assim, de instituições de observação11. 
 No Refúgio Anexo à Tutoria Central da Infância de Lisboa, funcionam duas secções: 
uma masculina e uma feminina. O programa adotado pelo Refúgio ia de encontro ao Sistema 
Progressivo12, que ditava a organização dos estabelecimentos de reeducação e, neste caso, de 
observação.
 Ao dar entrada na instituição, o menor é internado, por ordem do juiz, na respetiva 
secção de isolamento.  A detenção do menor tem em vista a sua observação, a nível físico, psi-
cológico e moral, para que, no seu julgamento, o juiz possa tomar uma decisão, consciente dos 
fatores que levaram à prática do crime, uma vez que os menores não eram julgados em função 
da gravidade do crime cometido, mas sim em função das causas indutoras do comportamento 

10 Como é também, o caso do Refúgio Anexo às tutorias centrais da infância do Porto e Coimbra.

11 Subordinada ao Ministério da Justiça, a Administração e Inspeção Geral exerce funções de coordenação, admi-

nistração e fiscalização dos Serviços Jurisdicionais e Tutelares de Menores. Adjacente à Administração Geral, funciona 

um Conselho Superior que serve como tribunal de recurso das tutorias. Os estabelecimentos de detenção, reforma e 

correção – refúgios, reformatórios e colónias correcionais – são subordinados à Administração e Inspeção Geral. Os 

reformatórios e as colónias correcionais exercem funções de reeducação ou readaptação dos menores julgados pelos tri-

bunais. As colónias correcionais estão destinadas aos menores em que se verifica um elevado grau de perversão; enquanto 

que, se o mesmo indicador se verificar pouco desenvolvido, o menor era internado num reformatório.

12 No Refúgio Anexo à Tutoria Central da Infância de Lisboa, funcionam duas secções: uma masculina e uma 

feminina. O programa adotado pelo Refúgio ia de encontro ao Sistema Progressivo , que ditava a organização dos esta-

belecimentos de reeducação e, neste caso, de observação.

Ao dar entrada na instituição, o menor é internado, por ordem do juiz, na respetiva secção de isolamento.  A detenção do 

menor tem em vista a sua observação, a nível físico, psicológico e moral, para que, no seu julgamento, o juiz possa tomar 

uma decisão, consciente dos fatores que levaram à prática do crime, uma vez que os menores não eram julgados em 

função da gravidade do crime cometido, mas sim em função das causas indutoras do comportamento desviante. Por isso, 

a nova jurisdição  era subjetiva e individual.
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desviante. Por isso, a nova jurisdição era subjetiva e individual13.
 No período em que a criança se encontra isolada, não estabelece contacto com nenhum 
outro menor, para que possa ser conhecida «em toda a pureza»14 , e para que, caso seja porta-
dora de uma doença, não a transmita ao restantes internados. Neste período, a criança é sub-
metida a «um rigoroso exame médico, pedagógico e psicológico, realizados em salas especiais 
e por métodos os mais modernos e complexos»15 , e para que as suas aptidões profissionais 
sejam determinadas, o menor é sujeito a outro exame, realizado no Instituto de Orientação 
Profissional. No fim do período de observação, o menor é colocado a viver em comunidade, 
na respetiva divisão e secção que lhe foi determinada. Aqui, é feita a observação e o registo do 
modo como a criança funciona em comunidade. 
 É também, função da instituição, fazer o levantamento «das condições e do meio social 
e familiar»16  de onde foram retirados os menores, sendo que todos os aspetos apurados eram 
registados num boletim biográfico, o qual é arquivado, e, posteriormente, é colocado uma cópia 
à disposição do juiz, para que este possa decretar, consciente dos fatores sociais e familiares 
que rodeavam o menor, a medida punitiva adequada. «É, pois, no refúgio que se diagnosticam 
os vícios e as qualidades físicas, morais e intelectuais, sentimentais e familiares da criança»17.  
 Os menores delinquentes e em risco social podiam cumprir, naqueles estabelecimentos, 
internamentos de até seis meses, por ordem do tribunal, ainda que numa secção separada e 
especial. Ali, também estão internados os menores «em-depósito»18 , por motivo de suspensão, 
regularização ou inibição do poder paternal, ou em casos em que se verificasse que os menores 
corriam perigo moral ou físico, no meio onde viviam; e ainda, os menores em perigo moral 
que aguardassem a ida para famílias adotivas ou institutos de assistência. Excepcionalmente, 
na secção feminina do refúgio, encontravam-se também os filhos, pequenos, de algumas das 
menores internadas. 
 Deste modo se verifica a importância destes institutos, que representam apoio funda-
mental à decisão final da tutoria. 

13 Decreto nº 10.767, de 15 de Maio de 1925, Diário do Governo, s.1, n.º 106, de 15 de Maio de 1925.

14 Fernando Olavo Corrêa d’ Azevedo, A Tutoria Central de Lisboa (Lisboa: Imprensa Lucas & co., 1931), 23.

15 Azevedo, A Tutoria..., 24.

16 Azevedo, A Tutoria..., 24.

17 Ibidem.

18 Ibidem.
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4. O Refúgio Anexo à Tutoria Central da Infância de Lisboa

 A criação da Tutoria Central da Infância teve origem no decreto de 1 de Janeiro 
de 1911, que criou a Comissão de Protecção de Menores, a qual se destinava à proteção a 
menores de 16 anos, de ambos os sexos, «em perigo moral, pervertidos ou delinquentes»19 
, com os fins de preservação e reformação20. 
 A Tutoria Central da Infância de Lisboa – o primeiro tribunal de menores a fun-
cionar em Portugal – iniciou actividade a 14 de junho de 1911 no edifício de S. Patrício, 
com entrada pela Costa do Castelo n.º1, portanto, nas mesmas instalações onde a Co-
missão de Protecção a Menores fora acomodada.
 A 21 de Maio de 1912, a Tutoria e o Refúgio foram instaladas no prédio da Rua da 
Bela Vista, à Graça, devido à necessidade de acomodar adequadamente a Escola Central 
de Reforma de Lisboa, para o sexo feminino, então no edifício das Mónicas, e o Refúgio, 
para o sexo masculino, então também, no edifício de S. Patrício. Naquele mesmo lugar, 
funcionou durante vastos anos o primeiro Tribunal da Infância. Primordialmente sentiu-
-se a necessidade de, até para explicitar a função da Tutoria da Infância, atribuir-lhe uma 
instalação propícia ao desenvolvimento dos seus serviços; «tornar mais fácil o acesso ao 
Tribunal das pessoas que a ele eram chamadas; transformá-lo num centro de ação social, 
pelos elementos de estudo e de investigação de que pudesse dispor»21.

19 Ministério da Justiça e dos Cultos - Serviços Jurisdicionais e Tutelares de Menores, Tutoria Central da Infância 
de Lisboa (Lisboa: Ministério da Justiça e dos Cultos, 1931), 15.

20 Esta Comissão, criada junto do Ministério da Justiça e presidida pelo Governador Civil de Lisboa, visto que 
a Tutoria era destinada aos menores que fossem encontrados dentro da área da cidade de Lisboa, foi instalada a 5 de 
Janeiro de 1911, pelo Ministro da Justiça do Governo Provisório. No dia 17 do mesmo mês, a Comissão tomou posse 
dos edifícios do antigo Colégio de S. Patrício e do já inexistente Recolhimento do Bom Pastor, na Graça. Esta Comis-
são funcionava como o elo de ligação entre a antiga organização e a nova jurisdição tutelar da Infância, uma vez que 
o Governo decidiu que não deveria existir um período de espera para a aplicação das medidas de «proteção à infância 
desemparada, delinquente e em perigo moral. No entanto, tirando os casos que a Comissão resolvia por inteiro, restavam 
os casos dos menores que eram submetidos a julgamento comum, o qual manifestava maior dificuldade na determinação 
do discernimento do menor no ato do crime.

21 Ministério da Justiça e dos Cultos - Serviços Jurisdicionais e Tutelares de Menores, Tutoria Central da Infância 
de Lisboa (Lisboa: Ministério da Justiça e dos Cultos, 1931), 16.
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 Deste modo, ao fim de alguns anos, em Maio de 1929, a Tutoria albergava as suas 
instalações no edifício de S. Patrício, com entrada pelas escadinhas de S. Crispim n.º5, 
onde então já funcionava o refúgio para o sexo feminino.
 Após a fixação permanente das instalações, foram  realizadas importantes obras 
de adaptação. Houve o cuidado de transformar a Tutoria, «se não num serviço mode-
lar, pelo menos num serviço acolhedor, onde se respirasse asseio, ordem, bom gosto e 
sobriedade»22 . 

22 Ibidem, 18.

03 – As instalações da Bela Vista Graça: edifício das camaratas e oficinas 

(álbum Tribunal da Infância de Lisboa…, foto n.º [08] ).
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5. A representação da instituição através da imagem (fotografia)

 As coleções fotográficas conservadas pela Direção-Geral de Reinserção Social e Ser-
viços Prisionais (DGRSP) foram objeto de especial atenção relativamente à investigação rea-
lizada acerca da arquitetura dos estabelecimentos judiciais de internamento para menores. As 
coleções fotográficas forneceram «informação suplementária ou conclusiva às fontes escritas 
e gráficas, núcleo documental maioritário de suporte da investigação», e ainda constituíram 
contraponto a outro conjunto fotográfico, sob o qual se trabalhou, o qual acompanha «os pro-
cessos de levantamento, estudo, projeto e obra dos complexos edificados para internamento de 
menores constantes dos arquivos da ex-Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacio-
nais (DGEMN)»23.

5.1. O uso da fotografia como fonte documental

 As fontes documentais, nomeadamente a fotografia, são aqui utilizadas como uma fer-
ramenta ideológica para a transmissão de ideias políticas. Trata-se, portanto, de uma ferra-
menta de literacia que tem como objetivo fazer passar conteúdos, sendo que funcionava como 
uma ação transformadora do que se via, com a particularidade de não permitir qualquer crítica.
 Nos trabalhos fotográficos constantes do arquivo da DGRSP é observável a intenção 
de construção de uma narrativa, que nos é transmitida pela ideia de sequência, pela qual as 
fotografias são dispostas. 
 Todos os conjuntos fotográficos realizados deverão ser o resultado de uma encomenda 
oficial do Ministério da Justiça – muito provavelmente através da Administração e Inspeção 
Geral dos Serviços Jurisdicionais e Tutelares de Menores -, com o objetivo particular de divul-
gar publicamente o investimento realizado pelo Estado na obra de proteção judicial à infância, 
em particular no sector da observação, uma vez que é entre 1925 e os primeiros anos da década 
de 1930 que as tutorias e os refúgios recebem obras generalizadas. Crê-se ainda, que outro 
dos propósitos que levaram à encomenda do trabalho fotográfico deverá ter sido a vontade 
de registar um momento decisivo na história da justiça de menores, após a reforma de 1925. 
Deverão, ainda, ter sido elaborados por profissionais, recorrendo recursos técnicos; e todos 
parecem obedecer à existência prévia de um guião – determinado pela entidade que o enco-

23 Filomena Bandeira, «Fontes documentais para a história da justiça de menores - As coleções fotográficas dos 
arquivos da Direção-Geral de Reinserção Social», Arquitetura de Serviços Públicos em Portugal: Os internatos na justi-
ça de menores 1871-1978 (Lisboa: Direção-Geral de Reinserção Social, 2009), 235.
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mendara – «a contemplar o registo de espaços (cenários e cenografias) e de ações (encenações 
de atividades)»24 esclarecedores sobre a vida em instituição, de acordo com o programa adota-
do. Trata-se, portanto, de uma «representação visual de um programa reeducativo, conseguida 
através da perspetiva fornecida sobre as estruturas e a cultura material nelas inscritas, mas 
também através de ações, a mostrarem o tempo e as modalidades de vida na instituição»25 .   
Estes trabalhos não respeitam um registo espontâneo, concebido pela perspetiva do fotógrafo, 
correspondendo, assim, a uma encenação - reprodução de uma situação do quotidiano – que 
obedece a um guião (o programa reeducativo).
 Assim, conclui-se que as fotografias não são ingénuas e nunca surgem isoladas; fazem 
parte de algo muito mais complexo.

5.2. As coleções fotográficas da DGRSP

 No acervo da DGRSP sustenta-se a intenção de registar as atividades ocorrentes nas 
instalações, privilegiando as imagens captadas nos espaços interiores, afeiçoados à vida em 
instituição, ou no exterior, quando aí decorressem ações relevantes. Em ambos os registos, os 
jovens internados estão presentes. Este é um registo que pretende «mostrar o programa e a 
prática reeducativos de uma instituição»26 , e no qual estão presentes «encenações e cenografias 
mutantes»27, que documentam a diversidade de características do programa reeducativo, apli-
cado em internato.
 As fontes documentais e, dentro delas, a fotografia, afirma-se com um valor documental 
próprio, «sujeita a uma análise adaptada à sua linguagem específica e a uma crítica que elucide 
sobre os seus propósitos e as suas condições de produção e de difusão»28. As potencialidades 
desta fonte documental como campo de investigação e de conhecimento são acentuadas pelas 
«abordagens semiológica e historiográfica»29. Afirma-se, assim, a importância do acervo foto-
gráfico da DGRSP para a história da justiça de menores.

24 Idem, 243.

25 Ibidem.

26 Filomena Bandeira, «Fontes documentais para a história da justiça de menores…», 235.

27 Idem, 235.

28 Idem, 236.

29 Idem, 236.
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5.3. Os álbuns fotográficos: um guião para ler uma instituição e o seu 
programa

 Os álbuns fotográficos constantes do arquivo da DGRSP, relativos às instituições para 
menores delinquentes e em risco social, representam um guia de leitura, a partir do qual se tor-
na possível percorrer os estabelecimentos e dar conta do percurso efetuado pelos jovens, desde 
a sua admissão na instituição até à conclusão do processo de observação, no caso de se tratar 
de uma instituição de observação, como é o caso do Refúgio Anexo à Tutoria Central da In-
fância de Lisboa. Este modo de olhar para as provas fotográficas torna-se possível justamente 
devido à sua disposição, o que seria impossível se todas as provas não constassem de um álbum 
fotográfico, e ao qual não tivessem sido conferidas legendas específicas.

6. O álbum «Tribunal da Infância e seus Institutos Auxiliares»
6.1. Apresentação

 Como foi já esclarecido, a autoria e a datação da realização do álbum fotográfico Tri-
bunal da Infância e seus Institutos Auxiliares, bem como os objetivos da entidade que o enco-
mendou e o seu destino, são elementos desconhecidos, uma vez que não existe documentação 
de arquivo referente a estes aspetos. Porém, suspeita-se que este trabalho poderá ser da autoria 
do Estúdio Mário Novaes, uma vez que a datação de outros projetos do fotógrafo coincide 
com o período em que o álbum em questão fora elaborado, reportando-se ao início dos anos 
trinta do século XX. Como também foi já indicado, trata-se de uma encomenda oficial, por 
parte do Ministério da Justiça.
 Mário Novais (1899-1967) iniciou a sua atividade profissional como retratista, na Fo-
tografia Vasquez, em meados de 1920. Porém, em 1933, inaugurou o seu próprio estúdio fo-
tográfico, que se manteve em funcionamento durante 50 anos. Apesar de se ter especializado 
em fotografia de obras de arte e arquitetura, Mário Novais exerceu ainda nos campos da foto-
-reportagem, da fotografia publicitária, da comercial e da industrial30.

30 FCG, «Coleções Fotográficas: Mário Novais», Fundação Calouste Gulbenkian, http://gulbenkian.pt/biblarte/
Biblarte/pt/Coleccoes/ColeccoesDigitais/ColeccoesFotograficas
Em 1985, a Fundação Calouste Gulbenkian adquiriu a coleção fotográfica do Estúdio Mário Novais, que abrangia 

80.309 documentos fotográficos, organizados por diversas categorias.
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6.2. Descrição

O título do álbum, referente ao Refúgio Anexo à Tutoria Central da Infância de Lisboa, é 
Tribunal da Infância de Lisboa e seus Institutos Auxiliares. A sua capa, encadernada a couro, 
apresenta um duplo friso de motivos ornamentais de inspiração floral e geométrica. A capa é 
ainda fixada por dois grandes parafusos de metal que alicerçam os fólios.

 A lombada apresenta sete frisos dentro dos quais estão gravados ornamentos idênticos 
aos dos da capa, e ainda é, novamente, inscrito o título do álbum - Tribunal da Infância e seus 
Institutos Auxiliares.
 Relativamente às suas medidas, o álbum detém 42,5 centímetros de largura, sendo que 
4 centímetros dessa largura se destinam aos parafusos que fixam os fólios e aos frisos orna-
mentais; e 31,5 centímetros de altura.
 No seu interior, estão dispostas 60 provas fotográficas coladas sobre folhas cartonadas 
- as quais apresentam um friso simples -, intervaladas por um papel vegetal de proteção (fot. 
04 e 05). Cada prova fotográfica apresenta as medidas: 23x17 centímetros; e as legendas são 
gravadas na margem inferior da folha.

04 05
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6.3. Análise

 Este trabalho documenta os serviços do Tribunal e das instituições de observação ane-
xas, nomeadamente o Refúgio Anexo à Tutoria Central da Infância de Lisboa, num «período 
de estabilização do sistema»31 e após terem sido efetuadas obras no interior dos edifícios. Do-
cumenta, deste modo, as instituições existentes e também projectadas à data, para o exercício 
da justiça de menores.
 O álbum fotográfico referente ao Refúgio Anexo à Tutoria Central da Infância de 
Lisboa contém, como foi já indicado, 60 provas fotográficas, a partir das quais é possível de-
sagregar cinco grandes secções, sendo que os seus títulos correspondem à primeira parte das 
legendas de cada imagem. Essas secções são:

• Tribunal da Infância, instalado em parte do Colégio de São José, na Costa do Castelo, ocu-
pando o núcleo mais antigo do edifício, construído para o Colégio de Jesuítas no século XVII, 
e com entrada pelas Escadinhas de São Crispim, e que aglomerava a secção feminina do refú-
gio e o dispensário infantil, dos quais daremos conta mais à frente - 7 fotografias;

• Casa de Observação (sexo masculino) / Divisão Masculina do Refúgio, instalada no antigo 
Recolhimento do Bom Pastor – 13 fotografias;

• Casa de Observação (sexo feminino) / Divisão Feminina do Refúgio, instalada em parte do 
antigo Colégio de São José, na Costa do Castelo, ocupando sobretudo as zonas resultantes da 
ampliação realizada nos primeiros anos do século XX – 24 fotografias;

• Instituto «Dr. Navarro de Paiva» - 6 fotografias respeitantes ao projeto elaborado em 1931, 
na linha dos institutos médico-pedagógicos europeus e norte americanos, e cuja construção 
não havia sido ainda iniciada, destinado à observação e ao acolhimento de menores com defi-
ciências mentais (duas maquetas, duas perspetivas e dois planos);

• Dispensário Infantil, instituição que funcionava junto dos refúgios e que integrava um pro-
grama de promoção e proteção da infância e da família, e que tinha como objetivo atenuar a 
mortalidade infantil – 3 fotografias de interiores e 7 fotografias de cartazes de divulgação do 

31 Filomena Bandeira, «O Centro Educativo da Bela Vista: uma perspetiva histórica», AAVV, Centro Educativo 
da Bela Vista. Delinquência Juvenil. Intervenção em Instituição. Reinserção Social, (Lisboa: IRS, 2005), 57.



24

dispensário (assistência médica, educativa, moral e jurídica, e social).

Em baixo, conferem-se, então, as legendas para cada fotografia constante do álbum:
 
«TRIBUNAL DA INFÂNCIA»
[01] «Flor Agreste de Soares dos Reis»
[02] «Entrada»
[03] «Sala do Tribunal e de conferências»
[04] «Gabinete de um Juiz»
[05] «Gabinete do curador de menores»
[06] «Sala dos Amigos do Tribunal»
[07] «Sala de julgamento de menores e biblioteca»

«CASA DE OBSERVAÇÃO
(SEXO MASCULINO)»
[08] «Vista do edifício»
[09] «Recreios»
[10] «Quarto de isolamento»
[11] «Sala de família»
[12] «Refeitório»
[13] «Dormitórios»
[14] «Aula de instrução primária»
[15] «Sala de trabalhos manuais»
[16] «Oficina de carpinteiro»
[17] «Oficina de sapateiro»
[18] «Sala do Conselho Técnico e Biblioteca»
[19] «Enfermaria»
[20] «Sala de curativos»
«CASA DE OBSERVAÇÃO
 (SEXO FEMININO)»
[21] «Quarto de isolamento»
[22] «Sala de família»
[23] «Refeitório»
[24] «Dormitório»
[25] «Balneário»



25

[26] «Aula de instrução primária»
[27] «Observação psicológica, sala de provas»
[28] «Oficina de culinária»
[29] «Oficina de bordados, rendas e tapetes»
[30] «Oficina de malhas»
[31] «Enfermaria»
[32] «Sala de curativos»
[33] «Aspecto geral da Casa das Mães»
[34] «Casa das Mães, um quarto»
[35] «Casa das Mães, quarto de banho e vestir»
[36] «Aspecto geral do Museu Maternal»
[37] «Museu Maternal»
[38] «Casa dos Pequeninos – Dormitórios»
[39] «Casa dos Pequeninos - Sala de leitura e brinquedos»
[40] «Casa dos Pequeninos - Sala de jantar»
[41] «Casa dos Pequeninos - Aula ao ar livre»
[42] «Casa dos Pequeninos – Recreios»
[43] «Casa dos Pequeninos – Recreio
[44] «Casa dos Pequeninos – Recreios»

«INSTITUTO DR. NAVARRO DE PAIVA»
[45] «Maqueta vista do lado sul»
[46] «Maqueta vista do lado norte»
[47] «Maqueta vista do lado norte-nascente»
[48] «Maqueta vista do lado sul-poente»
[49] «Projecto – planta do 1.º pavimento»
[50] «Projecto – planta do 2.º pavimento»

«DISPENSÁRIO INFANTIL»
[51] «Sala de espera»
[52] «Aguardando a pesagem»
[53] «A consulta»
[54] «Assistência médica [cartaz]»
[55] «Assistência educativa [cartaz]»
[56] «Assistência económica [cartaz]»
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[57] «Assistência moral e jurídica [cartaz]»
[58] «Assistência social [cartaz]»
[59] «O coração e o leite da mãe são insubstituíveis [cartaz]»
[60] «A amamentação do lactante [cartaz]» 

 A análise fotográfica realizada abrange apenas duas das secções acima indicadas - a di-
visão masculina e a divisão feminina do Refúgio -, que irão ser confrontadas, atendendo a vá-
rios aspetos, tais como: leitura geral, referente ao programa, às atividades e à vida em internato; 
apreciação de detalhes, como, entre outros, a organização do espaço, o mobiliário, os materiais 
educativos e o vestuário. 
 As fotografias privilegiam sobretudo os espaços interiores que, documentando os nú-
cleos de organização da instituição, por setores de atividades, melhor espelham o programa de 
observação, em que sobressai a organização da instituição, «associada à austeridade e à sobrie-
dade, a ordem e a disciplina», traduzida pelo minucioso preparo dos espaços e pela arrumação 
criteriosa dos objetos, e por fim, a valorização da higiene e da limpeza.
 Ocasionalmente, em determinado tipo de fotografias como as que retratam o recreio, a 
sala de aula, as oficinas e o espaço de isolamento, são inseridos os menores no desempenhar das 
suas atividades, excluindo-se os representantes da direção ou de vigilância, e pontualmente, in-
seridos os professores, exercendo as suas funções. A presença humana nas fotografias requer a 
encenação de situações quotidianas, em que os protagonistas sejam internados ou professores, 
adotam certo tipo de poses. A encenação das imagens visava divulgar as funções de observação 
do Refúgio, diretamente relacionadas com a proteção judicial à infância. 
 Tomaremos agora, como ponto de partida para a comparação das secções masculina 
e feminina, uma das primeiras fases a que o menor internado é sujeito  – o isolamento. Em 
ambas as secções, na imagem, surge um menor – os rapazes com o cabelo já rapado e as rapa-
rigas com o cabelo cortado -, envergando o uniforme da instituição. Em cada um dos quartos 
é posto à disposição do menor apenas uma cama, uma mesa e uma cadeira (como previsto nos 
programas), o que acentua o factor de individualidade que se queria observar. Na secção mas-
culina, o jovem encena a leitura do que parece tratar-se de um livro. 
 O mesmo não ocorre na secção feminina, em que a jovem surge voltada parcialmente 
de costas, escondendo, desta forma, a sua face. Outro dos fatores a considerar, será o facto de a 
janela, na secção masculina, estar gradeada, não se verificando o mesmo noutros espaços, nem 
mesmo na secção feminina, apesar de aqui se encontrar também fechada.
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 A «sala de família» ou, como hoje lhe chamaríamos, de convívio, é a fotografia que se 
segue, em ambas as secções, à do quarto de isolamento. Em ambos os casos verificamos que os 
menores se encontram sentados em frente a mesas. O que difere em cada uma das divisões é 
a atividade que os jovens – rapazes e raparigas – praticam. No caso dos meninos, claramente 
percebemos que se ocupam de jogos educativos individuais. Por outro lado, as meninas encon-
tram-se a ler.

06 - Quarto de isolamento da secção masculina 

(fotog. n.º [10] do álbum).

07 – Quarto de isolamento da secção feminina 

(fotog. n.º [21] do álbum).

08 – Sala de família da secção masculina (fotog. 

n.º [11] do álbum).

09 – Sala de família da secção feminina (fotog. 

n.º [22] do álbum).
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 A educação representa um dos conceitos mais importantes na história da justiça de 
menores, visto que o Estado, desde cedo, quis fazer passar o intuito da reeducação ao invés da 
repreensão nas instituições. O caso do Refúgio não foge à regra. Nas fotografias correspon-
dentes às aulas, em ambas as secções, o fotógrafo posicionou-se no fundo da sala, captando, 
não as faces dos menores, mas sim a turma como um todo, tornando protagonista, o professor, 
que por sinal adota também uma pose. Em ambos os casos, os internados encenam a situação 
dita comum na sala de aula. Na secção feminina, é possível observar que as menores envergam 
uniformes com padrões distintos umas das outras, para ser possível distinguir a secção de ob-
servação a que cada uma correspondia.

 Um dos compartimentos mais emblemáticos da instituição serão as camaratas que, 
tanto numa como na outra secção se apresentam imaculados a nível de organização e higiene, 
expondo, assim, a organização disciplinar e pedagógica do Refúgio. Uma das características 
que diferenciam este mesmo compartimento relativamente a cada secção, é o facto de, na 
secção feminina, as camas estarem dissociadas por uma cortina, conferindo assim, ainda que 
escassa, alguma privacidade às jovens. Nos dormitórios não se observa a presença humana, o 
que pode ser explicado a partir da presença das camas, que nos proporcionam uma concepção 
da dimensão do espaço, não sendo assim, necessária a presença dos jovens.

10 – Dormitório da secção masculina (fotog. n.º 

[13] do álbum).

11 – Dormitório da secção feminina (fotog. n.º 

[24] do álbum).
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 Perguntar-se-á por que não constituir turmas para cada uma das respetivas secções. A 
resposta está relacionada com o facto de ser difícil ou mesmo quase impossível adotar este mé-
todo, uma vez que as menores, de uma mesma secção de observação, seriam de grupos etários 
distintos.
 Tanto os rapazes como as raparigas deveriam, durante o internamento, adquirir práti-
cas educativas que lhes fossem úteis para que no futuro, ao deixarem a instituição, pudessem 
reintegrar-se, normalmente e dentro do possível, na sociedade. É na categoria das atividades 
que existe uma maior distinção entre géneros. No caso dos rapazes, existiam dois tipos de ofi-
cinas: a oficina de carpinteiro e a oficina de sapateiro. 
 Em ambas as fotografias, correspondentes a cada uma das oficinas, estão presentes dois 
ou três menores, juntamente com o professor de cada ofício, nas salas destinadas especifica-
mente a cada uma das atividades. Os menores encarregam-se dos ofícios, enquanto o professor 
responsável trata de os observar e acompanhar. Em ambos os cenários, tal como em todos os 
restantes, os retratados adotam poses, mais uma vez, com o objetivo de representar visualmente 
o programa reeducativo da instituição. 

12 – Aula de instrução primária da secção 

masculina (fotog. n.º [14] do álbum).

13 – Aula de instrução primária da secção 

feminina (fotog. n.º [26] do álbum).

14 – Oficina de carpinteiro da secção masculina 
(fotog. n.º [16] do álbum).

15 – Oficina de sapateiro da secção masculina 
(fotog. n.º [17] do álbum).
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 No caso das raparigas, as atividades que lhes são destinadas prendem-se com o estatuto 
da mulher, numa época em que apenas poderiam exercer determinadas atividades e profissões. 
Assim, existiam três tipos de oficinas: a oficina de culinária, a oficina de bordados, de renda e 
de tapetes e ainda a oficina de malhas. Na primeira, estão presentes duas menores numa co-
zinha, sendo que aqui, a presença humana é tida como necessária para ilustrar o desempenho 
factual das atividades.
 Na oficina de bordados, de renda e de tapetes, podemos observar um grupo de jovens, 
que se encarregam das atividades ligadas à costura, e onde, curiosamente, se verifica a aplicação 
de renda de bilros nas toalhas fabricadas pelas menores. É de salientar ainda que, nesta divi-
são, as filhas das menores estão também inseridas nas fotografias, o que nos permite afirmar 
que estas acompanhavam as mães no decorrer das suas atividades. Na oficina de malhas, estão 
representadas três jovens, as quais sugerem ser um pouco mais velhas, ocupando-se cada uma 
de uma máquina diferente, no que parece ser um ambiente quotidiano e informal.

16 – Oficina de culinária (fotog. n.º [28]  do 
álbum).

17 – Oficina de bordados, de renda e de tape-
tes (fotog. n.º [29]  do álbum).

 Nas últimas imagens referentes à secção feminina, encontram-se ainda as fotografias 
do «museu maternal» - o qual tinha como função preparar e educar as jovens para o seu papel 
enquanto mães -; e da «casa das mães», destinada às jovens em fase pós-parto. Resta ainda 
mencionar que, junto da secção feminina e da tutoria, funcionava também a «casa dos peque-
ninos», destinada aos filhos pequenos de algumas das menores, uns resultado de abusos de 
que as jovens foram vítimas, e outros devidos à prática clandestina de prostituição;  e ainda, o 
dispensário infantil, que tinha como objetivo atenuar a mortalidade infantil e promover e pro-
teger a infância e a família, pondo à disposição, não só das menores internadas, como também 
de todas as mães residentes na área adjacente ao Refúgio, assistência, que passava por setores 
como a medicina, a educação, a economia, assistência moral e jurídica, e social.
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Na fotografia n.º 21 (Fotografia  publicada, com legenda a identificar a médica, em Dispen-
sário Infantil  (Lisboa: Serviços Jurisdicionais e Turelares de Menores, 1931), referente à con-
sulta médica realizada no Dispensário Infantil, pode observar-se uma das primeiras médicas 
pediatras a exercer esta especificidade em Portugal, Sara Benoliel (1898-1970).

18 – Quarto individual da Casa das Mães 
(fotog. n.º [34] ).

19 – «Casa dos Pequeninos - Sala de leitura e 
brinquedos» (fotog. n.º [37] do álbum).

20 – Museu Maternal (fotog. n.º [39] do 
álbum).

21 - «A consulta», pela directora do dispensário, Sara Benoliel 
(fotog. n.º [53])
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Conclusão

 A análise dos aspetos que melhor definem e caracterizam as secções masculina e femi-
nina do Refúgio, suscitou algumas dúvidas que com uma investigação mais desenvolvida se 
poderiam esclarecer, como por exemplo, as diferenças relativas às atividades encenadas pelos 
internados em ambas as secções, e o porquê da necessidade dessas encenações.
A razão pela qual, na sala de família, na divisão masculina, os jovens se encarregam de jogos 
educativos, e na divisão feminina, as menores encenam a leitura de livros. Ou mesmo, o porquê 
da necessidade destas mesmas encenações.
 Como foi esclarecido na introdução, este trabalho adotou uma metodologia que englo-
ba dois tipos de fontes: fontes impressas  e uma fonte fotográfica, sendo estas fontes produzi-
das no mesmo período - início da década de 1930 - e com o mesmo objetivo - divulgar a polí-
tica do Estado português na proteção judicial à infância, escolhendo uma das suas instituições 
mais emblemáticas: o tribunal de menores de Lisboa e o estabelecimento de observação anexo. 
 Ao longo da análise das provas fotográficas fomos observando que existe uma conver-
gência entre as descrições realizadas por Fernando Corrêa d’ Azevedo e o discurso fotográfico 
observado no álbum. Este aspeto poderá ser observado, por exemplo, a partir da descrição 
feita por Azevedo relativamente à entrada do Refúgio, que aos olhos do autor, se apresenta 
«muito limpo, com um ar de novo que encanta a vista»; o que corresponde à intenção de or-
ganização, limpeza e higiene que o Estado queria impor. O mesmo sucede com o programa 
da instituição: como fomos observando, nas fotografias do álbum estão presentes aspetos que 
correspondem ao estipulado no programa32, o que comprova, mais uma vez, a intenção de di-
vulgar o investimento do Estado nas instituições para menores dentro dos princípios da nova 
jurisdição, introduzida em Portugal, como nos outros países da Europa, nas primeiras décadas 
do século XX.
 Da comparação entre as divisões masculina e feminina, retiraram-se as seguintes con-
clusões: em ambas as secções, todos os compartimentos correspondem ao estabelecido no pro-
grama, obedecendo, sobretudo à austeridade e à sobriedade, sendo que os aspetos que diferem 
de divisão para divisão, correspondem às atividades praticadas, e nalguns casos, a particulari-
dades relacionadas por exemplo, com o facto de existir gradeamento nas janelas do quarto de 
isolamento da secção masculina, não acontecendo o mesmo na secção feminina. Ou ainda, por 

32 Filomena Bandeira, «O internato: políticas, programas e instalações», Arquitetura de Serviços Públicos em Por-
tugal: Os internatos na justiça de menores 1871-1978 (Lisboa: Direção-Geral de Reinserção Social, 2009), 73. Quadro 
Anexo
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exemplo, a «privacidade» conferida às jovens, através de cortinadas, o que não se verifica nos 
dormitórios masculinos. 
 Apesar das diferenças mencionadas, é possível afirmar que ambas as secções trabalham 
com vista um objetivo comum: observar, em todos os momentos da vida de internato dos me-
nores, o seu comportamento e o modo de interação com os restantes internados, tudo para que 
o juiz possa tomar uma decisão consciente relativamente ao futuro dos jovens, privilegiando a 
sua reeducação, como meio de reinserção social.
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ANEXOS

Fases percorridas pelo menor no decorrer do processo de internamento 
para observação:
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Pára-me de Repente o Pensamento

Pára-me de repente o pensamento
Como que de repente refreado

Na doida correria em que levado
Ia em busca da paz, do esquecimento…

Pára surpreso, escrutador, atento,
Como pára um cavalo alucinado

Ante um abismo e se demora
Pára e fica e demora-se um momento.

Pára e fica na doida correria…
Pára à beira do abismo e se demora

E mergulha na noite escura e fria

Um olhar de aço que essa noite explora…
Mas a espora da dor seu flanco estria
E ele galga e prossegue sob a espora.

- Ângelo de Lima
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Introdução

 O processo de decisão do tema para este trabalho de pesquisa passou por algumas ideias 
que, numa fase elementar e com o auxílio da minha professora Cecília Cunha, se resolveram. 
A primeira dessas ideias foi (muito imprecisamente) o “Teatro como forma de expressão e ca-
ricatura social e política num Portugal oitocentista”, no entanto, e já com alguma bibliografia 
em mão, senti-me instável em relação à temática e procurei outra. Tendo uma tão vasta opção 
de escolha quis ter a certeza de que o tema era algo de que gosto e sobre o qual me entusiasme 
trabalhar. Então, pedi a opinião da minha professora sobre o tema “Hospícios (e Alas Psiquiá-
tricas) na segunda metade do século XIX”, e ela sugeriu-me o estudo caso do Hospital Miguel 
Bombarda. Daqui partiu o meu tema.
 No dia 22 de outubro os alunos de História A da professora Cecília atenderam a uma 
reunião na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Aqui conheci o meu tutor Ricardo Cas-
tro, trocámos e-mails e no dia 20 de novembro voltámo-nos a reunir, desta vez no IHC, para 
melhoramento da futura estrutura do projeto e as estratégias a utilizar.
 No dia 10 de fevereiro tentámos ir, eu e ambos os tutores, visitar o Hospital Miguel 
Bombarda, mas a nossa entrada foi recusada pela ESTAMO, que está atualmente sob a posse 
do estabelecimento. Então, o tutor Ricardo Castro organizou a nossa visita com a autorização 
da ESTAMO, e no dia 19 de março pudemos finalmente visitar o hospital.
Porém, já no 3º Período do ano escolar, voltei a sentir dúvidas em relação ao trabalho. Desta 
vez não me sentia motivada e cheguei mesmo a querer desistir de o realizar. Mas a minha pro-
fessora propôs-me que encurtasse apenas o tema, e foi o que fiz. 
 Aquilo que outrora fora O Hospital Rilhafoles e o papel nele desempenhado por Miguel 
Bombarda (1848-1910), e se focava na figura de Miguel Bombarda, é agora uma Visita Guiada 
ao Hospital Miguel Bombarda, que se foca nos espaços do hospital. Este trabalho pretende dar 
respostas à questão principal:
 — Qual a história dos principais espaços do Hospital Miguel Bombarda?
Mas tenciona também responder às seguintes questões:
— Qual a história de construção de cada um dos edifícios que constituem o Hospital Miguel 
Bombarda?
— Quais as alterações que fez Miguel Bombarda no Hospital de Rilhafoles?
— Qual a importância histórico-cultural do Pavilhão de Segurança e do Balneário D. Maria 
II?
— O que sucede a morte de Miguel Bombarda, e qual o destino do hospital?
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Inserindo-se no Programa de História A do 11º ano, o tema explora os pontos 4 e 5 do mó-
dulo 5 - “O LIBERALISMO – IDEOLOGIA E REVOLUÇÃO, MODELOS E PRÁTI-
CAS NOS SÉCULOS XVIII E XIX” (tal como retirado do site do Ministério da Educação): 

“4. A implantação do liberalismo em Portugal
4.1. Antecedentes e conjuntura (1807 a 1820). 
4.2. A revolução de 1820 e as dificuldades de implantação da ordem liberal (1820-1834); pre-
cariedade da legislação vintista de carácter socioeconómico; desagregação do império atlânti-
co. Constituição de 1822 e Carta Constitucional de 1826. 
4.3. O novo ordenamento político e socioeconómico (1834- -1851): importância da legislação 
de Mouzinho da Silveira e dos projectos setembrista e cabralista. 
5. O legado do liberalismo na primeira metade do século XIX
5.1. O Estado como garante da ordem liberal; a secularização das instituições; o cidadão, actor 
político. O direito à propriedade e à livre iniciativa. Os limites da universalidade dos direitos 
humanos: a problemática da abolição da escravatura. 
5.2. O romantismo, expressão da ideologia liberal: revalorização das raízes históricas das na-
cionalidades; exaltação da liberdade; a explosão do sentimento nas artes plásticas, na literatura 
e na música.” 
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Situação dos alienados em Portugal antes da ativação do Hospital 
Miguel Bombarda

“Sabemos que, já em 1539 existiam alienados internados tio Hospital Real de Todos os 
Santos, estando o Padre Fernandes de Gouveia, capelão de D. João III, encarregue do seu 
tratamento. Em 1763, aquando da reconstrução do Hospital do Rossio, foi criada uma 
enfermaria denominada de S. João de Deus, que tinha por missão recolher os doentes 
mentais. Depois do terramoto de Lisboa, em 1755, o internamento passou a realizar-se 
no Hospital de S.José. Quanto às restantes regiões do território português, não possu-
ímos referências que nos possam indicar a real situação dos doentes mentais, embora a 
realidade destes indivíduos não se afaste das descrições efectuadas para o século XIX, 
por António Maria de Senna, na sua obra “Os Alienados em Portugal”, onde os doentes 
mentais eram como refere “recebidos em alguns hospitais gerais ou nas cadeias, quando 
não vagueavam ao desamparo pelas ruas e estradas, completamente abandonados de qual 
quer género de protecção.”1

1 NUNES, Maria de Fátima, CUNHA, Norberto, Imagens da Ciência em Portugal Séc. XVIII-XX (Lisboa: Calei-
doscópio, 2005), Contexto histórico da assistência aos doentes mentais em Portugal (1820- 1910), p. 122.
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1. História das instalações do Hospital Miguel Bombarda

O Hospital foi “instalado na antiga casa da Congregação dos Padres da Missão de S. Vicente 
de Paulo”. “O maciço edifício, que resistiu ao terramoto de 1755, havia sido erguido no século 
XVIII na Quinta de Rilhafoles (…) e, no seguimento do decreto de extinção das ordens reli-
giosas, em 1834, estava cedido ao Colégio Militar”2.

1.1. Localização geográfica

O antigo Convento Rilhafoles, depois Hospital de Alienados em Rilhafoles, e atual Hospital 
Miguel Bombarda, localiza-se na Freguesia de Arroios, em Lisboa, fronteiro à Rua Gomes 
Freire.

2  FREIRE, Vítor Albuquerque, Panóptico, vanguardista e ignorado (Lisboa: Livros Horizonte, 2009), pp.1-70.

Imagem 1  - Vista aérea do Hospital Miguel Bombarda, 1948.
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1.2. História (da ativação) do edifício principal

 Em 1848 foi promulgado o decreto de 7 de Novembro, que “preconizava a constitui-
ção de uma instituição de assistência mental, que ocuparia o espaço do antigo Convento de 
Rilhafoles” 3, sob o comando do Duque de Saldanha, que visitara o antigo Convento Santo 
Antão-o-Velho - atual Hospital de São José - e ficou chocado com as condições que lá ha-
viam: “Fui inspecionar o Hospital de São José (…) não me é possível achar termos adequados 
para expressar o horror que me causou o estado em que encontrei os alienados (…), as prisões 
de feras em todos os patos de bichos que tenho visto são habitações magníficas comparadas 
com os cárceres em que penavam os infelizes alienados.”4  - Marechal Saldanha, 1848. Nesse 
mesmo dia, à sua ordem, foram transferidos cerca de 200 pacientes para o Hospital Miguel 
Bombarda (à data denominado Hospital de Rilhafoles). Porém, o Hospital Miguel continuou 

3 NUNES, Maria de Fátima, CUNHA, Norberto, Imagens da Ciência em Portugal Séc. XVIII-XX (Lisboa: Calei-
doscópio, 2005), Contexto histórico da assistência aos doentes mentais em Portugal (1820- 1910), p. 123-124.

4 PINHEIRO, Paula Moura, Visita Guiada (Lisboa: RTP, 2015), Hospital Museu Miguel Bombarda. Disponível 
em: http://www.rtp.pt/play/p2002/e211315/visita-guiada.

Imagem 2 -Vista da entrada, da Rua Cruz da Carreira, para o edifício prin-
cipal do Hospital, 2013. 
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ligado ao e dependente do Hospital de São José durante ainda muitas décadas, o que lhe trou-
xe consequências financeiras (aprofundadas mais à frente, no ponto 3). As alterações no âm-
bito do doente mental, nesta época, deram-se porque os “motivos de preocupação dos liberais 
perante a problemática da loucura tinham várias facetas. As novas autoridades consideravam 
que a imprecisão do estatuto social do alienado (tido como irresponsável e, por isso, perigoso 
para a liberdade, economia e moralidade dos restantes cidadãos), constituía um factor de real 
preocupação para a autoridade do Estado.”5 
 “Com efeito, a segunda metade do século XIX ficou marcada por um conjunto de avan-
ços ao nível da assistência mental”6, nomeadamente, em Portugal.

2. Constituição das instalações do Hospital Miguel Bombarda

Atualmente, e até à sua desativação em 1999, o Hospital Miguel Bombarda é constituído por 
vários edifícios, e poderá ser dividido em 10 espaços maiores:

5 NUNES, Maria de Fátima, CUNHA, Norberto, Imagens da Ciência em Portugal Séc. XVIII-XX (Lisboa: Calei-
doscópio, 2005), Contexto histórico da assistência aos doentes mentais em Portugal (1820- 1910) p.123.

6 FREIRE, Vítor Albuquerque, Panóptico, vanguardista e ignorado (Lisboa: Livros Horizonte, 2009), pp.1-70.

 Printscreen da aplicação Google Maps, 2016. Fonte: Elaborado pela autora.

Imagem 3  - Vista aérea do Hospital 

Miguel Bombarda (Printscreen da 

aplicação Google Maps, 2016. Fonte: 

Elaborado pela autora.)

Legenda: 

1 - Edifício Principal
2 - Telheiros
3 - Balneários, ou Casa de Banhos 
(que incluí a Sala das Caldeiras)
4 - Cozinha Industrial
5 - Oficinas
6 - 5ª e 6ª Enfermarias para Homens 
(em U)
7 - Enfermarias (em poste telefónico)
8 - Pavilhão de Segurança/ Panópti-
co/ 8ª Enfermaria
9 - Laboratório
10 - Morgue
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3. As instalações antes de Miguel Bombarda

 As instalações que constituem o todo que é o atual Hospital Miguel Bombarda não 
foram todas construídas em simultâneo. 
 Inicialmente, como já foi mencionado, existia apenas o edifício principal, para onde fo-
ram enviados, pelo Duque de Saldanha, 200 doentes vindos do Hospital de São José, em 1848. 

 Na década de 70 e 80 do século XIX, deu-se um período que veio a ser chamado “a 
grande reclusão”, no qual o número de doentes mentais no Edifício Principal do hospital (e 
não só) se multiplicou freneticamente, e onde ficaram internados cerca de 500 pacientes numa 
ala construída para apenas 300. 
 Dado que o hospital ainda estava, nesta época, dependente do Hospital de São José, 
o permanente subfinanciamento conduziria à deterioração das instalações e à insalubridade, 
com a taxa de mortalidade a exceder os 25%.
 Nem mesmo a abertura do Hospital do Conde de Ferreira, em 1883, no Porto, veio a 
estacar o afluxo em Rilhafoles.

Imagem 4  - O Edifício Principal do hospital já passados os portões de entrada, 2011.  
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3.1. O Balneário D. Maria II 
(a Sala de Caldeiras e a Cozinha Industrial)

 A 29 de Outubro de 1853 foi inaugurado o Balneário D. Maria II, ou a Casa dos Ba-
nhos, com a sua adjacente Sala das Caldeiras e Cozinha Industrial, pela rainha que lhe deu o 
nome.
 Esta construção representava uma “melhoria de suma importância, pois vários tipos de 
banhos integravam as terapêuticas psiquiátricas então prescritas: banhos de chuva, de onda, de 
imersão; de duche descendente, lateral ou local; frios, tépidos, mornos ou quentes; de estufa 
e de vapor, com aromas medicinais”. Este foi “o primeiro balneário para banhos terapêuticos 
empregues em psiquiatria”7.
 Este balneário “de pendor romântico, conjuga de modo exuberante mas harmonioso 
diversas correntes estilísticas da época: revivalismo gótico, com portas de arco quebrado; re-
vivalismo renascentista, com loggia de arcos de volta inteira dando para um pátio”, fazendo 
lembrar os hospitais italianos renascentistas, “arquitetura do ferro e industrial, observável no 
gradeamento de ferro do pátio, e na madeira e ferro aplicadas na zona das caldeiras; arrojada 
azulejaria de fachada, de cunho bem português, invulgar nos edifícios públicos”8 .
 A Sala das Caldeiras teve também uma significativa importância na funcionalidade do 
hospital porque era esta que alimentava, não só os banhos do balneário, mas também a cozinha 
industrial.
 Neste momento, por deterioração, o balneário encontra-se coberto e não passível de ser 
visitado.

7 FREIRE, Vítor Albuquerque, Panóptico, vanguardista e ignorado (Lisboa: Livros Horizonte, 2009), pp.1-70.

8 FREIRE, Vítor Albuquerque, Panóptico, vanguardista e ignorado (Lisboa: Livros Horizonte, 2009), pp.1-70.

Imagem 5  - “Balneário D. 
Maria II, em corte: à direita 
a zona de banhos, ao centro 
as caldeiras de vapor e água 
quente, à esquerda a mo-
derna cozinha industrial do 
Hospital, alimentada pelas 
caldeiras”, gravura de 1855.
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Imagem 6  - Balneário D. 

Maria II, sendo possível 

ver algumas das banheiras 

exteriores, 2010

Imagem 7  - Dentro do 

Balneário D. Maria II, uma 

das suas salas, sendo possí-

vel ver uma das piscinas e 

uma das cabines de duche, 

2010.
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3.2. Enfermarias (em poste telefónico)

De 1885 a 1894 deu-se a construção da “inovadora planta em “poste telefónico” (porventura 
o primeiro no país), desenhada pelo arquiteto José Maria Nepomuceno, com bloco central 
para circulação, um só piso e pátios ajardinados”, elevando a capacidade de internamento do 
hospital.

Imagem 8 - Balneário D. Maria II, já coberto, 2011. 

Imagem 9  – Vista aérea das Enfermarias (em poste telefó-
nico), 2007. 
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4. Entrada de Miguel Bombarda para a direção do hospital

Miguel Augusto Bombarda, nascido no Brasil, viveu entre 1851 e 1910. 
A 2 de Julho de 1892, após nomeação por parte do Presidente do Conselho de Ministros do 
Reino, Conselheiro José Dias Ferreira, começou a exercer o cargo de Diretor do Hospital de 
Alienados de Rilhafoles, até 3 de Outubro de 1910, data do seu assassinato.

Imagem 10  - Retrato a óleo sobre tela 
do Prof. Miguel Bombarda, de 1911, da 
autoria de Veloso Salgado, Museu Miguel 
Bombarda.
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4.1. Edifícios construídos a pedido de Miguel Bombarda

4.1.1. O Panóptico

A 22 de Agosto de 1892 pede licença para a construção do panóptico, desenhado pelo arquite-
to José Maria Nepomuceno, pedido aceite dois dias depois, mas cujo licenciamento é ratifica-
do a 29 de Março do ano seguinte. Porém, será apenas no “ano de 1896, que Miguel Bombarda 
irá inaugurar o famoso “Pavilhão de Segurança” do Hospital de Rilhafoles.”9

9 PEREIRA, Ana Leonor, PITA, João RUI, I Jornadas de História da Psiquiatria e Saúde Mental (Coimbra: Pan-
tone 4, 2010), A PERIGOSIDADE DO AGENTE E A EMERGÊNCIA  DA PSIQUIATRIA FORENSE POR-
TUGUESA.

Imagem 11  - Planta legendada e fachada do 
Pavilhão de Segurança, provavelmente dese-
nhadas em 1892, publicadas pelo Prof. Miguel 
Bombarda em 1894, sem indicação do autor.
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 Neste Pavilhão de Segurança eram internados apenas homens considerados “perigo-
sos”, sendo que as mulheres “perigosas” ficavam nas enfermarias femininas com cuidados de 
vigilância a redobrar (“Destaque-se também que é só em 1899 que se dá a organização dos 
serviços médico-legais em Portugal (lei de 17 de Agosto de 1899).
 Antes de 1899 são, porém, implementados dois decretos decisivos. Refiro-me às leis 
de 4 de Julho de 1889 e de 3 de Abril de 1896. O primeiro procurava legislar sobre a rede 
administrativa (à escala nacional) em que se deveria fazer face ao problema institucional que 
a alienação mental comportava. O segundo compreendia jurisprudência para o caso de crime 
com suspeita de alienação mental.
 Em suma, as leis de Julho de 1889, de Abril de 1896, e de Agosto de 1899, constituem, 
na sua globalidade, a plataforma reguladora (o “dispositivo” foucauldiano) a partir da qual a 
psiquiatria forense portuguesa passará a exercer as suas prerrogativas institucionais.”10)
 “Os debates sobre o crime e a loucura na transição do século XIX estão ligados a ideias 
acerca da “perigosidade” do agente ou da sua “temibilidade”.” Miguel Bombarda “considerava 
que então eram chamados “alienados criminosos”, mas que hoje, tendo esse termo caído em 

10 PEREIRA, Ana Leonor, PITA, João RUI, I Jornadas de História da Psiquiatria e Saúde Mental (Coimbra: Pan-

tone 4, 2010), A PERIGOSIDADE DO AGENTE E A EMERGÊNCIA  DA PSIQUIATRIA FORENSE POR-

TUGUESA.

Imagem 12  – Fachada fronteira do “Pavilhão de 
Segurança”, 2010.
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desuso, são chamados “inimputáveis com perigosidade”.  
 Então, esta 8ª Enfermaria foi concebida como um “modelo misto” de “saúde e cárcere”. 
Esta era uma “enfermaria-prisão, não uma enfermaria psiquiátrica comum”. Ela idealiza a “vi-
gilância permanente sobre o ser humano como medida de reabilitação”.
 Miguel Bombarda queria espaços abertos por questões de higiene, pois havia muitas 
mortes consequentes de infeções causadas pela falta desta, mas também porque queria que os 
doentes pudessem passear, e não se sentirem presos, e a possibilidade de ver o céu era algo que 
ele queria que lhe proporcionasse uma “sensação de liberdade”.
 

Outrora, o pátio do panóptico teve uma torre que foi destruída, (não se sabe quando, ou por-
quê) e depois foi construído um lago.

Imagem 13  - Vista panorâmica do panóptico, 2016. Fonte: Elaborado pela autora.

Imagem 14  - Torre de vigilância no panóptico, rodeada por doentes, 
(fotografia publicada na revista Brasil Portugal, ano I, n.º 20, 16 de 
Novembro de 1899, p.5).
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Imagem 15 – Dentro do panópti-
co. Chamamos a atenção para os 
orifícios nas portas dos quartos que 
permitem tanto ver como ser visto, 
e para os bancos sem arestas dese-
nhados para evitar acidentes com os 
doentes, 2012.

Imagem 16 — Quarto-museu no panóptico, 2016. 
Fonte: Elaborado pela autora.
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4.1.2. As 5ª e 6ª Enfermarias de Homens

Em 1901 manda construir um edifício em forma de U, as 5ª e 6ª Enfermarias de Homens.

Imagem 17  - Vista aérea das 5ª e 6ª 
Enfermarias de Homens, 2007. 

4.1.3. O Telheiro

O telheiro terá sido projetado pelo arquiteto José Maria Nepomuceno durante o período de 
direção de Miguel Bombarda, e o seu uso tinha como finalidade uma das muitas inovadoras 
terapias introduzidas pelo novo diretor (aprofundadas mais à frente, em 4.2.1.).
Este terá sido demolido na década de 1950.

Imagem 18  - O Telheiro
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4.2. Alterações a nível funcional feitas por Miguel Bombarda no hospital

 Entre as várias medidas tomadas por Miguel Bombarda, sobressai a separação dos doentes 
“por categoria e sexo, com setores de observação específicos para doentes agudos, as medidas de 
internamento reestruturadas segundo critérios nosológicos, os registos clínicos e a estatística hos-
pitalar aperfeiçoados. Deve-se-lhe ainda a criação do laboratório, onde se encetaram no país os 
estudos histológicos e anátomo-patológicos.”11 
 Moderniza a prática clinica, transforma o funcionamento e a orgânica hospitalar, beneficia 
as instalações e promove a construção de novos edifícios.
 Promove medidas de higiene, de melhor alimentação, de renovação do mobiliário, utensí-
lios e uniformes dos doentes.  
 Combate a negligência e os abusos do pessoal, e suprime vários meios de contenção a que 
estavam sujeitos os doentes dados por mais agitados, como as cadeiras fortes, babeiros de sola, as 
coleiras (ou gargantilhas) e os berços.
Restringe o uso de coletes de força, menos apertados e sobre indicação médica.

4.2.1. As novas terapias (humanizadas) de Miguel Bombarda

 Todos os novos edifícios mandados construir durante o período de Miguel Bombarda no 
hospital tinham uma finalidade terapêutica.
 O telheiro foi construído para mulheres apenas, e este era o espaço onde elas podiam pas-
sear, quando lhes era permitido.
 O panóptico, que outrora teve uma torre, depois um lago, depois jardins, e que atual é 
apenas descampado é também uma forma de terapia para os doentes ali internados, sendo que a 
possibilidade de andar ao ar livre e ver o céu lhes oferecia de volta um pouco da sua liberdade.
 Também as oficinas foram construídas para que os pacientes desenvolvessem as suas capa-
cidades criativas. As várias formas de arte que lhes era proporcionado praticarem eram uma forma 
de terapia. 

11  FREIRE, Vítor Albuquerque, Panóptico, vanguardista e ignorado (Lisboa: Livros Horizonte, 2009), pp.1-70.
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4.2.1.1. Arte no Hospital Miguel Bombarda

Estiveram internados no Hospital Miguel Bombarda alguns artistas de renome, tais como: 
Ângelo de Lima (1872-1921), poeta, sobre quem Jorge Pelicano tem um filme-documentário 
(Pára-me de Repente o Pensamento (2014)); Valentim de Barros (1916 – 1986) - o dançarino 
a quem roubaram a vida; Jaime Fernandes (1900-1969), pintor, sobre quem António Reis tem 
um filme ( Jaime (1974)).
Foi também no cenário do Hospital Miguel Bombarda que foi filmado o famoso filme Recor-
dações da Casa Amarela (1989) de João César Monteiro.

5. A morte de Miguel Bombarda

Em 1908, Miguel Bombarda “é eleito deputado, aderindo logo de seguida ao movimento re-
publicano” 12 e foi dirigente máximo do comité civil que preparou 1910 para a revolução.
Tragicamente, Miguel Bombarda não viveu para ver a revolução que ajudara a preparar, pois é 
morto por um ex-internado. Aparício Rebelo dos Santos, diagnosticado com “delírio da per-
seguição”, terá morto a tiro o médico no “piso térreo do edifício principal do antigo gabinete 
do diretor, sob o majestoso retrato do marechal Saldanha”13 , a 3 de Outubro de 1910, a dois 
dias da revolução.

“Morrer assim é estúpido (…). Esta noite (…), podia eu morrer pela República.”14  (Últimas 
palavras de Miguel Bombarda, 3 de Outubro de 1910)

12 FREIRE, Vítor Albuquerque, Panóptico, vanguardista e ignorado (Lisboa: Livros Horizonte, 2009), pp.1-70.

13 Idem

14 BOMBARDA, Miguel, apud PINHEIRO, Paula Moura, Visita Guiada (Lisboa: RTP, 2015), Hospital Museu 

Miguel Bombarda. Disponível em: http://www.rtp.pt/play/p2002/e211315/visita-guiada.
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6. O hospital após a morte de Miguel Bombarda

 Um ano após a morte de Miguel Bombarda, foi descerrada, em sua homenagem, uma 
pequena lápide com alusão em baixo-relevo, do lado exterior do edifício principal por decisão 
dos enfermeiros e operários do estabelecimento.
Mais tarde a designação do hospital é alterada para “manicómio” (que não tinha a conotação 
negativa que tem atualmente) e passou a constituir a Clínica Psiquiátrica da Faculdade de 
Medicina.
 Nas décadas seguintes repete-se o problema da sobrelotação e a carência de meios fi-
nanceiros. Só finalmente em 1942, com a abertura do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa, é 
de novo aliviado esse problema.
 Em 1945 é finalmente conseguida, pelo diretor na época, Dr. Almeida Amaral, a auto-
nomia do Hospital de São José e da Faculdade, o que permitiu a renovação do estabelecimento
Todo o hospital foi desativado em 1999.
“Na sequência de Candidatura e Memória Justificativa apresentadas em 1999 pelo hospital, o 
IPPAR qualificou em 2001 o Pavilhão de Segurança “Imóvel de Interesse Público, em vias de 
classificação” 15.
 Desde Março de 2003 que a 8ª Enfermaria do Pavilhão de Segurança está transforma-
da em enfermaria-museu e aberta ao público, de “modo a proteger a sua peculiar identidade, 
salvaguardar com dignidade a memória do seu funcionamento” 16.

15 FREIRE, Vítor Albuquerque, Panóptico, vanguardista e ignorado (Lisboa: Livros Horizonte, 2009), pp.1-70.

16 Ibidem
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Reflexão

 Estou satisfeita com o resultado final deste trabalho porque, apesar dos obstáculos que 
tive ao longo da sua realização, está terminado, e responde à problemática inicialmente esti-
pulada (Qual a história dos principais espaços do Hospital Miguel Bombarda?) e às restantes 
questões a que pretendia que respondesse.
 Dado este trabalho por terminado, gostaria de primeiramente agradecer aos meus tu-
tores, Ricardo Castro e Rosário Caetano, que tornaram a realização desta Visita Guiada ao 
Hospital Miguel Bombarda possível, e à minha professora de História A, Cecília Cunha, que 
me acompanhou e aconselhou ao longo dos três períodos do ano escolar, no qual decorreu a 
produção do trabalho, e que me deu a oportunidade de trabalhar em parceria com o IHC, e de, 
consequentemente, conhecer a história e o espaço do Hospital Miguel Bombarda, e partilhar 
o meu conhecimento. 
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De resto, havia de chegar o dia em que, durante algum tempo, Debussy viria a ser 
declarado tão frágil como Massenet, e as tremuras de Mélisande seriam rebaixadas 

ao nível das de Manon. Porque as teorias e as escolas devoram-se umas às outras 
como os micróbios e os glóbulos, e asseguram com a sua luta a continuidade da vida. 

Marcel Proust
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Introdução
 O objecto de estudo desta pesquisa é o Forum Dança, integrado no ensino da dança 
em Portugal. Compreendi cronologicamente este panorama entre 1986 – data de abertura do 
primeiro curso-bacharelato da Escola Superior de Dança – e 1995 – ano em que o núcleo dos 
fundadores do Forum Dança assumem cargos noutros organismos e entregam o Forum Dança 
à segunda geração. 
 As energias iniciais foram entregues à procura de bibliografia sobre este tema. Todavia, 
não  encontrei bibliografia suficiente sobre a história da dança, em geral, nem sobre o Forum 
Dança, em particular. Enquanto para a história politico-militar há um vasto leque de opções 
bibliográficas – e neste caso cada opção poderá abordar um tema de forma própria e utilizará 
as suas próprias metodologias –, não há em Portugal um conjunto de obras sobre a história da 
dança nem tão vasto, nem tão trabalhado, nem tão actualizado e organizado quanto o acervo 
relativo à história político-militar. Esta insuficiência é evidente perante o facto de que a úl-
tima história da dança foi escrita em 1991, há vinte e cinco anos.  Assim, desde o início que 
foi necessário suplantar esta particularidade temática. De facto, de que forma se pode utilizar 
de forma actual uma bibliografia já desactualizada? De que modo posso recolher informações 
exactas e precisas sobre o Forum Dança, a história do ensino da dança em Portugal, ou sobre 
a Nova Dança Portuguesa?
 Assim, sem descurar a bibliografia disponível, tomei diligências para conseguir infor-
mação através de fontes primárias, que tratei de conjugar com a informação bibliográfica. 
Entrevistei, como fonte primária, alguns dos fundadores do Forum Dança – nomeadamente 
António Pinto Ribeiro, Catarina Vaz Pinto, Gil Mendo, Madalena Victorino e Miguel Abreu 
– e Maria José Fazenda, cujo trabalho na área da história da dança é claramente reconhecido. 
Miguel Abreu disponibilizou-me alguns documentos relativos ao Forum Dança que estavam 
no arquivo da produtora Cassefaz, como, por exemplo, a escritura notarial para a formação do 
Forum Dança – Associação Cultural, ou o Acordo de subsídio plurianual entre a Secretaria de 
Estado da Cultura e o Núcleo de Apoio Coreográfico do Forum Dança.
 A bibliografia (cujos autores mais evidentes são António Pinto Ribeiro e Maria José 
Fazenda) e as fontes primárias consultadas apresentam uma versão parcial dos factos e da tra-
ma histórica. O meu processo de trabalho das fontes consistiu mormente no confronto entre 
a informação (bibliografia face a entrevistas; entrevistas face a documentos oficiais; etc.), de 
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modo a constituir uma versão da história que fosse a mais próxima da realidade. Porém, não 
devo deixar de referir que este documento não satisfaz totalmente o ideal de imparcialidade 
histórica, porque as fontes que utilizei não abrangem um leque vasto de perspectivas (pro-
gressista, institucional, tradicionalista, etc.), já que são unânimes no geral da sua visão sobre as 
situações. Optei, assim, por apresentar claramente uma pesquisa sobre a vanguarda da dança 
baseada na perspectiva de pessoas que integraram essa mesma vanguarda. 
 Em suma, aconselho cautela e atenção ao leitor, para que seja capaz de discernir, segun-
do o seu espírito crítico, qual seja a visão da história que lhe pareça mais verosímil e imparcial. 
 Posto isto, procurei  esclarecer quais eram as circunstâncias artísticas e culturais onde se 
originou o movimento da Nova Dança Portuguesa.
Pretendi entender de que forma essas circunstâncias foram propícias à fundação do Forum 
Dança, assim como procurei perceber qual era o papel do Forum Dança no panorama cultural 
e artístico do início dos anos 90.
 Senti necessidade de clarificar e expor o papel de destaque do Forum Dança em relação 
à Nova Dança Portuguesa Senti a necessidade de indagar porque é que o Forum Dança se tor-
nou o organismo da Nova Dança Portuguesa, e de que forma agiu enquanto estrutura-suporte 
da Nova Dança Portuguesa. 
 Esta pesquisa aconteceu no âmbito do Laboratório de História 2015/2016, protocolo 
entre a Escola Secundária de Camões e o Instituto de História Contemporânea da Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 

Nota: Para efeitos formais, este documento segue a norma da University of Harvard.
O autor escreve consoante o acordo ortográfico de 1945.
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Percursos da Dança
 Tentar-se-á perceber o processo de desenvolvimento cultural e artístico em Portugal, 
com especial destaque para as artes performativas e para a dança, em particular, desde a aber-
tura da Escola Superior de Dança, 1986, até à data do início da segunda geração no Forum 
Dança, 1995. Este processo de desenvolvimento compreende várias períodos, e aconteceu 
consoante estímulos internos (instituições festivais infraestruturas financiamentos estatais ou 
privados etc.) e externos (Conselho da Europa, Comunidade Económica Europeia, Europália, 
Capitais Europeias da Cultura, etc.), que serão apresentados à comunidade artística portugue-
sa. Esta é uma comunidade que neste período também se desenvolve e aumenta, a par dos seus 
públicos, que se diversificam e reformulam.

1.1. Metamorfoses da modern dance internacional,
de Laban a Pina Bausch
 Tanto na Europa, em países como a Alemanha e a Áustria, como nos Estados Unidos 
da América, se verificaram, ao longo do século XX, diversas transformações nas artes. A dança 
não deixa de acompanhar estas transformações. 
 A modern dance europeia pode encontrar bases para o seu início na técnica inventada 
por Emile Jaques-Delacroze (1865-1950); esta técnica de movimentos harmoniosos – “eu-
rytmicos” – tentava traduzir os sons para o movimento físico do intérprete, sendo assim este 
capaz de improvisar interpretações de muitas composições diferentes .
 Apesar desta influência, o fundador da modern dance na Europa é Rudolf Von Laban 
(1865-1950). Como teórico da dança, Laban procurou «analisar e ordenar princípios da dan-
ça numa filosofia consistente» , de forma a poder construir uma aproximação sistemática à 
dança – assim, a forma de pensar e criar a dança mudou radicalmente, tal como a maneira de 
a ensinar (Steeh, 1982: 228-232). Laban utiliza o ballet, a matemática, a geometria, a dança 
tradicional e a anatomia para a sua análise do movimento, e procura também aferir a relação 
do corpo com o espaço e a relação entre a psicologia e o movimento. O seu contributo mais 
duradouro é o sistema Labanotation. Laban re-apresenta a relação da dança e da música: 
dança sem música, ou dança acompanhada por música, ao contrário do que era costume: a 
dança seguindo a música. Procura libertar a dança de ser a representação da música, torna-a 
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uma arte primária, e não secundária, subordinada a uma outra arte (O’Brien, 2015). Também, 
a partir de Laban, se procurou libertar a dança dos cânones do ballet clássico, actualizando-os 
e utilizando-os de forma moderna, ou anulando-os. 
 A sua análise do movimento quotidiano permitiu-lhe transpor o movimento dos ope-
rários fabris, a título de exemplo, para a coreografia Green Clowns (O’Brien, 2015).
 Nos Estados Unidos da América, Loie Fuller (1862-1928) começou a revolucionar a 
dança no início do século XX. A sua técnica consistia em curtas coreografias de movimentos 
da natureza (flores, insectos, etc.) e de movimentos ilustrativos de sensações ou ambientes – 
Fuller não procurou incluir a narrativa nas suas criações; da mesma forma, a sua utilização da 
iluminação de palco foi inovadora e muito admirada pelos públicos em Paris (Steeh, 1982: 
203). 
 Isadora Duncan (1878-1927) foi também uma pioneira no modo de vivenciar e fazer 
a dança. A própria Isadora Duncan era a intérprete das suas produções que, fortemente in-
fluenciadas pela cultura da grécia clássica, eram improvisos sobre música de Gluck, Beethoven, 
Wagner e Tchaikovsky, sem qualquer sistematização – na dança de Duncan, a simplicidade 
era o princípio dominante (usava os pés descalços, túnicas brancas, de estilo clássico, sobre um 
palco vazio com fundo de cortinas azuis) (Steeh, 1982: 203-204).
 Ainda nos EUA, a primeira geração da modern dance florescia nos loucos anos 20, que 
na Europa era encarnada na pessoa de Laban. Martha Graham (1894-1991) é ilustrativa des-
sa geração, por ser uma das figuras mais influentes para a modern dance no seu todo. Graham 
criou uma nova concepção do movimento, assim como uma nova linguagem de dança – the 
Graham Technique, baseada na relação entre o movimento e a respiração, nas contracções e 
libertações da respiração -, pela qual ficou conhecida. Este foi o  início e a primeira fase de 
desenvolvimento da modern dance (Steeh, 1982: 206-209).
 Para representar a segunda geração da modern dance é pertinente referir Merce Cunnin-
gham (1919-2009), um dos pupilos de Martha Graham: Cunningham continuou a desenvol-
ver o movimento, ele próprio quebrando com alguns princípios da geração antecedente. Nas 
três décadas que se seguiram a 1945 – ano em que deixou a companhia de Martha Graham -, 
tornou-se um personagem muito controverso, porque resolveu libertar a dança de quaisquer 
técnicas ou tradições estabelecidas para a modern dance (Steeh, 1982: 212-216). Procurou le-
var a dança a justificar-se a si própria, sem necessitar de um significado ou uma linguagem.  
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Esta concepção foi influenciada pelo músico John Cage, que se tornou seu estreito colaborador 
artístico. Mas nunca fazendo depender a dança da música, ou vice-versa, cruzando-as apenas 
no último momento – isto significa que a relação entre as duas artes, numa coreografia, não 
é a relação ordenada convencional. O seu modelo de ensaio era, também, pouco convencio-
nal. Desta forma, a dança de Merce Cunningham já não necessitava nem de narrativa, nem 
de música – era movimento puro (O’Brien, 2015). Em suma, do seu ponto de vista, os vários 
elementos que compõem a dança (música, coreografia, design, etc.) são independentes, apenas 
ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. O trabalho de Cunningham foi muito aclamado 
pela crítica.
 Outro grupo de bailarinos que surgiu nos anos sessenta começou a fazer performances 
experimentais, nos Estados Unidos da América, na Judson Memorial Church. O grupo de 
Judson é pioneiro na sua colaboração com variados artistas, músicos e poetas. As suas ideias 
eram minimalistas e o grupo priveligiava os movimentos quotidianos, de modo a des-elitizar 
a dança. Trisha Brown (1936 – ), Ivonne Rainer (1934 – ) e Steve Paxton (1939 – ) são alguns 
dos nomes que participaram no grupo. Ivonne Rainer escreveu o No Manifesto, em que pro-
cura  reafirmar a recusa do que é esperado na dança (O’Brien, 2015).
 Um nome que se deve referir ao falar de dança, modern dance, teatro-dança, pedagogia 
da dança ou inovação, é Pina Bausch (1940-2009). Pina Bausch, estudou e trabalhou com 
vários nomes da modern dance, como Kurt Jooss (1901-1979) e Paul Taylor (1930 – ), na Ale-
manha e em Nova Iorque, respectivamente. Criou uma nova concepção da dança – o Tanzthe-
ater, ou teatro-dança. Esta concepção começou quando foi coreógrafa efectiva do Wuppertal 
Bühnen, onde se formou o grupo Tanztheater Wuppertal. O seu processo criativo, complexo, 
passava por colocar situações ou perguntas aos intérpretes, que a partir destas criariam o seu 
próprio movimento. As produções de Pina Bausch têm uma clara influência do expressionis-
mo alemão (Bentivoglio, 1994: 11-19; O’Brien, 2015).
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1.2. Estados da dança em Portugal (1977 – 1995)

 Em Portugal, durante a década de 1970, a arte toma formas heterogéneas: até 1974, 
há uma linguagem e expressão artísticas muito condicionadas pelo Estado Novo, coniventes 
com a ditadura ou dissidentes; no período revolucionário (1974-1976), muitas personagens 
das diversas áreas artísticas investiram na vertente revolucionária e política da sua arte; após 
o período revolucionário, observa-se o desenvolver de uma nova etapa para os artistas, que 
florescerá nos anos 1980 e 1990. É nesta última fase da década que se multiplicam os prémios 
literários, que se inicia o “novo rock português”, ou que a dança se desenvolve e envereda por 
um novo percurso (George, 2015: 180-182).
 A acção dos governos na área da cultura e das artes, em Portugal, pode dividir-se em 
dois campos: o discurso político e a praxis. Enquanto o discurso político sobre esta área mudou 
de governo para governo, consoante as prioridades ideológicas dos partidos liderantes, ou da 
força política do responsável pela secretaria ou ministério da cultura, a praxis não se alterou de 
forma significativa, sendo as oscilações pouco relevantes.
 Na segunda metade da década de 70, segundo João Pedro George (2015: 179), as maio-
res verbas disponibilizadas pelos governos para esta área eram direccionadas para a preserva-
ção do património e manutenção dos valores históricos, através do investimento em museus e 
bibliotecas. Neste período, a cultura foi encarada estatalmente como um factor de união e não 
de divergência, um instrumento para a identidade e «coesão» nacionais. Por isso, deu-se prio-
ridade à comemoração do passado histórico e à exaltação de uma identidade nacional. Este 
modelo de prioridades foi sofrendo oscilações, no campo do discurso político: sendo o governo 
de “direita”, preferia-se a conservação do património, se fosse de “esquerda”, a preferência seria 
tradicionalmente dada à criação contemporânea (Nery, 2010: 1022-1023). 
 Para mais, o objectivo de descentralização da cultura não foi atingido, por várias cau-
sas, entre as quais a falta de financiamento. Portanto, é possível afirmar que Lisboa continuou 
ao longo das décadas de 1970, 1980 e 1990 a ser o centro da ebulição artística e cultural. Foi 
em Lisboa que se observou a concentração de formadores, criadores, intérpretes, públicos e 
críticos das artes. Na segunda metade dos anos oitenta, a cultura marcou presença assídua no 
debate político nacional, pois que se entendeu a necessidade de um maior investimento finan-
ceiro nesta área. No entanto as políticas relativas a este sector continuaram dependentes da 
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ideologia partidária em governação.
 O ano de 1977 foi fundamental para o percurso da arte em Portugal, e especialmente 
para a área da dança, porque consagrou o encerrar progressivo do período revolucionário que 
numa vertente da arte se traduzia na produção de sentido marcadamente político e social (Pi-
nharada, 2005: 265); porque foi um ano de importantes acontecimentos, como os Encontros 
de Música Contemporânea da Fundação Calouste Gulbenkian, como, nas artes plásticas, a 
exposição Alternativa Zero1, e como o início da direcção artística de Jorge Salavisa no Ballet 
Gulbenkian e a fundação da Companhia Nacional de Bailado.

Ballet Gulbenkian e Companhia Nacional de Bailado

 A palavra que os historiadores associam à Fundação Calouste Gulbenkian do período 
pós-Revolução é «estabilidade». A Fundação foi a primeira instituição artística a recuperar 
essa estabilidade depois da revolução de 25 de Abril de 1974, porque, por um lado, a sua 
programação usufruia de crédito junto do público, e por outro, a própria Fundação dispunha 
largamente de meios financeiros. Esta estabilidade financeira permitiu à Fundação continuar o 
investimento na divulgação das artes do espectáculo, com especial destaque para a música eru-
dita, que se promoveu através de ciclos (Ciclo de Música Contemporânea) e de programação 
intensa; e permitiu-lhe continuar o contacto com as personagens da música internacional do 
momento, assim como ser o palco para as apresentações dos artistas portugueses de expressão 
internacional. Desta forma, os organismos artísticos da Fundação, a Orquestra, o Coro, o Bal-
let Gulbenkian, e posteriormente o serviço de Animação Criação Artística e Educação pela 
Arte (ACARTE), contribuiram para que a fundação se tornasse o principal e o mais conceitu-
ado centro de apresentação e estímulo às artes do espectáculo em Portugal (Reis, 2007; Nery, 
2007: 229).
 O Ballet Gulbenkian, um dos organismos da Fundação, fora formado em 1961 com o 
nome de Grupo Experimental de Ballet. Desde então, o grupo foi a mais importante referên-
cia no panorama da dança em Portugal, já que até 1977 preencheu a carência de uma compa-

1 Organizada pelo então secretário-de-estado da cultura Ernesto de Sousa, esta exposição de carácter erudito e 
conceptual que reuniu artistas de diversas linguagens e correntes estéticas, foi uma marco na disponibilidade do Estado 
para as vanguardas artísticas (Pinharada, 2005: 396). Alternativa Zero é considerada por alguns como o encerramento de 
uma mudança das artes plásticas, que ao longo da década seguinte seguiriam diferentes formas de expressão.
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nhia de bailado nacional para apresentação de repertório clássico, isto é, chamou a si o papel de 
divulgar a dança clássica e de assim educar os públicos para os cânones do bailado, chegando 
a rivalizar com as melhores companhias estrangeiras; porque, por outro lado, o grupo também 
alternava entre uma programação clássica e uma moderna, com produções de dança moderna 
estrangeira e algumas tentativas de produção nacional. A companhia ainda se destacou na ver-
tente da formação de intérpretes – e posteriormente de alguns coreógrafos –, que começou na 
época de Walter Gore (1965-1970) e continuou através das direcções de Milko Sparembleck 
(1970-1974) e Jorge Salavisa (1977-1996) (Sasportes e Ribeiro, 1991: 64). 
 O papel fundamental de Jorge Salavisa para a definição da identidade do Ballet Gul-
benkian é evidente. De facto, foi sob direcção artística de Jorge Salavisa que a companhia 
abandonou o repertório clássico e definiu para si um percurso  moderno e internacional. Entre 
1977 e 1985/86, a companhia desenvolveu-se no sentido da modern dance: os convites feitos 
aos coreógrafos eminentes da modern dance, como Paul Taylor, marcaram estes anos da com-
panhia (Sasportes e Ribeiro, 1991: 62-63). Da mesma forma, Vasco Wellenkamp e Olga Roriz 
– duas figuras que mais tarde representariam a modern dance portuguesa – estrearam-se como 
coreógrafos no Ballet Gulbenkian.
 O período da direcção artística de Jorge Salavisa, como foi referido acima, é marcado 
por uma forte aposta na formação de bailarinos portugueses. Todavia, no final da década de 
oitenta, quando surgiu a Nova Dança, as opções pedagógicas, carentes de técnicas inovadoras 
e contemporâneas, mostraram-se algo limitadoras, porque não conferiam aos bailarinos a ver-
satilidade necessária para que se adaptassem aos novos preceitos. 
A par dos focos de formação de intérpretes, o Ballet Gulbenkian investiu na criação coreo-
gráfica portuguesa, através do programa Estúdios Coreográficos, que permititu a criação de 
setenta e nove trabalhos, por trinta e um bailarinos. Deste programa emergiram Vasco Wel-
lenkamp e Olga Roriz.
 Para uma melhor compreensão do papel do coreógrafo Vasco Wellenkamp na história 
da dança em Portugal, é pertinente acrescentar que a sua linguagem é extremamente influên-
ciada pelo estilo de Martha Graham, e é necessário citar António Pinto Ribeiro (1991: 69), 
que afirma que “(...) Coreógrafo de uma geração e de uma época – porventura o seu melhor 
coreógrafo -, Vasco Wellenkamp foi também aquele que melhor encarnou o espírito de uma 
Companhia de reportório inspirada na «Modern Dance», como o é o Ballet Gulbenkian.” 
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 Olga Roriz foi, como Vasco Wellenkamp, uma figura marcante na dança portuguesa 
das décadas de oitenta e noventa, fundamentalmente porque subverteu em certa medida (e não 
totalmente) a imagem que o Ballet Gulbenkian vinha a cultivar: a de que era uma companhia 
de repertório lírico e moderno dos anos setenta; Olga Roriz fê-lo através da introdução de 
temas menos líricos (como os conflitos sexuais e geracionais) e insólitos ao Ballet Gulbenkian. 
Esta alteração da imagem da companhia provocou também uma renovação dos públicos, cap-
tando a atenção das camadas jovens com referências ao punk  e ao rock, e à cultura, diga-se, de 
massas, que se vinha a cultivar na Europa e nos Estados Unidos da América, nos anos oitenta 
(Sasportes e Ribeiro, 1991: 70-71; Gonçalves, 1990). 
  A criação da Companhia Nacional de Bailado, em 1977, por iniciativa do secretário 
de estado da cultura, David Mourão Ferreira, significou que, a partir dessa data, havia em 
Portugal um organismo público dedicado à apresentação de ballet clássico e à transmissão dos 
cânones da dança. Até 1977, o Ballet Gulbenkian assumiu esse papel, que, como já se referiu, 
alternava com produções de modern dance. Portanto, o aparecimento da Companhia Nacional, 
coincidente com o início da direcção de Salavisa Ballet Gulbenkian, permitiu a este último 
definir a sua orientação apenas na linha da modern dance (Gonçalves, 1990).
 A Companhia Nacional de Bailado, dirigida, numa primeira fase por Luna Andermatt 
e Armando Jorge e posteriormente apenas por Armando Jorge, tinha por objectivo a divulga-
ção e promoção do ballet clássico. Estes objectivos foram conseguir-se-iam através da produ-
ção de novos bailados e apresentando os clássicos. Para tal, foram pormados técnicos da área 
da dança, como bailarinos, coreógrafos e técnicos de palco. A criação desta companhia foi algo 
atabalhoada, porque em Portugal não havia bailarinos com formação clássica nem académica, 
não havia uma “escola” que os formasse, não havia uma tradição de dança clássica estabelecida 
(Sasportes e Ribeiro, 1991: 75). Assim, nas primeiras audições, por exemplo, não poderiam 
haver bailarinos formados em Portugal, pelo que foram chamados apenas bailarinos estrangei-
ros ou portugueses formados no estrangeiro. Pela mesma razão, os professores da companhia 
eram maioritariamente estrangeiros. Um dos efeitos que a criação da Companhia Nacional de 
Bailado provocou foi uma mais rápida compreensão pública de que há profissionais da dança, 
isto é, de que dançar pode ser uma profissão.
 Estas duas instituições para a dança – a Companhia Nacional de Bailado e o Ballet 
Gulbenkian – são representativas das políticas estatais e do próspero mecenato relativas à 
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cultura. A par destas, acontece, a partir da década de 80, a formação de “empresas micro” e não 
consagradas, destinadas à promoção dos projectos artísticos; estas “empresas” sofriam geral-
mente de carência de capitais e acesso ao mercado, devido à sua expressão temporária e pouco 
estável. Este fenómeno é comum por toda a Comunidade Económica Europeia (Santos, 2007: 
3-4) Algumas estruturas desta dimensão serão na década de oitenta a expressão por excelência 
da Nova Dança europeia, de que se tratará adiante.
 No final dos anos setenta e através dos anos oitenta, surgiram algumas pequenas com-
panhias de dança, independentes, das quais se diz estarem tão alheadas quanto o Ballet Gul-
benkian das novas linguagens que surgiam no estrangeiro; e, por isso, não se condidera que 
tenham estes pequenos grupos deixado grande marca na hstória da dança em Portugal (Sas-
portes e Ribeiro, 1991: 79). António Pinto Ribeiro considera importante salientar do conjunto 
apenas o Grupo Experimental de Dança Jazz, em 1984 renomeado Companhia de Dança de 
Lisboa, e o Dança Grupo, criado em 1977 na Trafaria. O primeiro começou por adoptar a 
linguagem da dança-jazz, com fortes bases na série Fame, para logo depois se encaminhar por 
um “repertório híbrido”, supostamente semelhante ao de uma companhia de dança pop. Até 
1991, esta companhia foi financiada pela secretaria-de-estado da Cultura, e assim organizou 
algumas digressões nacionais (Sasportes e Ribeiro, 1991: 78-79). O segundo, criado por Elisa 
Worm e constituido sobretudo por ex-alunos do Conservatório Nacional, onde Worm era 
professora, é descrito por Pinto Ribeiro (1991: 79) como mal-sucedido, por causa do “isola-
mento da coreografia de outras práticas artísticas e a adopção de modelos de produção ultra-
passados”.  
 Assim, pode-se concluir que as alternativas ao Ballet Gulbenkian não foram realmente 
alternativas, “porque não apareceram, de facto, como alternativas estéticas e porque, mais uma 
vez, a falta de uma formação sólida dos intérpretes fazia pesar negativamente na recepção das 
obras” (Sasportes e Ribeiro, 1991: 79).
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1.3 Círculos intelectuais e artísticos

O Serviço de Animação, Criação Artística e Educação pela Arte (ACARTE), e os seus famo-
sos encontros deixaram uma marca indelével nas décadas de 1980 e 1990. Fundado por Ma-
dalena Perdigão, o ACARTE assumiu vários pressupostos inaugurais: a possibilidade do erro; 
“a discussão do problema da cultura”; um local de reunião de artistas; uma disponibilidade para 
“a inovação e experimentação”; a exigência a qualidade artística e a “disciplina do trabalho”; um 
contacto estreito com o público, que apetecemos crítico e “não apenas consumidor”; a intera-
ção e o labor entre artistas de todas as áreas, de modo a que se criem obras de várias disciplinas 
artísticas; “um lugar onde tudo pode acontecer” (Perdigão, 1984: 1).
 O ACARTE rejeitava a parcialidade quanto a escolas ou correntes estéticas, o precon-
ceito, as companhias residentes, a estagnação e a competição, sendo o seu principal objectivo 
“preencher lacunas eventualmente existentes” (Perdigão, 1984: 3), o que levará Ana Bigotte 
Vieira (2014: 82) a afirmar que a programação do ACARTE se baseou na expressão “Curado-
ria da Falta” (esta expressão, pelo que se observou, poderá aplicar-se talvez a muita da acção da 
Fundação Calouste Gulbenkian pós-Revolução). Bigotte Vieira ainda descreve o ACARTE 
como um Aleph, que conforme Jorge Luís Borges é o “único lugar na terra onde todos os lu-
gares são vistos de todos os ângulos”2.  Esta descrição serve de auxílio para a compreensão do 
que foi o ACARTE, da sua versatilidade e novidade.
 Ainda em 1984 apresentou-se o primeiro espectáculo de dança estrangeira no ACAR-
TE: Molissa Fenley da coreógrafa homónima. A este seguir-se-ia uma programação “radical”, 
através da qual o ACARTE, segundo António Pinto Ribeiro (1991: 83), “formaria um novo 
público, realizaria várias acções de formação conducentes à amostragem de outras linguagens, 
métodos e propostas coreográficas e, pela sua sala polivalente e pelos Encontros ACARTE 
haveriam de passar alguns dos protagonistas fundamentais da Dança Americana da década de 
oitenta, da Nova Dança Europeia e do Neo-expressionismo alemão”. Esta programação regia-
-se pelos princípios expressos no programa do ACARTE: que, no caso de projectos multidis-
ciplinares, se fariam produções próprias; que se mostrariam espectáculos por grupos de dança 
portugueses e independentes; que se organizariam “sessões de trabalho com personalidades 

2 «An Aleph, according to Jorge Luís Borges, is “the only place on earth where all places are-seen from every 
angle, each standing clear, without any confusion or blending”» (Vieira, 2014: 82).
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estrangeiras e portuguesas culminando em espectáculo”s; e ainda que se promoveria a apresen-
tação de pequenas companhias ou grupos de dança estrangeiros e “de vanguarda” (Perdigão, 
1984: 42).
 Com base nestas premissas, o ACARTE não só promoveu o contacto com personali-
dades estrangeiras, mas também a formação de artistas, de públicos, a apresentação de grupos 
de vanguarda, e significativamente possibilitou um palco para alguns projectos de coreógrafos 
portugueses que se tornariam parte dos coreógrafos fundamentais para a dança portuguesa 
contemporânea (Sasportes e Ribeiro, 1991: 83-84).
 Por fim, é necessário referir que o ACARTE renovou e criou públicos. Quer-se por isto 
transmitir que este serviço da Fundação Calouste Gulbenkian atraíu espectadores e que estes, 
por sua vez, se misturaram: Gil Mendo afirma que no ACARTE um espectador de teatro se 
tornava um espectador multidisciplinar, isto é, de teatro, dança, performance, marionetas, etc., 
começando assim a existir um cruzamento de públicos, que iriam conviver depois dos espec-
táculos para os jardins da Fundação; todavia este cruzamento não aconteceu só entre espec-
tadores, entre públicos, mas também e muito marcadamente entre estes e os artistas e os pro-
fissionais da arte – era “uma festa em que os espectadores se misturavam com os profissionais 
e com os artistas” (Bénard, 2016a). Este contacto foi estimulado, paralelamente aos encontros 
informais, por acções de formação e workshops e ocasiões previstas que reunião espectadores e 
artistas no mesmo espaço e ambiente. Quer-se também dizer que os públicos formados pelo 
ACARTE serão os públicos dos novos artistas das décadas de 1980 e 1990.
 É consensual entre os autores consultados a importância que o ACARTE teve para 
o início da Nova Dança Portuguesa. Embora já tivessem contactos no estrangeiros, os core-
ógrafos representantes da primeira geração da Nova Dança Portuguesa conseguiram desta 
forma iniciar contacto com os grandes nomes da Nova Dança Europeia - como Anne Teresa 
de Keersmaeker ou Wim Vandekeybus - e com os produtores estrangeiros que programavam 
pela Europa a Nova Dança – como George Brugmans ou Roberto Cimetta, que seriam co-di-
rectores dos Encontros ACARTE – o que lhes possibilitou um intercâmbio de ideias da arte 
e de linguagens, assim como lhes abriu os palcos que na Europa estavam interessados neste 
movimento da Nova Dança. Ou seja, a integração de Portugal e dos artistas portugeses no pa-
norama cultural europeu estava a acontecer, a par com a entrada de Portugal na Comunidade 
Económica Europeia, estabelecendo-se assim, segundo António Pinto Ribeiro, o ACARTE 
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como um “projecto político de integração na diversidade artística europeia” (Ribeiro, 2007: 
376-377). Um Aleph internacional, promotor de intercâmbios e incentivador dos novos pú-
blicos e dos novos artistas, sustido por um programa em que a “Arte é essencial à Vida”, é uma 
“forma imperativa da Educação, que é fonte de progresso e de aproximação entre os homens, 
e que todos devem ter acesso à Arte, nas suas múltiplas formas” (Perdigão, 1984: 2).
 Outro importante círculo onde se encontravam pessoas da cultura era o Frágil. O bar 
Frágil, projecto de Miguel Reis, abriu portas no nº126 da rua da Atalaia em Lisboa, em 1982. 
Era um projecto muito ligado à cultura visual. António Pinto Ribeiro considera que, a par do 
ACARTE, o início do Frágil foi um dos acontecimentos-chave para a “modernidade lisboeta”, 
a criação artística dos anos 80 e 90, e para o “cosmopolitismo internacional que acontece em 
Lisboa” (Bénard, 2016f ).
 Pinto Ribeiro diz ainda (Bénard, 2016f ) que ao Frágil as pessoas – e muito especial-
mente as mulheres – podiam ir sozinhas; que tinha um ambiente “intelectualmente estimu-
lante” porque era um espaço de grande confluência artística e de discussão informal do que se 
passava “lá fora”, e a par disto iam também ao Frágil muitas pessoas dos círculos culturais do 
estrangeiro.
 O Frágil era, portanto, um lugar de referência, onde coexistiam artistas de diversas áre-
as, como a moda, a arquitectura, o design, a pintura, o cinema, o vídeo, o teatro – tudo, como 
diz Miguel Abreu. Simultaneamente a esta actividade cultural, o Frágil era um forum de en-
contro, um espaço de fruição, onde “toda a gente se encontrava, e uma babilónia”, porque “era 
tudo novinho, portanto também era uma casa de engate” (Bénard, 2016c). De facto, também 
Madalena Victorino considera que o Frágil era, aberto às comunidades homossexuais, bissexu-
ais e heterossexuais, uma “discoteca onde se dança”; que era também um lugar para as pessoas 
que fruiam a cultura de uma certa forma: “ser de esquerda, ser um intelectual, ser um criativo” 
(Bénard, 2016e).
 É relevante entender que para o cursus da história importam muito as relações huma-
nas. E no Frágil as relações humanas eram muitas. Miguel Abreu (Bénard, 2016c) defende 
que é necessário também olhar da perspectiva “do engate e das relações que deram certo e 
das relações que deram mal, com consequências às vezes muito nefastas, outras vezes muito 
simpáticas, para as carreiras das pessoas”. De facto, foi de uma conversa no Frágil entre Mi-
guel Abreu e António Pinto Ribeiro que resultou a colaboração entre Madalena Victorino e 
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Miguel Abreu em diversos projectos artísticos, a título de exemplo.
 Al Berto, José Ribeiro da Fonte, Ana Salazar, Nuno Carinhas, Julião Sarmento ou Pe-
dro Cabrita Reis são poucos entre os muitos artistas que passaram pelo bar de Manuel Reis, 
mas que servem aqui como exemplo da importância e evidência do Frágil na cultura lisboeta.

1.5. Nova Dança Portuguesa
 No início dos anos oitenta surgiu pelo mundo, e mais evidentemente por alguns países 
europeus, o movimento da Nova Dança.
 Pode encontrar-se a origem deste movimento na vontade de exprimir independente-
mente uma perspectiva individual e particular sobre a realidade contemporânea. Maria José 
Fazenda (2007: 178) afirma que a Nova Dança “não era um género nem um estilo, mas antes 
um movimento que se definia, precisamente, pela ausência de um estilo dominante”.  E escreve 
também que é comum a todo o movimento da Nova Dança uma procura de singularidade, de 
independência face às “instituições convencionais, a uma estrutura com a qual (...) não se co-
adunava”, procurando assim conceber e organizar pequenas companhias e estruturas (Bénard, 
2016b). Assim, absorvendo a herança da modern dance norte-americana e alemã, o movimento 
da Nova Dança é demarcado pela demanda do percurso individual e da expressão própria.
 Então, este movimento é caracterizado pela negação dos valores ou ideias das géneros 
antecedentes, incluindo a forma de organização em grandes companhias; também foi carac-
terizado por apresentar uma nova noção de corpo, gesto e movimento, o que se verifica com a 
introdução, nalgumas coreografias, de movimentos quotidianos – esta alteração provocou uma 
introdução de novos métodos de treino físico que conferiam maior versatilidade aos intérpre-
tes (Fazenda, 2007: 179). É relevante notar a multiplicidade de elementos com origem noutros 
géneros de arte que são incluidos na dança: são exemplo os elementos do teatro – o tanztheater 
de Pina Bausch -, mas também da pintura e da literatura.
 Desta forma, é possível encontrar pela europa, por exemplo, uma Nova Dança Belga, 
de cujos representantes se pode destacar Anne Teresa de Keersmaeker ou Wim Vandekeybus, 
coreógrafos influênciados pelas “estruturas minimalistas” (Bénard, 2016b); e uma Nova Dança 
Francesa, com nomes como Angelin Preljocaj e Dominique Bagouet, ou ainda Régine Chopi-
not, cujos trabalhos sofreram a influência não apenas das linguagens de Merce Cunningham, 
mas também dos grandes cenários e da moda (Bénard,  2016b)
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A Nova Dança Portuguesa foi o conceito que António Pinto Ribeiro deu a uma realidade que 
estava a acontecer na dança, no final dos anos 80. Esta realidade consistia num grupo de cria-
dores que trabalhava a dança fora dos círculos institucionais (Bénard, 2016e), como o Ballet 
Gulbenkian e a Companhia Nacional de Bailado, “dentro do que a fragilidade e a deficiência 
das estruturas de formação, criação, produção e apresentação o permitiam” (Fazenda, 2007: 
177).
 Este grupo heterogéneo de coreógrafos independentes aproximava-se na essência ao 
movimento da Nova Dança Europeia, como escreve António Pinto Ribeiro (1991: 83), por-
que “reivindicava-se de ser contemporânea da dança que na mesma altura se produzia noutros 
países da Europa”, e partilhava das mesmas características orientadoras (como a diversidade de 
produções e de percursos dos criadores, a vontade de expressão através de um movimento sin-
gular, e a procura de independência face às instituições), cujo resultado foi uma “Nova Dança 
de autor” (Sasportes e Ribeiro, 1991: 83).
 António Pinto Ribeiro, como crítico de dança do semanário Expresso, teve um papel 
muito relevante na projecção deste movimento. De facto, escrevendo num importante e con-
sagrado órgão de comunicação português, António Pinto Ribeiro deu sentido ao trabalho que 
os jovens coreógrafos estavam a desenvolver. Para mais, Pinto Ribeiro divulgou, analisando e 
criticando com seriedade, e validou teoricamente um movimento que era comummente con-
siderado sem sentido, por romper com os cânones habituais (Bénard, 2016a; Fazenda, 2007: 
178).
 Para ilustrar este movimento, é pertinente nomear alguns dos seus intervenientes, como 
Clara Andermatt (estudou em Londres), Margarida Bettencourt (frequentou o Ballet Gul-
benkian e estudou em Nova Iorque), Francisco Camacho e João Fiadeiro (estudaram em Nova 
Iorque), Paulo Ribeiro (estudou em Bruxelas e foi bailarino em Lyon e Paris), Madalena Vic-
torino (estudou em Londres), Paula Massano e Vera Mantero(estudaram em Nova Iorque).
 Maria José Fazenda (2007) sintetiza a noção de corpo da Nova Dança Portuguesa em 
três aspectos: o primeiro seria “a utilização de novas e diversificadas técnicas de movimento”; o 
segundo aspecto seria “o desenvolvimento de competências de improvisação”; e, por fim, o ter-
ceiro aspecto seria “um interesse por parte dos criadores em trabalhar também com intérpretes 
que não tivessem feito uma aprendizagem formal em dança”, preferindo, assim, a expressão 
própria ao virtuosismo corporal.
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 Assim, entende-se que a Nova Dança Portuguesa, protagonizada por criadores diversos 
e frequentemente estrangeirados, foi um movimento independente, heterogéneo, rebelde e 
iconoclasta – uma dinâmica que resultou de “um grupo de coreógrafos a fazerem coisas fora 
dos circuitos institucionais”, influênciados pela sua formação e pelo novo ambiente da cena 
artística lisboeta (Bénard, 2016f ).

2. Ensinos da Dança em Portugal

 A Escola de Dança do Conservatório Nacional de Lisboa iniciou, em 1939, com Mar-
garida de Abreu, os seus cursos. Desde então, e até à década de 1980, coexistiu com outras 
escolas de dança, tais como a Escola de Dança do Teatro Nacional de São Carlos e o estúdio 
de Anna Mascolo.
 Seguindo a biografia da coreógrafa Olga Roriz, entende-se este percurso: Olga Roriz 
começou os estudos em dança com Margarida de Abreu; em 1963 transitou para a Escola de 
Dança do Teatro Nacional de S. Carlos, onde estudava com Ana Ivanova e David Boswell; 
em 1970 entrou na Escola de Dança do Conservatório Nacional de Lisboa, após o que, findo 
o curso no Conservatório, entra para o Ballet Gulbenkian, em 1976, no início da direcção ar-
tística de Jorge Salavisa (este último também frequentou o estúdio de Ana Mascolo); no Bal-
let Gulbenkian, Olga Roriz fará as suas primeiras exprimentações coreográficas (Companhia 
Olga Roriz, 2016).
 Como já se referiu, tanto o Ballet Gulbenkian como a Companhia Nacional de Bailado 
promoveram a formação de bailarinos e foram um importante foco do ensino da dança em 
Portugal: a título de exemplo, poder-se-á referir o caso dos coreógrafos Paulo Ribeiro e Vera 
Mantero, que passaram pela formação do Ballet Gulbenkian. Os cursos da companhia da Fun-
dação Calouste Gulbenkian eram de longa duração e compreendiam aulas de técnica de dança 
clássica e de modern dance.
 De modo a necessidade de iniciar um ensino superior de dança, o Ministério da Edu-
cação constituiu em 1983 uma Comissão Instaladora para conceber e estabelecer a Escola 
Superior de Dança. Gil Mendo, Vasco Wellenkamp e Arquimedes da Silva Santos, foram 
convidados a integrar a Comissão Instaladora, presidida por Wanda Ribeiro da Silva. 
A Comissão pretendia dar continuidade à ideia de Educação pela Arte, antes introduzida na 
Escola de Dança do Conservatório Nacional. Este conceito compreendia uma maior simbiose 
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entre a educação e a arte: a educação da dança como arte. Do mesmo modo, a Comissão pro-
curava “acompanhar os tempos novos que estavam a acontecer na dança” (Bénard, 2016a: 1). 
Para colmatar a necessidade de profissionais que pudessem leccionar na escola, de 1983 a 
1986, a Comissão convocou diversos profissionais para fazerem um workshop, que seria fre-
quentado por alunos da Escola de Dança do Conservatório Nacional. Tanto António Pinto 
Ribeiro como Madalena Victorino fizeram um workshop individual. 
 António Pinto Ribeiro, que à data leccionava História de Arte e Filosofia no ensino 
secundário, foi convidado por Gil Mendo, e fez um seminário onde tratou algumas das ques-
tões do barroco que se fundiam com outras questões da cultura visual dos anos 80 e da dança 
(Bénard, 2016f ).

2.1.  Escola Superior de Dança e a Educação pela Arte

 De modo a necessidade de iniciar um ensino superior de dança, o Ministério da Edu-
cação constituiu em 1983 uma Comissão Instaladora para conceber e estabelecer a Escola 
Superior de Dança. Gil Mendo, Vasco Wellenkamp e Arquimedes da Silva Santos, foram 
convidados a integrar a Comissão Instaladora, presidida por Wanda Ribeiro da Silva. 
 A Comissão pretendia dar continuidade à ideia de Educação pela Arte, antes introdu-
zida na Escola de Dança do Conservatório Nacional. Este conceito compreendia uma maior 
simbiose entre a educação e a arte: a educação da dança como arte. Do mesmo modo, a Co-
missão procurava “acompanhar os tempos novos que estavam a acontecer na dança” (Bénard, 
2016a: 1). 
 Para colmatar a necessidade de profissionais que pudessem leccionar na escola, de 1983 
a 1986, a Comissão convocou diversos profissionais para fazerem um workshop, que seria fre-
quentado por alunos da Escola de Dança do Conservatório Nacional. Tanto António Pinto 
Ribeiro como Madalena Victorino fizeram um workshop individual. 
António Pinto Ribeiro, que à data leccionava História de Arte e Filosofia no ensino secundá-
rio, foi convidado por Gil Mendo, e fez um seminário onde tratou algumas das questões do 
barroco que se fundiam com outras questões da cultura visual dos anos 80 e da dança (Bénard, 
2016f ).
 Madalena Victorino foi convocada por Wanda Ribeiro da Silva, que conheceu, quando 
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leccionava em Faro, por intermédio de Tomás Ribas. Ambos foram avaliados positivamente e 
chamados a itegrar o que seria o corpo docente da Escola Superior de Dança. 
A Escola abriu o primeiro ano de cursos em 1986 – ano frequentado por Joana Providência, 
coreógrafa da Nova Dança Portuguesa -, oferecendo o bacharelato em dança, com a com-
ponente interpretativa e coreográfica e com a componente pedagógica e vocacionada para o 
ensino.
 Os testemunhos destes dois docentes e de Gil Mendo, que, também professor, leccio-
nava Notação do Movimento Benesh, também na ESD, referem que até 1990 a Superior de 
Dança foi palco de uma actividade artística intensa conduzida por linguagens informais. Para 
isso foi fundamental a atenção de António Pinto Ribeiro, Gil Mendo e Madalena Victorino 
às novas tendências da dança, ao que estava a acontecer in loco e aos novos artistas emergentes, 
personagens do que se chamará a Nova Dança Portuguesa. Como já se referiu, tanto a entra-
da, em 1986, na Comunidade Económica Europeia, como o início do Serviço ACARTE, em 
1984, fomentaram a que estas intensidade e diversidade artísticas chegassem a Portugal (Man-
tero, 2008). Gil Mendo afirma que houve uma tentativa de integrar na escola estas novas ideias 
emergentes de “democraticidade e de acessibilidade” da dança como exercício mas também 
como criação e composição; ou seja, “não apenas a dança formal, mas a construção coreográ-
fica” (Bénard, 2016a). Simultaneamente Madalena Victorino mantinha no Ateneu Comercial 
de Lisboa o «Atelier coreográfico para não-profissionais» onde aplicava estas premissas.
 António Pinto Ribeiro leccionava uma disciplina chamada Estética e História das Ar-
tes, em que se conjugavam estas duas áreas humanísticas, apesar dos seus relativamente dife-
rentes objectos de estudo. Assim, António Pinto Ribeiro construiu um programa com base 
numa recolha de bibliografia no estrangeiro – já que em Portugal, no âmbito da dança, havia 
a História da Dança de José Sasportes e a História do Ballet de Tomás Ribas, acompanhadas 
de alguns trabalhos esporádicos sobre alguns bailarinos do início do século, e sobre José de 
Almada-Negreiros -, bibliografia essa que foi recolhida em Paris, na Califórnia, em Nova 
Iorque e em Londres – no Laban Centre –, lugares onde já se começava a escrever e pensar 
sistematicamente sobre as artes e sobre a dança, em particular. 
Madalena Victorino era docente de Análise do Movimento (segundo a técnica de Rudolf 
Von Laban). Esta aula tinha duas vertentes: a vertente da criação e a vertente da comunicação. 
Ao longo desta disciplina, os alunos tornar-se-iam capazes de criar peças coreográficas com 
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o intento de comunicar algo; de organizar um discurso através de uma linguagem; de ana-
lisar os discursos coreográficos; seriam capazes de reflectir e escrever sobre as suas criações; 
simultaneamente, os alunos eram iniciados na comunicação pedagógica destes discuros, sendo 
preparados para ensinar.
 Madalena Victorino conta como começou a organizar iniciativas “extra muros” – fora 
da escola –: programou no Bairro Alto uma série de coreografias feitas pelos alunos. Estes 
basear-se-iam no comércio local – nas pequenas lojas, nas mercearias – cuja natureza serviria 
de material para a sua criação. Depois deste projecto, Madalena Victorino tentou que os seus 
alunos fossem para as escolas primárias da zona como que ensinar, mas este projecto foi proí-
bido, considerado perigoso e pouco abonatório para a imagem da escola (Bénard, 2016e).
 A renovação de contratos dos professores acontecia, na Escola Superior de Dança do 
seguinte modo: o coordenador do grupo científico a que o professor pertencia sugeria, antes 
da reunião de Conselho Científico (onde consta todo o corpo docente), ou a renovação ou a 
não-renovação do contrato do professor em causa; e essa sugestão seria normalmente adop-
tada pelo Conselho Ciêntifico, que então votava sobre o contrato do professor. Ora, ainda 
sob a Comissão Instaladora, presidida por Wanda Ribeiro da Silva, no final do ano lectivo de 
1988/1989, em reunião do Conselho Científico da Escola Superior de Dança, decidiu-se a 
não-renovação dos contratos da professora Madalena Victorino e do professor António Pinto 
Ribeiro, apesar da sugestão do seu coordenador científico – Gil Mendo – para que os seus 
contratos fossem renovados.
 Há várias justificações para este marco na história do ensino da dança em Portugal. A 
mais evidente é existirem duas perspectivas – que à altura se sentiam antagónicas – sobre o 
que deveria ser uma escola de dança e do que é que essa escola deveria oferecer aos alunos: os 
professores afastados procuravam, como se referiu, introduzir na escola e no curso as ideias da 
nova geração na dança, que não raro passavam pela rejeição das linguagens mais formais; na 
perspectiva alternativa rejeitava-se radicalmente estas ideias novas que iam sendo introduzi-
das, concebia-se a dança de uma forma mais clássica, pretendendo que o ensino da dança se 
devia mormente ao ensino dos cânones e às linguagens tradicionais. Madalena Victorino e 
António Pinto Ribeiro afirmam que na escola não havia abertura para falar sobre os progra-
mas e sobre os manuais (Mantero, 2008). Gil Mendo afirma que a direcção poderia ter algum 
“receio das ideias excessivamente avançadas e do protagonismo da Madalena e do António”, e 
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que poderiam temer que se fosse longe demais na rejeição dos vocabulários formais (Mantero, 
2008). Que o trabalho destes professores foi até considerado prejudicial para os estudantes do 
curso de dança.
 É curioso verificar, todavia, os protestos de alguns docentes. O professor Gil Mendo, 
em protesto, abandonou a Comissão Instaladora, ao passo que a professora Maria José Fazen-
da escreveu, a 28 de Julho de 1989, ao presidente do Instituto Politécnico de Lisboa – a que 
pertencia a Superior de Dança -, manifestando a sua “profunda indignação” e preocupação 
relativamente ao licenciamento dos seus colegas, tanto porque considerava “ser digno do maior 
reconhecimento o trabalho por eles desenvolvido com grande empenhamento e dedicação, 
como porque temia que o futuro desta escola e a qualidade do ensino superior da Dança em 
Portugal muito possam vir a sofrer com os factos ora ocorridos” (Fazenda, 1989).

2.2 Forum Dança – uma alternativa

 A 14 de Fevereiro de 1990 foi criado o Forum Dança – Associação Cultural, outorgado 
por Madalena Victorino, Gil Mendo, Miguel Abreu, Catarina Vaz Pinto, Maria Helena Fer-
nandes, José João Henriques, José Manuel Pinto Correia e Cristina Santos. 
 As formalidados do notário registaram que a direcção era composta por um presiden-
te – Gil Mendo - e dois vice-presidentes – Madalena Victorino e Miguel Abreu. A mesa da 
assembleia geral tinha como presidente Catarina Vaz Pinto e vice-presidente Maria Helena 
Fernandes. O conselho fiscal, cujo presidente era José João Henriques, era constituido por 
mais dois vogais, José Manuel Pinto Correia e Cristina Santos.
 O Forum Dança, cuja sede oficial era na rua da Alcolena, estava sediado numa divisão 
do Ateneu Comercial de Lisboa e, sendo uma associação sem fins lucrativos, teria, segundo os 
seus estatutos, como objectivo “promover a divulgação, a investigação e o desenvovimento da 
dança através da produção de espectáculos e videos, edição de publicações, organização de cur-
sos e seminários destinados a formação e actualização na área da dança” (Escritura Notarial..., 
1990: cap. I, art. II).
 Desta forma, o Forum Dança foi a via encontrada para pôr em prática a orientação 
teórica que levara ao afastamento de António Pinto Ribeiro (este não se associou oficialmente 
ao Forum Dança por ser crítico do Expresso – o que colocava questões deontológicas impedi-
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tivas -, mas sempre leccionou no Forum Dança) e Madalena Victorino da Escola Superior de 
Dança: foi a solução que permitiu que ambos, com Gil Mendo, aplicassem as sua premissas e 
apoiassem o movimento emergente da Nova Dança Portuguesa. 
 A acção do Forum Dança refere-se, então, a duas áreas: a produção e a formação, ou 
seja, o Forum Dança como produtora e o Forum Dança como escola.

2.2.1. Formação – Forum Dança como escola

A teoria e a prática pedagógica aplicadas por Pinto Ribeiro e por Victorino nas suas aulas da 
Escola Superior de Dança foram transpostas para o alinhamento teórico do Forum Dança.
Num documento do Forum Dança sem data, António Pinto Ribeiro escreve que é por causa 
do “analfabetismo artístico em relação às demais artes” [excluindo a literatura] que devem 
existir escolas de arte. Então, Pinto Ribeiro escreve que é necessário haver um debate sobre 
várias questões referentes ao ensino artístico, das quais apresentamos algumas: o que pode o 
professor ensinar, tendo em conta a noção de “grandes narrativas – das grandes ideologias, das 
estéticas globais, dos paradigmas intemporais” -, e tendo presente a substituição da ideia de 
que “no ensino tudo era permanência” pela ideia de que tudo é um processo contínuo (Ribeiro, 
s/d); “como pode o professor resolver positivamente a tensão entre o Antigo e o Novo, as Artes 
Eruditas e as Populares, o repertório e o experimentalismo, a tradição e a investigação”; de que 
forma pode o professor expor o não-relativismo do gosto (Ribeiro, s/d). Este texto de António 
Pinto Ribeiro esclarece quanto às bases pedagógicas do Forum Dança enquanto escola, cujo 
conceito mais evidente era Acessibilidade. 
 Assim, criou-se um Curso de Monitores de Dança para a Comunidade, financiado 
pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, cujo objectivo era “formar animadores, 
monitores, professores com uma sólida formação cultural e artística, com vista à sua integração 
em escolas, clubes, associações e outros centros comunitários” (Documento de reflexão, 1993). 
Este curso tinha como pressuposto ser necessário facilitar o acesso da dança “às pessoas, e aos 
jovens em especial”, por meio de um núcleo de informação artística e cultural actualizada e de 
“uma formação que concilie um sólido dispositivo pedagógico e artístico com as várias compo-
nentes culturais da comunidade portuguesa” (Folheto ..., 1991-1992). O curso de formação de 
monitores era dirigido a jovens cujo interesse maior fosse a “prática de iniciativas de carácter 
lúdico e pedagógico no seio das comunidades” (Folheto ..., 1991-1992). 
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 Seriam formadores e organizadores do curso os seguintes professores: Ann Papoulis, 
António Augusto Barros, António Pinho Vargas, António Pinto Ribeiro, Catarina Vaz Pinto, 
Cristina Santos, Gil Mendo, Jeff Meinners, Joana Providência, José Pinto Correia, Luís Ma-
dureira, Madalena Victorino, Maria José Arriaga, Marion Gough, Miguel Abreu, Natália Pais, 
Rogério de Carvalho, Rui Nunes, Ruth Rosengarten e Vera Mantero, segundo o folheto pro-
pagandístico de 1991/1992. Este curso incluiu, em 1992, cinco áreas: Domínio do Corpoe da 
Sistematização de Movimentos, Pedagogia, Composição, Teoria e Práticas Sociais, e Produção 
e Promoção. Ao londo do curso, os estudantes desenvolveriam um projecto a implantar numa 
comunidade pré-estudada e analisada. 
 A disciplina de Produção e Promoção, leccionada por Miguel Abreu, tinha como ob-
jectivo dar a perceber aos alunos de que forma é que podiam adequar os seus projectos artís-
ticos à realidade financeira e social; de que forma poderiam promover de forma rentável o seu 
projecto (Abreu, s/d). Miguel Abreu afirma que a função dessa disciplina era “sensibilizar os 
artistas todos (...) para a necessidade de, para lá da criação, se preocuparem com a relação com 
os públicos” (Bénard, 2016c). Para tal, seria necessário proceder a uma estratégia de compre-
ensão dos públicos-alvo e dos géneros, de percepção de conceitos como Estrutura Artística. 
Era objectivo formar um pensamento apto a formular alternativas financeiras aos subsídios 
convencionais, pensando em parcerias, festivais, patrocinadores (era a época da animação da 
Lei do Mecenato e dos Patrocínios), e formar uma noção de carreira artística, conceito que à 
época era particularmente desagradável aos artistas (Bénard, 2016c).
 Uma outra disciplina do curso de Monitores de Dança para a Comunidade, por An-
tónio Pinto Ribeiro, podia ser chamada Cultura Contemporânea, pois que abrangia diversos 
temas e questões referentes às artes – à dança, sobretudo, mas muito também ao cinema, às 
artes plásticas, ao teatro -, servindo de retaguarda teórica às outras disciplinas (Bénard, 2016f ).
S imultâneos ao curso de Monitores de Dança para a Comunidade, foram feitos cursos 
de formação contínua para professores (ensino básico e ensino secundário), com o objectivo 
de “viabilizar a presença das artes no ensino” (Forum Dança, 1994). Também se realizaram 
pequenos cursos de manutenção e aperfeiçoamento para profissionais (bailarinos e coreógra-
fos), leccionados por Ann Papoulis, Howard Sonenklar, Tere O’Connor, Jeremy Nelson, entre 
outros.
 Ao abrigo de acordos com a Association Française d’Action Artistique e com o Suit-
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case Fund/Dance Theatre Workshop, foi possível receber prestígiados professores estrangeiros 
e enviar alunos destes pequenos cursos com bolsas para os Estados Unidos da América e para 
França. 
 Foi também criado um curso de Intérpretes de Dança Contemporânea, cujo foco seria 
a dança contemporânea, não descurando outras áreas, tais como a música, a voz e o teatro, 
assim como a história e análise das artes.
Vários foram os projectos de cariz educacional e pedagógico movidos por formandos ou for-
mados do curso de Monitores de Dança para a Comunidade, em conjunto com organismos 
institucionais. Destacam-se os seguintes: o projecto Iniciação à Criatividade e à Leitura, do 
departamento de Educação da Câmara Municipal de Lisboa; o espectáculo apresentado no 
Teatro Maria Matos, de nome O Mundo Fantástico da Dança, no âmbito dos Encontros Didác-
ticos pela Câmara Municipal de Lisboa, 1994; e o projecto Dançar a Terra, no Museu Nacional 
de Etnologia, em 1995. 
 Em termos dos formados pelo curso de Intérpretes de Dança Contemporânea, é neces-
sário esclarecer que muitos integraram os elencos das peças coreográficas dos artistas da dança 
contemporânea, não só portuguesa, mas também internacional (como é o caso da intérprete na 
coreografia de Olga Mesa); é pertinente referir que outros ainda enveredaram pela composição 
coreográfica, ou pela cenografia, ou ainda pela crítica de dança (no jornal Blitz).
 É, portanto, possível afirmar que a acção pedagógica do Forum Dança foi muito rele-
vante no panorama artístico português dos anos 90, pelas suas múltiplas presenças em diversos 
campos, seja pela fundamentação teórica para o ensino da dança contemporânea, seja pela 
intervenção na comunidade, seja ainda pela qualidade interpretativa e criativa dos seus forma-
dos. 

2.2.2. Produção – Forum Dança como produtora

A acção do Forum Dança no campo da produção de coreógrafos da Nova Dança Portuguesa 
é considerada muito relevante. 
Como se escreveu supra, os objectivos do Forum Dança seriam atingidos através da produção 
de espectáculos e da edição de publicações. E assim foi. 
Quanto à edição de publicações, pode dizer-se que houve a edição de vários números da re-
vista Forum Dança. Esta revista previa – tal como toda a restante actividade do Forum Dança 
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– “o diálogo e a permuta de ideias e experiências” (Forum Dança Revista, 1991: vol.I). A revista 
dedicar-se-ia ao “pensamento contemporâneo sobre a dança”, sendo que o tema do primeiro 
número foi o Novo em Dança, com textos de diversos teóricos e praticantes da dança inter-
nacionais. 
 É muito pertinente realçar que a revista pretendia, também, a integração dos agentes 
da Nova Dança Portuguesa (criadores, produtores, promotores e pensadores) nos circuitos 
internacionais. E realçar que a capa é a fotografia de um momento da coreografia Glória T, de 
Joana Providência (coreógrafa da Nova Dança Portuguesa), e que a contra-capa é a fotografia 
de um momento de O Terceiro Quarto, de Catarina Providência, Luís Barreira e de Madalena 
Victorino, nomes da Nova Dança Portuguesa (Forum Dança Revista, 1991: vol. I). É per-
tinente porque confirma a tese em que o Forum Dança é um mecanismo surgido da Nova 
Dança Portuguesa e que a procurou auxiliar e incentivar sempre. Ora, o primeiro artigo da 
revista é de uma comunicação de Vera Mantero – coreógrafa da Nova Dança Portuguesa -, no 
colóquio do ACARTE «Nova Dança Portuguesa», proferida em Junho de 1990. A propósito 
deste colóquio, foi produzido pelo Forum Dança. Começamos, então, a estabelecer uma rela-
ção simbiótica entre o Forum Dança e a Nova Dança Portuguesa, que se entenderá melhor no 
desenrolar deste documento.
 De modo a entender melhor o papel do Forum Dança, é conveniente prosseguir para a 
sua faceta de produtora de espectáculos e coreógrafos – de Nova Dança. 
António Pinto Ribeiro, mormente por meio da sua crítica no Expresso, foi muito importante 
para a validação teórica deste movimento novo na dança, como já se observou. Ora, tratou-se 
de usar essa validação e concretizá-la numa instituição – o Forum Dança. Portanto, é natural 
o apoio constante às peças de coreógrafos desse movimento. Logo em 1991, a propósito da 
Europália, o Forum Dança enviou - estando Gil Mendo como Assessor para a Dança -  ao 
festival belga Klapstuk uma apresentação de sete coreógrafos portugueses, Os Novos Portu-
gueses, entre os quais constavam Vera Mantero e Joana Providência (Bénard, 2016a). Alguns 
destes coreógrafos forma depois convidados a integrar outros festivais, como o Springdance, 
também na Bélgica. A estratégia do comissariado da Europália foi proporcionar aos artistas 
portugueses contactos e relações internacionais, assim como divulgar o movimento da Nova 
Dança Portuguesa, assim como as produções do Ballet Gulbenkian. 
 Na sequência da Europália – e de uma conversa entre George Brugmans (Springdan-
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ce) e Gil Mendo -, o director do festival Springdance propôs a Gil Mendo que se fizesse um 
contrato de coprodução entre o Springdance, o Forum Dança e outra instituição internacional, 
como se nota no fax de Brugmans para Mendo. Curiosamente, em cc está Bruno Verbergt, 
o director do festival Klapstuk, com o qual as negociações estavam já “in an advanced stage” 
(Email from Springdance..., 1991). Assim, surgiu uma tríade de produtores – o Forum Dança, 
o Springdance e o Klapstuk, que se auxiliavam no financiamento (o Springdance disponibili-
zou anualmente 20.000DF para financiar uma composição de um coreógrafo português) e na 
escolha das peças coreográficas dos artistas da Nova Dança. 
Este contrato entre os três organismos chamar-se-á Tejo Trust. O Forum Dança começou a ter 
visibilidade internacional como produtora. Em 1993, Sob, de Vera Mantero, foi co-produzido 
tanto pelo Tejo Trust como por La Ferme du Buisson, e foi patrocinado pela Secretaria de 
Estado da Cultura, através do Núcleo de Apoio Coreográfico do Forum Dança, e foi apresen-
tado, em Portugal, na Culturgest, na Holanda, no Springdance, e na Bélgica, no Klapstuk e, em 
França, no La Ferme du Buisson. Entende-se através do exemplo da circulação da criação de 
Vera Mantero o protagonismo de Brugmans, Verbergt e Mendo para  a circulação e projecção 
internacional de coreógrafos da Nova Dança Portuguesa. 
 Em 1992, Miguel Abreu, Gil Mendo e Catarina Vaz Pinto criam uma estrutura admi-
nistrativa, logística e de apoio técnico (Protocolo de Acordo – Secretaria de Estado da Cultura 
e Forum Dança – NAC) - o Núcleo de Apoio Coreográfico. Esta estrutura foi criada com o 
objectivo de conseguir, para a dança, subsídios estatais. Através do Núcleo de Apoio Coreo-
gráfico, o Forum Dança receberia da Secretaria de Estado da Cultura um subsídio que depois 
redistribuiria pelos artistas criadores de peças coreográficas. Dessa forma, o Núcleo de Apoio 
Coreográfico seria a estrutura que, verificando a qualidade das peças e sugerindo coreógra-
fos, os subsidiaria, através do subsídio, por sua vez, dado pela Secretaria de Estado ao Forum 
Dança (Bénard, 2016c). Os pressupostos relativos ao Núcleo de Apoio Coreográfico no do-
cumento de acordo entre a Secretaria e o Forum Dança esclarecem que “o Núcleo deve apoiar 
a criação, a produção e a circulação, nacional ou internacional, de obras coreográficas, entre 
outros encargos que a posteriori  serão menos relevantes” (Protocolo ...). É uma estrutura que 
vem colmatar a carência de organismos viabilizadores do desenvolvimento da Nova Dança 
Portuguesa. A Secretaria de Estado da Cultura concedeu, então, por três anos, um subsídio de 
dez milhões de escudos – foi o primeiro subsídio plurianual da Secretaria de Estado da Cul-
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tura. O Conselho Consultivo do Núcleo de Apoio Coreográfico, através do que são escolhidas 
os critérios de selecção de coreografias e seleccionadas essas mesmas, era constituido por Gil 
Mendo, George Brugmans e Cristina Grande, “convidados devido ao seu interesse pela Nova 
Dança Portuguesa e pela capacidade demonstrada de criação de estruturas e financiamento de 
apoio a projectos coreográficos”.
 No âmbito do primeiro semestre do Núcleo de Apoio Coreográfico foi produzida a 
peça Auto-retratos – quatro peças de quatro coreógrafos, Francisco Camacho, Francisco Pedro, 
Margarida Bettencourt e Madalena Victorino. E co-produzidas as criações de Joana Provi-
dência, Vera Mantero e Francisco Camacho (no Teatro Pradillo, Madrid, através de um acordo 
entre o Forum Dança, o Teatro Pradillo e o La Nau 18); a peça Sob, de Vera Mantero. Tam-
bém se investiu na representação internacional: Gil Mendo participou na Comissão Executiva 
do Informal European Theatre Meeting, celebrou o acordo Tejo Trust, e o Acordo de Madrid, 
já supra-referido, entre o NAC-Forum Dança, o Teatro Pradillo (Madrid) e o La Nau 18 
(Girona-Catalunha) (Relatório de Contas NAC – Forum Dança).
 Estas referidas relações com o Teatro Pradillo, em 1992, foram feitas no âmbito de 
Madrid Capital Europeia da Cultura, onde se apresentou uma amosra da Nova Dança Por-
tuguesa, para a qual foram, através do Forum Dança, Gil Mendo, João Paulo Xavier, Carlota 
Lagido e Francisco Camacho, Vera Mantero e Lilia Mestre, Cristina Peres, António Pinto 
Ribeiro, Joana Providência, Cristina Santos e Miguel Abreu.
 Destes exemplos conclui-se brevemente que o Forum Dança era o organismo da Nova 
Dança Portuguesa – que procurava viabilizar a sua filosofia, as suas criações, produzi-la e 
permitir-lhe uma mais rápida e relevante projecção internacional. Segundo Miguel Abreu, 
aNova Dança Portuguesa é sustida publica e organicamente “através daquilo que o António 
Pinto Ribeiro escreve e que o Forum Dança materializa “ (Bénard, 2016c) . Entende-se então 
a relação de simbiose entre ambos: o Forum Dança viabilizou a Nova Dança Portuguesa – sur-
giu como estrutura capaz de a suportar, produzir e projectar em termos de visibilidade e senso 
-, mas a prática dos coreógrafos da Nova Dança Portuguesa foi uma das fortes razões para a 
existência do Forum Dança.
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Conclusão

 A origem do Forum Dança não é inocente – estudámos já as razões que proporciona-
ram a sua fundação. Mas é curioso notar o papel preponderante que o Forum Dança ocupa no 
panorama da Nova Dança Portuguesa. 
De facto, o Forum Dança foi, até 1995, o organismo para a Nova Dança Portuguesa. 
Porque os seus fundadores decidiram que as premissas do Forum Dança fossem as mesmas da 
Nova Dança Portuguesa; e porque foi António Pinto Ribeiro que “concretizou” do ponto de 
vista teórico e sistemático essas premissas, enquanto também as “validava” perante a opinião 
pública. 
 Porque os fundadores do Forum Dança conheciam o sistema – ou os vários sistemas -,  
Catarina Vaz Pinto, por exemplo, dominava o sistema jurídico, e assim conseguiam uma am-
plitude de movimentos muito maior que uma estrutura inexperiente, em termos de parceiros 
de produção, de mecenas, de subsídios estatais, de representação legal, ou de conhecimento da 
teoria pedagógica e das artes.
 Porque alguns dos fundadores do Forum Dança ofereciam garantias de qualidade, ou 
seja, eram personalidades de reconhecida competência na sua área – o que dava crédito ao or-
ganismo e o promovia dentro e fora dos círculos artístico-culturais.
 Porque o Forum Dança conseguiu estabelecer uma rede de contactos nacional e inter-
nacional, de modo a promover o movimento da Nova Dança Portuguesa. 
Então, entendemos que o Forum Dança detinha uma influência muito forte em todas as áreas 
de acção da Nova Dança Portuguesa: formava novos intérpretes e monitores de dança segundo 
as premissas da Nova Dança Portuguesa, os quais na sua actividade profissional dariam visibi-
lidade a esse movimento da Nova Dança; produzia os coreógrafos emergentes ou consagrados 
da Nova Dança Portuguesa, e até lhes dava projecção internacional, enviando-os a festivais 
estrangeiros ou chamando programadores e produtores estrangeiros para virem ver os core-
ógrafos portugueses; foi o Forum Dança que pela primeira vez canalizou subsídios estatais e 
consistentes para a dança, conferindo assim à dança um lugar evidente entre as outras artes 
consideradas pelo estado; e, por fim, foi através das linhas teóricas seguidas pelo Forum Dança 
que se deu um incentivo à validação das orientações da Nova Dança Portuguesa. 



95

Bibliografia

Bentivoglio, Leonetta, 1994, O teatro de Pina Bausch, ACARTE/Fundação Calouste 

Gulbenkian.

Companhia Olga Roriz, 2016, Olga Roriz – CV, consultado a 5 de Maio de 2016, disponível 

em: http://www.olgaroriz.com/pages/cv/ .

Dos Santos, Maria de Lourdes Lima, 2007, “Políticas Culturais em Portugal”. In Políticas 

Culturais no Espaço Iberoamericano, V Campus de Euroamericano de Cooperação Cultural, 10 

de Maio de 2007.

Fazenda, Maria José, 2007, Dança Teatral: Ideias, Esperiências, Ações, 2ª ed., Edições Colibri/

Instituto Politécnico de Lisboa.

George, João Pedro, 2015, “A Cultura”. In Pinto, António Costa (coord.), História Contemporânea 

de Portugal, Objectiva.

Gonçalves, Rui Mário, 1990, “Artes Plásticas, do colectivismo ao individualismo”. In Reis, 

António, Portugal Contemporâneo, Alfa, Lisboa.

Nery, Rui Vieira, 2010, “Políticas Públicas: 4., 1974-1990: O Estado Democrático e a 

construção de um sector público da cultura”. In Castelo-Branco, Salwa, Enciclopédia da Música 

em Portugal no século XX, vol. 3, Círculo de Leitores, Temas e Debates

Nery, Rui Vieira, 2007, “As Artes do Espectáculo”. In Reis, António (coord.), Retrato de 

Portugal, Factos e Acontecimentos, Temas & Debates.

O’Brien, Bernardette, 2015, Dance Rebels: a Story of Modern Dance, BBC. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=vuRswyQxdD8 .

Pinharada, João, 2005, “A Arte Portuguesa no Século XX”. In Pinto, António Costa (coord.), 

Portugal contemporâneo, 2005, Dom Quixote, Lisboa.

Pinharada, João, 2010, “Vamos ver um povo....” In Neves, José, Como Se Faz Um Povo, Tinta 

da China, Lisboa.

Ribeiro, António Pinto, 2007, “Arte”. In Barreto, António (coord.), 2007, Fundação Calouste 

Gulbenkian: Cinquenta Anos 1956-2006, vol. I, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.

Sasportes, José e Ribeiro, António Pinto, 1991, História da Dança, Europália, Imprensa 



96

Nacional - Casa da Moeda, Lisboa.

Steeh, Judith, 1982,  History of Ballet and Modern Dance, Hamlyn, London.

Vieira, Ana Bigotte, 2014, “I guess you guys aren’t ready for that yet…” . In 2014, 

Decolonising Museums, L’Internationale Online. Disponível em: 

http://www.internationaleonline.org/bookshelves/decolonising_museums.

Fontes

Abreu, Miguel (?), Produção e Promoção, s/data
Bénard, Duarte, 2016a, Entrevista a Gil Mendo.
Bénard, Duarte, 2016b, Entrevista a Maria José Fazenda.
Bénard, Duarte, 2016c, Entrevista a Miguel Abreu.
Bénard, Duarte, 2016d, Entrevista a Catarina Vaz Pinto.
Bénard, Duarte, 2016e, Entrevista a Madalena Victorino.
Bénard, Duarte, 2016f, Entevista a António Pinto Ribeiro.
Email from Springdance to Forum Dança – e-mail, 21 de Novembro de 1991, arquivo Cas-
sefaz.
Escritura Notarial para a criação do Forum Dança – 1990, Arquivo Cassefaz.
Fazenda, Maria José, Carta ao Dr. ..., 1989
Forum Dança – Associação Cultural, Projectos e Actividades na Área da Formação Profissio-
nal, 1994, Forum Dança, Arquivo Cassefaz.
Forum Dança, Forum Dança Revista, 1991, vol. I, Arquivo Cassefaz.
Forum Dança, Documento de Reflexão – 1993, Arquivo Cassefaz.
Forum Dança, Folheto promocional dos cursos do Forum Dança 1991-1992, Arquivo Cassefaz.
Mantero, Vera, 2008, Corpos decentes, Arquivo Forum Dança.
Mendo, Gil, 28 de Abril de 2008, Testemunho, Festa da Dança, comunicação pessoal.
Perdigão, Margarida de Azeredo, 1984, Programa. In ACARTE: 1984-1994, ACARTE/Fun-
dação Calouste Gulbenkian.
Protocolo de Acordo – Secretaria de Estado da Cultura e Forum Dança (Núcleo de Apoio 
Coreográfico), Arquivo Cassefaz.
Relatório e Contas – NAC – Forum Dança – 1992, Arquivo Cassefaz.
Ribeiro, António Pinto, Documento “arte, através...”,s/data, Arquivo Cassefaz.



97

Anexos

Entrevista a Gil Mendo por Duarte Bénard

Portugal, Lisboa, Culturgest, 11 de Abril de 2016, 15-16h.

Gil Mendo – Mais ou menos na mesma altura em que foram criados os serviços ACARTE 
ou os encontros ACARTE, nós estávamos a pôr de pé a Escola Superior de Dança (ESD). Eu 
pertencia à Comissão Instaladora. Os nossos cursos abriram em 1986. E tínhamos, logo no 
início, no corpo docente, o António Pinto Ribeiro e a Madalena Victorino. E tanto o António 
como a Madalena foram professores muito bem sucedidos e vinham com ideias muito novas.

Duarte Bénard - Vi o documentário da Vera Mantero, em que fala sobre isso. Falou sobre 
uns workshops em que pessoas eram convidadas para o corpo docente. Como é que isso fun-
cionava?

Gil Mendo -  Quando estávamos a pôr de pé a ESD, nós queríamos dar continuidade a uma 
coisa que tinha existido no Conservatório mas que tinha sido interrompida, que era a ideia 
de Educação pela Arte, ou seja a ideia da arte ligada à educação. E por outro lado queríamos 
acompanhar os tempos novos que estavam a acontecer na dança. E a certa altura começámos 
à procura das pessoas que seriam ideais para o corpo docente – e haviam algumas pessoas 
nós não conhecíamos, outras sabíamos de nome ou pelo trabalho que estavam a fazer. Orga-
nizámos workshops que foram sobretudo frequentados pelos alunos da Escola de Dança do 
Conservatório Nacional – onde também éramos professores - e foi assim que o António e a 
Madalena, que tinham feito workshops muito aliciantes e motivadores, se tornaram professo-
res da escola. Quando abrimos o curso nos primeiros anos. O que aconteceu a certa altura foi 
que a Madalena o António e eu estávamos muito atentos ao que estava a acontecer no terreno 
e estávamos atentos a artistas muito jovens – como era o caso da Vera Mantero, do Francisco 
Camacho, do João Fiadeiro, para falar só em três – e estávamos muito atentos às ideias no-
vas. E começámos a tentar promover essas ideias no interior da própria escola e do próprio 
curso e já há muito tempo que a Madalena Victorino tinha um atelier coreográfico para não-
-profissionais que era muitíssimo interessante e que fazia coisas muitíssimo interessantes em 
Lisboa, e essa ideia de democraticidade e de acessibilidade não apenas da dança como forma, 
mas apenas da....não apenas da dança como exercício – porque havia muita gente que fazia 
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dança como exercício físico – mas a ideia da criação e da composição e era isso que era tornado 
acessível às pessoas. Não apenas a dança formal, mas a construção coreográfica. E a ideia era 
democratizar a dança nesse sentido de tornar acessível a dança, e não apenas a dança mas no 
nosso caso era com a dança que lidávamos, tornar acessível às pessoas os processos de criação 
e fazê-las participar nos processos de criação e a Madalena fazia isso excepcionalmente bem. 
E houve uns conflitos na escola, houve uma ruptura, havia quem não estivesse nada de acordo 
com estas ideias novas e a certa altura a Madalena e o António não lhes foi renovado o con-
trato. E isto determinou uma guerra e uma crise e eu demiti-me da comissão instaladora, mas 
isto foram coisas já passadas. 
De qualquer modo, quando nós criámos o Forum Dança logo a seguir a isso, nós criámos o 
Forum Dança para dar continuidade a essa ideia de divulgação da Nova Dança; divulgação 
da dança e nomeadamente dos novos movimentos das novas tendencias da dança e por outro 
lado de mantermos esses contactos internacionais que tínhamos criado (...), até tivemos uma 
revista que se chamava Forum Dança Magazine, penso eu, e convidámos algumas pessoas para 
escreverem.
Bom, o Forum Dança foi criado por um grupo de pessoas. As pessoas mais activas nessa ini-
ciativa era a Madalena, eu, o Miguel Abreu, e a Catarina Vaz Pinto, que era uma advogada que 
fazia parte dos ateliers coreográficos da Madalena, e que se tornou administradora do Forum 
Dança nessa altura quando o criámos, mais umas pessoas que eram solidárias connosco e que 
constituiram esse núcleo que permitiu constituir uma associação; a Cristina Santos, que é a 
actual directora do Forum Dança e que tinha sido nessa altura nossa aluna no Forum Dança, 
e minha aluna já no Conservatório, também fazia parte desse grupo de pessoas, mas ainda não 
fazia parte nessa altura da direcção. Portanto, eu fui o primeiro presidente da direcção entre 
1990 – que foi o ano em que criámos o forum dança – e 1993, que foi o ano em que eu fui ser 
programador de dança para o CCB e achei que não queria acumular as duas coisas. 

Duarte Bénard- Então aí saíu do Forum Dança?

Gil Mendo - Não. Eu só saí do Forum Dança, desvinculei-me em 1996 quando fui trabalhar 
para o Ministério da Cultura, quando fui trabalhar para o Instituto Português das Artes do 
Espectáculo. Nessa altura, pelas minhas ligações, eu achei que... era membro do forum dança 
e das danças na cidade e saí dessas coisas, porque não.... estava num cargo oficial, não podia 
manter essas duas coisas. Mas da direccção do Forum Dança saí quando fui para o CCB. E a 
seguir a mim foi a Madalena que foi presidente, e a Catarina Vaz Pinto continuou a ser ad-
ministradora, penso eu, porque a própria Catarina Vaz Pinto vai para o Ministério da Cultura 
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– aliás depois será Secretária de Estado da Cultura. E é nessa altura, quando tanto a Madalena, 
como a Catarina Vaz Pinto, como eu, temos de nos desvincular do Forum Dança, que a Cris-
tina Santos assume a direcção. 

Duarte Bénard - Surge quase como uma segunda geração?

Gil Mendo - Sim, a segunda geração do Forum Dança. A primeira geração, aquilo em que 
investimos bastante, para além de apoiarmos esta geração da Nova Dança Portuguesa, no-
meadamente nós criamos uma estruturazinha que se chamava nucleo de apoio coreográfico e 
coproduzimos o sob da vera mantero e uma peça do francisco camacho e nós criámos nessa 
altura um contrato internacional com um festival belga, um holandês e, no 1º ano com um 
centro cultural frances e no segundo ano com outro centro cultural francês. E portanto cria-
mos uma estrutura de produção internacional que foi a forma de obtermos pela primeira vez 
– sendo uma estrutura independente - o Forum Dança obteve pela primeira vez um apoio 
plurianual da então Secretaria de Estado da Cultura, porque até então não havia apoios pluria-
nuais. Mas nós, justificando que para assinarmos um contrato com estes festivais tínhamos de 
assumir um compromisso a três anos, conseguimos ter o primeiro apoio plurianual. Portanto, 
nós investimos na divulgação deste movimento da Nova Dança Portuguesa, por outro lado na 
formação daquilo que nós chamávamos de Monitores de Dança para a Comunidade – e isto 
era formarmos pessoas para elas trabalharem com a comunidade em geral divulgando a dança 
e trabalhando naquele sentido em que a Madalena, por exemplo, trabalhava, que era: não se 
trata de pôr simplesmente as pessoas a dançar, mas de pôr as pessoas a criar, enfim, através da 
dança, embora nesse curso nós não tivéssemos apenas dança – tínhamos música... sobretudo 
música, mas também tínhamos outras expressões artísticas e convidávamos artistas e pessoas 
da área da criação para virem trabalhar com os nossos alunos. Por esse curso de monitores, 
passaram algumas pessoas que depois se desenvolveram no campo da criação, ou da produção: 
por exemplo o Ezequiel Santos, não sei se o duarte sabe quem é o Ezequiel Santos,...foi um 
dos alunos desse curso; o João Galante..., enfim, muita gente, a Teresa Prima, enfim, não vale 
a pena eu estar a dizer nomes porque deixo talvez muitos outros se calhar de fora, mas foram 
pessoas que depois investiram elas próprias na criação. Enfim, não foi o Forum Dança a única, 
o único estímulo. O Forum Dança deu-lhes uma formação e isso é importante, mas tam-
bém na altura coexistiu com estes anos iniciais do Forum Dança os Labs da REAL, do João 
Fiadeiro, nessa altura o João Fiadeiro e a REAL estavam em residência no Centro Cultural 
Malaposta que é em Olival-de-Baixo, no concelho de Odivelas, e o João organizava os Labs, 
que eram uma oportunidade de muita gente fazer as suas primeiras experiências no campo da 
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criação. E muitos destes estudantes então do curso de monitores do Forum Dança passaram 
também por estes ateliers de exprimentação que eram animados pelo João Fiadeiro, isto para 
dizer que houve não apenas o Forum Dança mas outras iniciativas que nessa altura contribui-
ram para uma grande vivacidade neste meio da ...., mas portanto houve um movimento activo 
e muito solidário na cidade de Lisboa na defesa e na difusão destas ideias que estavam a surgir 
na dança – e houve esta geração, que foi uma geração de ouro, quanto a mim, da Vera Mantero, 
do Francisco Camacho...

Duarte Bénard - é a Nova Dança Portuguesa!

Gil Mendo - ...a Clara Andermatt, etc, outros a Joana Providencia, Rui Nunes – enfim, uma 
série de gente, alguns que entretanto deixaram de, enfim, passaram para outras actividades, 
mas o movimento era muito intenso e com ligações fortes aos congéneres europeus e isso foi 
importante na génese do Forum Dança, também. 

Duarte Bénard  - Pois, isso é muito importante. Eu ia perguntar-lhe sobre a relação entre a 
Nova Dança Portuguesa e o Forum Dança e portanto...foi o que disse.

Gil Mendo -  O Forum Dança nasceu estimulado por ter surgido a Nova Dança Portuguesa!

Duarte Bénard - E em termos de pedagogia, em contraste com a Escola Superior de Dança?

Gil Mendo - Na altura o que aconteceu foi que a Escola Superior de Dança era mais...  tor-
nou-se mais formal. Hoje é tudo muito diferente – isto foi um conflito da altura que depois 
se ultrapassou, enfim, hoje já...todos esses conflitos estão ultrapassados e eu acho que nós não 
devemos ficar agarrados a eles porque, como acontece sempre, a certa altura as ideias novas são 
absorvidas e tornam-se comuns. E portanto na altura havia alguma reacção negativa em rela-
ção às ideias de uma geração nova na dança – que de facto trouxe ideias novas -, mas passados 
uns anos essas ideias foram absorvidas pelo comum das pessoas da dança e deixaram de ser 
polémicas e de causar fricção. Enfim, e será até à próxima ruptura que existir. É assim, a vida 
é assim, não tem....

Duarte Bénard - Eu agora queria perguntar-lhe sobre o ambiente cultural e artístico que, no 
inicio dos anos oitenta e depois, até à Europalia e até à Lisboa 94 Capital Europeia da Cultura, 
se foi aumentando, aumentando de volume, também com o início dos encontros ACARTE, 
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como é que isso pode ter influenciado o surgimento da Nova Dança e uma certa internacio-
nalização da arte em geral e da dança em particular e depois levado ao fenómeno do Forum 
Dança ter relações com...

Gil Mendo - Sim. Os Encontros ACARTE - enfim o Serviço ACARTE no seu funciona-
mento ao longo do ano, mas os encontros ACARTE especialmente – em relação ao público, 
em relação aos espectadores, o que fizeram foi que de alguma forma as pessoas iam assistir a 
espectáculos de teatro porque eram espectadores de teatro: até esta altura as pessoas eram es-
pectadoras de teatro, ou eram espectadoras de dança, ou eram de música, mas, ali, estes públi-
cos cruzavam-se; ou seja, as pessoas iam ver um espectáculo de teatro, enfim, de novo teatro e 
ficavam interessadas em ir ver um de Nova Dança a seguir. E portanto os encontros ACARTE 
eram uma festa em que os espectadores se misturavam com os profissionais e com os artistas. 
Enfim, aquele espaço da Gulbenkian era muito bem utilizado, porque era utilizado o espaço 
da sala polivalente, era utilizado o grande auditório e era utilizado o auditório ao ar livre. E 
eram utilizados os jardins, as pessoas a seguir ao espectáculo iam todas para os jardins, e con-
viviam, e conviviam com os artistas. Claro que isto era um público relativamente pequeno, mas 
a verdade é que os Encontros ACARTE geraram uma onda de entusiasmo não só nos jovens 
artistas, mas também nos espectadores e portanto criaram uma comunidade de espectadores. 
Por outro lado, o que o ACARTE fazia era que aproveitava o trazer determinados artistas – 
que eram aqueles que estavam a pôr em pratica estas novas ideias com os seus espectáculos 
– para fazer workshops ou masterclasses, para os pôr em contacto com os bailarinos portugue-
ses. E esta geração, que já tinha alguns contactos internacionais, a geração da Vera Mantero, 
João Fiadeiro, do Francisco Camacho, da Clara Andermatt, enfim, já tinham passado por 
Nova Iorque, já tinham estabelecido alguns contactos. Portanto não foi o ACARTE. Mas o 
ACARTE permitiu-lhes outros contactos e incentivou-os. Eles estavam a fazer as suas pri-
meiras experiências criativas sobretudo no atelier coreográfico do Ballet Gulbenkian (foi uma 
coisa que existiu também muito estimulada pelo Jorge Salavisa, que permitia que os bailarinos 
fizessem as suas experiências coreográficas e as apresentassem ao público – e foi assim que a 
Vera e o João, por exemplo, apresentaram os seus primeiros trabalhos), paralelamente depois 
havia na altura a Companhia de Dança de Lisboa que era dirigida pelo Rui Horta: o estudio 
do Rui Horta apoiou muito também esta geração; e o ACARTE, através dos workshops que 
organizava e das conferências internacionais pôs essa geração em contacto com aqueles que es-
tavam – com a Anne Teresa de Keersmaeker, o Wim Vandekeybus e por aí fora – aqueles que 
estavam na altura na berra – mas eram jovens!, nessa altura eram jovens também, jovens cria-
dores que estavam a gerar este movimento da Nova Dança europeia. Por outro lado, também 
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a Doutora Madalena Perdigão, que era quem dirigia o servico ACARTE, para os Encontros 
ACARTE fez-se sempre assistir de pessoas que já estavam ligadas a este movimento europeu: 
nomeadamente Jorge Brugmans, que era director dum festival que se chama Springdance, 
que era um festival na Holanda, e o Roberto Cimetta, que era um italiano que dirigia uma 
estrutura chamada Inteatro - di Polverigi, que eram pessoas que estavam na área, portanto, da 
programação e da produção. Eles faziam parte dum movimento que tentava criar uma rede 
que permitisse a subsistência destes artistas, porque – o que é que acontecia? – isto era um 
movimento inovador, em cada país havia muito poucas estruturas para apoiar este movimento, 
e este movimento para sobreviver precisava de um circuito internacional. Então, paralelamente 
a estas novas ideias no campo da criação – e eu sublinho isto, que é muito importante, duarte, 
que é: à frente vão sempre os artistas e a criação, tudo o que surge só surge porque há artistas e 
porque os artistas criam novas ideias e geram novas ideias. Atrás deles vêm os que os apoiam 
e os que querem viabilizar o trabalho deles. E assim surgiu também um movimento na europa 
de programadores e produtores que queriam viabilizar este movimento e que sabiam que para 
subsistir precisava de ter um circuito, porque senão só em cada país havia muito pouco espaço 
para a apresentação deste trabalho – era o caso do Jorge Brugmans e do Roberto Cimetta. 
E depois houve portugueses, nomeadamente estas pessoas que criaram o Forum Dança, que 
estabeleceram também os contactos – e há uma pessoa que nunca fez parte do Forum Dança, 
mas que fez parte da ideia que gerou o Forum Dança e que esteve muito ligado a este movi-
mento, que é o António Pinto Ribeiro.  

Duarte Bénard - Então nunca fez parte do Forum Dança?

Gil Mendo - O António Pinto Ribeiro foi sempre muito solidário com o Forum Dança, mas 
não foi... porque na altura ele estava ligado ao Serviço ACARTE, e portanto ele também 
achou que não era correcto estar, pertencer ao grupo que institucionalmente criou o Forum 
Dança. Mas foi sempre uma pessoa muito solidária e muito ligada a este movimento.

Duarte Bénard - Mas foi Professor?

Gil Mendo - Sim, sim, ele foi professor de Estética e História das Artes, na Escola Superior 
de Dança, e depois continuou a ensinar noutros sítios...e ainda hoje continua.

Duarte Bénard - E no Forum Dança, chegou a ser professor?
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Gil Mendo - No Forum Dança sim, ele também deu aulas nos cursos do Forum Dança, sim. 
Claro. Além de que o António teve um papel muito importante como crítico de Dança no 
Expresso. Na validação deste movimento...da Nova Dança Portuguesa. Foi muito importan-
te o papel dele num grande órgão de comunicação. A divulgar e a fazer a crítica e a falar do 
trabalho destes artistas jovens, porque na altura muitas pessoas achavam que aquilo não tinha 
sentido nenhum, porque rompia com os cânones a que elas estavam habituadas. Essas coisa 
foram obviamente ultrapassadas, mas no inicio houve algumas pessoas que não. E foi muito 
importante ter havido [Duarte - A validação teórica e oficial...]. Exactamente. Validou teori-
camente este movimento.

Duarte Bénard - A Vera Mantero fala de um “Quarto Pequeno sem janelas no Ateneu Co-
mercial de Lisboa”....

Gil Mendo - Onde tinhamos o escritório.

Duarte Bénard - E foi o primeiro espaço do fd?

Gil Mendo -  Exactamente, Era o nosso escritório, depois alugávamos outras salas do Ateneu 
para fazer cursos, ensaios, etc.

Duarte Bénard - E estiveram aí até quando?

Gil Mendo - Estivemos aí...não sei já em que ano...se calhar era melhor falar com a Cristina 
Santos, que a Cristina Santos ainda, quando herdou a direcção do Forum Dança, ainda con-
tinuou aí, a Cristina Santos e o Ezequiel Santos, que estava na altura também na direcção 
com ela, ainda estiveram aí e depois o Forum Dança acho que daí passou directamente para o 
Lxfactory e agora para o espaço da Penha.

Duarte Bénard - - Muito Bem. E o Miguel Abreu? Qual era o papel...?

Gil Mendo - Produção, sobretudo. O Miguel era também da direcção, do Forum Dança, e era 
no fundo a pessoa que fazia o trabalho...era a pessoa que tinha a experiência de produção, no 
terreno. E foi muitíssimo importante o Miguel ter estado connosco naquela equipe que criou 
o Forum Dança porque ele era a pessoa que tinha a experiência de produção no terreno.
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Duarte Bénard - Mais prático, portanto.

Gil Mendo - Exactamente, da viabilização das coisas.

Duarte Bénard - Mas não era professor?

Gil Mendo - De produção.

Duarte Bénard - Mas...a Catarina Vaz Pinto não era professora?

Gil Mendo - A Catarina era administradora e vice-presidente. E eu agora não me lembro se a 
Catarina deu algumas aulas no curso do Forum Dança, é possível que tenha dado, sobre ques-
tões de administração, etc. Mas a Catarina Vaz Pinto era administradora do Forum e era uma 
excelente administradora. Foi...sem a Catarina o Forum nunca teria conseguido os apoios que 
teve para criar os cursos, para criar este...para pôr em prática estes contratos de coprodução 
internacional, etc. Embora este acordo de coprodução, que se chamou TejoTrust, foi uma ideia 
do Jorge Brugmans, que era o director do Springdance festival e que ma propôs a mim, porque 
na altura eu era o presidente do Forum Dança e foi, no fundo, uma estratégia do Springdance 
e do festival Klapstuk para conseguir concitar um apoio plurianual para a actividade de produ-
ção e para estes...para esta geração de criadores.

Duarte Bénard - E a Europália? Porque no documentário da Vera Mantero fala do Jorge 
Brugmans e depois de um Bruno Verbergt, que deram muita projecção internacional à escola.
Gil Mendo - Deram muita projecção internacional a este movimento da Nova Dança Portu-
guesa. 

Duarte Bénard - E não tanto à escola?

Gil Mendo - Ao Forum Dança sim! Porque o Forum Dança era o parceiro que eles tinham 
em Portugal. Não tanto o Forum Dança na parte da formação, mas na parte da produção e 
da divulgação. Embora, obviamente, que lhes interessava também este complemento da for-
mação, mas aquilo que verdadeiramente o Jorge Brugmans e o Bruno Verbergt, que foram as 
pessoas que...o Bruno Verbergt era o director do Klapstuk, na Bélgica, e foi com eles que o 
Forum Dança assinou esse contracto que se chamou Tejo Trust. E no caso do Sob, que foi uma 
criação da Vera Mantero que foi o primeiro espectáculo aqui na Culturgest a seguir à inaugu-
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ração da Culturgest, a seguir ao espectáculo inaugural, o primeiro espectáculo foi este, e isto 
foi em 1993. [Duarte Bénard - Já depois da Europália.] Já depois da Europália. E o Sob foi 
coproduzido pelo Forum Dança – pelo Tejo Trust, pelo Forum Dança, Klapstuk, Springdance 
e também pela La Ferme du Buisson, que foi um parceiro que o Tejo Trust encontrou para 
viabilizar esse projecto. E depois circulou, depois de estrear aqui na Culturgest, foi ao festival 
Klapstuk, ao Springdance, e foi à La Ferme du Buisson, e depois, a partir daí, circulou noutros 
sítios. Portanto, o Jorge Brugmans e o Bruno Verbergt, foram pessoas importantíssimas na 
viabilização, na divulgação internacional deste movimento da Nova Dança Portugesa.
A Europália, a Europália aconteceu antes, aconteceu em 1991. Eu aliás conheci... o Jorge 
Brugmans já o conhecia porque ele era co-director do ACARTE, o Bruno Verbergt, conheci-
-o quando estava a preparar o programa de Nova Dança Portugesa no festival Europália e aí 
ele foi o principal parceiro.. E tudo isto foi uma estratégia. Foi uma estratégia de afirmação 
deste movimento de dança portuguesa, e portanto no âmbito da Europália o que fizemos foi 
que, com o festival Klapstuk, fizemos uma espécie de.., no festival Klapstuk apresentámos 
sete coreógrafos portugueses e chamámos a esse programa os Novos Portugueses. E depois 
alguns destes foram também ao festival Springdance e, pronto, circularam, enfim, na Bélgica 
circularam alguns deles: a Vera, o Francisco e o Paulo Ribeiro foram a outros sítios além do 
festival Klapstuk, com os espectáculos que apresentaram no festival Klapstuk e isto no âmbito 
da Europália. Portanto, a Europália, não só no campo da dança, foi... a estratégia do comis-
sariado português da Europália foi aprovietar a Europália para criar relações entre artistas e 
profissionais portugueses e outros: internacionalizar. E no campo da dança aproveitou-se tam-
bém para fazer uma divulgação internacional deste movimento nascente, embora... também se 
apresentou o Ballet Gulbenkian e... não foi só isto que se fez. Mas teve-se esta estratégia em 
relação a este moimento da Nova Dança Portuguesa. E depois foi na sequência disso que o 
George Brugmans propôs ao Bruno Verbergt, portanto festival Klapstuk, e ao Forum Dança 
para fazermos este contrato de coprodução, para..., enfim isto durou pouco tempo, mas foi o 
suficiente para pôr em marcha o movimento.

Duarte Bénard - Há uma parte no documentário da Vera, em que acho que a Madalena 
Victorino diz que o forum dança tinha uma dimensão de centro de informação cultural para 
estrangeiros, não propositada...

Gil Mendo - Exactamente. Aliás, isso aconteceu-nos: aconteceu-nos, por exemplo, houve uma 
altura em que nós fomos contactados por uma estrutura de Nova Yorque. E com essa estrutura 
organizámos uma visita a Portugal de uma quantidade de programadores norte-americanos 
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– dos Estados Unidos – todos, e na sequência disso depois houve artistas portugueses que 
foram circular nos EUA. Mas a vinda deles cá, e a informação... nós eramos muitoas vezes 
contactados por estruturas internacionais que queriam obter informação, conhecer a cultura 
portuguesa e portanto contactavam connosco.
Nos criámos o Forum Dança em 1990, dia 14 de Fevereiro – eu não me esqueço porque era o 
dia dos namorados -, foi o dia em que assinámos a escritura do Forum Dança. 14 de Fevereiro 
de 1990. Em 1991 foi a Europália. Em 1992, nós organizámos, no âmbito de Madrid Capital 
Europeia da Cultura, uma pequena mostra de dança portuguesa em Madrid, com o teatro Pra-
dillo – e fizemos isto à margem de quaisquer apoios oficiais – com o teatro Pradillo. Em 1994 
fizemos uma mostra de dança portuguesa em Glasgow. E portanto fomos sendo contactados. 
Quem estava interessado pedia-nos para sermos parceiros, para os ajudarmos a seleccionar 
quem queriam apresentar, para decidirem... porque é uma coisa importante em relação à ques-
tão da internacionalização, eu não acho que a internacionalização seja o objectivo primeiro de 
nada. Acho que é preciso ter cuidado com isso: a ideia de criar uma coisa para internacinalizar 
não. Nós criamos porque faz sentido aqui. Depois, é importante a internacionalização por um 
lado porque é importante o contacto entre as culturas, por outro lado porque ajuda a viabilizar 
as coisas. Mas o que é muito importante é que quando nós queremos fazer alguma coisa nou-
tro país, noutra cidade, temos que trabalhar com quem já faz coisas nesse país – não podemos 
ir lá, alugar um espaço, e nós fazemos um programa e apresentamos. Não. Precisamos de ter 
alguem que connosco escolhe o que quer apresentar. E nós tivemos essa estratégia na Euro-
pália: tudo o que fizemos, fizemos com parceiros que já eram activos na bélgica. Por exemplo, 
na Nova Dança, foi com o festival Klapstuk. E isto é muito importante: o parceiro tem que 
ser alguém que no outro país, na outra cidade, já faz esse trabalho, já é uma pessoa activa na 
divulgação, na programação; não podemos ser nós a decidir «eu quero mostrar isto e alugo lá 
um espaço e mostro» - fez-se muitas vezes e foi sempre desperdício de dinheiro quando se fez. 
É preciso alguém que sabe para que espectadores está a trabalhar, como é que divulga....

Duarte Bénard - Voltanto à Escola Superior de Dança, no início, a comissão instaladora, era 
o Vasco Wellenkamp, que já tinha estado no Ballet Gulbenkian, e que era da mesma geração 
da Vera Mantero e do Francisco Camacho...

Gil Mendo - Não, o Vasco é  mais velho. O Vasco é duma geração anterior. Sim, o Vasco esteve 
na Comissão Instaladora no início, e depois foi a primeira pessoa que saiu, porque entretanto 
tinha outros projectos, outras ocupações. Eu saí em 1989. Quem presidia era a Wanda Ribeiro 
da Silva, que foi quem esteve à frente até à escola deixar de estar em instalação e começar a ter 
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um conselho...

Duarte Bénard - Então, quem estava na direcção da escola quando o contrato da Madalena 
Victorino e do António Pinto Ribeiro era a Wanda Ribeiro da Silva. 

Gil Mendo - Na altura era a presidente da Comissão Instaladora. Claro que esta decisão foi 
uma decisão do conselho científico que eram os professores todos. Eu acho que preferia não... 
Na altura, claro que, para nós, nessa altura, o nosso conflito era para com aquela pessoa, por-
que era ela quem presidia à escola, mas eu acho que é melhor não personalizar. Hoje já não se 
justifica. 

Entrevista a Maria José Fazenda 
por Duarte Bénard

19 de Abril de 2016, Escola Superior de Dança, Lisboa, Portugal

Maria José Fazenda - Cada país responde de forma individual, de forma particular, a esta 
procura de exprimir  o que a dança exprime individualmente aquilo que é a realidade con-
temporânea. E portanto nós temos uma Nova Dança Belga, que depois é apelidada assim nos 
programas ACARTE, verá, e os nomes representativos: Wim Vandekeybus, Anne Teresa de 
Keersmaeker, etc.; a Nova Dança Francesa, Angelin Preljocaj, enfim, Dominique bagouet – 
que eu acho que nunca chega a vir a Portugal, por acaso... não vem não -, mas a Régine Chopi-
not, por aí fora, portanto uma série de nomes da dança francesa. E a Nova Dança Portuguesa, 
que tem particularidades. O que é que essa Nova Dança Portuguesa tem de particular? Bem, 
partilha com os outros esta ideia de querer ser singular, de querer estar apartada das institui-
ções convencionais, com uma estrutura com a qual ela não se coadunava. Não é? E portanto 
procura organizar, encontrar as pequenas companhias e as pequenas estruturas, e por outro 
lado tem este saber e esta herança de saberes e de pensamentos da dança contemporânea dos 
EUA e da Alemanha – e com esta nova herança vai procurar percursos individuais. E portanto 
expressões individuais. E a dança em Portugal tem características muito próprias. Não é por 
ser mais portuguesa do que as outras, mas é porque, estamos num período pós 25 de Abril, 
portanto num período duma democracia recente, e os coreógrafos vão reagir também, vão 
responder a essa expansão do corpo de forma particular. (...) Portanto isto é um bocadinho um 
quadro que é um quadro relativamente complexo porque não é idêntico em todos os contextos. 
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A dança francesa é muito marcada, a Nova Dança Francesa é muito marcada pelas linguagens 
cunninghamianas, por exemplo, e ao mesmo tempo com os grandes cenários e a própria histó-
ria da moda. A dança belga é uma dança mais contaminada pelas estruturas minimalistas, por 
exemplo, a própria Anne Teresa de Keersmaeker. E a dança portuguesa é uma dança explosiva 
que procura linguagens muito próprias, dos criadores. E isso é muito interessante. (...)
E o ACARTE é claro que tem aqui um papel muito importante, porque é uma estrutura que 
para já dá a ver pela primeira vez tudo o que se passa num contexto internacional. Por outro 
lado é um bom sustentáculo para os artistas portugueses que estão a querer fazer coisas e que 
depois vêm ali uma sustentação teórica e prática para aquilo, para essa explosão individual. Por 
outro lado também é muito importante para a formação de novos públicos que cria portanto 
públicos para esta nova vaga de gente que está a trabalhar. (...) 
 A Escola Superior de Dança foi fundada em 1986 e o Forum Dança em 1990. Por-
tanto foi um período muito curto. A escola estava a começar, portanto não tinha.....a Escola 
Superior de Dança eram quatro anos e portanto ainda não existia praticamente como escola, 
estava a começar. E nessa altura, o que eu acho – eu na altura ainda dei um ano lá aulas e era de 
facto assistente – o que houve foi uma perda, porque obviamente que aquelas duas pessoas era 
pessoas muito competentes e...bem. E houve, certamente que houve ali, que terá havido uma 
conflitualidade de ponto de vista das posições sobre a dança. E portanto aquelas duas pessoas 
foram injustamente afastadas: em vez de haver a convivência plural e democrática dessas dife-
renças, acabaram por ser afastadas ao não ver os seus contratos renovados. 
 Ora, o que acontece com o Forum Dança é que, quando ele é criado, ele é...cria uma 
área que é aquela em que a Madalena Victorino se move de forma mais confortável, que é 
a Dança na Comunidade, não é, cria um curso de formação de Monitores para a Dança na 
Comunidade, eu lembro disso porque eu própria já tenho isso registado na história da dança, 
mas também porque dou aulas lá nessa altura de antropologia, sim, dou umas aulas pontuais 
lá. E na realidade esse curso é muito importante porque, apesar da dança na comunidade, aca-
ba por criar uma série de pessoas. E então depois o que acontece é que alguns desses jovens 
performers que vão trabalhar no Forum Dança acabam por ter um papel não tanto na Nova 
Dança Portuguesa, porque a Nova Dança...sim, talvez aí a Joana Providência, que é formada 
aí, por exemplo, e há outros criadores hoje, mas acaba por ter um papel importante também na 
difusão da dança no estrangeiro. E portanto tem aí um papel importante nesse contexto.

 Duarte Bénard - Porque coincidiu também com a Europália...

Maria José Fazenda – Porque coincidiu com a Europália, exactamente, e depois com a Lis-
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boa94, portanto há aí esse contexto. Sendo que há um conjunto de criadores que entretanto 
....que integram a Nova Dança de acordo com aquilo que o António Pinto Ribeiro define 
como a nova dança, porque é ele que teoriza isso: o conceito de Nova Dança como... o Paulo 
Ribeiro ele não inclui, mas a Vera Mantero, o Francisco Camacho.., são pessoas que não vêm 
do Forum Dança. 

 Duarte Bénard - Mesmo a Madalena Victorino...

Maria José Fazenda  – Não. Mesmo a Madalena Victorino, não, ela vem do Laban, onde fez 
o seu mestrado, nessa perspectiva da dança na comunidade, e portanto acaba...ela faz uma re-
lação muito interessante e muito inédita em Portugal dessa intervenção da dança na comuni-
dade e a dimensão performativa profissional. Portanto faz essa ponte. E pronto, a escola segue 
o seu rumo com uma outra perspectiva, com uma perspectiva em relação à qual eu também 
fui sempre muito crítica, por ser muito mais fechada...mas forma os seus intérpretes, forma os 
seus professores de dança, forma...quer dizes, há de facto um contributo que é dado, mas com 
esta perda, de facto. Com esta perda destas pessoas que entretanto desenvolvem depois o seu 
percurso noutros contextos. 

Duarte Bénard - E até à formação da Escola Superior de Dança, onde ia uma pessoa para 
estudar dança?

Maria José Fazenda  – Portanto, tinha o Conservatório Nacional.

Duarte Bénard - Desde quando?

Maria José Fazenda  – O Conservatório Nacional é fundado ....Então, o Conservatório é 
fundado em 1837. 

Duarte Bénard -  Mas já com uma escola de dança?

Maria José Fazenda  – Não. Ele tem a primeira escola de dança em 39. E depois é que pro-
gressivamente vai....esse historial também é feito pelo Sasportes na História da Dança em 
Portugal, naquele livro ele faz o historial do desenvolvimento do Conservatório. E depois é 
que vai mais tarde ter os cursos de dança. Aí ou então nos estúdios particulares da Ana Mas-
colo e até da Margarida de Abreu. Ana Mascolo, onde o Jorge Salavisa vai estar. 
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Duarte Bénard - E depois a componente de formação que a CNB e o Ballet Gulbenkian 
tiveram?

Maria José Fazenda  – Que foi muito importante. Também foi muito importante. No caso 
do Jorge Salavisa, ele nesse documentário Keep Going ele dá muito conta disso. Porque quan-
do ele chega, sobretudo os rapazes – não havia rapazes -, ele começa a dar uma importância 
muito grande à formação desses bailarinos. Para o Ballet Gulbenkian, a maior parte deles, e 
na CNB para a CNB. Portanto tem essas duas escolas a funcionar como polos aglutinadores 
desse trabalho  e portanto de desenvolvimento desse trabalho. Vão ser escolas fundamentais e 
importantes também.  Eu isso acho que a fundação das escolas está nos sites das respectivas 
CNB e ...encontra essa informação.

Duarte Bénard -  Porque o António Pinto Ribeiro depois vai falar do ensino destas duas 
escolas – principalmente da Companhia – como sendo um pouco deficiente, ou seja, não ha-
via uma grande tradição, não havia um esquema montado de curricula e tudo, e então que os 
bailarinos não eram muito...

Maria José Fazenda  – Bem, o que... vamos lá ver, os professores que leccionavam naquelas 
escolas eram bastante bons, não é, o que não era é que eram escolas de formação paralelas, 
mas que eventualmente não tinham esses curricula...mas no BG grande parte dos rapazes vêm 
todos da formação do conservatório. E o Jorge Salavisa vai ser uma pessoa extremamente im-
portante aqui, porque o Jorge quando vem – para já, vem com uma visão extraordinária: quan-
do vir o Keep Going o Duarte vai adorar porque fica com uma perspectiva também da dança 
internacional – e a questão do Jorge é que o Jorge quando vem tem a percepção de que o BG 
tem de facto uma série de bons bailarinos, mas também tem bailarinos com lacunas do ponto 
de vista técnico e interpretativo. E não nos podemos esquecer que em 77, quando a CNB é 
fundada, é fundada quase do nada. E não há assim tantos anos quanto isso, vai fazer quarenta 
anos para o ano. Portanto todas essas formações vão ser alicerces fundamentais que vão depois 
deixando de existir à medida que o Conservatório Nacioal se vai solidificando como escola.. 
há uma grande formnada de bailarinos – por exemplo o Jorge Salavisa dava lá aulas – que vai 
com o Jorge Salavisa para a CNB... Portanto são processos..., a formação são processos lentos 
que requerem de facto ...sobretudo quando também....a Escola Superior de Dança é fundada 
em 1986, tem trinta anos. Portanto é todo um trabalho, e que hoje tem dado um grande con-
tributo ao nível da formação de docentes para as escolas vocacionais por todo o país; e também 
de intérpretes contemporâneos que estão a dançar com vários coreógrafos independentes, não 
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é, tem esse trabalho. Agora, são coisas que de facto levam tempo: são processos de avanços e 
recuos. Mas a Companhia Nacional de Bailado, nos seus cursos de Verão, ou nas suas escolas 
de formação, tinha excelentes professores e ia fanzendo esse trabalho, mas não era um trabalho 
desde pequenino, o que para a dança clássica é fundamental.  

Entrevista a Miguel Abreu por Duarte Bénard
26 de Abril de 2016
Cassefaz, Lisboa, Portugal

Miguel Abreu - A minha profissão oficial é a de actor. Não é? E, portanto, e trabalho como 
actor desde 1984. E depois em 86...87 criei uma produtora para prestar serviços na produção 
ao teatro, que era – e é – a Cassefaz: faz para o ano 30 anos de existência. 
E, na sequência da Cassefaz, nós fomos desafiados a fazer a parte do Forum Dança – eu, não 
é – para fazer aquilo que a Cassefaz podia ajudar ao Forum Dança antes da legalização do 
Forum Dança. Portanto, a Cassefaz aparece, nos primeiros anos, como incubadora oficial e 
legal (Ilegal?) do Forum Dança, porque, como não havia personalidade juridica, e a Cassefaz 
já existia legalmente, nós fazíamos a cobertura legal. E fazíamos, eu fazia, a produção execu-
tiva do Forum Dança. Segurávamos um bocado a produção. Portanto, a Cassefaz era onde 
eu trabalhava antes a fazer produções através da Cassefaz, para o ACARTE, para a Casa da 
Comédia, para....para vários sítios, não é, para o Clube Português de Artes e Ideias, pronto. E 
apareceu também o Forum Dança. Mas o Forum Dança apareceu mais do que isso, apareceu 
se eu quisesse fazer parte, porque era uma associação: precisavam de pelo menos ter nove pes-
soas, etc. E foi por aí.

Duarte Bénard – E como é que soube do Forum Dança?

Miguel Abreu – Não, o Forum Dança aconteceu porque eu, no âmbito da Cassefaz, antes ain-
da do Forum Dança, criei um projecto em Vila Velha de Ródão, que se chama Centro de Es-
tudos de Novas Tendências Artísticas, que era o CENTA. E a primeira produção que fiz para 
e com o CENTA – quando criei o CENTA aquilo era numa aldeia que nunca tinha visto nada 
na vida no que diz respeito a espectáculos, muito menos de arte contemporânea – pensei em 
levar para lá alguém que conseguisse trabalhar com a comunidade. E, nessa altura, no Frágil, 
que era assim uma espécie dum café-bar, onde toda a gente se encontrava, perguntei ao Antó-
nio Pinto Ribeiro se ele conhecia alguém da área do teatro, da dança – porque o teatro ainda 
vivia muito os tempos do PREC, e o trabalho com a comunidade era muito confundido com 
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a acção com a comunidade muito próximo, não do partido comunista, mas por aí. E portanto, 
o teatro e a comunidade era Brest, era Gorki, era militância política. E a dança apareceria sem 
texto, numa outra dinâmica. E estavam a aparecer pessoas com uma abordagem da dança mais 
conceptual, dramatúrgica, não propriamente só do “movimento pelo movimento” ou do ballet 
clássico ou modern dance, pronto. E o António Pinto Ribeiro, que era crítico de dança no Ex-
presso, e com quem me cruzava bastante no Frágil, falou-me da Madalena Victorino, que ti-
nha acabado de vir de Londres, do Laban Center: tinha feito para aí uma ou duas coisas assim 
na Praia das Maçãs, ou outra coisa qualquer. E então desafiei a Madalena Victorino a ir fazer 
este projecto com artistas de Lisboa, em 1989, (...), e aí a Madalena escolheu umas pessoas da 
dança, que foi a Cristina Santos e o Francisco Pedro, eu escolhi umas pessoas de teatro, que 
foi a Leonor Alcácer e o Duarte Barrilar Ruas.  Depois ela também tinha um pintor, porque 
a Madalena também tinha aqueles ateliers – aliás, a primeira vez que eu conheci a Madalena 
foi a fazer caracterização e maquillage para as bailarinas dela num espectáculo que ela fez no 
Teatro da Trindade com o Atelier Coreográfico do Ateneu Comercial de Lisboa. Eu conhecia 
a Madalena através disso por encontros pontuais, mas quem fez sempre  link foi pessoas ter-
ceiras. (...) Depois [disto] cruzei-me de novo com a Madalena via o Pinto Ribeiro, sendo que a 
jurista que fez a constituição legal da Cassefaz foi a Catarina Vaz Pinto que era aluna do Ate-
lier Coreográfico da Madalena. Portanto, a Madalena (...) estava cá vinda de Londras há para 
aí cinco anos (...) mas tinha feito, em termos de espectáculos, apenas uma ou duas coisas que 
o António tinha feito cobertura e crítica para o Expresso. Nomeadamente, lembro-me desse 
espectáculo da praia das Maçãs que foi o que, depois na relação com o António, me ficou na 
memória de ter lido ele a falar sobre a Madalena. E pronto, foi aí que eu a convidei para ela ir 
para Vila Velha e aí, de facto, tive algumas reuniões – as primeiras – com a Madalena. Depois 
ele já andavam lá ....o António era professor aqui na Escola superior de Dança, a Madalena 
também era aqui professora da Escola Superior de Dança...., mas pronto, essa parte eu não 
acompanhava assim tanto, senão quando aquilo deu asneira, e não sei quando é que eles foram 
despedidos ou coisa assim do género: portanto, não me lembro se o Forum Dança....mas sim, 
aconteceu com eles ainda Escola Superior de Dança, mas já com muito má vontade da Escola 
Superior de Dança em relação à Madalena, exactamente, pelo que um dos alunos que se pôs 
ao lado, ou terá subscrito o apoio à Madalena foi esse tal Francisco Pedro  e portanto havia 
uma ....a Cristina Santos também penso que andava lá na Escola, tinha vindo da Companhia 
Nacional de Bailado, mas depois foi fazer a licenciatura em dança na Escola Superior de Dan-
ça, e portanto terá sido ela, a Madalena, com esses alunos, o Gil Mendo, que era professor da 
Escola Superior de Dança, e que também estava, digamos, na facção de apoio ao António e à 
Madalena.... portanto a urgência do Forum Dança é algo que aparece pela cabeça do António, 
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da Madalena, sobretudo. Como forma de reação a um certo imobilismo que a dança estaria a 
ter em Portugal, e eles queriam ir por outros caminhos e a escola não o permitia. E depois as 
pessoas que são da consituição original do Forum Dança vêm da relação da Madalena com os 
seus alunos: a Catarina Vaz Pinto, que era aluna da Madalena; o Gil Mendo, que era professor 
da escola; a Cristina, que era aluna; o José Pinto Correia, era aluno da Madalena também; o 
António era vítima do mesmo tipo de perseguição, digamos assim, entre aspas. Não, foi per-
seguição, porque depois acabaram por ser despedidos e depois acabaram por pôr um processo 
que acabaram por ganhar e uma indemnização e o seu estatuto de gente séria da dança. 
O António nunca foi do Forum, nunca quis ser parte...portanto...mas pronto. Os mais activos 
– aqueles que estavam depois a trabalhar no terreno era a Helena que veio a ser parte admi-
nistrativa, a fazer parte do secretariado do Forum Dança ao princípio –, a Catarina, que era 
advogada, eu, que era produtor, a Madalena, que era coreógrafa, a Cristina, que era bailarina, 
o Gil, que era professor de dança, o José Pinto Correia, que era médico – ortopedista. Depois 
tínhamos os  módulos de formação em que o José Pinto Correia, como era ortopedista, dava 
matérias relacionadas com o corpo; o Gil dava pensamento da dança e por aí fora; a Madalena 
tinha a parte toda do movimento e na relação com a comunidade; o António também ia falar, 
também era professor convidado para dar aulas da história da dança e dos movimentos da 
história contemporânea da dança; a Cristina Santos dava aulas também de dança clássica – o 
clássico contemporâneo. 

Duarte Bénard – E o Miguel dava aulas?

Miguel Abreu – E eu dava aulas de produção. Porque eu já antes do Forum Dança criei as 
primeiras aulas de produção em Portugal, que dei na Comuna (...), e que eram umas aulas de 
produção estratégica – que é isso que eu tenho sempre desenvolvido como disciplina. 

Duarte Bénard – E como era o modelo dessas aulas?

Miguel Abreu – A produção estratégica tinha a ver com, na altura, a percepção de que não 
havia ninguém a olhar para os bens artísticos na perspectiva da produção. Portanto, na pers-
pectiva da produção enquanto criação na relação com os públicos, e, portanto, nasceu na se-
quência natural do próprio aparecimento da Cassefaz. (...) O que faltava era uma diversidade 
de repertórios, diferente do que se apresentava à esquerda ou à direita, portanto tentar uma 
terceira via de conteúdos e, por outro lado, trabalhar a comunicação de uma forma mais di-
vertida, mais apelativa, que se enrolasse melhor com as pessoas. A comunicação no sentido da 
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relação e não a comunicação só no sentido da publicidade. (...)Antes de se pôr os anúncios 
tens de criar relações emocionais para que as pessoas possam ter interesse no teu trabalho. 
E, portanto, a produção estratégica tinha como função essa disciplina: sensibilizar os artistas 
todos, ou teatro ou dança, para a necessidade de, para lá da criação, se preocuparem com a 
relação com os públicos, a fazerem toda uma estratégia que começaria o tempo anterior que 
fosse necessário para começarem a criar uma relação com potenciais públicos, o que implicava 
segmentar públicos, se se trabalhava com um público mais erudito, mais popular, se mais com 
a comunidade, se mais com as salas, se mais comédia, se mais drama, se mais internacionali-
zação, se mais (...) nacionalismo, no sentido de poderes começar a criar uma estrutura, que já 
não tinha de ser a companhia - era já uma estrutura de produção -, na qual podiam cohabitar 
diferentes artistas: uns do teatro, outros da dança. Não ficares, porque és uma companhia de 
teatro, refém do teatro, ou, da dança, refém da dança, mas uma estrutura de produção pode ter 
teatro, dança, música, etc. E depois também ter um pensamento alternativo, financeiramente 
falando, aos subsídios do próprio estado e começares a apostar nas vendas, quer festivais, quer 
patrocinadores, quer mecenas, na altura também foi quando começou a animar-se também um 
pouco a lei do mecenato e dos patrocínios, portanto a tentar implicar a sociedade com alguma 
responsabilidade na área da cultura, os mecenas potenciais...  E que os artistas começassem a 
pensar na sua carreira, que ainda é hoje um assunto tabu para alguns artistas sobretudo para os 
mais novos, que continuam a dizer que carreira têm os autocarros, como já diziam alguns ar-
tistas nos anos 80 e nos anos 70. Mas a verdade é que pessoalmente acho que os artistas como 
qualquer outra actividade que se faça profissionalmente tem uma carreira, não é, portanto, não 
é isso que lhes dá talento, mas é isso que os distingue ou os deveria distinguir de todas as ou-
tras pessoas que têm imenso talento mas que decidiram não ser profissionais. Há pessoas que 
escrevem livros e são prémios Nobel e não são profissionais da escrita: decidiram ser médicos, 
advogados, ou outra coisa qualquer. Óptimo. Agora, quando decides viver da tua profissão e 
deixas de fazer outro tipo de trabalho, então já não és amador nesse sentido: és amador no sen-
tido nobre – somos todos amadores das artes -, mas decidiste viver daquilo, portanto há regras 
que deveriam ser cumpridas e coisas do género. Portanto, a produção estratégica abarca isto 
tudo, não é, mas sobretudo era a necessidade de consolidar a ideia da estrutura de produção 
como uma estrutura de criação aberta à diversidade dos seus potenciais criadores, e portanto 
não ficar refém de uma companhia de autor.

Duarte Bénard – Há uma faceta do Forum Dança muito forte que é o Forum Dança como 
produtora. O Tejotrust. Como é que isso...?
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Miguel Abreu –  (...) Fizemos algumas coisas com o Paulo Ribeiro, a Vera Mantero, o Fran-
cisco Camacho..., mas não eram do Forum Dança: na realidade não tínhamos nenhum core-
ógrafo residente.
(...) Íamos Produzindo algumas coisas, mas não tantas quanto isso. Os principais coreógrafos 
que nós produzíamos como coreógrafos foi a Madalena e foi a Joana Providência. O resto era 
mais eventos, organizámos plataformas, como, por exemplo, plataforma de dança contempo-
rânea no Porto e depois nós éramos no fundo os...convidávamos três ou quatro coreógrafos, 
por exemplo, lembro-me do Paulo Ribeiro, e outros, que iam depois fazer parte desse evento. 
Podia ser um mini festival, coisa assim, que se fazia. Fizemos foi algumas relações internacio-
nais – lembro-me de fazermos parte da rede do Butterfly, por exemplo, com alguns países, a 
Irlanda, a Dinamarca...chegámos a ter cá uma rapariga dinamarquesa a estagiar e a Madalena 
foi lá fazer já não sei muito bem o quê.. 
Na Europália, nós tivemos.... o Gil é capaz de ter feito parte do comissariado da dança da 
Europália, mas precisamente porque estava ligado ao Forum Dança, não era muito eticamente 
correcto estarmos a produzir, ou a fazer qualquer coisa.... portanto nós, Forum Dança, oficial-
mente como Forum Dança, tivemos representação na Europália com coreógrafos que terão 
sido seleccionados numa mostra de dança, que teve um juri – por exemplo, o José Ribeiro da 
Fonte – mas de resto nós não tivemos nenhum papel activo na organização de nada para o 
Forum Dança. Eu estive na Europália91 a convite da Europália, como produtor do Forum 
Dança, mas também esteve o Miguel Honrado e a Carlota Lagido e esteve imensa gente que 
não tinha nada a ver com o Forum Dança: tinha a ver com a Nova Dança em geral. 

Duarte Bénard – E qual era a relação entre o Forum Dança e a Nova Dança Portuguesa?

Miguel Abreu – Digamos que o pensamento todo da Nova Dança foi...saíu, em termos estru-
turais, não sei se saíu todo daí, mas a primeira vez que duma forma mais estruturada se houve 
falar da Nova Dança é através daquilo que o António Pinto Ribeiro escreve e que o Forum 
Dança materializa. O António tinha necessidade de que houvesse estruturas que de alguma 
forma dessem enquadramento ao seu pensamento porque, senão, como é que ele criava a Nova 
Dança sem o núcleo de produção, de sistematização, que tivesse a escola, produzisse alguns 
coreógrafos, desse enquadramento por exemplo à Joana Providência, que era uma promessa de 
valor que o António tinha muito pré-seleccionado, e que também tinha sido muito próxima 
do apoio na Escola Superior de Dança à luta da Madalena e do António – e essa parte é im-
portante porque não inocente, não é, no sentido de que não se fizeram escolhas arbitrárias ou 
discricionárias só pela técnica da dança, ou...., não. Houve pessoas que aderiram, na escola e 
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fora da escola, a um pensamento que tem a ver com a passagem para Portugal do pensamento 
da Nova Dança europeia, em que o grande padrão está um pouco também em França, que traz 
para Portugal esse discurso e esse discurso cria empatias e antipatias. Portanto, dentro das sim-
patias, ou das empatias, começa-se a trabalhar com uma série de pessoas. Portanto, digamos 
que o Forum Dança é a única estrutura, ou a primeira estrutura, que, por não ser sequer refém 
de um coreógrafo só, permite pensar a Nova Dança e, pela primeira vez, fizemos uma coisa que 
era o Núcleo de Apoio Coreográfico – fui eu que o escrevi todo – (...), algo que depois o Gil 
sistematizou melhor, do ponto de vista da linguagem, mas que tinha a ver com a necessidade 
da dança ter, tal como o teatro, subsídios para as produções: não havia subsídios para a dança, 
só havia para o teatro. Portanto, nós fugindo à ideia de criar um modelo igual ao teatro que de-
pois assustaria imenso o Estado, (...) era precisamente uma plataforma ou um núcleo de apoio 
coreográfico do qual o Forum Dança recebia do Ministério o dinheiro para distribuir por um 
conjunto de artistas, porque tínhamos essa atípica figura na altura de podermos trabalhar com 
vários criadores na mesma estrutura, que é uma coisa que custa a perceber ainda hoje, às vezes, 
ainda, em Portugal. 
(...)
A forma de podermos atraír – até tivemos, lembro-me perfeitamente, uma reunião no Palácio 
da Ajuda, eu, o Gil, (...), a explicar da importâcia de haver uma estrutura que desse filtro à 
qualidade, sugerisse coreógrafos e subsidiasse a partir de um subsídio que o Estado dava, para 
fazer coreografias e apoiar coreografias e movimentos. E conseguimos algum dinheiro para 
apoiar alguns – já não sei quem -. 
(...)
Eu acho que o papel do Forum Dança foi ilustrar, materializar, tornar concreto aquilo que era 
o pensamento das palavras escritas do António. Publicadas, que qualquer cidadão podia ler e 
portanto não há duvida nenhuma que o António foi a pessoa, o que não significa que tenham 
havido outras pessoas a escrever, mas o António escrevia no órgão de comunicação mais im-
portanto, que era o Expresso, na altura, e portanto ele fez todo o pensamento público da Nova 
Dança: tornou-o público. (...)Não havia uma escola de dança que fosse diferente – uma escola 
não só no sentido das aulas, mas de pensamento – daquilo que a Escola Superior de Dança e 
o Ballet Gulbenkias desenvolviam. (...) O Francisco Camacho, a Vera Mantero, o Francisco 
Pedro, vieram dessa escola. 

Duarte Bénard – Nos anos oitenta, noventa, como era o ambiente cultural e artístico? 

Miguel Abreu – (...) – Da dança, a dança estava eufórica, porque a maior parte destas pessoas 
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que fizeram do movimento da Nova Dança tinham ido para Nova Iorque, tinham ido para 
Londres, e portanto encontrava-se de repente aqui um discurso que lhes era próximo e algu-
mas possibilidades que lhes eram mais queridas do que virem para estruturas mais conserva-
doras, ou antigas, ou desfazadas daquilo que elas queriam fazer na sequência dos estudos que 
tinham estado a fazer. Era uma gente com uma expectativa muito forte no futuro, em que a 
Europália foi talvez das coisas mais importantes que se fizeram, e mais bem feitas, bem orga-
nizada e bem pensada. (...) O sistema artístico era muito dominado no que diz respeito à dança 
pela Companhia Nacional de Bailado e pelo Ballet Gulbenkian, não havia mais nada, ponto. 
Havia o Conservatório e a Escola Superior de Dança que tinham um perfil de formação pelos 
vistos, porque isso eu não tenho qualquer juízo de valor a...., mas pelos vistos, ouvindo o...
outro lado, muito velho, era uma escola velha no sentido de não dar oportunidade a outro tipo 
de pensamento e de movimento, não é, e, portanto, digamos que a dança não tinha grande 
expressão em Portugal: não era subsidiada, não havia grandes companhias de dança, acho que 
só havia a Companhia de Dança de Lisboa do Rui Horta, que se dedicava ao Jazz. 
(...)
Era um ambiente pobre, com poucas pessoas a pensarem, poucas pessoas a dançarem para lá 
do ballet clássico, tradicional; e poucas ou nenhumas relações da dança contemporânea com o 
teatro: isso, então, não havia de todo.

Duarte Bénard – E com a introdução do ACARTE?

Miguel Abreu – O ACARTE é fundamental na abertura destas novas estéticas. Depois o 
António ....aliás, quem fez o logótio do Forum Dança era alguém da Gulbenkian quando o 
António estava a trabalhar na Gulbenkian e que convidou o designer gráfico da Gulbenkian 
– desafiou-o – e ele ofereceu-nos o logótipo: nós não tínhamos dinheiro nenhum, aquilo era 
tudo feito por carolice pura e dura, cada um dava o que tinha e os contactos que tinha e os 
conhecimentos que tinha. E fizemos a revista Forum Dança, a revista que era decalcada do 
formato da minha reavista de teatro, Actor, quadrada, como a capa de um LP, de folhas soltas, 
dentro das capas de plástico onde os discos se protegiam. (...)A Forum Dança era impressa 
– portanto o esforço foi imprimi-la – e não sei quantos números é que se fizeram. Mas estás 
a ver, tudo isso dava substância ao conceito...servia para traduzir artigos de outras revistas de 
dança francesas, holandesas, americanas...e portanto era outra escrita, outro pensamento, ou-
tra geografia que se estabelecia para a dança, não é. Mas foi uma energia, portanto, o que eu 
guardo do Forum Dança é uma energia muito pro-activa, uma relação excelente entre todos 
nós dentro do Forum Dança, uma excelente relação com quase todas as pessoas que hoje fa-
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zem dança – todas, de uma forma ou de outra colaborámos com essas pessoas – e, mais perto, 
mais longinquamente, nós continuamos regularmente a cruzarmo-nos e a trabalhar....E foi 
realemente muito importante para marcar a diferença do panorama, isso aí não há dúvida 
nenhuma. 

Duarte Bénard – É interessante a presença do Frágil no meio deste ambiente.

Miguel Abreu – Era o facebook da altura. O Frágil e a Brasileira. E se falares com pessoas de 
todos os países...todos os países têm os cafés de referência, os bares de referência, desde, pelo 
menos, o século XIX. (...) E penso que uma das deficiências da contemporaneidade é as pes-
soas confundirem a fisicalidade com a digitalização. (...) Nada substitui os foruns de encontro. 
(...) O Frágil era realmente o ponto onde...a moda estava a também a começar, com a Ana 
Salazar e com todas essas pessoas – estavam sempre no Frágil; eu fiz esta revista Actor, fui ao 
Frágil e quem é que estava uma vez à porta do Frágil?, o José Ribeiro da Fonte, que era na 
altura administrador do Teatro Nacional D. Maria II e ele disse-me, Você não me conhece, eu 
sou o José Ribeiro da Fonte, li uma coisa sobre a sua revista, acho o seu projecto muito interes-
sante, se precisar de alguma coisa minha, vá ter comigo, e foi ali, à porta do Frágil: aconteceu 
assim! (...) A primeira reunião que eu tive com a Madalena foi na Brasileira. Tudo se passava 
bipolarmente entre a Brasileira e o Frágil, durante o dia era a Brasileira – não tinha escritório, 
não havia telemóveis, eu todos os dias ia para a Brasileira trabalhar, das duas da tarde até que 
alguém me levava para qualquer lado.... O metro acabava no Rossio, portanto todas as pessoas 
que andavam aqui na Escola [Superior de Dança], no IADE, que estava a começar também 
nessa altura, Belas Artes, Escola Superior de Teatro, Escola Superior de Dança, Escola Supe-
rior de Música, toda a gente atravessava a Brasileira, para descer para o metro ou para descer 
para os barcos...portanto havia ali uma confluência de artistas num café onde já tinham pas-
sado artistas importantes (...). O Frágil juntava a moda, a arquitectura, a joalharia, o design, 
a pintura, o cinema, o vídeo, os actores – tudo – e depois juntava, era uma babilónia, era tudo 
novinho, portanto também era uma casa de engate, também, não é?, tudo isso funcionava em 
várias frentes, para o bem e para o mal: às vezes corria muito bem e ficávamos muito amigos, 
outras vezes dava asneira, divorciavam-se, pronto, portanto todos estes movimentos também 
têm de ser analisados não só da perspectiva técnica e académica mas também na perspectiva 
do engate e das relações que deram certo e das relações que deram mal, com consequências às 
vezes muito nefastas, outras vezes muito simpáticas, para as carreiras das pessoas, não é, isto 
não é tudo tão matemático assim, e portanto é bom ver esse lado. (...) Havia ali um sector 
hormonal muito activo a definir muita coisa. Essa parte é a parte de que nunca ninguém fala – 
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porque as pessoas em Portugal não falam das realidades, não sei porquê, (...) -, mas é verdade: 
há muitas coisas que tu não fizeste na vida porque alguém embirrou contigo, porque tu não lhe 
deste saída hormonal, ou que te deu protecção, porque tu lhe deste saída hormonal. 
(...)

Entrevista a Catarina Vaz Pinto por Duarte Bénard

28 de Abril de 2016
Paços do Conselho, Gabinete da Vereadora da Cultura, Lisboa, Portugal

Duarte Bénard – Gostava de saber como é que entrou para o Atelier Coreográfico da Mada-
lena Victorino.

Catarina Vaz Pinto – Eu entrei de uma forma muito ocasional, porque eu conheci a Mada-
lena quando ela ainda estava no Ginásio Clube [Português], quando ela veio de Londres, ela 
começou a dar aulas no Ginásio Clube e estava no Ginásio Clube e dava no Ateneu. Depois, 
ela deixou de dar no.... pronto porque eu sempre gostei de dança e fiz ballet clássico quando 
era miúda, a partir dos doze, treze anos, e depois foi nessa altura que fui para a faculdade e 
inscrevi-me no Ginásio Clube e, assim, por azar, porque eu não a conhecia – aliás, eu acho 
que foi mesmo o ano em que ela veio de Londres, ou se não foi nesse ano foi no ano a seguir 
– portanto inscrevi-me na aula, e depois gostei imenso sempre e depois quando ela deixou de 
estar naquela aula eu fui também para o...quando ela acabou a aula no Ginásio eu fui para a do 
Ateneu. E assim foi, até quase aos meus trinta e cinco anos. 
(...)

Duarte Bénard – E, depois, como entrou na ideia do Forum Dança?

Catarina Vaz Pinto – Depois.... eu sou formada em Direito. Licenciada em Direito. E, lá está, 
se eu tivesse, se eu vivesse hoje se calhar não tinha tido tantos problemas vocacionais como tive 
na época, porque na época as opções eram todas mais fechadas e havia muito menos opções. 
E eu também não sabia muito bem o que queria fazer. E portanto acabei para ir para Direito, 
mas nunca gostei de Direito. (...) 
Eu cheguei, tinha vinte e nove anos,  e houve um dia em que, Não, já não aguento mais, e saí 
do escritório:  não tinha emprego, não tinha nada, fui viajar para o Brasil... e depois, quando 
eu voltei, eu não tinha emprego, portanto foi mesmo um tiro no escuro, mas dez dias antes 
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de ir para o Brasil apareceu uma proposta de emprego, e portanto, quando eu voltei dois me-
ses depois, supostamente já ia trabalhar nesse novo projecto, que era uma coisa de organizar 
cursos relacionados com questões europeias, mas aquilo, na verdade, também nunca avançou, 
portanto, eles tiveram-me seis meses a pagar, cinco meses e aquilo nunca mais avançava, de-
pois começaram-me a pagar seis meses, mas ao fim de seis meses aquilo nunca mais avançou, 
portanto eu tive praticamente um ano sem trabalhar, o que foi óptimo, (...), e entretanto fui eu 
que fiz os estatutos do Forum Dança, ainda, aqueles estatutos foram feitos por mim, a assina-
tura dos estatutos do Forum foi feita no escritório onde eu tinha trabalhado, e, a certa altura, 
a Madalena e o António vieram-me dizer, Ouve, há aí imenso dinheiro dos fundos europeus 
para a formação...; eles sairam, eles tiveram aquele rocesso muito complicado, sairam da Escola 
Superior de Dança, e eles achavam que eu era advogada, portanto eu era a advogada deles para 
tratar desse assunto. Para isso, que aquilo não tinha muitos pés para andar, porque o contrato 
deles era precário e não sei quê, e depois a certa altura houve uma ideia....bem, alguém disse ao 
António, Ouve, há imenso dinheiro do Fundo Social Europeu para fazermos cursos, porque 
é que não vamos fazer uma escola?; e então eu aí entrei, como eu já não estava, não tinha, só 
tinha aqueles estudos que eu tinha começado a fazer, depois fiquei freelancer, comecei a fazer 
aqueles estudos de Direito e, em part-time, fiz a constituição do Forum Dança e comecei no 
Forum Dança. Portanto, fui eu que fiz, do ponto de vista operacional, fui eu que montei o Fo-
rum Dança. (...) Supostamente era para sem em part-time mas aquilo começou a ficar cada vez 
mais.... e pronto, eu deixei de fazer os estudos e depois só fazia o Forum Dança e era a gestora 
do Forum Dança. Fazia as candidaturas....que dava bastante trabalho, estava lá...pronto, toda 
a parte de administração era eu que fazia – e sempre, também, no âmbito do Atelier Core-
ográfico, portanto aquilo era bastante sui generis, era uma salinha do Ateneu que não tinha 
janelas (...). Estava eu, uma Helena Fernandes que era acessora, (...), estava uma secretária, e 
depois aquilo era sala de professores, sala de alunos, tinham lá os livros, os DVDs, tudo era ali 
naquela sala. 
(...)
E eu fiz isso até 95, na altura em que eu fui também para o Governo, para assessora do Minis-
tro, quando a Madalena também saíu para o CCB. Portanto, nessa altura, saíu o Gil, a Mada-
lena, e eu – saímos os três. 
(...)

Duarte Bénard – E como era o dia-a-dia de administração? Quais foram os grandes proble-
mas também de início?
Catarina Vaz Pinto – Os problemas, eu acho que no início, até nem foram muitos: realemen-
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te havia muito dinheiro, nessa altura, para a formação, nós no fundo trabalhávamos imenso, 
realmente somos umas workaholics, porque a Madalena também é um bocado e eu também. 
E por exemplo nós trabalhávamos, houve uma altura, em que era sete dias por semana. Por-
que, aos fins-de-semana tínhamos cursos de formação de professores, que era uma coisa que a 
Madalena sempre fez muito. (...) O mais dramático foi, nos últimos dois anos, quando nós...
quando houve uma transição de quadros comunitários, e portanto [ ] que nós tivemos, nós no 
fundo alimentávamos a estrutura com o dinheiro do fundo social europeu. E depois tínhamos 
também o primeiro acordo plurianual que a SEC, que a Secretaria de Estado da Cultura fez  
foi com o Forum Dança. Foi no tempo do Santana Lopes, com um senhor que era o Mário 
Abreu, que depois foi Director Geral das Artes e não sei quê, e o primeiro contrato pluria-
nual de apoio foi feito com o Forum Dança. (...) Era um apoio para a criação artística: para 
as produções da Vera Mantero, algumas produções da Madalena, e não sei quê. Mas depois 
aquilo que alimentava, no fundo que pagava o meu trabalho, a estrutura mesmo, era o Fundo 
Social Europeu, e depois nós tivemos dois anos sem receber, o que foi dramático. Isso aí é que 
foi muito complicado. (...) Não havia uma grande gestão a fazer, nem um grande risco, uma 
vez que a nossa actividade era quase toda subsidiada, apesar de, por exemplo, eu lembro-me, 
fazíamos algumas produções: fizemos uma no Museu de Etnologia, porque eles fizeram uma 
exposição muito bonita que se chamava O Voo do Arado, para aí em 93, foi a única vez que a 
gente ganhou mesmo dinheiro à séria. Então a Madalena fez uma coreografia. (...) Uma peça 
educativa para escolas a propósito da...para complementar a exposição. E aí consegui 3000 
contos da Nestle. Foi imenso, é imenso dinheiro. Na altura. Nem sei como, estava muito inspi-
rada no dia que lá fui e eles nem hesitaram. Mas tudo o resto, pronto, é um bocado como ainda 
hoje se faz a... na verdade é uma área minoritária, mas eu acho que o período mais interessante 
da Nova Dança Portuguesa foi aqueles cinco anos. Nós com o Forum Dança fizemos também 
as primeiras coproduções internacionais, aí com o Gil, era o Gil que tinha essa vertente, com 
o Springdance... As primeiras circulações internacionais da Vera Mantero fomos nós que fi-
zemos. Portanto, nessa altura, nós estávamos mesmo na vanguarda em tudo, tanto na área da 
produção, porque a dança era muito inovadora, foi muito mais inovadora, não só artisticamen-
te mas do ponto de vista organizativo, era tudo estruturas muito mais flexíveis, mais leves, as 
companhias eram mais pequenas, nem havia bem companhias. A Vera trabalhava, para cada 
produção, criação, com uma equipa diferente. O João Fiadeiro também, o Francisco Camacho 
idem. (...) E isso foi muito gratificante, porque havia ali muito entusiasmo. Foi um momento 
muito bom. Por exemplo, os cursos: os cursos também eram muito interessantes, porque eram 
muito multidisciplinares, convidávamos, por exemplo, o António Pinho Vargas, para falar so-
bre as questões da composição, e que paralelismo éque havia com a composição em dança, 
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portanto, coreográfica. Realmente era uma lufada de ar fresco relativamente às outras escolas 
artisticas. Eu acho que não.... também com algumas fragilidades, mas do ponto de vista de 
conteúdos, era realmente muito interessante. 

Duarte Bénard – E chegou a dar lá aulas?

Catarina Vaz Pinto – Eu já não me lembro se dei lá aulas, porque as aulas que eu dava nestes 
cursos era sobre tipo modelos jurídicos e organizações culturais, esse género de coisas. (...) 
Eu montava os cursos, montava as candidaturas, fazia os contratos com os professores, fazia a 
contabilidade, fazia tudo. (...) O meu contributo para o Forum Dança foi mesmo.... o Miguel 
Abreu deu algum apoio em termos de ideias e a forma como se organizava, mas de facto quem 
mantinha aquilo do ponto de vista organizacional fui eu. A ideia do projecto não foi minha. 
(...)

Duarte Bénard – O Forum Dança tem duas facetas: tem uma faceta de produção e outra de 
formação. Como é que se conjugam?  

Catarina Vaz Pinto – Bem, isso é várias áreas de trabalho. E há algumas que se cruzam. Diga-
mos que a Madalena estava em todas. Porque nós também produzíamos os trabalhos criativos 
da Madalena e ela era a peça fundamental da parte da criação. Depois, os outros, a Vera depois 
dava algumas aulinhas, o Francisco Camacho, mas no fundo aí a nossa relação era na área 
da produção propriamente dita. Mas pronto, isso também é um modelo interessante. E era 
inovador numa organização nós termos essas áreas tão... tão claras, tão bem delineadas e que 
se podiam cruzar ou não. Tinham fontes de financiamento diferentes, também, quer dizer, ti-
nham....para a produção nós tínhamos o apoio da SEC, para a formação, do Fundo Social Eu-
ropeu. A única coisa era que, como o Fundo Social Europeu como tinha muito mais dinheiro, 
suportava a estrutura que depois também pagava, fazia, o trabalho da produção, sobretudo o 
meu, porque eu acho que o Gil já era pago....e o Gil ele próprio também....quer dizer, o Gil 
não estava lá full-time, quem estava lá era eu, a Helena e a Ana Rosa, que era a secretária. A 
Madalena houve uma altura em que também só vivia daquilo, dos dois lados, certo?, mas não 
tinha um contrato como nós tínhamos. 
(...)

Duarte Bénard – O que tenho ouvido dizer é que o Forum Dança era um lugar de informação 
cultural...
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Catarina Vaz Pinto – Sim! Uma das coisas que eu gostava mais de fazer – que tenho aí esse 
lado (...), que eu gposto imenso de constituir bibliotecas e...gosto de ter essa, embora não seja 
formadora, sou sensível à parte pedagógica. Portanto, nós tínhamos lá uma videoteca – e ainda 
hoje eles têm no Forum Dança. (...) Era o único sítio onde havia. É que nessa altura era o úni-
co sítio – era o António que trazia, a Madalena que traziam, eles eram as únicas pessoas que....
na Escola Superior de Dança aquilo era um deserto em termos artísticos, e portanto no fundo 
as coisas mais interessantes estavam lá no Forum Dança. 
(...)

Duarte Bénard– Os fundamentos pedagógicos do Atelier, a ideia de abrir a dança a não-
-profissionais e democrtizar a dança...

Catarina Vaz Pinto – Mas isso é uma ideia que está presente no trabalho da Madalena sempre.

Duarte Bénard – Claro. E no Forum Dança também?

Catarina Vaz Pinto – Sim, na verdade, a parte pedagógica do Forum Dança estava muito ali-
cerçada nisso, no sentido em que aquilo que nós fazíamos eram cursos de formadores de dança 
para a comunidade e que tinham como base esse pensamento sobre o que é a dança e o que 
pode ser o trabalho artístico. Isso eram os conceitos da Madalena.  

Entrevista a Madalena Victorino por Duarte Bénard

1 de Maio de 2016
Rua D. Lourenço de Almeida, 8, Lisboa, Portugal

Duarte Bénard – Gostava que me falasse sobre a Escola Superior de Dança; sobre aquele iní-
cio, quando foi fazer um workshop para ver se entrava ou não a leccionar lá na escola. E depois 
a continuação de como foi entrar para a Escola, as aulas que se desenvolviam...

Madalena Victorino – Então, a Directora da altura da Escola, que se chamava Wanda Ribeiro 
da Silva, conheceu-me em Faro. O meu marido estava a fazer o serviço militar em Tavira, a 
recruta, e eu resolvi ir com ele, para não ficar em Lisboa sozinha. Eram três meses. E quando 
cheguei lá pensei, O que é que eu vou fazer?, para além de ir à praia e estar com o meu mari-
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do..., e percebi que havia um conservatório, em Faro, onde se ensinava música e dança. E estava 
aí, a dirigir esse conservatório, um senhor chamado Tomás Ribas, e fui ter com ele e disse-lhe 
que tinha estudado em Inglaterra a metodologia de Rudolf Laban e que estava pronto para 
dar aulas e para desenvolver uma actividade no campo da dança, da análise do movimento, da 
composição. E se ele sentia que havia lá espaço para mim, durante um tempo. E ele disse que 
sim. E então eu comecei a dar aulas no conservatório durante esses três meses, algures entre 
1980 e 83, não sou capaz de precisar. No princípio dos anos oitenta. Ao começar a dar aulas 
aí, aparece uma rapariga muito jovem com uma trança muito bonita e é a Maria José Fazenda, 
que foi minha aluna nessa altura. 
E pronto, então o que aconteceu foi que a ESD estava a nascer nessa altura, nesse momento, e 
o Tomás Ribas tinha contactos com a Wanda Ribeiro da Silva, e falou-lhe de mim. Então, ela 
veio a Faro conhecer-me – e é assim que eu entro na Escola Superior de Dança. Ela veio assis-
tir a uma aula, que eu dava, e depois conversou comigo e perguntou-me se eu gostaria de fazer 
um workshop, em...., (...), o workshop foi em 1986, porque eu estava grávida do meu filho 
Frederico, quando fiz esse primeiro workshop naquilo que ia ser a Escola Superior de Dança, 
que ainda não existia. Esse workshop tinha como objectivo os professores, o elenco nuclear 
fundador da Escola Superior de Dança, examinar a qualidade do meu ensino. E foi aí que, 
depois, eu entrei, como parte do elenco de professores, para abrir a Escola Superior de Dança. 
Como eu tinha estudado numa universidade inglesa, também havia o interesse por parte da-
queles professores de saber como é que os curricula se faziam naquela altura..., pensado que a 
dança também pode ser uma disciplina académica e essa minha experiência também foi útil 
nesse momento em que eles desenhavam precisamente os programas curriculares para a Esco-
la. E eu acho que a vertente educacional ou educativa que a Escola teve nessa altura prende-
-se muito também com a minha formação e com a influência que eu posso, eventualmente, 
ter tido a falar daquilo que eu tinha aprendido e da formação que eu tinha tido, porque, em 
Inglaterra, na Universidade de Londres, à qual estava adstrito o Laban Center for Movement 
and Dance, havia essa licenciatura em Pedagogia da Dança e Composição; então, bom, havia 
aí uma ligação muito forte, já nesse momento, com os anos setenta, entre (...)...
 Pronto, esse é o contexto. A Escola, quando se cria aquilo que é o corpo curricular da 
escola – no fundo, teve que ser escrito todo esse programa e apresentado ao Instituto Poli-
técnico de Lisboa, e, aí, surgiu precisamente uma bifurcação que o curso apresentava logo de 
início (...). Quando eu entrei na Escola Superior de Dança havia precisamente esse trabalho 
imenso e fantástico de criar a Escola. E eu participei, como uma das professoras mais jovens, 
nessa aventura de construir a Escola e começá-la. Então, eu fui uma das primeiras professoras, 
também, dessa nova escola: a ESD, porque até aí só havia a escola do Conservatório (...), que 
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tem o ensino integrado mas esta era já, no fundo, uma escola que apontava para, naquela altura, 
um bacharelato, e agora oferece lincenciatura e mestrado, mas naquela altura era um bacha-
relato, porque o instituto Politécnico só oferecia bacharelatos e a escola ficou adstrita ao...não 
à Universidade, mas ao Instituto Politécnico, coisa que ainda continua. E, então, eu comecei 
a dar aulas de análise de movimento e esse, no fundo, essa matéria de análise do movimento, 
ela dentro do espaço da minha aula tinha duas vertentes: a vertente da criação e a vertente da 
comunicação. Então, muito rapidamente, os alunos começavam a ser capazes de criar peças e 
ao mesmo tempo de comunicar, de ter um discurso, de analisar, de ser capaz de falar e pensar 
sobre aquilo que estavam a criar, para os preparar também para saberem ensinar – e ao mesmo 
tempo também pensa melhor a dança, não é, quando se consegue, no fundo, escrever ou pensar 
ou falar sobre determinada coisa ao mesmo tempo que se faz, tudo fica completo, parece que 
fica ali uma espécie de quadrilátero completo. E foi precisamente por isso que depois eu tive 
problemas na Escola. Porque havia uma velocidade a que se ensinava e uma generosidade com 
que se ensinava que fazia com que os alunos rapidamente ficassem autónomos, com imen-
sas ideias e imensa vontade de fazer, de construir, de criar, e, como eram jovens, tinham uma 
energia potente e jovem. (...)E, portanto, isso começou a surgir como um problema, porque a 
direcção, que era composta por pessoas mais velhas – o Doutor Arquimedes da Silva Santos, 
que era um homem da pedagogia artística vindo da esquerda, do PC, era uma pessoa bastante 
interessante, muito humano, portanto vindo de uma escola humanista e também muito politi-
zada no sentido do acesso à informação, à educação, à cultura; e depois havia a Wanda Ribeiro 
da Silva, que era a directora, uma mulher da dança clássica, com uma visão bastante focalizada 
para a prática da dança clássica; e depois havia uma outra pessoa da música, que era a Gabriela 
Sintra, que já faleceu, que era uma pessoa que tinha ali também um papel importante na parte 
da direcção; eram essas três pessoas mais velhas e depois havia o Vasco Wellenkamp, que vinha 
do Ballet Gulbenkian e que era coreógrafo e nada sabia, no fundo, sobre o ensino, ou sobre a 
pedagogia, e as formas mais didáticas de comunicar a dança, mas sabia muito a prática da dan-
ça como ele a via, não é, um coreógrafo, e veio completar também esse elenco; e depois havia 
pessoas como eu e o António Pinto Ribeiro, ah, claro que havia o Gil, o Gil também era uma 
das pessoas mais, portanto, maduras do núcleo, ele tem mais dez anos do que eu, portanto na 
altura havia uma grande diferença, eu tinha vinte e poucos e ele já tinha trinta e tal; e nós éra-
mos os mais jovens, eu, o António Pinto Ribeiro e a Maria José Fazenda, que também acabou 
por, um ano ou dois anos a seguir, entrar dentro do grupo de porfessores; e depois havia uns 
professores de técnica menos, talvez menos, um bocadinho mais laterais, havia um professor 
inglês, (...), os professores das técnicas – e então o problema com a Escola Superior de Dan-
ça que surgiu para mim foi precisamente isso. Foi estar muito entusiasmada, dedicar imenso 
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tempo à Escola – porque era, de facto, um trabalho full-time – e, como eu tinha aprendido 
na universidade e no Laban Center em Londres, havia, de facto, uma forma democrática de 
ensinar e de trabalhar e de dar “gás” aos alunos, dar-lhes força para eles irem para a frente. En-
tão, comecei a organizar muitas coisas fora da Escola. No início autorizaram-me a fazê-lo. Fiz 
um programa muito giro em lojas, comércio, do Bairro Alto, onde eles tomavam o comércio 
como, esses sítios, essas lojas, como pequenos teatros e arrancavam da natureza da loja os ma-
teriais para construir uma peça que de alguma forma pudesse fazer uma espécie de, não é de 
propaganda, mas é de comunicação: um sistema de comunicação sobre a loja, porque havendo 
espectáculos dentro da loja, as pessoas passavam a conhecer aquelas lojas mais e poderiam 
ir comprar lá. E também outros trabalhos feitos em escolas ali do Bairro Alto, à volta, havia 
duas ou três escolas assim primárias e eu comecei a fazer trabalho de ensino e no entanto no 
início isso foi-me autorizado mas depois foi-me proíbido. Porque achavam que era um ensino 
perigoso; que os alunos não estavam ainda preparados; que eram muito jovens; que poderiam 
lesionar as crianças; ou que podiam fazer um trabalho de menos qualidade artisticamente, que 
podia lesar a imagem da Escola. Começou um conflito. Um conflito, pronto, pouco interessan-
te do ponto de vista humano. E isso culminou no acto da direcção da Escola em não renovar o 
meu contrato e o contrato do António Pinto Ribeiro. Depois, o António quis ir para a frente 
com uma queixa e fomos à Autoridade Contra a Corrupção para, no fundo, ver a situação 
esclarecida e também colocada no seu ponto de justiça, e de facto depois nós acabámos por 
ganhar a causa. E a Escola seria obrigada a retomar-nos como professores. Mas claro que nós 
não quisemos ir. Eu por mim, o que aconteceu também muito interessante nessa altura foi... 
foi muito chato, foi muito triste e eu chorei muito e o António também ficou muito deprimido, 
mas eu como tenho bastante energia, positiva também, depois pensei, “Não, isto aconteceu não 
foi por acaso”, e então é aí que nasce o Forum Dança.
 Dessa força de pensarmos que aquela escola era tão no fundo redutora na sua filosofia 
e nós tínhamos que criar um novo olhar sobre a dança para a juventude que estava, de facto, a 
aproximar-se da dança. Então formámos e criámos o Forum Dança: eu, o António e o Gil, que 
ao mesmo tempo nos ajudava – ao mesmo tempo que estava na Escola Superior de Dança –, 
ele também nunca deixou de ser nosso amigo e nosso colega: portanto ele fundou connosco o 
Forum Dança. E nessa a Catarina Vaz Pinto era uma jovem rapariga a formar-se em Direito, 
e era minha aluna de dança ao fim-do-dia e eu dava imensas aulas, de manhã, de tarde e de 
noite e a toda a hora: fazia workshops de coreografia, composição, e fazia muito trabalho de 
dança na comunidade e a Catarina apareceu como uma das centenas de alunos que eu tinha 
– houve uma altura em que eu tinha duzentos alunos, trezentos alunos, era assim... andava 
sempre com um tijolo, mochila e andava a dar aulas de dança...punha a cidade toda aos saltos. 
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(...) Criámos o Forum Dança como uma alternativa. E o Forum Dança é a primeira, no fundo, 
estrutura independente de dança contemporânea em Portugal que surge. E que surge precisa-
mente desta situação: de nós sermos vomitados da Escola e não termos nada para fazer, entrar 
no desemprego. E começámos a pensar.... A Catarina era minha aluna e só dizia, Eu quero ser 
advogada, mas gostava de ser advogada das artes...., eu lembro-me bem de ela dizer isto, e eu 
disse, Então, mas um dia destes a gente há-de arranjar isso!, e, depois, quando começámos a 
criar o Forum Dança, eu, o António e o Gil – estávamos sempre em casa do António a beber 
café a a falar e foi na casa do Gil, porque o Gil também cozinhava muito bem – cozinha -, 
passávamos lá dias infindos a falar e então eu comecei a pensar, Nós temos de ter alguém mais 
ligado à questão das coisas administrativas e também da própria lei, como é que se faz uma 
associação, ou como é que se faz uma cooperativa, ou como é que nós conseguimos fazer..., e 
então nós chamámos – e eu lembrei-me, Ah, eu tenho uma aluna! – e então perguntei-lhe se 
ela queria vir. E então somos os quatro que fundamos o Forum Dança: a Catarina numa zona 
mais administrativa e nós, António, eu e Gil, na parte artística. (....) Em 1990 não havia abso-
lutamente nada e nós começamos a trabalhar com toda a gente: Vera Mantero, João Fiadeiro, 
o Francisco Camacho, toda a gente, e depois claro que eles depois começaram a criar as suas 
estruturas, mas são bastantes anos depois.

Duarte Bénard – Mas o António nunca fez realmente parte do Forum Dança, oficialmente?

Madalena Victorino – Formalmente, não é? E porque o António é uma pessoa que não se 
quer comprometer nunca com ninguém nem com...

Duarte Bénard – Mas deu lá aulas?

Madalena Victorino – Sempre, sim. O António fez parte do núcleo. Deu aulas e criou. Nós 
criámos um curso de dança para a comunidade, também muito inspirado em mim e na minha 
vontade de trazer a dança para todos os sítios, e por pensar a importância das artes nas vidas 
das pessoas e como a arte e a sociedade são um binómio indissociável e como é que uma pessoa 
faz isso num país completamente ignorante e retrógado como o nosso, e portanto pensámos 
que a primeira coisa a fazer era criar um curso, mais do que um curso para formar intérpretes 
ou criadores, era um curso de criadores e intérpretes que podiam depois também estudar no 
estrangeiro e conseguimos parcerias fantásticas com a Europa, nessa altura, também, de os 
estudantes, aqueles que tinham, no fundo, capacidade e propensão para serem intérpretes ou 
criadores irem para sobretudo para França estudar. (...) E assim a formação dos alunos, a partir 
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do Forum Dança, era muito mais completa. E depois fomos também produtores. Produtores 
de peças, não é: dos vários coreógrafos e minhas também. 

Duarte Bénard – E essa vertente do Forum Dança como produtora tem um grande papel na 
internacionalização da dança e dos criadores.

Madalena Victorino – Sim, sim. Porque, como não havia mais nada em Portugal, para além 
das instituições muito conservadoras – que era o caso da Escola Superior de Dança, do Con-
servatório, não é?, e também no Norte havia uma escola dum Pirmintreco que também era 
uma coisa muito clássica e depois havia a Gulbenkian que também tinha interesse mas estava 
muito fechada sobre si própria, muito institucionalizada, só depois é que aparece a Madalena 
Azeredo Perdigão, a doutora Madalena Azeredo Perdigão, que vai criar o ACARTE e os en-
contros ACARTE e, aí, isso tem um papel de facto muito importanto como centro difusor da 
Nova Dança mundial, não só europeia mas também mundial. Do Japão, da América, etc. 

Duarte Bénard – Relaciona com o ambiente sociocultural dos anos oitenta e noventa....com 
o surgimento do ACARTE...

Madalena Victorino – Sim. O Forum Dança estava, nesse momento, numa espécie também 
de patamar de colaboração com o projecto do ACARTE: depois o António até vai trabalhar 
para lá; mas como estrutura independente e muito pequenina – nós tínhamos um quartinho 
no Ateneu Comercial de Lisboa que cheirava a comida, porque a cozinha do restaiurante 
Sol Mar estava em baixo, e portanto nós tínhamos... eu dava aulas no Ateneu, era possível 
ter aquele espaço por muito pouco dinheiro e também ter acesso às salas que eram os nossos 
estúdios, que eram salas más mas...como estúdios, mas onde se dançou muito muito muito! 
E pronto, é um bocadinho isto. E depois o Forum Dança desenvolve-se muito: este curso de 
dança na comunidade recebe quase todos os coreógrafos da altura e ainda hoje – o João Ga-
lante, estou-me a lembrar, a Teresa Prima, imensa gente, a Margarida Mestre, muita gente, a 
Paula Castro, muitas pessoas interessantes que fazem parte do panorama (a Paula Castro já 
faleceu entretanto, muito jovem), mas foi um pólo de criação, de ensino e sobretudo de uma 
visão da dança, no fundo, europeia, que não existia em Portugal. 

Duarte Bénard – E em termos de Nova Dança Portuguesa?

Madalena Victorino – Sim. Esse também é um movimento que é muito gerado pelo António 
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e pelo...pela dinâmica que girava à volta do Forum Dança e que são os coreógrafos todos, não 
é, que naquela altura exprimentavam verdadeiramente a dança e criavam cada um a sua forma 
própria. E pronto, é esse núcleo que tu conheces, não é?, a Vera, o Francisco, o João, eu, Paula 
Massano, que também entretanto já faleceu, também fazia parte...João Natividade, Margarida 
Bettencourt, são várias pessoas. Depois umas continuaram com grande fulgor e depois outras, 
com um bocadinho menos.

Duarte Bénard – Houve uma grande relação entre a Nova Dança Portuguesa e o Forum 
Dança, então?

Madalena Victorino – Sim. Era uma dinâmica, era um pólo, era um centro que acolhia os 
criadores, e ao mesmo tempo os ajudava a internacionalizar-se. Depois, em 94, houve a Eu-
ropália, que foi um ponto muito importante, também, e aí foi o Gil, que teve esse papel, de, 
também, ajudar a divulgar – porque o Gil também trabalhou na Europália – e então começou 
a divulgar os coreógrafos portugueses dessa geração. (...) 
Depois, o que aconteceu foi que passaram dez anos e nós, os criadores do Forum Dança, que 
era o Gil, o António e eu, e a Catarina, fomos convidados para sítios bastante importantes: eu 
fui para o CCB, o António foi para a Culturgest, o Gil foi para o IPAE [Instituto Português 
para as Artes do Espectáculo], que era no fundo um instituto das artes, e a Catarina foi Se-
cretária de Estado da Cultura. Então, nós os quatro de repente, que éramos uns...não éramos 
marginais mas éramos independentes alternativos, fomos encaixados, num momento muito 
interessante em que o Manuel Maria Carrilho foi Ministro da Cultura, e abriu ali toda uma 
nova forma de também ver a política cultural. E esse é um tempo  muito interessante, que são 
os anos noventa. (...)E portanto nós damos o Forum Dança aos nossos alunos – à geração 
vindoura. (...) Daquela grande quantidade de alunos do Forum Dança, nós escolhemos aque-
les que sentimos que tinham vontade e que tinham capacidade para dirigir o Forum Dança e 
levá-lo para um outro rumo – coisa que aconteceu. (...) 

Duarte Bénard – Houve quem me falasse do Frágil como ponto de contacto entre....

Madalena Victorino – Os artistas. Todos. Sim. A noite. Sim. Portanto, é uma fase em que 
as pessoas todas saiem à noite e precisam disso e gostam disso e então o Frágil, a propósito 
também do Manuel Reis, que é o seu dono, (...); à volta do Bairro Alto havia um conjunto de 
pessoas, uns tinham restaurantes, outros tinham lojas de design, aquilo que tu vês agora, mas 
agora está tudo muito comercializado para turistas e naquela altura era também uma...um gru-
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po alternativo, culto, de bom gosto, que estava ali. E o Frágil é também um desses pólos. (...)
É um bar nocturno, também é uma discoteca onde se dança e onde todas as pessoas no fundo 
do panorama cultural intelectualizado, com uma grande abertura também aos...ao mundo gay, 
ao mundo bissexual, ao mundo das lésbicas, ao mundo hetero, é um espaço de grande abertura 
para toda a gente que vive a cultura de uma certa maneira. No fundo, tem a ver com ser de 
esquerda, ser um intelectual, ser um criativo. E é por isso que o Frágil é muito importante.
(...)
Quando a direcção do Conselho Científico da Escola nos chamou, para nos dizer que estáva-
mos despedidos, ou seja, que o nosso contrato não era renovado por mais três anos – porque 
nós só estivemos na Escola três anos, que foi o nosso primeiro contrato, e depois não nos reno-
varam o contrato -, eu lembro-me que a única coisa que me ocorreu dizer (eles chamaram-nos 
individualmente, a mim e ao António, nós não estávamos juntos, eles chamaram-me a mim e 
depois ao António) e eu só me ocorreu dizer, pedir, para ficar escrito nas actas da Escola que 
aquele acontecimento – o facto de não me renovarem o contrato naquele momento – deveria 
ser um momento histórico na história da minha vida, porque me estava a parecer que sim, que 
tinha uma importância enorme aquele...aquilo que aconteceu naquele dia,na história da mi-
nha vida, se eles podiam escrever isso; (...) porque eles perguntaram, se eu queria dizer alguma 
coisa, depois de me dizerem que o Conselho Científico tinha decidido não me renovar o con-
trato e não me disseram mais nada, se era por incompetência, se era por.... Toda aquela coisa, 
do perigo do ensino, era tudo falado nos corredores e era tudo muito estranho. (...)
 
Entrevista a António Pinto Ribeiro por Duarte Bénard

2 de Maio de 2016
Sala de Espera, Paços do Concelho, Lisboa, Portugal

Duarte Bénard – Sobre a Escola Superior de Dança. Sobre o seu início lá. Como é que foi o 
workshop que foi convidado a fazer para verificar a qualidade, ou não, do seu ensino; e depois 
como é que foram as aulas a seguir, até à saída?

António Pinto Ribeiro – Ah... (...), Em 2005 [1985], o professor Gil Mendo convidou-me 
– na altura eu era professor do secundário de filosofia e história de arte em Olivais-Chelas, 
que agora chama-se Victorino Nemésio, e ele convidou-me para fazer um seminário sobre no 
contexto da história de arte, para exactamente fazer parte do processo de selecção de profes-
sores. E eu fiz um seminário sobre o barroco; e eu lembro-me que na altura era uma coisa que 
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conciliava as questões do barroco, as categorias do barroco, com algumas passíveis de ser apli-
cadas à cultura visual da década de 80 e também à dança. (...) Na sequência disso, pelos vistos 
a avaliação foi bem feita, foi positiva, e fui convidado para criar uma disciplina que não havia, 
para o novo curso, que foi designada – a designação não foi minha, foi da Comissão Instala-
dora – Estética e História das Artes, que, à partida não sendo disciplinas antagónicas, também 
não são disciplinas naturalmente coincidentes, porque os objectos de estudo são bastante di-
ferentes. Mas foi isso que acabei por dar durante os dois anos em que eu lá estive, para a qual 
fiz um programa completamente novo: não havia quase bibliografia nenhuma em Portugal, 
recordo-me dessa época que da dança não havia praticamente nenhuma...havia a História da 
Dança do Sasportes, havia a História da Dança  de Tomás Ribas, havia umas coisas dispersas, 
sobre o [], o Almada, coisas muito...muito.... de facto era difícil encontrar. O que eu fiz foi 
um trabalho de levantamento em bibliotecas internacionais – em Paris e na Califórnia em em 
Nova Iorque, também havia já alguma bibliografia importante, e em Londres, também, no 
Laban Center. Portanto, foi a partir dessa bibliografia que construi, no fundo, uma disciplina, 
e a bibliografia para essa mesma disciplina. E lá estive durante três anos. Depois, como deve 
saber, houve um conflito que me envolveu a mim e à professora Madalena Victorino, porque 
basicamente, muito simplesmente, nós questionamos a forma de...as tomadas de decisão e 
um conjunto de decisões do Conselho Científico que nos pareciam injustas e até ilegais, e, na 
sequência disso, ficamos numa posição muito minoritária, e acabou o Conselho Científico por 
nos despedir. Nós recorremos para o Tribunal Administrativo e acabamos por ganhar a causa 
e, portanto, fomos indemnizados e fomos integrados na Escola, mas a Escola, a Comissão 
Instaladora nunca nos atribuiu horas de serviço, portanto estivemos lá numa situação muito 
frustrante, mas...foi assim. 

Duarte Bénard – E, depois, como é que isso deu origem ao Forum Dança?

António Pinto Ribeiro – Eu acho que teve várias origens, visto à distância. Por um lado, havia 
uma grande dinâmica naquilo que se veio a designar como Nova Dança: havia um conjunto de 
coreógrafos a fazerem coisas fora dos circuitos institucionais; havia uma geração que vinha do 
Ballet Gulbenkian, também muito empenhada em fazer, em criar uma coisa alternativa; havia 
o trabalho da Madalena Victorino da dança para a comunidade, que aliás funcionava no Ate-
neu, que foi a primeira sede do Forum Dança; e havia um conjunto de pessoas de outras áreas, 
do teatro, da música, do cinema, que de alguma forma correspondiam também a uma nova 
dinâmica da cena artística lisboeta. Nós estamos no final da década de oitenta, início da década 
de noventa, em 86 Portugal entrou para a CEE, e isto teve uma enorme...um enorme impacto, 
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tanto mais porque também é no final dessa década que – enfim, em meados dessa década – que 
acontecem dois episódios fundamentais para aquilo que eu acho que é a modernidade lisboeta 
e o cosmopolitismo dessa altura que é o nascimento do Frágil e o ACARTE: estes dois polos 
são de facto os dois polos fundamentais da criação artística e do novo cosmopolitismo inter-
nacional que acontece em Lisboa. 
 Estas pessoas todas, ou seja, os jovens coreógrafos, os Nove (?), os novos encenadores, 
os críticos, fazíamos todos esse circuito. E o ACARTE foi, de facto, um horizonte de possibi-
lidades, de visibilidade da cena internacional e à mesma na dança e no teatro, que de alguma 
forma também nos estimulou a avançarmos no fundo para a criação de uma escola alternativa, 
que pretendia ser mais que uma escola: na verdade, queria ser – e por isso é que se chamava 
Forum – queria ser um lugar de debate, de questões artísticas, de questões que, enfim, avant 
la letre, se podiam chamar de política cultural para as artes, coisas desse género, e, no fundo, 
o grupo que esteve na base disto, portanto, foi a Madalena Victorino, que aliás tinha estado a 
funcionar lá no Ateneu, na dança para a comunidade, o Gil Mendo, eu próprio, a Catarina Vaz 
Pinto e o Miguel Abreu e depois havia mais uma série de associados porque foi criada uma 
associação, que era a forma jurídica mais fácil de, enfim, começar a funcionar rapidamente. 
Bom, e foi isso. Depois tivemos oportunidade de nos candidatarmos a fundos europeus para a 
formação – na altura começaram a existir – e acabamos por conseguir alguns fundos que foz 
com que o Forum Dança funcionasse alguns anos.
Duarte Bénard – O que me têm dito é que o António nunca esteve, realmente, oficialmente, 
associado ao Forum Dança, mas que dava aulas, lá, frequentemente. Que tipo de aulas é que 
dava?

António Pinto Ribeiro – Eu dava basicamente aquilo que se podia chamar cultura contem-
porânea, portanto era uma disciplina muito transversal, portanto, trabalhava questões e temas 
da dança, como do cinema, como das artes plásticas, como..., era uma disciplina teórica, com 
um corpus teórico muito transversar e que servia um bocadinho de retaguarda teórica aos 
outros cursos. E é de facto verdade, eu nunca fui da associação, embora tivesse....já havia um 
cumplicidade estética e artística muito grande com eles. Simultaneamente, também porque eu 
era crítico do Expresso, nessa altura, portanto por questão deontológica eu nunca poderia fazer 
parte, não teria sentido, e portanto....mas acompanhei todo o processo e fui professor durante 
os anos em que lá estive naquela escola. 

Duarte Bénard – E em termos desse ambiente cultural dos anos 80 e 90, como é que o Frágil, 
como já disse, contribuiu para esse ambiente, para esse....essa efervescência?
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António Pinto Ribeiro – O Frágil tinha várias peculiaridades. Primeiro, era o primeiro bar...
na altura dizia-se boite, onde se podia ir sozinho, e portanto não havia aquela coisa...sobretudo 
para as mulheres, era muito complicado sair à noite sozinhas para ir a um bar. E alí era-lhes 
possível. Depois, porque a música era absolutmente extraordinária. Depois, porque todo o 
ambiente era muito ligado à cultura visual, os artistas visuais passavam todos muito por ali. 
Lembro-me que as pessoas traziam revistas estrangeiras, que se falava de filmes que se viam 
no estrangeiro, no estrangeiro – “lá fora”, na altura esta expressão ainda era muito corriqueira, 
“lá fora” -, lembro-me que os próprios artistas estrangeiros que passavam por Lisboa iam ao 
Frágil, e portanto é um lugar de passagem...iniciático, de alguma forma. E também me recor-
do, e isso é uma das razões de fundo, que havia uma determinada geração ligada àquilo que 
se chamava o pós-modernismo de Lisboa, que aliás depois chegou a haver uma...enfim, um 
festival de teatro, dança e música que envolveu várias pessoas que passavam muito pelo Frágil. 
E no Frágil passavam pessoas que na altura...ideólogos: havia lá uma pessoa importantíssima 
que era o José Ribeiro da Fonte, de facto alguém sumamente culto, de erudição extraordinária, 
era professor na universidade mas era também com uma política cultural...organizava festivais, 
organizava manifestações, por onde passava o Nuno Carinhas, o ...., enfim, toda uma série de 
artistas, o Sarmento, enfim, toda a geração por exemplo da pintura selvagem passava naquele, 
o Sarmento, o Cabrita Reis, o Croft, o Hugo Shaft, o...., enfim, os arquitectos... E de facto 
era um ambiente intelectualmente muito estimulante e isso... as pessoas no fim de irem aos 
concertos, ao teatro, ao cinema, passavam por ali, e podiam-se encontrar e discutiam e falavam 
e dançavam. 

Duarte Bénard – E acha que a Europália – e mais tarde a Lisboa94 – ainda veio dar um estí-
mulo a esse.... cada vez maior à europeização?

António Pinto Ribeiro – Sim. Sem dúvida a Europália foi a primeira organização profissio-
nal, verdadeiramente profissional, de um festival cultural. Foi muito bem programado, muito 
bem planeado, com grande parte das pessoas que estavam na organização passavam por estes 
dois lugares, pelo ACARTE e pelo Frágil. O facto de ter sido feito no estrangeiro obrigou 
também a uma espécie de teste da nossa capacidade de organizarmos coisas, de organizar a 
nível profissional, com um trabalho de investigação seriíssimo. Houve um trabalho de prepa-
ração, de pré-produção, que raramente se tinha visto em Portugal e que demorou dois anos a 
trabalhar, a preparar, foi muito interessante. E, depois, como o resultado foi muito positivo, o 
retorno também foi muito positivo, ou seja, quando as pessoas regressam da Europália, e de 



134

Bruxelas, regressam com uma auto-estima bastante elevada, com uma consciência da capaci-
dade de fazerem coisas de uma forma profissional, e com outra coisa muito interessante que 
era, havia um conjunto de actividades e disciplinas onde nós éramos tão bons quanto - porque 
a questão punha-se sempre em termos de comparação – tão bons quanto o que se fazia lá 
fora. E isso foi um ponto muito importante para o que aconteceu a seguir, Lisboa94 goza do 
profissionalismo feito na Europália: há muitas pessoas aliás envolvidas na Europália que estão 
presentes na Lisboa94. E foi um bocadinho essa, esse fenómeno. Eu não...Nos trabalhos que 
eu faço de análise da cultura em Portugal dos últimos cinquenta anos, eu defino por fases; na 
fase dos anos 87 para a frente eu digo que já somos internacionais, só nos falta ser cosmopoli-
tas, porque a internacionalização, o desejo de ser internacionalizado, era uma obsessão, a partir 
da década de oitenta. Eram completamente obcecados – queriam fazer o que se fazia lá fora. 
E eu acho que isso se conseguiu. Falta, às vezes, outras vezes não. (...)

Duarte Bénard – Tenho de ter muito cuidado neste trabalho para não cair numa parcialidade. 
(...) Como é que acha que isso [as várias correntes da dança] se pode conjugar?

António Pinto Ribeiro – Eu acho que os maiores problemas da Escola Superior de Dança 
tiveram a ver com a forma como a legislação determinou aquela organização. Ou seja, na 
ânsia de se criar uma escola superior artística com perfil politécnico, os legisladores e depois 
quem escreveu isto foram muito apressados e de alguma forma levianos e de alguma forma 
sem preparação. E portanto o que aconteceu foi que fizeram uma legislação que permitiu uma 
série de perversidades que não era necessário que tivessem acontecido, ou seja, o facto de no 
ambiente como é o português, em que não havia curriculos académicos ou carreira académica 
ou profissionais dos professores e, se tivesse, na Escola Superior de Dança, como aliás noutras 
escolas superiores, tivesse optado por privilegiar o lado do curriculo das pessoas, neste caso en-
quanto bailarinos, sem testar primeiro a sua capacidade pedagógica: uma pessoa pode ser um 
excelente bailarino e ser um péssimo professor, o contrário também é verdade, o facto de não 
ser testada a qualidade do currículo em termos, de facto, da performance, o facto da legislação 
ser uma legislação muito....que dava enorme poder às Comissões Instaladoras sem controlo 
dos órgãos de fiscalização que vissem, que analisassem, como é que o evoluir da Escola ia 
acontecer. Eu acho que isso foi um erro crasso, absolutamente crasso, que teve consequências. 
Outro erro, que tem a ver com isso, foi o ambiente provinciano em que Portugal tinha vivido 
não desapareceu em dez anos, e portanto o que nós sentimos na Escola Superior de Dança era 
esse ambiente provinciano, que ali existia uma ideia de fechamento da Escola em relações aos 
seus modelos anteriores, as pessoas que vinham do Verde Gaio, da Companhia Nacional de 
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Bailado e do Ballet Gulbenkian, queriam viver nesse regime que à altura já estava ultrapassado, 
a enorme falta de cultura da maior parte das pessoas, o confronto interno, que provocou uma 
rutura entre pessoas que tinham uma formação académica e sobretudo aberta a uma visão 
mais internacional em rutura com esse lado mais conservador e mais provinciano. Esse foi...
pois, havia questões interessantes: parte dos alunos da Escola Superior de Dança foram parte 
das pessoas que constituiram os protagonistas da Nova Dança, houve uma passagem de um 
lado para o outro, não havia propriamente um mundo separado: o que havia eram pontos de 
contacto, e os pontos de contacto, quando existiram, dos dois lados, foram muito produtivos e 
proveitosos. O problema estava na forma, e sobretudo na forma de organização, naturalmente, 
das pessoas que estavam à frente dessa mesma organização para tal.
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Introdução

 Este trabalho de investigação enquadra-se no projeto do Laboratório de História, uma
parceria entre o Instituto de História Contemporânea e a Escola Secundária de Camões.
Para tal, tomou-se como objeto de estudo o caso de Arnaldo Garcez, o único fotógrafo
português membro do CEP, que foi enviado para a Frente Francesa em 1917, sendo
lançada a seguinte problemática central:

 Quão condicionada terá sido a objetiva de Arnaldo Garcez pela Propaganda e pela
Censura da República?

A partir desta problemática levantam-se várias questões adicionais:
- Porque foi Arnaldo Garcez enviado para a frente francesa?
- Como era feita a fotografia de guerra?
- Como foi condicionado o trabalho de Arnaldo Garcez pela propaganda e pela censura
republicanas em contexto de guerra?
 Como fonte de suporte de trabalho foi escolhido e consultado o periódico Portugal na
guerra.
 
Os métodos de trabalho utilizados foram a pesquisa e leitura de obras, pesquisa na
internet (de textos, imagens e vídeos) e visita a espaços relacionados com a temática em
causa.
 A especificidade do tema, ao focar-se na objectiva do único fotógrafo português, na sua
visão - ainda que condicionada pelo regime da época - na presença de Portugal no
primeiro grande conflito mundial, elevou o grau de dificuldade do trabalho, tanto mais
que o contexto histórico e social da época abrem inúmeros olhares (que não podem ser
dispersos) sob pena de provocar desvio da visão a que inicialmente nos propusemos.
 Para ultrapassar estas dificuldades, recorreu-se ao auxílio da professora de História A,
Cecília Cunha, e da tutora designada, Margarida Portela, através de reuniões
presenciais, bem como contactos telefónicos e eletrónicos. Que se faça notar que a
experiência, disponibilidade, prontidão e gentileza da tutora, aliadas à sabedoria,
profundo conhecimento e rigor, permitiram uma otimização de processos de trabalho, econo-
mizando tempo e trabalho de pesquisa. Por tudo isto se entende que um mínimo
de qualidade do trabalho não poderia ter sido alcançado sem a preciosa ajuda da tutora e
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da professora.
O tema que estou a trabalhar surgiu-me de maneira muito natural: a fotografia é um
objeto pelo qual tenho uma grande paixão e, assim, soube que tinha de tratar este
assunto. Por achar importante a época da Grande Guerra, decidi enveredar por este
período da História, no qual Portugal participou.

1. A Grande Guerra e a Participação de Portugal
1.1. O conflito e a posição de Portugal

 No dia 28 de junho de 1914, o Arquiduque Francisco Fernando (príncipe herdeiro do
Império Austro-Húngaro) e a esposa foram assassinados por Gravilo Princip (anarquista
radical sérvio) em Sarajevo, à época, capital da Sérvia.
Deste modo, devido a este atentado, o Império Áustro-Húngaro apresentou à Sérvia um
ultimato que não podia ser aceite por este país, e, assim, deu-se a Guerra.
Durante a “semana negra”, de 28 de julho a 4 de agosto, todas as grandes potências
europeias se viram envolvidas no conflito, dividindo-se dois em blocos: os Aliados
(Tríplice Entente - Inglaterra, França e Rússia) e a Tríplice Aliança (Alemanha,
Império Austro – Húngaro e Itália).
 Portugal viu-se, então, atirado para aquela contenda: o país possuía em África colónias,
que tinha que defender para manter a soberania nacional face às ambições coloniais
alemãs. Em 1914, morria-se “em África mais de doença do que da própria Guerra”
(Margarida Portela, ob. cit., página 7), apesar dos combates entre as tropas portuguesas
e alemãs provocarem algumas baixas. Pode-se dizer ainda que, “o esforço militar em
África tem a ver com a própria sobrevivência da soberania portuguesa nesses territórios
coloniais.” (Miguel Freire, ob. cit., página 1). Deste modo, os portugueses acreditavam
que para salvaguardar a honra da pátria era necessário defender as colónias africanas.
Naturalmente, o país também tende a dividir, tendencialmente entre Guerristas e Anti-
Guerristas, com alguns partidos de índole republicana a pender para o lado Aliado e
para a guerra, outros a manifestarem o seu apoio ao conflito mas apoiando apenas o
envio de tropas para as colónias portuguesas em África, e com a existência de algumas
vertentes conservadoras portuguesas com tendências pró-germanófilas, apesar destas
não serem muito acentuadas em Portugal.
 A situação política governativa/económica/social/financeira sempre se manifestou nos
anos antecedentes e posteriores, como instável.
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 Por fim, o regime republicano optou por uma posição ativa na guerra, apoiando os
Aliados, devido a variados fatores como: a manutenção das colónias africanas; a
demonstração de que Portugal merece estar entre os países combatentes e vitoriosos,
servindo-se o Governo Português, do momentum e aura que a vitória na Grande Guerra
proporcionaria às circunstâncias políticas nacionais; a aliança com Inglaterra nossa
“eterna aliada” (Margarida Portela, ob. cit., página 8); a afirmação do poder político do
Partido Democrático de Afonso Costa e a necessidade de afirmação da influência
diplomática do Estado Republicano; o temor pelo poder espanhol, e de um futuro apoio
das potências vencedoras às supostas pretensões do monarca Alfonso XVIII em restituir
o trono a Portugal, por anexação ou devolução do mesmo a D. Manuel, monarca
deposto em 1910.
 No início da conflagração, Portugal reteve navios alemães ancorados nos nossos portos.
Anos depois, em 1916, seriam içadas nos mesmos a bandeira nacional, e, consequentemente, 
a Alemanha declara guerra ao país pelo “arresto definitivo das embarcações” (Ibid, página 8). 
Portugal podia finalmente dizer que estava oficialmente em guerra, saindo de um dúbio esta-
tuto de beligerância não-beligerância, em que combatia em África mas não podia dizer que 
o fazia. Foi a 9 de Março de 1916 que tudo sucedeu. Portugal era então beligerante e podia 
retornar aos seus planos de enviar tropas para França. E, com esses novos planos nasceria o 
Corpo Expedicionário Português. Com ele Arnaldo Garcez partiria para França, ainda nos 
inícios de 1917, para uma frente totalmente desconhecida dos portugueses, na qual combate-
riam e na qual permaneceriam até ao final da guerra.

Bernardino Machado no uso da palavra. A sessão foi presidida por Victor 
Hugo de Azevedo Coutinho, Fonte: Portugal 1914
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1.2. O CEP
1.2.1. O Milagre de Tancos

 Foi entre abril e julho de 1916, no Polígono de Tancos, que se deu “O Milagre deTan-
cos”. Nestes poucos meses foram treinados e preparados mais de 20000 soldados do CEP, 
homens arrancados das suas vidas civis.
 O Ministro da Guerra, Norton de Matos, foi o homem que ordenou a mobilização e
preparação destes soldados, que deveriam partir para o palco de guerra na Flandres. É compre-
ensível a escolha do espaço do Polígono de Tancos como uma decisão estratégica, pela proxi-
midade dos rios Tejo e Zêzere (essencial para processos de fornecimento de águas) e também 
pela proximidade do Entroncamento (o deslocamento de soldados em enormes proporções 
era facilitado pelo importante meio de transporte ferroviário).
 Contudo a referida instrução não se verificou de grande utilidade porque não os
preparou para uma futura guerra passada nas trincheiras, nem lhes concedeu as técnicas ne-
cessárias, sendo que os soldados portugueses partiriam para França mal preparados, bem como 
munidos de equipamentos e fardamentos desadequados. Este episódio permitiu, no entanto, 
uma certa tentativa de exaltação de valores nacionais, de uma certa histeria nacionalista junto 
das camadas populares, que era almejada para que existisse assim fundamentação e base de 
apoio para a partida dos soldados para a guerra. Base essa que se revelara até então inexistente 
e que nunca chegará realmente a existir. Aliás, em certos casos surgiriam mesmo manifestações 
de repúdio e de anti-participação, que revelavam o oposto.
 Tancos era igualmente essencial a nível político, pois permitia que, perante os olhares
de Inglaterra, reafirmássemos os nossos anseios de partir para a guerra, afirmando perante di-
versos emissários diplomáticos que conseguíamos mobilizar e treinar soldados suficientes para 
partir para aqueles campos de batalha mais modernos.
 A reportagem fotográfica desta mobilização foi de muita relevância. Deste modo, Gar-
cez documenta este treino intensivo para “provar”, à população portuguesa, que este “milagre” 
aconteceu realmente (visto que ninguém parecia acreditar que ainda existiriam portugueses 
para recrutar e enviar para França, depois da massiva mobilização de homens enviados para 
as colónias). Aliás, a ida para a Frente Africana era, de certo modo, compreensível pela parte 
dos soldados (já que tínhamos o território das colónias para defender). Contrariamente, os 
portugueses não compreendiam o porquê de irem para França, dado que pisariam terreno 
sem qualquer propósito justificado. Primeiramente, Arnaldo Garcez faz reportagem de onde 
recrutámos
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(Tancos) para, posteriormente, fazer registos da guerra. Ao documentar Tancos, o fotógrafo 
provava também às potências estrangeiras que Portugal eram um grande País, que conseguia 
mobilizar homens, treiná-los para a guerra e fazê-lo tal como os ingleses ou os franceses.

 

 Está, por exemplo, patente nesta fotografia de Arnaldo Garcez intitulada “A infantaria
nas manobras de Tancos”, a propaganda. Enquanto que o fotógrafo retrata um conjunto unido 
e organizado de soldados, a verdade histórica era completamente diferente.

1.2.2. Treinos militares

Os portugueses foram treinados/preparados pela Grã-Bretanha: a formação foi ministrada 
primeiramente à equipa de instrutores e seguidamente ao restante contingente.
Chegavam a França “iam para áreas de concentração na retaguarda do sector britânico
onde frequentavam escolas britânicas, como foram a Escola Central de Instrução, o Campo de 
Tiro, a Escola de Observadores, a Escola de atiradores e o Campo de educação física e baio-
neta. Após esta formação inicial nas escolas britânicas o CEP criou as suas próprias escolas, na 
sua zona de concentração, e nas quais as unidades foram instruídas e treinadas. Entretanto o 
CEP, por sugestão britânica e concordância nacional, sofre sucessivas reorganizações com vista 
a equiparar-se às congéneres aliadas e, inclusive, cresce para um escalão acima (Corpo de Exér-
cito) o que implicariamobilizar mais unidades de escalão batalhão.” (Ibid, página 4). Depois de 
todo este processo acabavam o treino com estágios nas trincheiras, seguindo para as primeiras

Portugal na Guerra, N.º2, 15 de junho de 1917, pág. 8
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linhas, supervisionados e subordinados pelos ingleses. Deste modo, foi difícil assumir os postos 
do setor (processo moroso de cerca de sete meses). Os estágios eram duros, resultando (pelos 
combates de patrulhas, dos duelos de artilharia e dos raides) em algumas mortes e feridos e 
inúmeros acidentes.

1.2.3. Organização, preparação,  
dificuldades e embarque(s)

 Para “estudar a organização de uma força expedicionária que tenha de ser enviada ao 
teatro de guerra” (Miguel Freire, ob. cit., página3), os capitães Iven Ferraz, Fernando Freiria e 
Eduardo Martins (pertencentes ao CEP) deslocaram-se numa Missão Militar Portuguesa a 
França e à Grã-Bretanha.
 A organização e a preparação das forças portuguesas para a participação na guerra foi
uma tarefa difícil, tanto por causa de instabilidades políticas e governativas da Primeira Repú-
blica como pela resistência dos oficiais e dos militares em entrar num contexto de guerra na 
europa.
 Em janeiro de 1917 as tropas portuguesas, que faziam parte do Corpo Expedicionário
Português, embarcaram para a Flandres sob as ordens de Norton de Matos e do General Ta-
magnini de Abreu e Silva. A desorganização, a insuficiência de meios, as dificuldades e a recusa 
de militares e unidades em seguir para França, foram alguns dos aspetos que caracterizam 
os embarques das tropas portuguesas para França. Na verdade, havia um grande sentimento 
de resistência quanto ao combate ao lado dos britânicos: deram-se recusas coletivas tanto no 
embarque nos comboios para Lisboa como no embarque nos navios para a Flandres. Não obs-
tante este facto, o país enviou para a guerra entre 55000 a 75000 homens. A missão do CEP 
era lutar ao lado dos Aliados, auxiliando e trabalhando conjuntamente com as tropas inglesas 
que se encontravam no setor do Lys.
O país não se encontrava preparado para o cenário de guerra com que iria combater (a guerra 
de trincheiras), praticando ainda uma guerra de cariz tradicional e mais convencional, base-
ada na infantaria mas também na já extinta cavalaria, e efetuada tendencialmente em campo 
aberto. Não estava preparado para a frente francesa, nem a nível militar nem a nível logístico, 
industrial, técnico e financeiro, fazendo-se assim notar a grande dependência da Grã-Bretanha 
(que deu ao país apoio logístico diverso, bem como material naval e suporte no porto de Brest, 
situado no noroeste da costa francesa).
 É importante referir o papel do fotógrafo Joshua Benoliel que, apesar de não ter partido
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para a Frente Francesa, fez reportagem fotográfica dos embarques e da participação de Por-
tugal na Primeira Guerra Mundial. “As suas fotografias caracterizam-se pelo estilo íntimo e 
humano” (Uma viagem ao tempo de Joshua Benoliel, Património.pt. Para todos nós) e isto está 
comprovado por esta fotografia representativa dos embarques, em que podemos visualizar 
os soldados do CEP num barco a caminho para a Flandres. Apercebemo-nos primeiro da 
sobrelotação dos transportes e depois da calma e sossego com que os homens se apresentam, 
desanimados com a partida.

 À chegada dos navios, a partir de 1917, os elementos do CEP desembarcavam neste
porto, de onde partiam para a zona de Aire-sur-la-Lys, numa viagem que durava três dias.
 Foi nesta região do Aire e ao longo do Lys que as unidades do CEP se distribuíam
acantonadas por pequenas povoações: Mametz, Saint Quentim, Witternesse, Blessy, Enguine-
gatte, Herbelle, Clarques, Ecques, Cauchie d’Ecques e Rebecq.” (Carlos Lopes,
ob. cit., página 48).
 Foi aqui que, depois de treinarem com as forças inglesas, as tropas portuguesas se orga-
nizaram, inicialmente ao longo de 12 km entre Fleurbaix e Ferme du Bois, tentando adaptar-
-se a uma guerra nova e moderna num lugar tão desconhecido.

Ilustração Portuguesa, N.º577, 12 de março de1917, pág. 215
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1.2.4. A vida e o quotidiano do CEP  nas trincheiras

 Na sua chegada a França, em 1917, os primeiros contingentes do Corpo Expedicioná-
rio Português, depararam-se imediatamente com vários desafios que dificultaram a sua
adaptação ao meio desconhecido em que se encontravam.
 Na zona de Aire-sur-la-Lys, onde o CEP se estabeleceu, o próprio terreno era pan-
tanoso (ou seja, difícil para a construção de trincheiras). Ao contrário da maneira que os in-
gleses construíram as suas trincheiras (em profundidade – só tinham que escavar buracos), os 
portugueses tiveram que construir em altura (através de muros de sacas de terra com arame 
farpado).
 Os portugueses sentiram também dificuldade em adaptar-se às rações, que consistiam,
principalmente, em corned beef (carne enlatada), feijão e ainda produtos como compota de 
laranja e chá. Passavam fome e frio (devido às drásticas mudanças climáticas como a neve e as 
temperaturas muito reduziras), viviam quase sem nenhumas condições de higiene - “As con-
dições higiénicas criadas pelo Serviço de Higiene do C.E.P. e a prática de higiene individual e 
colectiva no sector contribuíram, também para a definição do estado de saúde dos expedicio-
nários.” (Isabel Marques, ob. cit., página 193) - e num ambiente monótono (a maior parte do 
tempo). As noites eram difíceis e “(…) a deficiente coordenação e previsão das necessidades de 
aboletamento das tropas atempadamente teve muitas vezes como resultado os militares dor-
mirem ao relento, debaixo dos carros de esquadrão ou dos alpendres, as bermas das estradas, 
num chão coberto de lama ou de neve e somente com um cobertor encharcado a cobri-los 
(…)” (Ibid, ob. cit., página 163). Os soldados queixavam-se, também, da licença (os soldados
não podiam voltar a Portugal, enquanto que os oficiais podiam). Pode dizer-se que os
portugueses estavam ao abandono.
 Tais condicionantes influenciaram tanto fisicamente como psicologicamente a popula-
ção militar: diminuição da capacidade física dos soldados (propagação de doenças) e o abate 
moral dos combatentes (certos casos de depressões psicológicas). Para apoio espiritual e emo-
cional, foram enviados capelães (quinze, número insignificante relativamente aos rácios de 
países como a Inglaterra e a França).
 O maior número de mortos verificou-se na Batalha de La Lys (onde os soldados da
frente foram completamente arrasados e utilizados como “carne para canhão”). Grande parte, 
senão, todos os sobreviventes às contendas regressavam a Portugal traumatizados e foi graças 
ao atendimento médico português e ao auxílio dos hospitais ingleses, que o número de muti-
lados não foi muito elevado. Já o número de prisioneiros foi muito superior: mais de 7000 sol-
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dados portugueses foram capturados e feitos prisioneiros pelos alemães, passando fome e frio.

1.2.5. O Armistício e o papel da Liga dos Combatentes

 No dia 11 de novembro de 1918 ocorreu o Armistício, e, com ele, o fim da guerra. De 
notar que Portugal esteve envolvido nos processos formais de conclusão, inclusivamente, nas 
mesas de negociações em Versalhes. Mesmo tendo perdido a passada Batalha de La Lys (9 de 
abril de 1918), o Corpo Expedicionário Português sentiu a necessidade de participar no desfile 
da Vitória, atuando como um dos Aliados vencedores.
 Finalmente, quando o CEP regressou a Portugal, foi criada a Liga dos Combatentes 
e a Comissão dos Padrões da Grande Guerra como modo de valorizar o trabalho e esforço, 
ainda que, de certa maneira, fracassado, de todos aqueles portugueses que lutaram na Primeira 
Grande Guerra.
 Em honra daqueles que perderam a vida nesta contenda, realizou-se a cerimónia de tu-
mulação do Soldado Desconhecido, no dia 9 de abril de 1921, passando a ser esta data feriado 
nacional.
 É importante ainda referir o papel que as Damas (enfermeiras portuguesas e únicas 
mulheres enviadas para a Frente Ocidental) tiveram na grande guerra.

Enfermeiras da Cruz Vermelha Portuguesa, 1917, Fonte: Portugal 1914
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A Liga dos Combatentes teve e tem, ainda hoje, o seu papel, não deixando perdidos no es-
quecimento os soldados que lutaram, sofreram ou morreram na Primeira Grande Guerra e na 
Guerra do Ultramar.

2. Arnaldo Garcez e o Fotojornalismo de Guerra

2.1. O fotojornalismo de guerra: uma profissão 
pioneira com propósitos propagandísticos?

 Arnaldo Garcez foi dos primeiros fotógrafos a tornar-se repórter de guerra, fazendo 
principalmente reportagem dos treinos, das preparações militares e dos embarques, mas tam-
bém documentando o quotidiano e vivências dos soldados portugueses em França. A reporta-
gem fotográfica era uma nova atividade em Portugal e os repórteres gráficos (designação pela 
qual eram então conhecidos), não possuíam um estatuto definido. A partir do aparecimento 
de revistas como A Ilustração Portuguesa (1906), passa a defender-se o fotojornalismo como 
efetivamente uma profissão.
 À imprensa chegavam apenas informações que tivessem sido alvo de um processo de
seleção que entidades superiores do exército permitiam. Até mesmo as cartas dos combatentes 
eram censuradas… “Os perigos inerentes à liberdade de expressão e à utilização dos jornais de 
trincheiras como instrumentos de evasão e de conforto à autoridade instituída, (…) justifica-
ram a atitude de controlo e de censura do Comando (…)”. (Ibidem, ob. cit., página 237). O 
objetivo era não deixar passar as atrocidades e as condições em que os soldados portugueses 
viviam na Flandres, e, ao mesmo tempo, não dar informação/pistas ao inimigo. Por exemplo, 
Garcez fotografa estruturas mas estas imagens nunca saem nas revistas, ficam registadas para 
arquivos portugueses. Aliás, a Censura não deixava publicar nenhuma fotografia que não pas-
sasse primeiro pela Comissão de Censura. “Com o objetivo de impedir a transmissão de in-
formações consideradas valiosas para o inimigo (qualquer que pudesse pôr em risco o sucesso
militar dos aliados) e de informações que abalassem o moral da população em Portugal (qual-
quer que pudesse pôr em risco o esforço de guerra dessa retaguarda), as autoridades militares 
criaram o Serviço de Censura Postal do C.E.P., verdadeiro instrumento repressivo da liberda-
de de expressão e de informação.” (Ibidem, ob. cit., página 237)
Quando a Kodak lança uma nova máquina (Vest Pocket), os chefes militares ficam em de-
sespero devido à sua popularidade entre os combatentes (era pequena e fácil de transportar). 
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Os esforços eram contínuos em tentar controlar as fotografias que pudessem ser tiradas pelos 
próprios soldados. As fotografias de Garcez eram alvo de censura e, consequentemente, de 
propaganda, os critérios efetivos de seleção (aquando do processo de censura) traduziam-se na 
escolha daquilo que era aceitável, o que originava a criação de uma imagem ideal ou “plástica”.
Estava assim criado um tipo de propaganda que pretendia justificar a entrada de Portugal 
na guerra à população e aos militares, demonstrar que a Nação merecia estar entre os países 
combatentes e vitoriosos e que Portugal era uma Grande Nação. Devido à censura, as foto-
grafias de Garcez retratam apenas o quotidiano dos soldados portugueses, sem nunca mostrar 
sofrimento. Estas decisões deliberadas eram uma maneira de não preocupar, escandalizar ou 
desmoralizar a população e as famílias portuguesas que pouco ou nada sabiam dos soldados.
 Neste contexto, a propaganda e a censura trabalham juntas. Aliás, a propaganda pode 
ser muito facilmente encontrada nas fotografias de Arnaldo Garcez. O tipo de reportagem 
fotográfica deste período, deixada por Arnaldo Garcez, caracteriza-se por certos indícios de 
censura e aspetos que contribuem para uma conceção de fotografia como propaganda. Alguns 
aspetos evidenciados nas suas fotografias denotam uma espécie de falsidade de
ambiente vivido na guerra…É constatável uma inteira encenação ao longo de vários conjuntos 
de fotografias. Existem, aliás alguns aspetos comuns a estas fotografias…Em alguns registos
fotográficos a encenação, quase assumida, aparentemente transmite uma organização,
ordeira, o que de facto contrasta com o sentimento e ambiência geral sentida por parte
dos que estavam mobilizados para a participação na Guerra por razões alheias às suas
vontades diretas.
 Em casos mais específicos, fotografias dos períodos dos exercícios militares em Tancos,
a união, preparação e organização que apresentam certas fotografias, claramente
contrastam com a ineficácia que a celeridade e surpresa de um momento como aquele
provocara nos soldados. Por isto se deduz também as vontades políticas em tentar
promover o episódio como um milagre…
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2.2. Dados biográficos e experiência como 
fotojornalista membro do CEP

 Arnaldo Garcez nasceu no ano de 1855 em Santarém, mudando-se para Lisboa quan-
do inicia o seu trabalho na fotografia como amador (freelancer). Compra uma “Spido
Gaumont, máquina obrigatória para quem ousasse tornar-se repórter fotográfico” (Paulo
16 Heitlinger, ob. cit.) Trabalhou em vários jornais da época como fotojornalista e ficou
conhecido como o pai do fotojornalismo português.
 Quando houve a possibilidade de Portugal entrar na guerra, começou a preparar-se na
base de Tancos. No ano de 1916 foi convidado por Norton de Matos (político e militar /
Ministro da Guerra), seu amigo, para fazer a reportagem dos treinos de preparação para
a guerra (preparação da partida para a Flandres).
 Garcez registou treinos da Divisão de Instrução / instrução complementar em França 
no campo central de Marthes, fez uma cobertura exaustiva na frente francesa (para a qual
foi enviado com o posto de alferes equiparado), retratou o funcionamento do CEP, a vivência 
dos soldados, as paisagens e as ruínas do vale do rio Lys. Captou, também, “rostos e momentos” 
nas trincheiras e nos campos de batalha, tornando-se, assim, um repórter de guerra.
As suas fotografias foram publicadas em revistas como A Ilustração Portuguesa e Portugal na 
Guerra e o seu trabalho, enquanto fotógrafo, mostra o papel de Portugal na
Primeira Guerra Mundial.
 Foram publicados em Paris dois álbuns de postais baseados nas suas fotografias.
 Apesar do fim da Primeira Grande Guerra, Arnaldo Garcez permaneceu em França até
1921. Durante esses anos acaba por casar e faz várias exposições com o seu trabalho. Fotografa 
também a celebração da vitória. No ano de 1993 regressa a Portugal e funda a Casa Garcez, 
situada ao lado da Brasileira, onde se reuniam várias personalidades como Gago Coutinho, 
fazendo também a reportagem fotográfica da primeira travessia transatlântica aérea. Ao
regressar a Portugal documenta as cerimónias fúnebres de transladação dos corpos dos
Soldados Desconhecidos.
 Acaba por morrer em 1933, aos 78 anos, deixando-nos com documentação brilhante 
que nos dá a conhecer a participação de Portugal na Guerra, o papel do CEP, a vivência dos
soldados e a influência da Censura da época.
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2.3. O espólio fotojornalístico de guerra 
a partir do arquivo:

2.3.1. Revista “Portugal na Guerra” 
(1 de junho a dezembro de 1917)

 Esta revista quinzenal ilustrada foi criada no ano de 1917, em França, com o objetivo 
de documentar a intervenção de Portugal na Primeira Guerra Mundial.
 “Portugal na Guerra” era o periódico oficial do Corpo Expedicionário Português e
acabaram por sair apenas 7 tiragens, contando assim com uma janela temporal de 7 meses. 
Criada puramente para propaganda, as únicas fotografias desta revista são de Arnaldo Gar-
cez, de que se destaca também o segmento “Diário de Campanha”, da autoria do Capitão X. 
Muitas das fotografias desta revista captadas por Arnaldo Garcez encontram-se no Arquivo 
Histórico Militar, inseridas num fundo que homenageia o seu nome.

Portugal na Guerra, N.º1, 1 de junho de 1917, capa
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O Quotidiano

 Nesta fotografia, Arnaldo Garcez retrata o momento em que dois soldados do Corpo 
Expedicionário Português tomam a sua refeição: “Um almoço frio”, nas trincheiras.
 Como podemos visualizar, estes homens comem no chão, à mão, a sua comida enlatada,
representando a vida e a realidade quotidiana na guerra. Desanimados por mais uma refeição 
igual de carne enlatada e feijões, mas gratos por ainda a poderem tomar, os soldados comem 
abrigados nas “trinchas”.
 Podemos pensar que esta imagem, representativa dos tempos de má alimentação e 
fome, não deveria ter passado pela censura, já que, os familiares se aperceberiam das condições 
em que os portugueses estavam. No entanto, Garcez faz passar por conveniência uma crua 
verdade histórica.
 Era certo que os soldados se encontravam em más condições e em Portugal, dessas
condições, estavam conscientes os portugueses. Contudo, pela informação saída de outras re-
vistas como a Ilustração Portuguesa, (em que se assumia a guerra como uma realidade dura) a 
opinião pública nacional reconhecia, mesmo assim, que os soldados do CEP se encontravam 
em muito melhores condições que outros países.
 É importante referir que o fotógrafo português juntamente com a censura nunca dei-
xam divulgar fotografias de mortos ou feridos graves, ao contrário de repórteres fotográficos
de França e Inglaterra que ocasionalmente o faziam. Por parte da Imprensa portuguesa ia ha-
vendo um equilíbrio entre o que mostram e o que escondem, entre o que não choca tanto e o 
que escandalizaria.

Portugal na Guerra, N.º5, outubro de 1917, pág. 13
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 Esta é uma imagem que simboliza a higiene nas trincheiras: este soldado que se apre-
senta sozinho, no meio das sacas de terra, da lama e da sujidade, tenta, olhando para um peque-
no espelho, fazer a barba. Os cabelos por cortar e as barbas por fazer passaram a ser o retrato 
do CEP, que por falta destes hábitos, foi atingido por parasitas. Garcez faz desta fotografia, um 
outro exemplo da dura realidade das trinchas que consegue sobreviver à censura.
 É necessário, novamente, salientar que por mais que esta imagem mostre uma
veracidade desagradável, não era um fator chocante para os que viam estas imagens em
Portugal.
 Aliás, este retrato não mostra, efetivamente, o soldado “à caça dos piolhos” ou de
barbas e cabelos compridos, por isso o que o público recebia era a ideia de que os
soldados continuavam com os seus hábitos de higiene.
 Em vez de Arnaldo Garcez “apanhar” um momento “negativo”, captura um instante
mais favorável e proveitoso, num jogo propagandístico.

Portugal na Guerra, N.º5, outubro 
de 1917, pág. 13
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Preparação/Treinos

 Mesmo depois de Tancos, foi necessário uma preparação extra para os soldados portu-
gueses. Para além de não reconhecerem a guerra de trincheiras, depararam-se, em França, com 
uma outra ameaça: os gases.
 Como a própria descrição da fotografia indica “O emprego da mascara contra os gazes
requer precisão e presteza. Os nossos soldados adextram-se em conjunto.” Clara exemplar de 
propaganda, esta especificação é utilizada para engrandecer o trabalho do CEP.
 Como se fossem uma equipa coesa e “educada”, os soldados do Corpo Expedicionário 
Português estão enquadrados na fotografia de uma forma alinhada e unida. No entanto, o que 
se passava realmente por trás da objetiva da câmara e por trás dos cortes da censura era uma 
desorganização e confusão, criada por homens inexperientes.

Portugal na Guerra, N.º4, 1 de outubro de 1917, pág.12
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A relação entre os Portugueses e os Ingleses

 Pode afirmar-se que a relação entre os portugueses e os ingleses era, na altura da
Primeira Grande Guerra, “plástica” e “falsa”:
 Sabe-se que em todo o contexto da Primeira Guerra, Portugal foi supervisionado, su-
bordinado, treinado, condicionado e auxiliado pela Inglaterra. No entanto, Arnaldo Garcez 
passa a ideia de que os portugueses e os ingleses se encontravam ao mesmo nível e que as suas 
relações eram respeitadoras e cordiais.
 Esta é uma das imagens que exemplifica e identifica o sentido a propaganda: os oficiais
encontram-se misturados e num ambiente de descontração, falando uns com os outros. Está, 
então, claro que o fotógrafo influencia a imagem das relações diplomáticas entre
Portugal e Inglaterra.

Ilustração Portuguesa, N.º2, 15 de junho de 1917, pág.13
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Visitas oficiais às trincheiras

 Norton de Matos, tal como esta estampa retrata, visita as trincheiras portuguesas em
1917. Estas visitas oficiais, apesar de raras, eram muito apreciadas pelos portugueses.
 No fundo, o grande propósito destas deslocações de estadistas e ministros à Frente era
aumentar a moral tanto dos soldados como dos familiares destes.
 Está, mais uma vez, presente o jogo da propaganda que transforma completamente a 
fotografia e o que ela transmite à primeira vista.
 Norton de Matos aparece mesmo nas trinchas, o que pode querer transmitir que era 
seguro até para um ministro circular nelas. No entanto, era frequente fazer-se uma recriação da 
Frente na retaguarda, para que não se pusessem em risco nem fotógrafo nem os fotografados. 
Seguido por soldados do Corpo Expedicionário Português, o Ministro da Guerra, possui uma 
expressão facial algo intrigante: esboça um sorriso, como que querendo transmitir esperança e 
satisfação face ao papel de Portugal na Guerra.
 Podemos comprovar, também, muitas informações acerca das trincheiras: conseguimos
ver quão estreitas e pouco altas eram. Todos estes elementos conjugados criavam menos segu-
rança e menos comodidade aos soldados do CEP.
 Esta fotografia de Garcez passa uma mensagem à população: mostra que Norton de 
Matos se importa com os soldados e que ele quer saber/entender como era a vida nas trinchei-
ras.

Portugal na Guerra, N.º3, 15 de setembro de 1917, pág.12
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A Correspondência

 Nesta época, a taxa de analfabetismo em Portugal era enorme. Poucos eram aqueles que
sabiam ler ou escrever, daí o papel da fotografia nos jornais ter crescido.
 Nos “tempos livres” os soldados que sabiam ler e escrever ocupavam as horas com estas
atividades. Os que não possuíam estas capacidades preenchiam estas fases com a aprendiza-
gem da língua portuguesa e francesa, que lhes era esclarecida por um camarada ou capelão. 
Os soldados analfabetos sentiam a necessidade de aprender a escrever e a ler para poderem 
contactar com os seus familiares e conseguirem exprimir-se.
 Na fotografia comprovamos, então, esta realidade: numa mesa e cadeiras improvisadas,
situam-se dois homens que escrevem. Um, o analfabeto, dita o que pretende transmitir na 
carta. O outro, o camarada, auxilia-o, escrevendo.
 À medida que o número de cartas e textos escritos aumentava, maior ficava a ameaça à
censura. Aliás, a escrita nunca era totalmente livre, individual ou pessoal, e como a maior parte 
dos escritos eram feitos como favor por um único homem, as cartas assumiam quase o mesmo 
modelo. A censura, que cortava a liberdade de expressão dos soldados, foi fortemente criticada 
por estes. No entanto, conseguiram-se arranjar formas e códigos no âmbito de conseguirem 
referir o mais possível. Na verdade, “rebeldes”, apesar de estarem conscientes das consequên-
cias, faziam por expressar-se mandando as cartas pelo correio civil/clandestino.

Portugal na Guerra, N.º3, 15 de setembro de 1917, pág.6
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Conclusão

 Tendo em conta os propósitos e a problemática do trabalho, a que nos propusemos 
responder, conclui-se que: Portugal entrou na Primeira Guerra Mundial, principalmente, por 
meras intenções económicas, porque queria ser visto como uma grande Nação e pretendia 
fazer parte do plantel dos Aliados Vitoriosos; o Corpo Expedicionário Português teve um 
grande papel neste contexto, ajudando, sem se dar conta disso, a construir um falso cenário de 
milagre em Tancos, sofrendo muito em França e sendo completamente arrasado na Batalha de 
La Lys; Arnaldo Garcez fez parte de um jogo entre a Censura e a Propaganda, sendo extre-
mamente condicionado por estas, mas conseguindo, em última análise, passar a crua verdade 
histórica.
Assim, foi possível aprender e analisar o objeto de estudo, conseguindo-se, também, responder 
às questões adjacentes que o trabalho levanta.
 Garcez pode ser considerado um real contributo, tanto na sua época como atualmente, 
já que as suas fotos são as mais utilizadas para o estudo desta época, não só por constituírem 
uma interessante perspetiva da História, mas também por serem documentos históricos de 
relevância para a compreensão desse período.
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Introdução

 Far-se-á, essencialmente, neste trabalho, uma análise da situação e comportamento 
político dos monárquicos, nos precedentes históricos e na formação do Estado Novo, até ao 
ano de 1951, ano crucial para o desenvolvimento da nossa problemática central: a morte de 
Carmona e a possibilidade restauracionista. Por ordem lógica, advêm da problema central as 
seguintes questões: quais os momentos mais importantes, durante o Estado Novo, nos quais 
os monárquicos manifestaram diretamente aos órgãos dirigentes do regime a necessidade de 
verem a Monarquia restaurada? De que forma é que a morte de Óscar Carmona influenciou o 
próprio comportamento político dos monárquicos? Qual é então o papel que Oliveira Salazar 
ocupa em todo este enredo político e qual a sua posição para com os monárquicos? Considera-
mos serem estas as questões principais que devemos colocar ao tema, no entanto, abordaremos 
a situação política dos monárquicos antes do Golpe de 26 de Maio, na medida em que a sua 
situação política na altura terá bastante importância para o decorrer dos acontecimentos como 
veremos. Como tal, existirão, primeiramente, dois capítulos nos quais o leitor tomará conheci-
mento sobre o estado político dos monárquicos antes da formação do Estado Novo. 
 Conseguimos, após algumas idas ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo, encontrar 
e aplicar diretamente no trabalho três documentos que fundamentam aquilo que iremos de-
fender, nos determinados capítulos. Consideramos este ponto essencial, na medida em que 
tratámos documentos e retirámos deles a informação necessária para sustentar aquilo que 
defenderemos.
 Com o objetivo de sintetizar toda a informação, e a par daquilo que vamos concluindo, 
existirá, em cada capítulo, mais propriamente no fim, um conjunto de parágrafos que retêm o 
mais importante, não obstante o capítulo final constituído somente por conclusões. Acredita-
mos ser este o melhor método, sendo igualmente o recomendado nas aulas. 
 Devido ao período cronológico no qual incide, não podemos inferir que a situação 
política dos monárquicos que é apresentada permanecerá a mesma ao longo do Estado Novo. 
Porém, a que iremos abordar tem um elemento transversal para com o regime: a ambiguidade 
de Oliveira Salazar na sua relação com os vários grupos políticos conservadores que integra-
vam a União Nacional.
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1. Situação política dos monárquicos 
durante o regime republicano (1914-1926)

 Com a elaboração deste capítulo, pretendemos analisar brevemente a situação política 
dos monárquicos durante o regime republicano. Responderemos a questões como: quais foram 
os principais momentos de manifestação monárquica para com a I República? De que for-
ma se organizaram politicamente os monárquicos? Tiveram alguma expressão parlamentar? 
Constituíam os monárquicos um grupo politicamente homogéneo?
 A implantação da República, a 5 de Outubro de 1910 e a posterior consolidação do re-
gime republicano não afastou os monárquicos da vida política portuguesa, como muitas vezes 
se pensa erroneamente. Com a queda da Monarquia, iniciam-se dois processos essenciais para 
os monárquicos: o primeiro consiste na existência de algumas revoltas de forma a contestar 
o novo regime republicano; o segundo, por sua vez, insere-se na integração dos monárquicos 
em organizações políticas e adaptação dos mesmos às novas estruturas de poder. Ambos os 
processos estão ligados entre si e têm clara importância no seguimento das ações políticas que 
saem do intervalo de tempo proposto no capítulo, isto é, 1914-1926.
 Quanto ao primeiro processo, ou seja, a contestação do regime republicano, salientamos 
a ação do capitão Paiva Couceiro que, em outubro de 1911, juntamente com 1200 homens  
ocupou por pouco tempo Vinhais onde a bandeira azul e branca esteve umas horas desfral-
dadas, regressando novamente à Galiza. Efetivamente, esta ação não surtiu o efeito que os 
monárquicos esperavam: a revolta popular para com o novo regime republicano e restauração 
da Monarquia. A não adesão do próprio povo a este evento mostra-nos que havia por parte do 
mesmo uma total descrença para com a Monarquia, resultado da governação dos últimos reis, 
isto é, D. Carlos e D. Manuel. Ainda relativamente ao primeiro processo, 8 anos mais tarde, 
em 1919, o “ (…) regime tremeu (…) no segundo golpe em torno de Paiva Couceiro (…) as 
hostes realistas conseguiram instaurar, durante um mês a Monarquia do Norte, com Junta Go-
vernativa do Reino no Porto e a brevíssima Monarquia do Monsanto, em Lisboa, mas seriam 
derrotados pelas forças militares e pelos paisanos que queriam combater (...)”1 os monárquicos. 
Quanto ao primeiro processo, estes são os dois acontecimentos mais importantes e que mere-
cem a nossa maior atenção.
 Já quanto ao segundo processo, isto é, a integração dos monárquicos em organizações 
políticas e adaptação dos mesmo às novas estruturas de poder, devemos dizer que para além 
dos iniciais “adesivos”, isto é, os monárquicos que imediatamente se converteram em republi-

1 Artigo de Fernando Madaíl, 22 de agosto de 2009, Diário de Notícias ( aplicação online ).
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canos, surgiram logo de seguida organizações monárquicas como a Junta Central do Integra-
lismo Lusitano em 1914, a Causa Monárquica, em 1911, e o Partido Legitimista, com especial 
importância no ano de 1925, na medida em que conseguiu eleger seis deputados monárquicos 
para um parlamento composto por 156 deputados. Em termos parlamentares, os monárquicos 
acabaram por nunca ter uma expressão verdadeiramente forte; conseguiram, contudo, obter 
maior importância para a vida política nacional com a “República Nova” de Sidónio Pais em 
1918, contudo tal não experiência não durou muito tempo, devido ao assassinato do mesmo 
a 14 de dezembro de 1918.. Em termos de organização política, o que é curioso nos monár-
quicos é que acentuaram a sua divisão com a criação de, por um lado, da Causa Monárquica 
e, por outro, da Junta Central do Integralismo Lusitano. Ambos os órgãos representavam 
setores monárquicos diferentes: um constitucionalista e fiel a D. Manuel II, isto é, a Causa 
Monárquica e um outro setor de ultra-direita e corporativo representado pela Junta Central 
do Integralismo Lusitano.
 Quanto ao Integralismo Lusitano, afirmamos que este surgiu, enquanto corrente ide-
ológica, a partir de 1910 na Universidade de Coimbra, formando-se a Junta Central do Inte-
gralismo Lusitano 4 anos mais tarde em 1914. A proclamação da República “ (…) constituiu 
o elemento determinante na formação do Integralismo enquanto ideologia (...)”2 . Para os 
integralistas como António Sardinha, principal teórico e fundador do movimento, a proclama-
ção da República afigurava-se numa clara reprodução alargada dos princípios de 1789, isto é, 
os princípios liberais da Revolução Francesa. A Revolução Republicana em 1910 promoveu a 
separação física do grupo, na medida em que até 1910 este era um movimento intelectual que 
abrangia tanto republicanos como monárquicos.
 Há pouco falámos dos eventos de 1911 e 1919 que têm como figura central  Paiva 
Couceiro. Nestes eventos não podemos descurar a participação de alguns membros afetos ao 
movimento. A princípio, os integralistas distinguiam-se dos monárquicos constitucionalistas 
ligados à Causa Monárquica, o seu “ (…) nacionalismo tradicionalista repousava numa inter-
pretação da história que viu no Portugal medieval a fase de maior perfeição da sociedade (...)”3. 
Para os integralistas foi a ideologia liberal que destruiu o prestígio português e a sua função 
histórica, como tal desvinculavam-se dos monárquicos constitucionalistas quanto, por exem-
plo, à legitimidade real. Para os constitucionalistas D. Manuel II era o legitimo herdeiro da 
coroa, já para os integralistas o legitimo herdeiro seria D. Duarte Nuno, que pertencia à linha-
gem do rei D. Miguel que havia perdido a guerra civil contra os liberais na década de 30 no séc 

2 PINTO, António Costa, Os camisas azuis e Salazar; p.25,

3 Ibidem; p.27
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XIX. Os integralistas defendiam, portanto, uma conceção da sociedade portuguesa corpora-
tivista, assente no signo máximo da autoridade real, totalmente anti-liberal. O exercício desta 
autoridade máxima competia ao rei e a restante sociedade dever-lhe-ia estar subordinada, o 
que atacava os valores liberais, nomeadamente a teoria tripartida do poder de um Estado.  À 
suposta soberania popular, os integralistas “(…) opunham a Nação organizada e hierarquizada 
segundo a tradição. Ao sufrágio universal opunham a representação corporativa dos núcleos 
tradicionais: a família, os municípios, as profissões (...)”4.
 Já os monárquicos constitucionalistas, afetos a D. Manuel II que havia perdido o seu 
trono, defendiam, na sua maioria, a existência de uma Monarquia que seguisse as normas 
constitucionais, respeitando a tripartição do poder, na qual o Parlamento detinha fulcral im-
portância, na medida em que representava o poder legislativo. Esta diferença entre monárqui-
cos constitucionalistas e integralistas será fundamental como veremos capítulos mais à frente, 
pelo que muitas das questões até agora abordadas neste capítulo serão reabilitadas mais para a 
frente. Todavia, uma coisa era certa: ambos os setores monárquicos queriam ver a Monarquia 
restaurada, pelo menos na sua génese enquanto regime, visto que as diferenças só surgiam 
com o próprio funcionamento da Monarquia, devido às diferentes visões dos dois setores 
monárquicos.  No entanto, há uma diferença crucial entre integralistas e constitucionalistas: 
os integralistas defendiam a violência como forma de obtenção do poder, pelo que os pode-
mos colocar, para além das diferenças ideológicas já apresentadas, ainda mais à direita que os 
constitucionalistas. António Sardinha, referindo-se aos constitucionalistas, afirma o seguinte: 
“Falta-lhes a escola da violência (...)”5.
 Em suma, quanto a este divisão entre monárquicos, verificamos que existem claras di-
ferenças ideológicas, no entanto ambos os setores estarão envolvidos na preparação do Golpe 
de 28 de Maio como veremos no capítulo seguinte.
Concluído este capítulo, podemos concluir que com a implantação da República os monárqui-
cos revoltaram-se e tentaram restaurar a Monarquia, como aconteceu em 1911 e 1919 com os 
eventos relatados, todavia foram em vão. Um outro ponto essencial com a queda da Monarquia 
é a reorganização política dos monárquicos: a Causa Monárquica, órgão dos monárquicos 
constitucionalistas, formou-se em 1911; a Junta Central do Integralismo Lusitano em 1914.
 Os monárquicos não constituíam um grupo político homogéneo, estando, portanto, di-
vididos  em constitucionalistas e integralistas, no entanto ambos os grupos vão colaborar para 
a realização do Golpe de 28 de Maio de 1926, a fim de acabar com a I República.

4 Ibidem; p.28.

5 Ibidem; p.29.
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 Em termos de expressão parlamentar durante a I República, os monárquicos nunca 
acabaram por ter uma voz política forte, conseguindo, no entanto, eleger 6 deputados monár-
quicos em 1925. No entanto, detinham uma forte expressão junto das forças direitistas que 
pretendiam acabar com a I República. Não podemos, porém, descurar que durante a “Repú-
blica Nova” de Sidónio Pais, os monárquicos ganharam maior importância, na medida em 
que apoiavam o chamado Presidente-Rei que promulgava um ideário de cariz conservador e 
autoritário que agradava à maior parte dos monárquicos.

2. A presença dos Monárquicos na Ditadura Militar  e 
na  construção do Estado Novo (1926-1933)

 Com este capítulo, abordar-se-á a presença dos monárquicos no golpe de 28 de Maio 
de 1926 que inaugura a Ditadura Militar e, posteriormente, a presença dos mesmos na cons-
trução do Estado Novo, enquanto novo regime político, bem como o significado da queda 
da I República para o ideário monárquico. Afigura-se, por conseguinte, necessário abordar a 
questão da morte de D. Manuel II em 1932 e o impasse quanto ao seu sucessor, bem como a 
relação entre o Oliveira Salazar e a Rainha não reinante D. Amélia. Estes pontos serão apre-
sentados em subcapítulos. Por fim, serão apresentadas as conclusões às quais chegámos. “Os 
monárquicos estiveram presentes desde o início no movimento que conduziu ao 28 de Maio 
de 1926”6. Esta citação mostra-nos o grau de importância que o golpe militar teve para os mo-
nárquicos: consistia na possibilidade de verem a monarquia restaurada, voltando novamente 
os valores clericais e de subordinação ao poder real. Como sabemos, a I República afastou in-
dubitavelmente a ideia de que o regime monárquico pudesse alguma vez voltar, no entanto os 
monárquicos, com o objetivo de verem o seu ideário político finalmente reimplantado, aderi-
ram desde cedo ao movimento que está na origem do Golpe. Em termos ideológicos, todo este 
movimento que antecede o Golpe em si era profundamente variado. Nas palavras de Manuel 
Braga da Cruz, historiador, este Golpe “fora fundamentalmente uma insurreição militar, para 
a qual contribuíram e à qual aderiram, por certo, várias forças políticas nacionalistas e conser-
vadoras, anti-republicanas umas, antidemocráticas outras (...)” 7. Em suma, as várias direitas, 
descontentes com o rumo político que a I República atribuíra a Portugal, acabaram por se unir, 
com o objetivo de derrubar o poder na altura vigente.
 Segundo Jesus Pabón, historiador espanhol, todo o movimento político que realizou 

6 CUNHA, Carlos Guimarães da; Salazar e os Monárquicos: a tentativa restauracionista de 1951; p.13.

7 CRUZ, Manuel Braga da; Monárquicos e Republicanos no Estado Novo; p.19.



167

o Golpe tinha como objetivo derrubar  o Partido Democrático que se encontrava no poder 
e que para as direitas, que não se identificavam com o mesmo, este deturpava a “  moral do 
Estado”. Com o que anteriormente foi afirmado, entende-se imediatamente a presença em 
força dos monárquicos. Todavia, os monárquicos não tinham uma orientação ideológica bem 
definida, sendo que estavam inclusive fraturados: de um lado surgiam os monárquicos consti-
tucionalistas que apoiavam a existência de um regime monárquico supervisionado pelos mais 
altos valores da Constituição e do outro estava o Integralismo Lusitano. Consideramos não ser 
necessário abordar de forma afincada e minuciosa as prerrogativas ideológicas do IL, visto já o 
termos abordado no capítulo anterior. Contudo, relembramos que se tratava de um movimen-
to que apoiava a criação de um estado corporativo, profundamente tradicionalista, no qual a 
figura real concentrava em si todos os poderes. Este movimento começou em 1914, mais pro-
priamente em Coimbra, e terminou em 1932. Seguindo a linha de raciocínio anteriormente 
apresentada, percebemos que os monárquicos não tinham de facto uma linha ideológica única, 
mas aquilo que os unia era claramente a remoção do Partido Democrático do poder. Exem-
plos de monárquicos que integraram o movimento que antecedeu o Golpe são João Ameal , 
escritor e historiador, membro da Academia Portuguesa de História e da Academia de Ciên-
cias e Pedro Teotónio Pereira , político e diplomata português. Foi, inclusive, em casa de Abel 
Múrias, monárquico pertencente à Causa Real, que Gomes da Costa, o general que comandou 
as operações do Golpe, este escondido alguns dias antes do mesmo. Já na tarde do dia 26 de 
Maio, em casa de Manuel Múrias, também monárquico e irmão de Abel Múrias, que foi feita 
a redação da proclamação que foi lançada de Braga, no início da revolta.
Como vemos, é inegável a presença e importância que os monárquicos tiveram na origem do 
movimento de contestação ao Partido Democrático.
 Já com a Ditadura Militar instaurada, a ala monárquica acabou por ter um certo peso 
nos vários governos que se seguiram ao Golpe. Sinel de Cordes, general monárquico, chegou 
a ocupar a pasta das Finanças a 9 de julho de 1926 e, juntamente com o general Carmona, 
executam um golpe de estado que leva à demissão de Gomes da Costa.
 Verificamos, portanto, que os monárquicos acabaram por ter forte influência no perío-
do da Ditadura Militar, chegando a atingir fortes postos de poder e prestígio. Segundo Carlos 
Guimarães da Cunha, já citado neste capítulo, os monárquicos viram em toda esta rede de 
acontecimentos a possibilidade de verem a monarquia restaurada. D. Manuel II, estava, como 
sabemos, exilado em Londres e deu, desde a primeira hora, claras instruções sobre qual o tipo 
de comportamento político que os monárquicos deveriam ter: deu instruções para que “apoias-
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sem os governos da Ditadura”8 .
 A queda do Partido Democrático e a instauração da Ditadura Militar deu aos mo-
nárquicos a esperança de que a monarquia poderia ser finalmente restaurada, até mesmo a 
possibilidade de um plebiscito foi colocada. Todavia, esta proposta não foi aceite pela maior 
parte dos monárquicos, nem mesmo por D. Manuel II. Foram apresentadas, pelo monarca não 
reinante, as seguintes razões para a não a realização de um plebiscito: considerava a realização 
de um plebiscito algo que vai contra todos os fundamentos teóricos e direitos do próprio regi-
me monárquico, visto ser este, para os monárquicos, o único legítimo, pelo que qualquer ato de 
votação não pode definir qual o regime de um país; a outra razão para a não realização de um 
plebiscito foi levantada por Alfredo Pimenta (1882-1950), historiador e escritor, e tinha a ver 
com o “modo de efetivação do plebiscito, que punha vários problemas, desde o tipo de voto até 
ao controlo da votação” 9.
 Entretanto, a inquietude de alguns monárquicos, ligados ao Integralismo Lusitano, 
promoveu a instabilidade política durante os primeiros tempos. Desde março de 1927 que o 
IL dispunha de um jornal denominado A Ideia Nacional, no qual se foi desenvolvendo a ideia 
da criação de uma possível Liga de Ação Integralista.
 Podemos imediatamente concluir que os monárquicos tiveram clara influência no golpe 
de 28 de Maio de 1926, bem como nos vários eventos importantes que lhe seguiram. Embora 
fraturados ideologicamente, tanto os monárquicos constitucionalistas como os que estavam 
ligados ao IL tinham o mesmo objetivo e viam na queda da I República a esperança de verem 
a monarquia restaurada, todavia o próprio D. Manuel II colocou de parte a realização de um 
plebiscito pelas razões enunciadas.
 Ainda alimentados pela esperança de que a monarquia pudesse vir a ser restaurada, os 
monárquicos presenciam um momento crucial que terá decisória influência no decurso dos 
restantes acontecimentos: em abril de 1928, António de Oliveira Salazar, é novamente cha-
mado para ocupar a pasta das Finanças, iniciando-se, por sua vez, um período de “ditadura 
financeira”, no qual o Ministério das Finanças tinha total controlo sobre os gastos dos outros 
ministérios e detinha o poder de veto sobre qualquer proposta apresentada por outros órgãos 
de poder. Segundo Carlos Guimarães da Cunha, com Salazar a liderar um dos mais impor-
tantes órgãos de poder executivo, “ (...) aparecia finalmente no regime ditatorial um dirigente 
com ideias políticas claras, portador de um projeto político que muitos, incluindo grande parte 

8 Ibidem; pp. 60,61.

9 Ibidem; p.61
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dos monárquicos, não terão percebido bem qual era”10.
 A figura de Salazar será central na atividade política dos monárquicos e determinará a 
forma destes mesmos agirem dentro do próprio regime. As orientações que Oliveira Salazar 
trouxe à Ditadura foram benevolamente encaradas pelos monárquicos e para tal contribuiu a 
sua posição ambígua quanto à questão do regime que vinha desde o processo que lhe tinha 
sido movido em 1919, ao ser acusado, com outros professores da Universidade de Coimbra, 
de fazer propaganda da monarquia nas suas aulas. Em resposta às acusações que lhe foram 
dirigidas, Salazar responde: “ Eu sei muito bem o que sou, mas também não lho digo [aqui 
Salazar dirige-se a um aluno que o havia questionado se era ou não monárquico]” 11. Poste-
riormente, já em 1922, no Congresso do Centro Católico ao qual Salazar pertencia, defendeu 
uma posição política que subestimava a importância da questão do regime, chegando mesmo 
a afirmar que os interesses da República eram conciliáveis com os interesses da Igreja e que os 
mesmos interesses da República era conciliáveis com os interesses vitais da Nação, pelo que o 
fator essencial ao progresso da Nação consistia na competência e nos valores dos homens que 
lideravam os órgãos de poder.
 Com os dados enunciados no parágrafo anterior, os monárquicos ou ignoraram ou não 
souberam interpretaram devidamente as palavras de Salazar. Poderão, igualmente, ter pensado 
que essas palavras de Salazar foram escritas sob pressão das circunstâncias do momento que 
exigiam uma acomodação ao regime vigente. Já em 1930, é criada a União Nacional e tem 
como um dos seus maiores objetivos juntar monárquicos e republicanos que simpatizassem 
com a Ditadura num organismo político e que, posteriormente, viessem a apoiar a nova ordem 
constitucional.  Em fins de julho de 1930, o governo publica o Manifesto Político de Lançamento 
da União Nacional que obteve uma resposta positiva dos vários setores monárquicos, tanto dos 
integralistas como dos constitucionalistas, na medida em que este manifesto definia Portugal 
como um estado nacional, social e corporativo, isto é, uma configuração política que todos os 
monárquicos procuravam. Fernando de Sousa (1855-1942), militar, engenheiro e monárquico 
convicto, fundou os jornais periódicos A Voz e A Época. No nº 1429 do jornal A Voz, a 2 de 
agosto de 1930, proclama o seu apoio ao Manifesto da União Nacional e afirma que a partir do 
momento em que a vida pública estivesse remodelada e a ordem e a autoridade plenamente 
instauradas e consolidadas, estariam então em condições de resolver “ (…) pacificamente pro-

10 CUNHA, Carlos Guimarães da; Salazar e os Monárquicos: a tentativa restauracionista de 1951; p.24

11 Vida Mundial, Nº. citº., p.9. Medina ( João), Deus, Pátria, Família: ideologia e mentalidade do Salazarismo,in His-

tória de Portugal, vol. XII- O Estado Novo- I- o ditador e a ditadura; p.69.
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blemas que ao presente não são, nem devem ser postos (...)” 12. . Esta última citação mostra-nos 
qual devia ser o comportamento dos monárquicos: apoiar a Ditadura Militar e fazer parte da 
elaboração da nova ordem constitucional, sendo que a restauração do trono deveria diferida 
para uma época mais propícia.
 Em termos de organização político-administrativa, os monárquicos saiam beneficiados, 
na medida em que a União Nacional permitia a existência da Causa Monárquica, quando sa-
bemos que a UN não permitia nenhuma organização de poder exterior a si mesma. A Causa 
Monárquica tinha apenas de seguir as direções ideológicas da UN, sendo munida de algu-
ma autonomia. A própria Causa Monárquica também se pronunciou quanto ao lançamento 
do Manifesto, proclamando não haver “ (...) afirmações que impeçam a cooperação leal dos 
homens de são patriotismo, embora em divergência na questão do regime (...)13. Com estas 
afirmações, concluímos que do campo monárquico constitucionalista, subordinado à Causa 
Monárquica, existia um sinal de total colaboração com a nova ordem social e constitucional 
que se pretendia construir, não obstante o facto dessa mesma ordem ter uma configuração 
republicana.
 De modo a explicitar melhor as razões da entrada dos monárquicos na UN, Fernando 
de Sousa, em 7 de agosto de 1930, apoia a nota a declaração oficial da Causa Monárquica an-
teriormente enunciada, afirmando que “ Os indivíduos que entrem nesta agremiação política 
não se obrigam a renunciar às suas opiniões, sobre a forma de governo, por exemplo. Realizam 
a união patriótica, a união sagrada, a união nacional, no propósito comum de fortalecerem o 
organismo nacional, de assegurarem a sua plena vitalidade, de radicarem hábitos de ordem, 
de disciplina e respeito da autoridade”14. Como nos é possível observar, a questão do tipo de 
regime era colocada de parte por agora e a UN era viste de bom grado pelos monárquicos.
 Apresentámos anteriormente as reações do campo monárquico constitucionalista, no 
entanto não podemos descurar as reações dos monárquicos integralistas perante o Manifesto 
da UN. Como já anteriormente foi afirmado, os monárquicos integralistas encontravam-se 
integrados num órgão denominado Junta Central do Integralismo Lusitano. Em comunicado 
oficial, a 14 de agosto de 1930, a Junta congratulava-se com o reconhecimento, por parte do 
Manifesto, de “ (…) alguns princípios em que deve assentar a verdadeira reconstrução nacional 

12 A Voz, Nº 1429; p.1

13 A Voz, Nº 1252; 5 de agosto de 1930; p.1.

14 A Voz, Nº 1254; p.1.
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(…)”15 
 Seguidamente, afirma ainda no comunicado que a Junta se encontrava completamente 
disposta a “(…) cooperar oportunamente com a Ditadura Militar em tudo o que sirva o bem 
comum e procure realizar a igualdade dos Portugueses perante a lei, condição essencial para 
efetivar o propósito da União Nacional (...)”16. Quanto à reivindicação do tipo de regime, 
acrescenta que continuaria a “manter afastada, por superiores razões de interesse coletivo, e por 
obediência às ordens do Rei, a máxima reivindicação política dos seus princípios (...)” 17.
 Seguindo a ordem de acontecimentos apresentada, podemos concluir que houve res-
postas positivas de ambos os campos monárquicos relativamente ao Manifesto da UN, bem 
como ao ideário e propósito político da mesma. No entanto, anos mais tarde, dar-se-ão algu-
mas fraturas entre o IL e o próprio Estado Novo que analisaremos mais à frente. Em suma, os 
monárquicos, neste período, aderiram aos interesses e propósitos políticos da UN e entende-
ram que a questão da natureza do regime teria de ficar para uma altura mais propícia.

2.1. A morte de D. Manuel II em 1932 e 
questão do trono

A 2 de julho de 1932, morre D. Manuel II, aquele que para o campo monárquico constitu-
cionalista, e ainda para alguns monárquicos ligados ao IL, o legítimo herdeiro do trono. Não 
deixando sucessor direto, abriu-se um forte problema e clivagem ideológica dentro do próprio 
setor monárquico, relativamente a escolher qual o próximo herdeiro.
 Para melhor percebermos a importância deste acontecimento, é necessário recuarmos 
alguns anos atrás. Já no período da monarquia constitucional, os monárquicos encontravam-se 
divididos em termos ideológicos: de um lado encontravam-se os monárquicos que apoiavam 
a sucessão direta desde D. Pedro IV e que se encontrava no trono, com, por exemplo, o rei D. 
Carlos; e de um lado antagónico ao anterior, encontravam-se os monárquicos legitimista que 
consideravam ser a linhagem de D. Miguel, irmão de D. Pedro IV, a única legítima para a 
obtenção do trono. Em 1912, mais propriamente a 30 de janeiro e já com a República implan-
tada, a Casa de Bragança, com o objetivo de suavizar estas divergências ideológicas, promulga 
o Pacto de Dover, no qual se visava a união de esforças entre os dois ramos ideológicos com o 

15 Comunicado oficial da Junta Central do Integralismo Lusitano, 14 de agosto de 1930.

16 Ibidem.

17 Ibidem.
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objetivo de combater a República e facilitar a restauração da Monarquia. Todavia, este acordo 
não terminou com a clivagem ideológica entre os monárquicos.
 O Integralismo Lusitano acabará por ter um papel fulcral em toda esta sucessão de 
eventos. Até 1919, isto é, 5 anos desde a sua existência, os integralistas haviam jurado obediên-
cia a D. Manuel II, no entanto com as tentativas falhadas desse ano em restaurar a Monarquia 
(19 de janeiro de 1919, monarquia do norte), os integralistas acabaram por acusar D. Manuel 
II de total desinteresse para com a vida política do país, visto que D. Manuel II raramente 
se pronunciava. Deste modo, a 20 de outubro de 1919, em comunicado oficial, no órgão de 
imprensa A Monarquia, desvinculam, por completo, a sua obediência a D. Manuel II. Alguns 
meses depois, a Junta Central do Integralismo Lusitano declara como herdeiro do trono por-
tuguês o Príncipe Dom Duarte Nuno de Bragança, sucessor na linhagem direita de D. Miguel 
e filho do falecido D. Miguel II.
 Nos anos seguintes, D. Manuel II dará sempre indicações de como os monárquicos 
deviam agir perante a Ditadura Militar e sobretudo relativamente às indicações de Oliveira 
Salazar e estas mesmas indicações de D. Manuel II acabaram por ser sempre seguidas pelos 
monárquicos e até mesmo aqueles que apoiavam D. Duarte Nuno decidiram seguir as ordens 
de D. Manuel II e as prerrogativas políticas dos órgãos da Ditadura. Não devemos, porém, 
descurar o facto de que mesmo dentro do próprio IL havia monárquicos que não apoiavam 
D. Duarte Nuno e que se mantinham fiéis a D. Manuel II. Esta questão de fidelidade a um 
dos pretendentes ao trono não teve muita relevância durante os anos, pelo facto da questão 
do tipo de regime não poder ser imediatamente colocado, devendo os monárquicos aguardar 
pela alturas mais propícia a tal. Os monárquicos encontravam-se, portanto, concentrados na 
promoção máxima da ordem e da autoridade no país.
 Com o que referimos nos parágrafos anteriores, estamos agora em condições de poder 
partir diretamente para a questão do trono. 3 dias depois da morte de D. Manuel II, a 5 de 
julho de 1932, o jornal A Voz publica um comunicado do Conselho da Lugar-Tenência da 
Causa Monárquica em que esta decide “(...) promover que, na ocasião e pela forma devidas, se 
defina a sucessão do Sr. D. Manuel II, e recomendar a mais estreita e leal união patriótica de 
todos os monárquicos, aos quais compete manter, como nunca, a força da organização monár-
quica (...)”18. Ainda nesse mês, o então lugar-tenente, conselheiro Azevedo Coutinho, consi-
derava que os monárquicos se deviam unir e resolver imediatamente o problema da sucessão. 
A opinião da maioria dos monárquicos era claramente a favor de D. Duarte Nuno, o que re-
presenta uma viragem ainda mais à direita por parte dos monárquicos constitucionalistas. Esta 

18 A Voz, Nº 1937, 5 de julho de 1932; p.1.
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viragem ideológica foi rapidamente notificada e observada com a entrada de Oliveira Salazar 
no poder, visto todos os monárquicos se terem concentrado em torno dos valores da ordem e 
da autoridade e de total obediência para com o Executivo.  Azevedo Coutinho afirmou ainda, 
no jornal A Voz, que “(…)  D. Manuel II era, nos últimos tempos da sua vida, um nacionalista 
entusiasta” 19. Nas palavras de Carlos Guimarães da Cunha, estas afirmações apresentavam 
a “ (…) confirmação da viragem à direita da generalidade dos monárquicos, a começar pelo 
próprio monarca falecido”. Esta viragem ideológica está intrinsecamente ligada à nova ordem 
executiva, liderada, sobretudo, por Oliveira Salazar. A questão do tipo de regime acabou por 
ser diferida para uma outra altura e os monárquicos concentraram-se em torno dos valores e 
prerrogativas político-ideológicas da UN.
 Em outubro de 1932, a Causa Monárquica reconhece D. Duarte Nuno como legítimo 
sucessor de D. Manuel II. Cessavam, deste modo, as divergências dinásticas que separavam os 
monárquicos portugueses.
 Esta sucessão trouxe novamente esperança aos monárquicos de que pudessem ver a 
Monarquia restaurada. Rapidamente, Azevedo Coutinho em comunicado oficial à imprensa 
afirmou que devia ser colocada de parte qualquer ideia de restauração monárquica naquele 
momento. Afigurava-se necessário seguir as ordens do Poder Executivo e facilitar a edificação 
do Estado Novo.
 A reação de Oliveira Salazar é bastante interessante, na medida em que, habilmente, 
destrói a grande esperança dos monárquicos em verem a Monarquia restaurada, ao proferir 
um discurso, a 23 de novembro de 1932, no ato da posse dos corpos diretivos da União Na-
cional, no qual afirma: “E eis que, quando se acabara de formar este modelo de homem, de 
príncipe e de português, ao atingir o pleno vigor da idade, da inteligência, da cultura e das 
energias morais, quando finalmente se podia considerar preparado para ser rei, leva-o a morte, 
sem descendentes nem sucessor (...)”20 Se atentarmos à data em que o discurso foi proferido, 
reparamos que foi no mês seguinte ao comunicado oficial da Causa Monárquica no qual se 
toma D. Duarte Nuno como sucessor legítimo de D. Manuel II. O problema da sucessão e 
da própria restauração da Monarquia não tinha interesse para Salazar; para este, afigurava-se 
crucial unir todos os esforços políticos à direita na UN e ser ele mesmo o líder incontestado 
do poder executivo. Com este subcapítulo, podemos concluir que a morte de D. Manuel II, e 
posteriormente com a nomeação de D. Duarte Nuno como seu sucessor legítimo, veio a termi-
nar com as divergências dinásticas que dividiam os monárquicos portugueses, não esquecendo 

19 A Voz, Nº1951, 19 de julho de 1932; pp.1 e 6.

20 Oliveira Salazar, Discursos, 1928-1934, Coimbra; Coimbra Editora; 1939; pp. 166, 167.
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o facto de que os monárquicos constitucionalistas sempre estiveram ao lado de D. Manuel II, 
enquanto que os monárquicos pertencentes ao IL estavam ligados a D. Duarte Nuno, filho 
de D. Miguel II, descendente de D. Miguel I.  Há ainda que dar especial atenção ao facto de 
ter existido uma maior viragem à direita no campo dos monárquicos constitucionalistas e até 
mesmo do próprio D. Manuel II que se considerava, já nos últimos anos de sua vida, um pro-
fundo nacionalista e apoiante da Ditadura Militar. O discurso de Oliveira Salazar, em 1932, já 
então Presidente do Conselho, demonstra a sua visão para com o problema do tipo de regime 
e para com as aspirações monárquicas: é necessário colocá-las, naquele momento, de parte e 
prosseguir na edificação de uma nova ordem constitucional. Concluímos que Oliveira Salazar 
conseguiu, habilmente, neutralizar as aspirações monárquicas e concentrá-los no seu paradig-
ma político.

2.2. Relação diplomática entre Oliveira Salazar 
e a rainha não reinante D. Amélia

 Com tudo o que anteriormente analisámos, podemos facilmente concluir que D. Ma-
nuel II e D. Duarte Nuno foram os elementos da Casa de Bragança mais importantes e cru-
ciais em todo este processo desde o Golpe de 28 de Maio de 1926 até à edificação completa do 
Estado Novo. Contudo, ao afirmarmos que somente D. Duarte Nuno e D. Manuel II foram 
as figuras importantes, estaríamos a descurar a importância que D. Amélia, mãe de D. Manuel 
II, teve neste processo já enunciado.
 Já como Presidente do Conselho de Ministros, em 1932, Oliveira Salazar inicia uma 
constante troca de correspondência com D. Amélia que estava, como sabemos, exilada em 
Paris. Em toda esta correspondência, verificaremos que existia de facto uma relação de forte 
apreço de D. Amélia para com Oliveira Salazar, tal como acontecia entre este e D. Manuel II. 
As indicações de D. Duarte Nuno e de D. Manuel II quanto ao comportamento dos monár-
quicos para com a UN eram exatamente as mesmas de D. Amélia, que apoiava o seu filho. Em 
termos práticos, D. Amélia não teve o mesmo grau de influência neste processo como o seu 
filho, todavia esta troca de correspondência que iremos apresentar mostra-nos um pouco mais 
da relação entre a Presidência do Conselho e as figuras monárquicas mais importantes.
 A 15 de dezembro de 1932, Oliveira Salazar escreve à rainha D. Amélia, deduzindo-se 
do texto que os seus contactos com o Rei não reinante exilado existiam desde algum tempo: 
“ Dói-me a alma ainda hoje de não ter nunca agradecido, como devia, a El-Rei o Senhor D. 
Manuel, as gentilezas pessoais havidas para comigo, que não conhecia, e a superior orientação 
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política dada aos seus partidários e que tanto facilitou a vida da Ditadura Nacional (...)”21. A 
citação apresentada confirma aquilo que dissemos já ao longo do capítulo: D. Manuel II deu 
orientações políticas aos seus partidários para que seguissem as ordens de Oliveira Salazar, já 
Presidente do Conselho.
 A esta carta de Oliveira Salazar, D. Amélia responde o seguinte: “(…) poucos dias antes 
de tão inesperada catastrophe [a catástrofe à qual D. Amélia se refere consiste na morte de D. 
Manuel II], falando-me da situação, do Dr. Salazar, repetiu-me ElRei as instrucções formaes, 
e confirmadas pelo Seu admirável exemplo, do appoio à Dictadura Nacional, para salvar o 
Paiz dos graves perigos internos e externos que O ameaçam (…) tão bem soube o Dr. Salazar 
comprehender e appreciar ElRei, tão bem que ninguém melhor fallou, nem podia fallar d’Elle 
(…) bem haja Dr. Salazar, para quem peço a Deus Nosso Senhor e à sua sanctissima Mãe as 
melhores bênçãos e protecção”22. As citações apresentadas demonstram aquilo que afirmámos 
no segundo parágrafo deste subcapítulo. D. Amélia acabou por apoiar D. Manuel II e Oliveira 
Salazar e confirma-se a boa relação entre estes dois últimos. De facto, a rainha não reinante 
não teve o mesmo grau de importância que D. Manuel II em todo este processo, porém a 
correspondência trocada entre a mesma e Oliveira Salazar confirmam tudo o que afirmámos 
neste capítulo.
 Em termos de posterior correspondência à aqui referida, Oliveira Salazar, na década 
de 30, continuou a trocar mensagens com D. Amélia, todavia sempre com pouca importância 
política, o que não nos aufere informação crucial para a temática que aqui discutimos.
 Estando concluído o subcapítulo 2.2, estamos agora em posição de tomar conclusões 
quanto ao capítulo em si. É indubitável a presença e influência dos monárquicos no movimento 
político que liderou o Golpe de 28 de Maio de 1926, terminando com a I República. É igual-
mente inegável a presença dos monárquicos nas estruturas de poder da Ditadura Nacional, 
bem como na edificação do Estado Novo. Quanto à questão da restauração da Monarquia, os 
monárquicos acreditaram que com a queda da I República estavam criadas as condições para o 
retorno do antigo regime político, o que levou os monárquicos a questionarem a possibilidade 
de um plebiscito. Como vimos, esta hipótese foi imediatamente posta de parte, inclusive por 
D. Manuel II, pelas razões já enunciadas. 
 Com a entrada de Oliveira Salazar, em 1928, nas estruturas de poder da Ditadura 
Nacional,  os monárquicos ganharam novas esperanças de que a Monarquia pudesse vir a ser 
restaurada, pelo facto de suspeitarem que Salazar era monárquico. Todavia, este considera a 

21 NOGUEIRA, Franco; Salazar, vol. II; p.193.

22 Arquivo Nacional da Torre do Tombo/ Arquivo Oliveira Salazar, AOS/CP-233.
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questão do regime pouco relevante para a altura e afirma que esta deve ser diferida para um 
altura mais propícia. Com esta afirmação, Salazar neutraliza novamente as aspirações monár-
quicas, colocando-os, porém, a seu lado, na medida em que não nega a possibilidade de a Mo-
narquia ser restaurada. Há ainda que afirmar que os principais órgãos centrais monárquicos 
como a Causa Monárquica, a Junta Central do Integralismo Lusitano e o próprio D. Manuel 
II apoiaram Oliveira Salazar, pelo facto de verem nele a construção de um Estado que toma-
vam como inabaláveis os valores que os monárquicos seguiam.
 A morte de D. Manuel II acabou por possibilitar o fim das divergências dinásticas que 
dividiam os monárquicos portugueses. D. Duarte Nuno foi tomado, tanto pelos monárquicos 
constitucionalistas como pelos integralistas, como o legítimo sucessor de D. Manuel II. Já 
Oliveira Salazar, num discurso proferido meses depois da morte de D. Manuel II, afirma que 
este morreu sem deixar sucessor, o que levantou indignação por parte dos monárquicos e uma 
perda de esperança numa futura restauração da Monarquia.
 A relação diplomática entre Oliveira Salazar e a Rainha não reinante D. Amélia, no 
ano de 1932 e depois da morte de D. Manuel II, demonstra, como vimos, que D. Manuel II 
acreditava na competência de Oliveira Salazar e que todos os monárquicos deviam seguir as 
ordens deste, na medida em que se estava a edificar um novo Estado que ia ao encontro dos 
valores monárquicos: um estado nacionalista, corporativo, tradicionalista e com um poder exe-
cutivo forte e determinante. D. Manuel II, já no seu último ano de vida, em termos políticos, 
virou ainda mais à direita e tornou-se um forte apoiante de Oliveira Salazar. Esta posição de 
D. Manuel II refletiu-se em todos os seus restantes partidários.
 Concluímos que, no fim do ano de 1932, Oliveira Salazar era visto como líder incon-
testável do regime, ao qual os monárquicos se subordinavam e estavam plenamente integrados, 
usufruindo de algumas regalias, como, por exemplo, a existência da Causa Monárquica, uma 
organização política que aparecia exteriormente à UN, único órgão político admitido pelo 
regime.
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3. Integração dos monárquicos 
no Estado Novo (1932-1951)

 Com este capítulo, pretendemos abordar de que forma foi feita a integração dos mo-
nárquicos no Estado Novo. Houve algum setor monárquico que se opôs a Oliveira Salazar? 
De que forma atuou a Causa Monárquica neste período? Era a posição da maioria dos mo-
nárquicos favorável ao regime? A questão do tipo de regime foi novamente colocada? Se sim, 
como foi tratada desta vez então? Responderemos a todas estas questões e a muitas mais neste 
capítulo e falaremos igualmente das leis de banimento que possibilitaram a vinda de D. Du-
arte Nuno para Portugal e de que forma é que esta vinda coincidiu com algumas mutações em 
alguns setores monárquicos. Aliás, como era a relação entre D. Duarte Nuno e a Presidência 
do Conselho? Quereria D. Duarte Nuno contestar o Governo?
 Afigura-se primeiramente necessário recuarmos ao discurso de Salazar, do qual falámos 
no capítulo anterior, a 23 de novembro de 1932, a quando da morte de D. Manuel II. Neste 
discurso, Salazar “ (…) repetia ideias que já exprimira em 1922 (...)”23, isto é, República ou 
Monarquia, chefia eletiva ou chefia hereditária do Estado, eram para ele uma questão secun-
dária, tanto mais que para Oliveira Salazar não era a configuração administrativa republicana 
ou monárquica que definiam os regimes, mas sim a competência e dedicação dos governantes 
para com a Nação: “ (…)  a experiência feita pela Ditadura portuguesa deve esclarecer a mui-
tos olhos a importância decisiva que no assunto têm não as formas externas mas os conceitos 
profundos do Poder e da governação pública e a organização dos Poderes do Estado (...)”24.
 Para Oliveira Salazar, a grande questão que se punha era averiguar se as repúblicas 
consistiriam em regimes de ordem e autoridade, sugerindo que os povos tinham a certeza de 
que, com a atuação política do regime republicano, estariam defendidos e seguros. Perante 
então problemas de maior gravidade e, segundo Oliveira Salazar, num mundo em mudança e “ 
(…)  a caminho do futuro desconhecido, fechado e piedosamente abrigado na terra da Pátria, 
o túmulo do último Rei [neste ponto, Oliveira Salazar dirige-se a D. Manuel II] (...)”25, os 
monárquicos eram, por conseguinte, convidados a tomar controlo sobre as atitudes que mais 
tivessem importância para a ação patriótica e que, por sua vez, melhor se adequassem à célere 

23 CUNHA, Carlos Guimarães da; Salazar e os Monárquicos: a tentativa restauracionista de 1951; p.37.

24 Oliveira Salazar, Discursos, 1928-1934, Coimbra, Coimbra Editora, 1935; p.168.

25 Ibidem; p. 169.
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e objetiva resolução das “ (…) graves questões nacionais” 26.
 Enterrado o último Rei, estava, por ordem lógica, enterrada a Monarquia. A partir do 
ano de 1932, Salazar oferece a quase todos os monárquicos, defensores de uma ideologia na-
cionalista, anti-liberal e autoritária, uma república, na qual os valores monárquicos eram con-
cretizados, descurando-se a necessidade da figura real para tal feito. Construira-se, portanto, 
nas palavras de João Medina, uma república “(…) conservadora, tradicionalista, corporativa, 
caceiteira, antidemocrática, um integralismo republicano (...)”27.
 Com os últimos três parágrafos, entendemos que foi um discurso indubitavelmente 
dececionante para os monárquicos que acreditaram, desde o primeiro dia da instauração da 
Ditadura Militar, que brevemente a Monarquia seria restaurada. Mais dececionante para os 
monárquicos foi em 1933, quando o Governo, presidido por Oliveira Salazar, decide passar 
os bens da Casa de Bragança para a possa de uma Fundação criada e dirigida pelo próprio 
Estado. Esta decisão só foi tomada após conversações com D. Amélia e a viúva D. Augusta 
Vitória, que conduziram à renúncia dos seus direitos. D. Manuel II havia deixado indicações 
testamentárias sobre os seus bens, contudo não houve indicação alguma quantos aos bens da 
Casa de Brangaça. Nas palavras de um artigo publicado na imprensa, mais propriamente na 
Vida Mundial, esta ação do governo traduziu-se num “ (…) golpe decisivo nas aspirações dos 
monárquicos restauracionistas, que esperavam do professor Salazar a realização do seu sonho 
(...)”28.
 Perante esta ação do Governo, surgiram vários protestos, inclusivamente do próprio D. 
Duarte Nuno, já reconhecido pelos monárquicos como sucessor e herdeiro da Coroa, o que, 
por conseguinte, sugere que seja ele o legítimo herdeiro dos bens da Casa de Bragança: “ Con-
tra esse acto do Governo formulo o meu protesto, porque o meu silêncio poderia ser levado à 
conta de assentimento tácito à flagrante, injusta e por todos os títulos bem inesperada violação 
de direitos, que são meus e dos meus sucessores (...)” 29. Este protesto foi sobretudo apoiado 
pelos monárquicos constitucionalistas como os advogados José Augusto Vaz Pinto e Luís de 
Almeida Braga. O núcleo duro mais radical de integralistas protestou também, utilizando a 
revista Integralismo Lusitano para tal ação.
 O episódio da Fundação da Casa de Bragança marca a rutura entre integralistas radi-

26 Ibidem; p. 169.

27 MEDINA, João; O Integralismo Republicano; p.143.

28 Vida Mundial, Nº.1625, 31-7-70; p.24

29 Revista Integralismo Lusitano, vol. II, fascículo XI, fevereiro de 1934; pp. 577 e 579.
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cais e Oliveira Salazar. Todavia, esta rutura já se havia iniciado, ainda em 1932, estando em 
destaque a revista Integralismo Lusitano, órgão no qual os integralistas radicais expressavam 
a sua opinião sobre a competência e atividade política do Presidente do Conselho. Chegaram, 
inclusivamente, a afirmar que “ O Dr. Salazar não pode ter a compreensão do que seja a dor de 
uma inteligência, posta à prova da adversidade política (…)”; afirmaram ainda que Salazar só 
havia começado a ser anti-democrata e corporativista com o golpe de 28 de Maio, “ (…) en-
contrando já o campo aberto à sua acção e tornando-se assim o beneficiário de alheio esforço 
(...)”30. 
 No mesmo número da revista Integralismo Lusitano, no qual foi publicado o manifesto 
de D. Duarte Nuno, legítimo sucessor de D. Manuel II, os integralistas radicais publicaram, 
igualmente, o seu protesto, atacando D. Amélia e D. Augusta, viúva de D. Manuel II. Censu-
raram o comportamento das duas figuras precedentes, na medida em que “(…) recebendo por 
direito republicano os direitos os bens da Casa de Bragança que são da Dinastia (…)”, acabam, 
ulteriormente, por os entregar à República “ (…) para que eles não possam continuar a servir 
de base material à continuidade das Instituições Monárquicas” 31. Todos estes protestos são da 
autoria dos integralistas mais radicais e fiéis aos primeiros princípios fundadores do Integra-
lismo Lusitano, o que acabam por os colocar em choque, em termos ideológicos, com Oliveira 
Salazar. A revista Integralismo Lusitano terminou em Março de 1934, com um último núme-
ro no qual os integralistas atacaram os monárquicos, sobretudo os constitucionalistas, que se 
aliaram ao governo de Salazar. Afirmaram que os monárquicos se deixavam agora aliciar “ (…) 
por meio dos benefícios materiais (...)”, chegando mesmo a trocar a “ (…) fidelidade do direito 
pelo facto, a razão política pelo interesse privado, o que deve ser pelo que é, o futuro definitivo 
pelo presente incerto, precário e caduco”32. Segundo Carlos Guimarães da Cunha, esta é a au-
têntica “ (…) constatação do êxito da política salazarista de aliciamento dos monárquicos de 
todos os quadrantes – como aliás, de outras gentes – baseada no conhecimento das fraquezas 
da natureza humana”.33

 Por meio das citações apresentadas nos parágrafos anteriores, concluímos o núcleo 
duro de integralistas radicais, fiéis aos princípios fundadores do movimento, se haviam re-
voltado contra Salazar, logo a partir de 1932, e que o episódio da Fundação da Casa de Bra-

30 Integralismo Lusitano, vol.I, fascículo VIII, novembro de 1932; p.447.

31 Ibidem, vol.II, fascículo XI, fevereiro de 1934; p.587.

32 Ibidem, vol.II, fascículo XII, março de 1934; p.687.

33 CUNHA, Carlos Guimarães da; Salazar e os Monárquicos: a tentativa restauracionista de 1951; p.42.
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gança se traduziu no momento de clara rutura para com a Presidência do Conselho. O órgão 
de imprensa oficial da Junta Central do Integralismo Lusitano, isto é, a revista Integralismo 
Lusitano, terminou em março de 1934, não obstante o facto da Censura ter censurado vários 
artigos que saiam nesta revista. Com o objetivo de reforçar esta ideia de desilusão por parte 
dos integralistas para com o Estado Novo, o penúltimo número da revista já mencionada tem 
um artigo no qual se diz o seguinte: “ Hora sinistra, a deste ressurgimento fiscal, em que o 
espírito se rende à pecúnia contra a razão; (…)  em que a justiça dos tribunais e do governo 
continua a atemorizar os que a ela teriam de recorrer; (…) em que um magote de professores 
de direito, subvertendo as normas que ontem defendiam, subitamente negam os princípios por 
eles próprios formulados, enquanto oferecem aos portugueses com independência para os jul-
gar um dos mais tristes exemplos de abdicação mental que em nossa terra foram visto” 34. Em 
julho de 1933 a Junta Central do Integralismo Lusitano acabara por se dissolver, no entanto 
a revista Integralismo Lusitano durou até março de 1934, como vimos. Com a dissolução da 
Junta Central do Integralismo Lusitano, a direção da mesma aconselhou aos monárquicos que 
nela estavam integrados a juntarem-se à Causa Monárquica, na medida em que esta tomava 
D. Duarte Nuno como legítimo herdeiro da coroa, pelo que deviam ser seguidas todas as suas 
ordens. Terminava, portanto, uma organização política, pelo facto de terem atacado o poder de 
Oliveira Salazar, não descurando o episódio da Fundação da Casa de Bragança que se afigura 
epicentral para todo este desentendimento. A Causa Monárquica assumiria agora um papel 
puramente centralizador.
 No meio de toda este desentendimento político entre os integralistas e Oliveira Salazar, 
não devemos olvidar o Movimento Nacional-Sindicalista liderado por um dos fundadores 
do Integralismo Lusitano, Francisco Rolão Preto, que conseguiu, em 1933, reunir milhares 
de monárquicos e outros simpatizantes para a sua iniciativa política, o que culminou num 
movimento composto por cerca de 50 mil filiados. Tudo isto acabou por assustar e abalar 
a Presidência do Conselho e a 10 de julho de 1934 Rolão Preto é detido, após uma última 
representação do então Presidente da República, Óscar Carmona. A 29 de julho de 1934, o 
movimento é proibido por meio de uma nota oficiosa de Oliveira Salazar e os nacionais- sin-
dicalistas são convidados a ingressar na União Nacional. O movimento nacional-sindicalista 
havia sido considerado por Oliveira Salazar como um “ (…) elemento perturbador e de de-
sagregação das forças nacionalistas do Estado Novo (…)” 35. Segundo Carlos Guimarães da 
Cunha, que está em concordância quanto a toda esta temática com Manuel Braga da Cruz, 

34 Ibidem, vol.II, fascículo, fevereiro de 1934; p.688.

35 MEDINA, João; Salazar e os fascistas/Salazarismo e Nacional-Sindicalismo; p.9.
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historiador já citado neste trabalho, os monárquicos acabaram por se conformarem com o pa-
pel a que Oliveira Salazar os havia circunscrito. Todavia, cairíamos em erro caso afirmássemos 
que Oliveira Salazar não tinha mostrado aos monárquicos aquilo que pretendia dos mesmos; 
em entrevista concedida a António Ferro, no ano de 1932, Oliveira Salazar afirma o seguinte: 
“ O que eu peço aos monárquicos, ou o que lhes aconselho, é que se disponham a ingressar 
na vida do Estado sem a ideia falsa e perigosa de que colaborar com a actual situação é dar 
um passo para a realização do seu ideal respeitável (…)”, mais à frente, aponta ainda para o 
seguinte: “ (…) há problemas essenciais, neste momento, à vida da Nação, que subalternizam, 
amesquinham, quase tornam ridículo o problema do regime. Trabalhemos, portanto, dentro 
das instituições atuais, sem romantismos nem fantasias”36. Como vemos com a anterior cita-
ção, Oliveira Salazar deixou sempre de forma explícita qual o papel dos monárquicos no seio 
do bem regime, nunca descurando o facto de que o tipo de regime se traduzia numa questão 
que, para as necessidades da nação portuguesa naquele momento, não se afigurava central ou 
crucial.
 Ainda respetivamente ao parágrafo anterior, em novembro de 1935, Oliveira Salazar 
envia uma carta dirigida a Fernando de Sousa, diretor do jornal A Voz, dizendo-lhe que, re-
lativamente à Causa Monárquica, “ (…) são permitidos os artigos doutrinários acerca do re-
gime monárquico; não é permitida a exploração da política monárquica feita sobretudo como 
um aviso aos partidos da actual situação política (...)” 37. Por outras palavras, Oliveira Salazar 
permitia que os monárquicos pudessem fazer circular meios de propaganda que incidissem 
somente nos fundamentos ideológicos da doutrina monárquica. Estes fundamentos eram exa-
tamente os mesmos que os da União Nacional e tal posição favorecia a Presidência do Con-
selho. No entanto, a partir do momento que a Causa Monárquica utilizasse a sua doutrina 
como alternativa à atual situação, tal ato afigurar-se-ia numa afronta ao Governo. Numa carta 
de Fernando Pizzarro, presidente da junta diretiva da Causa Monárquica, em janeiro de 1939, 
a Heitor Rigayd de Abreu e Sousa, igualmente monárquico, este diz-lhe o seguinte: “ (…) 
escrevo hoje do Dr. Francisco Sequeira [ dirigente da Causa Monárquica], para abreviarmos o 
assunto da entrega de uma chave da sala da Travessa da Fabrica (…) É preciso o maior juízo 
em tudo o que se diz e se faz, mormente nesta altura. Servir El- Rei não é provocar ou dizer 
mal da actual situação e do seu chefe. Quem o fizer, ou pensar, está inteiramente fora da boa 

36 ANTÓNIO, Ferro, Salazar, o Homem e a Sua Obra, Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade, 1933; p.22.

37 CASTRO, Ernesto, “Forças políticas dentro do Estado Novo”, in Medina ( João), dir. Por, História de Portugal, 

vol. XII – O Estado Novo; p.196.
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razão e do bom senso por julgar que estamos sendo menos leais para a actual situação” 38. Com 
a anterior citação de um documento do Arquivo Oliveira Salazar, percebemos que o compor-
tamento político dos monárquicos, pelo menos dos constitucionalistas, isto é, daqueles que 
estavam ligados à Causa Monárquico, estava inteiramente subordinado às ordens da Presi-
dência do Conselho, pelo que atacar o Governo, consistia em atacar El-Rei. Aquilo que agora 
afirmámos confirma a tese de Carlos Guimarães da Cunha, apresentada no seguinte parágrafo.
  Em suma, e segundo Carlos Guimarães da Cunha, “(…) a causa monárquica era, as-
sim, meramente tolerada, num quadro de pluralismo política que era o das forças conservado-
ras que apoiavam o regime salazarista”39.
 Apesar de Oliveira Salazar circunscrever os monárquicos a este pluralismo político 
dentro do paradigma ideológico do regime, alguns monárquicos acabaram por contestar o 
regime, mesmo depois do término da Junta Central do Integralismo Lusitano em 1934. É, 
todavia de realçar, que esta oposição não teve origem nos monárquicos inteiramente ligados 
à Causa Monárquica, mas sim àqueles que pertenceram à primeira geração do Integralismo 
Lusitano. Hipólito Raposo, integralista que fez parte da primeira geração desse mesmo movi-
mento, publicou, no ano de 1940, o livro Amar e Servir/ História e Doutrina, em que se falava, 
no seu prefácio, de uma “República da Ilusitânia”, liderada pelo “ Arbítrio Pessoal”, na qual os 
“ (…) naturais vêem e sentem quadros de inferno onde aos forasteiros se revelam miragens do 
paraíso (...)” 40. Com a publicação desta obra, a obra de Hipólito Raposo foi apreendida, este 
foi ainda preso e desterrado nos Açores, perdendo, igualmente, o seu lugar no ensino. A par de 
Hipólito Raposo, Paiva Couceiro, monárquico constitucionalista, ao ter manifestado as suas 
preocupações relativamente à situação colonial, apontado críticas ao regime, foi preso e exilado 
em Espanha.
 Em suma, e salvando certas exceções como as que foram apresentadas, a maior parte 
dos monárquicos “ (…) acomodou-se à situação «estadonovista», entrando em massa na União 
Nacional e noutros organismos do regime, em obediência às directivas da Causa Monárquica 
e noutros organismos do regime (...)”41.
 Já com as preocupações intrínsecas à II Grande Guerra, podemos afirmar que estas 

38 Arquivo Nacional da Torre do Tombo/ Arquivo Oliveira Salazar,   AOS/CO/IN 8-A, Ministério do Interior: 

atividades dos monárquicos, 1939.

39 CUNHA, Carlos Guimarães da; Salazar e os Monárquicos: a tentativa restauracionista de 1951; p.46.

40 Medina, João, História de Portugal, vol. XI -  A República II; pp.106 e 107.

41 CRUZ, Manuel Braga da; Monárquicos e Republicanos no Estado Novo; p.192.
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ajudaram a protelar a questão do regime, nos próprios círculos dirigentes do Estado Novo. 
Oliveira Salazar, após o forte abanão que o regime sofreu com a grande movimentação oposi-
cionista do pós-guerra, devido às eleições legislativas de 1945 e posteriormente com as presi-
denciais de 1949, reuniu os seus conselheiros mais próximos, a fim de discutirem uma possível 
restauração monárquica, de modo a assegurar a continuidade do regime que se encontrava 
ameaçada pela agitação política e pela “ (…) possibilidade, através do Presidente da República, 
de um golpe de Estado constitucional (...)”42. Para esta citação, devemos afirmar que, no perí-
odo do pós-guerra, o Presidente Óscar Carmona manteve alguns contactos com movimentos 
oposicionistas, sobretudo os mais moderados e conservadores. O facto de Oliveira Salazar ter 
reunido os seus conselheiros mais próximo, como o monárquico Mário de Figueiredo, con-
sistiu exatamente na discussão sobre como a mudança do tipo de regime poderia afastar uma 
possível queda do mesmo.  Foi precisamente na sequência de todas estas preocupações do Pre-
sidente do Conselho que este escreveu à rainha D. Amélia, mostrando-lhe que o melhor seria 
deixar em testamento os bens que possuía em Portugal a D. Duarte Nuno, com o objetivo de 
“ (…) assegurar a independência económica do pretendente que era pobre, dado que, segundo 
os estatutos da Fundação da Casa de Bragança, o Governo só poderia dispor dos seus bens 
caso houvesse restauração da Monarquia. E, efectivamente, D. Amélia legou esses bens ao 
filho mais velho de D. Duarte Nuno, de quem era sua madrinha” 43. Nesta mesma altura, isto 
é, no final da década de 40, D. Duarte Nuno vivia exilado na Suíça, tendo conhecido Marcello 
Caetano em 1947. A partir de 1950, a sua vinda para Portugal torna-se possível por uma lei 
aprovada a 21 de abril de 1950 na Assembleia Nacional, com iniciativa do deputado republi-
cano Jorge Botelho Moniz. Esta mesma lei continha apenas um artigo no qual revogava as leis 
de banimento que impediam os Braganças de fixarem residência em Portugal. Apesar desta 
lei ter sido aprovada de forma unânime na Assembleia Nacional, o Presidente do Conselho 
nada teve a ver com o dito diploma e nem sequer o desejava. Todavia, Botelho Moniz era um 
dos deputados com maior autonomia política, avançou com um primeiro projeto de lei a 23 
de fevereiro de 1949 “ (…) sem haver consultado quem quer que seja (…) Trata-se de uma 
iniciativa individual cuja responsabilidade me pertence inteiramente”; ainda nas suas palavras, 
este projeto consistia na representação de “(…) um primeiro passo no sentido da reconciliação 
da família lusitana (...)”44 . Mesmo sendo republicano, qualquer tipo de lei de exceção repre-

42 Salazar, vol IV -  O Ataque (1945-1958), Coimbra, Atlântida Editora, 1980; p.135.

43 CUNHA, Carlos Guimarães da; Salazar e os Monárquicos: a tentativa restauracionista de 1951; p.50.

44 Diário das Sessões, Nº 166; pp.97 e 98.
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sentava uma clara repugnância para Botelho Moniz. Este primeiro projeto não foi admitido 
pelas comissões parlamentares responsáveis por motivos de ordem constitucional. Botelho 
Moniz não desistiu e apresenta um novo projeto de lei na sessão de 2 de abril de 1949 e desta 
vez Botelho Moniz obteve um parecer positivo por parte da Câmara Corporativa.  Após várias 
discussões até abril de 1950, este projeto acabou por ser aprovado.
 Não poderíamos obviamente descurar a reação do Presidente do Conselho que tomava 
a a revogação das leis de banimento como “ (…) inútil, uma vez que os membros da Casa de 
Bragança há muito entram e saem livremente do país (...)” 45. Afirma-se ainda que Carmo-
na, então Presidente da República, pode ter pensado no uso do seu direito de veto, acabando 
por afastar este diploma, porém Oliveira Salazar deu-lhe indicações para que não o fizesse, 
promulgando o diploma. Em todo este processo apresentado nos últimos dois parágrafos, 
reparamos que a atuação política do Presidente do Conselho se afigura como contraditória e 
ambígua. Primeiramente, Oliveira Salazar destaca a inutilidade deste projeto de Botelho Mo-
niz; ulteriormente, dá indicações ao Presidente da República para que este não aplique o seu 
direito de veto. Acreditamos que podemos afirmar que Oliveira Salazar teve esta atuação polí-
tica de modo a que não perdesse o apoio dos monárquicos, nunca deixando, porém, de expres-
sar a sua opinião para com o projeto. É sem dúvida esta ambiguidade que deve ser destacada 
naquilo que remete para a relação entre Oliveira Salazar e os monárquicos, contudo sabemos 
que o Presidente do Conselho, em certos aspetos, deixou sempre de forma bastante explícita 
qual a sua opinião: num discurso proferido a 20 de outubro de 1949, ao abordar o projeto de 
Botelho Moniz, afirma que “ (…) um novo regime deveria surgir por forma natural como 
correspondente ao estado social da Nação e à sua compreensão do máximo problema político 
(…) sendo a questão tão transcendente , ela só deveria ser resolvida pela razão esclarecida dos 
homens (…)  a questão do regime não está posta e não tem por isso que ser discutida”46.
 Com este discurso, o Presidente do Conselho apresenta um claro não às aspirações 
monárquicas.
 Embora Oliveira Salazar não tenha concordado, a princípio, com o projeto de lei de 
Botelho Moniz, nunca deixou de acompanhar a vida de D. Duarte Nuno, tendo até sido con-
sultado pelo mesmo sobre um possível casamento com uma princesa da casa real brasileira. 
Novamente se confirma que Oliveira Salazar procurava tudo menos hostilizar os monárquicos 

45 Ibidem; p.179.

46 Questões de Política Interna, Discurso dirigido aos governadores civis, às comissões distritais da União Nacio-

nal e aos candidatos a deputados, in Discursos e Notas Políticas, vol. IV (1943-1950), Coimbra, Coimbra Editora, 1951; 
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e para tal afigurava-se necessário ter uma boa relação com, neste caso, o legítimo sucessor de 
D. Manuel II. D Duarte Nuno acabou por levar um estilo de vida discreto, nunca entrando 
em conflito com o Governo, o que agradou a Oliveira Salazar. Com a vinda do pretende, em 
1953, os monárquicos entraram num estado de completa euforia, surgindo uma nova geração 
de intelectuais monárquicos que mais tarde virão a contestar Oliveira Salazare que apareceram 
em destaque em torno de uma revista denominada Cidade Nova. Exemplo desses monárquicos 
são, por exemplo, Gonçalo Ribeiro Telles, Henrique Barrilaro Ruas e Luís Sampaio e Melo.  
Uma parte desta nova geração de monárquicos acabará por obter as mais altas funções polí-
ticas na União Nacional, anos mais tarde.  Mesmo os velhos sobreviventes do Integralismo 
Lusitano como Hipólito Raposo e Alberto de Monsaraz publicaram em abril de 1950 um 
manifesto denominado Portugal Restaurado pela Monarquia. Em suma, a vinda de D. Duarte 
Nuno coincidiu exatamente na altura em que começara a surgir uma nova geração de monár-
quicos e mesmo aqueles que estavam ligados ao Integralismo Lusitano tentaram manter a sua 
atividade política e de propagação doutrinária.
 Chegando, deste modo, ao fim deste terceiro capítulo, podemos concluir que a maior 
parte dos monárquicos, salvo raras exceções sobretudo da primeira geração de monárquicos 
integralistas, alinharam com a visão ideológica de Oliveira Salazar e foram colocados por este 
em vários cargos públicos, inteiramente subordinados à Presidência do Conselho.
 O episódio da Fundação da Casa de Bragança marcou a rutura entre monárquicos in-
tegralistas e o Governo, sabendo nós que este confronto político não começou simplesmente 
com este episódio. Mais tarde, já em 1934, devido a pressões do Governo e por nota oficiosa 
de Oliveira Salazar, a Junta Central do Integralismo Lusitano é dissolvida.
 A Causa Monárquica, órgão político dos monárquicos constitucionalistas, estava in-
teiramente subordinado às ordens da Presidência do Conselho. Concluímos, neste ponto, que 
para os constitucionalistas atacar o Governo consistia igualmente num ataque a El- Rei.
 Com a forte movimentação das oposições ao Governo de Oliveira Salazar, e com a 
maior aproximação de Carmona às oposições democráticas, Oliveira Salazar reúne com os 
seus conselheiros mais próximos, entre eles Mário de Figueiredo, monárquico constitucio-
nalista, com o objetivo de discutir  de que forma é que a restauração da monarquia poderia 
manter a constância e perenidade do regime. Desta reunião não saiu nenhuma decisão de 
maior importância por parte de Oliveira Salazar; este acabou apenas por enviar uma carta a 
D. Amélia para que esta deixasse em testamento os bens que tinha em Portugal para o seu 
afilhado, D. Duarte Nuno, que naquela altura não estava nas melhores condições financeiras.
 Com a aprovação da revogação das leis de banimento, em 1950, é imediatamente de-
monstrada a ambiguidade e atuação política contraditória por parte de Oliveira Salazar quanto 
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à vinda de D. Duarte Nuno para Portugal. Por um lado considerava totalmente inútil a revo-
gação destas leis, no entanto acabou por pressionar Carmona de modo a que este não usasse o 
seu direito de veto e a partir da chegada de D. Duarte Nuno a Portugal, em 1953, desenvolveu 
imediatamente excelentes relações com o mesmo, sendo que D. Duarte Nuno chegou mesmo 
a pedir conselhos a Oliveira Salazar quanto a um possível casamento com uma princesa da 
casa real brasileira.
 D. Duarte Nuno levou um estilo de vida discreto em Portugal, nunca contestando o 
Governo. A sua vinda coincidiu com o aparecimento de uma nova geração de intelectuais 
monárquicos como Gonçalo Ribeiro Telles. Coincidiu igualmente num novo ataque dos mo-
nárquicos que pertenciam à primeira geração do Integralismo Lusitano.
 Apesar de todos estes acontecimentos, as aspirações monárquicas em verem a Mo-
narquia restaurada foram sempre postas de parte - “ (…) a questão do regime não está posta 
(…)”47 .
 
4. Revisão constitucional de 1951 e pressão 
monárquica quanto à mudança de regime

 Com este capítulo, pretendemos abordar que forma a revisão constitucional se tradu-
ziu numa nova oportunidade para os monárquicos colocarem a possibilidade ao Presidente 
do Conselho de restaurar a Monarquia. Será analisado todo o enredo político entre Oliveira 
Salazar e os mais importantes deputados monárquicos e se a atividade política dos últimos 
conseguiu surtir efeito frutífero para os objetivos políticos dos monárquicos. Abordar-se-á 
igualmente a morte de Óscar Carmona e de que forma é que esta morte é aproveitada pelo 
setor monárquico para que o regime mudasse de natureza; devemos, desde já, afirmar que esta 
questão será colocada num subcapítulo. No fim, serão apresentadas as conclusões às quais che-
gámos e verificaremos se de facto os monárquicos conseguiram obter algo benéfico relativa-
mente ao seu ideário restauracionista com a revisão constitucional e com a morte de Carmona.
 “ Em 1951, vivia-se, portanto, um clime de esperança entre a generalidade dos monár-
quicos (...)” 48. É exatamente desta forma, expressa pela citação anterior, que começa a década 
de 50 para os monárquicos portugueses. Oliveira Salazar havia anunciado a realização de 

47 Questões de Política Interna, Discurso dirigido aos governadores civis, às comissões distritais da União Nacio-

nal e aos candidatos a deputados, in Discursos e Notas Políticas, vol. IV (1943-1950), Coimbra, Coimbra Editora, 1951; 

p.443.

48 CUNHA, Carlos Guimarães da; Salazar e os Monárquicos: a tentativa restauracionista de 1951; p.59.
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uma revisão constitucional, o que sugeria, para os monárquicos, uma possível restauração da 
Monarquia.  O semanário O Debate, dirigido por Jacinto Ferreira, professor de medicina vete-
rinária e à época deputado, toma fulcral importância a partir desta década, na medida em que 
tendeu a unir tanto os monárquicos constitucionalistas e fiéis ao Estado Novo com aqueles que 
ainda se reviam no Integralismo Lusitano. Este semanário adotou por uma linha ideológica de 
ultra-direita.
 No segundo número do semanário O Debate, é publicada uma entrevista com Fezas 
Vital, catedrático de Direito em Coimbra e lugar-tenente de D. Duarte Nuno. O principal 
objetivo desta entrevista consistiu em abordar de que forma os monárquicos poderiam utilizar 
a discussão sobre a revisão constitucional para levantarem o dito problema político que tanto 
queriam ver resolvido, isto é, a questão do tipo de regime. Todavia, para desagrado dos mo-
nárquicos, Fezas Vital, figura próxima de Oliveira Salazar, afirma que aquilo que o Governo 
pretende introduzir na Constituição, a par da revisão do Acto Colonial, afiguravam-se de “(…)  
interesse secundário (...)”49 ; e quanto ao designado problema político, Fezas Vital diz o se-
guinte: “(…) o problema político (…) continua sem solução” 50. No entanto, Fezas Vital apon-
tou os pontos positivos que a instauração da Monarquia teria para a continuidade do Estado 
Novo, ao afirmar a profunda incompatibilidade entre a eleição do Chefe de Estado, ou seja, 
a eleição do Presidente da República e a “(…) conceção orgânica (…) de sociedade”, exata-
mente a conceção que o Estado Novo defendia; segundo o lugar-tenente de D. Duarte Nuno, 
as várias forças sociais corporativas deveriam estar totalmente subordinadas a uma entidade 
absoluta, neutra de quaisquer interesses que se concretizava exatamente na figura real. Apesar 
de considerar que a Monarquia era crucial para a continuidade do regime, Fezas Vital seguiu 
sempre as diretivas da Presidência do Conselho, o que confirma a proximidade de alguns mo-
nárquicos para com a mais alta figura do poder executivo e sua subsequente subordinação.
 Ainda em 1950, a Assembleia Nacional decide antecipar em cinco anos a revisão da 
Constituição e seguidamente o Governo enviou duas propostas de lei de revisão da Consti-
tuição e do Acto Colonial, apresentadas, posteriormente, na sessão de 18 de janeiro de 1951. 
Nas alterações propostas pelo Governo relativamente à Constituição, o modo como o Presi-
dente da República era eleito deixava de estar presente, cabendo, por sua vez, ao Governo e à 
Assembleia proceder à designação do mesmo. Contudo, a Câmara Corporativa pronunciou-se 
contra esta proposta do Governo e, por maioria, aprovou a manutenção do sistema de elei-
ção do Chefe de Estado por sufrágio universal, invocando o argumento de que as eleições se 

49 O Debate, 29 de março de 1951; p.1.

50 Ibidem.
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traduziam numa “(…) ocasião magnífica de exame de consciência nacional e para despertar 
a consciência política da Nação, possivelmente adormecida nos intervalos por um método de 
governo que dá o maior predomínio à Administração (...)”51 . Toda esta situação mostra-nos 
que começaram a surgir certas clivagens dentro do próprio regime quanto à questão da chefia 
do Estado. Conclusivamente, “ (…) pode dizer-se que a revisão constitucional provocou algo 
que Salazar não desejara: a abertura de um período de intensa discussão e mesmo agitação nas 
hostes do regime, que levou inclusivamente ao questionamento da sua própria natureza (...)”52. 
 É exatamente no seio de toda esta agitação que os monárquicos passam a ter uma ex-
celente oportunidade para levantarem a possibilidade da restauração da Monarquia e desta 
vez Oliveira Salazar não teria qualquer hipótese em evitar este tema, na medida em que toda 
a Assembleia Nacional e mesmo a Câmara Corporativa se encontrava em profunda agitação 
relativamente à questão da chefia do Estado. Ademais, mesmo antes da entrada dos monár-
quicos nesta discussão, em exercício parlamentar, já os mesmos se haviam manifestado contra 
a impossibilidade dos membros da Casa de Bragança não se poderem candidatar à Presidência 
da República e o próprio Fezas Vital encaminhou esta questão a Oliveira Salazar, porém tal 
apresentação desta reivindicação ao Presidente do Conselho não surtiu qualquer efeito frutí-
fero para os monárquicos.
 Incidindo agora para ação parlamentar dos deputados monárquicos quanto à questão 
da chefia do Estado, o deputado Caetano Beirão fundamentou a necessidade de uma alteração 
quanto à questão da chefia máxima do Estado, utilizando uma frase de Oliveira Salazar: “(…)  
a Constituição de 1933 representa um estádio de evolução, mas não a solução definitiva (...)”53. 
Esta frase dava a possibilidade aos monárquicos de levarem a possível restauração da Monar-
quia ao Presidente do Conselho. Contudo, os monárquicos não pretendiam, com este tipo de 
discurso, hostilizar Oliveira Salazar e tal é verificável com a seguinte citação que incide sobre a 
questão do regime: “ (…) que os monárquicos a não querem pôr deduz-se da sua atitude de co-
laboração com o Governo de Salazar (…) a questão do regime não está posta se tomarmos esta 
expressão no seu sentido restrito; mas está posta no seu sentido alto (…) o problema político 
em Portugal continua por resolver”54. Avançava, por sua vez, dizendo que o Estado Novo de-
tinha os princípios fundamentais para o crescimento da Nação e para o seu desenvolvimento 

51 Parecer, Nº13/v, Diário das Sessões, nº74, 25 de fevereiro de 1951; p.287.

52 CUNHA, Carlos Guimarães da; Salazar e os Monárquicos: a tentativa restauracionista de 1951; p.63.

53 Prefácio da 4ª edição da obra Discursos.

54 Diário das Sessões, nº91, 4 de abril de 1951; pp. 730 a 732.
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sustentável, todavia faltava-lhe a  “ cúpula” que protegia todo este edifício político e sem o qual 
seria impossível “(…) realizar-se integralmente aqueles princípios orientadores”; esta cúpula 
consistia exatamente na chefia hereditária do Estado – Portugal carecia, por conseguinte, da 
“(…) permanência e continuidade (...)”55 do mais alto exercício de funções políticas.
 Nos dias seguintes às afirmações de Caetano Beirão, outros deputados monárquicos 
expressaram-se igualmente. O deputado monárquico Paulo Cancela de Abreu afirmou, por 
exemplo, que, para aquela situação, a “ (…) unidade nacional exige a Realeza (...)” e que esta 
viria em “ (…) futuro não longínquo, com a evidência da sua necessidade atingida pela cons-
ciência nacional (...)”56. Por sua vez, um dos ideólogos oficiais do Estado Novo, João Ameal, 
mostrou que era crucial a afirmação daqueles que eram os valores que estavam na base da 
edificação da Nação portuguesa: “ (…) afirmação total implica restauração total – restauração 
das instituições políticas que fizeram  a Nação. A estruturaram, a apetrecharam para os vastos 
empreendimentos nas várias partes do Mundo, a guiaram em sete séculos de livre existência e 
de prestígio histórico (...)” 57. Destas afirmações deduz-se que, para João Ameal, a restauração 
das anteriores instituições políticas, precedentes, como é claro, ao liberalismo português do séc. 
XIX, consistia na restauração da Monarquia, neste caso puramente anti-democrática.
 Todavia, foi com a intervenção de Augusto Cerqueira Gomes, monárquico totalmente 
anti-democrata, que foram proferidas as maiores críticas à chefia eletiva do Estado e de como 
esta acabava por trazer repercussões negativas ao bom funcionamento da Nação. Tendo como 
premissa precedente o facto do poder ter cariz eletivo, o Estado estava, por conseguinte, e 
para este monárquico, “ (…) assente sobre terreno modeviço e inconsistente das vontades, das 
opiniões, dos caprichos da opinião, sobre a força anónima e responsável do número (…)”. Para 
este deputado, havia um claro problema de rutura política, na medida em que o regime, mesmo 
sendo autoritário, acabara por se deixar em parte enfraquecer pelos tais caprichos da opinião 
como afirma o deputado; a única forma de resolver este problema era sem dúvida a restaura-
ção da Monarquia que concretizava em plenitude os fundamentos políticos do Estado Novo 
quanto à unida política e orgânica do Estado: “ (…) só o poder monárquico pode assegurar ao 
Estado a unidade, a continuidade e a independência (...)”58 .
 Em suma, verificamos que os deputados monárquicos aproveitaram a revisão constitu-

55 Ibidem.

56 Ibidem. Nº93, 6 de abril de 1951; p.753.

57 Ibidem. Nº95, 7 de abril de 1951; p.769.

58 Ibidem. Nº97, 13 de abril de 1951; pp.836 a 840.
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cional para exporem novamente a sua vontade perante a mudança do tipo de regime e apre-
sentaram essa mesma vontade em várias intervenções na Assembleia Nacional, como vimos. 
No entanto, o seu discurso nunca atacava diretamente a Presidência do Conselho. Temos, 
igualmente, de realçar o facto destas intervenções terem sido refutadas por outros deputados 
não monárquicos, como foi o caso do deputado Galiano Tavares que tomou as intervenções 
dos monárquicos como “ (…) divagações de filosofia política (…)” integradas num “ (…) 
inofensivo saudosismo (...)”59. A própria Censura teve a função de cortar as intervenções mais 
incómodas e tal é verificável no órgão oficial de imprensa da União Nacional, o Diário da 
Manhã, em que a intervenção do deputado monárquico Beirão, analisada neste capítulo, foi 
resumida às duas seguintes frases: “É de louvar a designação de Províncias Ultramarinas (…) 
a questão do regime não está posta do seu sentido restrito (...)”60.

4.1. Morte de Carmona e reação da ala monárquica 
do regime: posição política  dos monárquicos quanto às 
eleições presidenciais

 Óscar Carmona, que havia sido reeleito Presidente da República em 1949, morre ines-
peradamente a 18 de abril de 1951, isto é, em plena discussão da revisão constitucional. Auto-
maticamente, o 3º Congresso da União Nacional, que analisaremos mais à frente neste traba-
lho, foi adiado.
 Com esta morte, os monárquicos viram uma nova oportunidade, desta vez seguramen-
te mais forte, para forçarem a Presidência do Conselho a alterar o regime político. Mário de 
Figueiredo, um dos mais importantes deputados e monárquico, em carta ao Presidente do 
Conselho, afirma que havia chegado a “ (…) altura de decidir, no seu entender, se se devia 
continuar em República ou restaurar a Monarquia (…)61, tomava ainda a morte do Presidente 
da República como um sinal da Providência. Seguiu-se, portanto, uma reunião entre Mário 
de Figueiredo com Marcello Caetano e Albino dos Reis, presidida, obviamente, por Oliveira 
Salazar. Mário de Figueiredo encontrava-se, nesta reunião, em clara desvantagem, na medida 
em que Marcello Caetano e Albino dos Reis atacaram completamente as propostas monár-

59 Ibidem, Nº91, 4 de abril de 1951.

60 Diário da Manhã, nº7135, 3 de abril de 1951; p.8.

61 Correspondência entre Mário de Figueiredo e Oliveira Salazar, Lisboa, Presidência do Conselho de Ministros, 

1986; p.12.
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quicas; Albino dos Reis apelidou em plena reunião os monárquicos de lunáticos e que era 
impensável restaurar a Monarquia naquela situação62. Tudo se encontrava, portanto, nas mãos 
do Presidente do Conselho, não obstante o verificado facto de não existir consenso quanto a 
esta questão entre os deputados mais importantes.
 A insistência dos monárquicos não parou. Numa reunião entre o Presidente do Conse-
lho e os  restantes principais dirigentes do regime, com o objetivo de apresentar um candidato 
da União Nacional para a Presidência da República, o deputado Mário de Figueiredo levantou 
novamente a questão da restauração da Monarquia; mostrou que era necessário acabar com 
o caráter temporário da chefia do Estado e que esta chefia devia estar isenta de quaisquer li-
gações partidárias63. Para Mário de Figueiredo, Óscar Carmona habituara o povo português 
à estabilidade da Presidência da República, restando agora dar o passo final, isto é,  a total 
estabilidade por direito hereditário – a restauração da Monarquia. Mário de Figueiredo foi, 
nesta reunião, apoiado pelo Ministro da Presidência, João Costa Leite e por Augusto Cancela 
d’ Abreu, Presidente da Comissão Executiva da União acional. Já Marcello Caetano desenvol-
veu um longo discurso com o intuito de refutar as aspirações monárquicas, no qual afirma que: 
“(…)  as monarquias iam desaparecendo do mundo e só se mantinham nos países onde a força 
da tradição era superior aos ímpetos renovadores (…)”, argumentando ademais que existia um 
“ (…) forte sentimento republicano (...)” no país. Esta tese de Marcello Caetano foi apoiada 
por Albino dos Reis, Presidente da Assembleia Nacional e por Trigo Negreiros, Ministro do 
Interior. O leitor interrogar-se-á certamente sobre qual o comportamento de Oliveira Salazar; 
a resposta é a seguinte: “ A discussão prosseguiu, com Salazar, como de costume, calado, e nada 
se resolveu”64. Aproveitando a sua influência na Assembleia Nacional, e antecipando-se ao pró-
prio Presidente do Conselho, Mário de Figueiredo aproveitou o período de revisão constitu-
cional para fazer aprovar uma disposição que permitia aos monárquicos ganharem tempo para 
continuarem a pressionar o Presidente do Conselho quanto à mudança de regime. Na sessão 
de 24 de abril de 1951, foi promulgada uma alteração ao segundo parágrafo do artigo 80º da 
Constituição que passou a ser de seguinte forma: “ (…) Enquanto não se realizar a eleição ou 
quando por qualquer motivo houver impedimento transitório das funções presidenciais, ficará 
o Presidente do Conselho investido nas atribuições de Chefe do Estado conjuntamente com 

62 Ibidem; p. 362.

63 Ibidem; p. 362.

64 Ibidem; p. 371.
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as do seu cargo (...)”65. Esta alteração foi aprovada por unanimidade, na medida em que mes-
mo os deputados não monárquicos pretendiam que Salazar se tornasse o próximo Presidente 
da República. Deste modo, esta alteração acabava por agradar a ambos os lados envolvidos na 
questão; o próprio Marcello Caetano foi um dos principais promulgadores desta alteração.
 A reação de Oliveira Salazar para com esta alteração afigura-se bastante interessante 
e próprio do seu comportamento político. Pressionado pelos monárquicos para restaurar a 
Monarquia e por outros deputados para assumir o cargo da Presidência da República, Oliveira 
Salazar, perante a alteração do parágrafo mencionado, obrigou a Assembleia a marcar novas 
eleições, o que desagradou Mário de Figueiredo que, por sua vez, pediu a demissão do seu 
cargo. Conseguiu, portanto, manobrar habilmente todas as pressões que lhe eram colocadas 
no Conselho de Ministros de 23 de abril houve unanimidade quanto à sua indigitação como 
Presidente do Conselho. Como vemos, Oliveira Salazar resolveu esta questão de forma rápida 
e eficaz: primeiramente, pressionou a Assembleia Nacional a marcar novas eleições; ulterior-
mente, conseguiu a sua indigitação novamente como Presidente do Conselho de Ministros.  
Em nota oficiosa de 5 de junho do mesmo ano, Oliveira Salazar afirma não se ter candidatado 
à Presidência da República por considerar já não ter  “(…) resistência moral nem possivelmen-
te resistência física para começar vida nova e fazer outra magistratura (...)”66. Para Marcello 
Caetano, Salazar considerava-se incapaz de representar o papel moderador, na medida em que 
se considerava um homem do poder executivo.
 A par da resolução de Oliveira Salazar, os monárquicos continuaram a pressionar Sala-
zar para que este decidisse pela Monarquia. Na sessão de 24 de abril da Assembleia Nacional, 
o deputado Carlos Moreira voltou a sinalizar os perigos que a chefia eletiva do Estado tinha 
para o desenvolvimento da Nação; o jornal O Debate lançou inclusivamente uma campanha 
política própria. Todavia, Oliveira Salazar conseguiu resistir a todas estas pressões, utilizando 
sempre o discurso de que não era o momento oportuno para que a Monarquia fosse restaurada, 
exatamente como havia afirmado em 1949. Convocou novamente o seu dito conselho privado 
para proceder à escolha de um candidato da União Nacional para a Presidência da República 
e dessa escolha saiu o general Craveiro Lopes, usando o argumento de que o regime ainda se 
encontrava bastante ligado às Forças Armadas. Nessa mesma reunião, os monárquicos Mário 
de Figueiredo e Costa Leite abandonaram a sala
 Desta resolução final, resultou um sentimento de frustração para os monárquicos, na 
medida em que se sentiam enganados pelo próprio Presidente do Conselho que continuava a 

65 Diário das Sessões, Nº101, 25 de abril de 1951; p.895.

66 SALAZAR, Oliveira; Discursos e Notas políticas, vol. V; pp.19 e 20.
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utilizar o mesmo discurso em relação à questão do regime, sem nunca avançar com quaisquer 
tipos de alterações a favor dos monárquicos.  A Causa Monárquica, em reação à marcação de 
novas eleições presidenciais, publicou uma nota oficial assinada por Fezas Vital, na qual decla-
ra que a Causa Monárquica deve “ (…) abster-se de colaborar em eleições presidenciais como 
actos antagónicos, que são, da essência  do pensamento político que a norteia”67. Mais à frente, 
afirma que o próprio país, desiludido com esta decisão por parte da Presidência do Conselho, 
e tendo em consideração as necessidades vitais da Nação em ter um líder que mantivesse a 
estrutura orgânica nacional, acabaria  mais tarde por aclamar o Rei.
 Podíamos considerar que a realização de novas eleições presidenciais e o fracasso resul-
taria na saída dos monárquicos do regime, no entanto a maioria dos monárquicos não o deixou 
de apoiar, pensando que a realização do 3º Congresso da União Nacional consistiria numa 
nova oportunidade para colocar a questão do regime.
 Com o término do capítulo 4, podemos concluir que a revisão constitucional de 1951 
consistiu para os monárquicos numa nova oportunidade para poderem colocar ao Presidente 
do Conselho a questão da restauração da Monarquia. Foi exatamente neste clima de esperança 
que foi criado o semanário O Debate que conseguiu reunir monárquicos constitucionalistas e 
monárquicos que continuavam afetos ao Integralismo Lusitano já desintegrado, como sabe-
mos.
Em termos de exercício parlamentar, vários deputados monárquicos argumentaram a favor da 
restauração da Monarquia, mostrando que este era o tipo de regime que melhor podia defen-
der a continuidade do Estado Novo.  
 As afirmações dos deputados monárquicos relativamente à revisão constitucional e à 
questão da chefia do Estado foi por sua vez atacada pelos deputados republicanos, como vi-
mos. A própria Censura acabou por censurar algumas afirmações dos deputados monárquicos 
do órgão oficial da União Nacional denominado Diário da Manhã.
 A morte de Óscar Carmona representou uma outra oportunidade para os monárquicos 
em verem a Monarquia restaurada e consistiu num autêntico sinal de esperança. Oliveira Sa-
lazar reuniu aqueles que considerava mais importantes para o regime e discutiu o que se devia 
fazer relativamente à Presidência da República. Nesta reunião o deputado monárquico Mário 
de Figueiredo defendeu a restauração da Monarquia, sendo, no entanto, refutado por Marcello 
Caetano. Oliveira Salazar permaneceu calado.
 Mário de Figueiredo, para fazer com que os monárquicos ganhassem mais tempo, con-
seguiu que a Assembleia aprovasse uma alteração na Constituição que fazia com que Oliveira 

67  O Debate, nº17, 12 de julho de 1951; pp.1 e 5. 



194

Salazar assumisse as funções de Presidente da República. Porém, Oliveira Salazar conseguiu 
remediar a questão, obriga a Assembleia a marcar novas eleições e após uma nova reunião, na 
qual Mário de Figueiredo abandonou a própria sala, e nomeia Craveiro Lopes candidato da 
União Nacional.
 Perante estes acontecimentos os monárquicos reagiram contra a decisão feita, como 
vimos com a nota publicada pela Causa Monárquica. No entanto, os monárquicos não aban-
donaram o regime, na medida em que consideravam que o 3º Congresso da União Nacional 
se traduzia numa nova oportunidade para levantarem a questão da restauração da Monarquia.

5. III Congresso da União Nacional, 
fracasso dos monárquicos suas repercussões

 Neste capítulo, far-se-á a abordagem do comportamento político dos monárquicos 
para com a realização do III Congresso da União Nacional, congresso no qual os monárquicos 
tentam trazer novamente a questão da natureza do regime. Verificaremos as objeções que lhes 
foram apontadas e as repercussões sentidas pelos mesmos que vão modificar o seu posterior 
comportamento político ao longo da década de 50. Na própria estrutura desta pesquisa, este 
capítulo é essencial, na medida em que aborda a última oportunidade que os monárquicos têm 
para apresentarem uma nova proposta para verem a Monarquia restaurada.
O evento de que falámos no anterior capítulo e que os monárquicos viriam a tomar como uma 
nova oportunidade para colocar a questão do regime trata-se exatamente do 3º Congresso da 
União Nacional. Este congresso realizou-se entre 22 e 25 de novembro de 1951, em Coimbra. 
De facto, é indiscutível que os monárquicos prepararam uma manobra, na medida em que 
iriam colocar à aprovação do Congresso uma tese com o seguinte título : Da Solução do Pro-
blema Político Português. Nesta tese defendiam que o Estado Novo se encontrava em risco 
caso se mantivesse no regime republicano; atribuíam uma valor central à “(…) necessidade e 
a urgência de libertar a chefia do Estado das contingências e fragilidade do sufrágio universal 
(...)”68. Devemos afirmar que esta tese foi desenvolvida pelos deputados Caetano Beirão, João 
Ameal e Rodrigues Cavalheiro, circulando por todos os meios monárquicos do Estado Novo. 
Como vemos, os monárquicos tinham esperança de que, com a apresentação desta tese em 
pleno Congresso, a Monarquia pudesse vir a ser restaurada. Tinham ainda um outro pon-
to a seu favor: os indivíduos que ocupavam os órgãos dirigentes da União Nacional, como, 
por exemplo, o Presidente da Comissão Executiva  da União Nacional,  Augusto Cancela de 

68 Diário da Manhã, Nº 7359, 16 de novembro de 1951; p.1.
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Abreu, monárquico convicto.
 A fim de atingirem o seu principal objetivo, os monárquicos, meses antes intensifi-
caram a sua atividade doutrinária; o semanário O Debate detém crucial importância neste 
âmbito, apresentando uma “(…) postura particularmente agressiva, bem revelada em diversos 
editoriais e artigos de doutrina, buscando visivelmente levantar os ânimos abatidos e mos-
trar a justeza dos pontos de vista monárquicos”69. Mesmo antes das eleições presidenciais, o 
monárquico Jacinto Ferreiro fazia a acusação de que na revisão constitucional não se tomou 
qualquer passo no caminho da tradição e que seria efetivamente são da parte da Presidência 
do Conselho “ (…) tranquilizarem os monárquicos quanto ao destino dos 25 anos do sacrifí-
cio das suas convicções”70. Os monárquicos começaram a assumir meses antes do Congresso 
uma postura política ativa e reabilitaram as teses do Integralismo Lusitano, de forma a vincar 
a ideologia monárquica; um outro ponto crucial trata-se do protesto contra o uso indevido do 
termo “nacionalista” por parte de vários partidários do Estado Novo. Como vemos, o próprio 
semanário O Debate ganha especial importância nesta altura, na medida em que é neste órgão 
de imprensa que é divulgado o ideário monárquico e que estaria em destaque no Congresso. 
Os monárquicos sabiam, no entanto, que teriam outros deputados contra si, como já tinham 
verificado com todos os acontecimentos antes das eleições que analisámos no capítulo ante-
rior; um dos seus principais opositores era Marcello Caetano que detinha fulcral importância 
junto de Oliveira Salazar.
 Nas suas Memórias, Marcello Caetano escreve que dias antes da abertura do Congres-
so, corriam rumores sobre a mudança de regime e que estava preparada uma manifestação de 
apoio por muitos mais monárquicos. Automaticamente, Marcello Caetano levou esta questão 
a Oliveira Salazar e combinaram uma contra-ofensiva que neutralizaria a tese dos monárqui-
cos. Ficou combinado, nesta reunião de emergência entre Marcello Caetano e Oliveira Salazar, 
que Oliveira Salazar, logo no início do discurso, desautorizaria a manobra monárquica e, por 
sua vez, Marcello Caetano, em discurso, definiria a política doutrinária da União Nacional. 
Todavia, foi-se ainda mais longe do que aquilo que foi agora afirmado e começaram a pressio-
nar os deputados monárquicos, que se encontravam em largo número no Congresso, para que 
não aprovassem a tese monárquica. O deputado Caetano Beirão reconheceu por sua vez que 
devido a todas estas pressões, os deputados monárquicos começaram a recuar na aprovação da 
tese.
 Já em pleno Congresso, aquilo que havia sido combinado entre Marcello Caetano e 

69 CUNHA, Carlos Guimarães da; Salazar e os Monárquicos: a tentativa restauracionista de 1951; p.84.

70 O Debate, Nº18, 19 de julho de 1951; p.1.
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Oliveira Salazar fora realizado, no entanto as comunicações e intervenções dos deputados 
monárquicos “ (…) suscitaram viva discussão, mas o seu conhecimento e impacto político não 
terão extravasado do limitado círculo dos apoiantes do regime e dos monárquicos em geral 
(...)” 71. Verificamos que estas intervenções ficaram limitadas ao Congresso em si, acabando 
por não ser divulgadas; para este facto, realçamos a ação da Censura sobre os próprios órgãos 
de comunicação monárquicos.
 Oliveira Salazar no seu discurso de abertura mostrou que a Monarquia é um tipo de re-
gime que favorece a política de longo prazo, isto é, os regimes que concentram essencialmente 
o poder no órgão executivo e que se afiguram anti-democráticos. Todavia, apesar de começar o 
seu discurso realçando aquilo que entendia como serem as qualidades da Monarquia, logo de 
seguida afirmou que a questão da chefatura do Estado era “(…) apenas uma instituição (...)” e 
para ele as “(…) instituições eram corpos sem vida (…)”  e o que dava vida às instituições era 
exatamente a competência e os valores que os seus governantes seguiam. Mais adiante, afirma 
que existiam problemas mais importantes a resolver e que as consciências “(…)  andam absor-
vidas por problemas de natureza muito diferente (…) e concluia dizendo que apesar de todas 
as diferenças, todos deviam fazer o seguinte: “(…) estudemos tudo, mas não nos dividamos em 
nada (...)”72.
 A  parte de Oliveira Salazar estava concretizada, exatamente como havia sido planeado. 
Cabia agora a Marcello Caetano cumprir a sua parte. Primeiramente, Marcello Caetano mos-
trou que o Estado Novo seguia um presidencialismo bicéfalo que permitia a obra do Chefe 
de Estado fosse continuada pelo Chefe do Governo e vice-versa, resultando numa perfeita 
harmonia entre ambos os poderes. Quanto à realeza e mais concretamente quanto à questão 
da natureza do regime considerou que “ (…) os regimes políticos já não se classificam em re-
gimes de chefe de Estado hereditário e regimes de chefe de Estado electivo (...)”, aquilo que 
realmente importava, para o momento, era saber se o governo de uma nação obedecia a uma 
das superpotências, isto é, a União Soviética ou os Estados Unidos, ou se, porventura, está 
“(…) dissolvido na competição dos interesses e dos partidos (...)”73.
 O discurso de Oliveira Salazar estava claramente imbuído na ambiguidade política 
que era tão inerente a esta figura, no entanto o discurso de Marcello Caetano foi claramente 
avassalador para os monárquicos, dizendo-lhe que as suas prerrogativas ideológicas quanto à 

71 CUNHA, Carlos Guimarães da; Salazar e os Monárquicos: a tentativa restauracionista de 1951; p.89.

72 SALAZAR, OLIVEIRA; Discursos e Notas Políticas, vol V; pp. 61 a 70.

73 CAETANO, Marcello, Páginas Inoportunas, Lisboa, Bertrand; pp. 167 a 184.
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chefia do Estado eram desprovidas de sentido e profundamente desatualizadas. Este discurso 
de Caetano valeu-lhe dois opúsculos publicados no semanário O Debate a injuriá-lo, num dos 
quais se podia ler que Marcello Caetano tomara o caminho da desunião e da desagregação, 
contrariamente àquilo que fora afirmado pelo Presidente do Conselho. Esta contra-manobra 
por parte de Oliveira Salazar e Marcello Caetano em pleno Congresso promoveram uma mu-
dança de comportamento político por parte da Causa Monárquica ao longo da década de 50, 
tornando-se de certa forma mais rebelde, o que fomentou a atividade de vigilância sobre este 
órgão.
 Para comprovar este aumento de vigilância sobre os monárquicos, atentemos aos se-
guintes casos. Em junho de 1957, D. Duarte Nuno visita Belém e é recebido por vários apoian-
tes monárquicos; alguns jornais, ao terem conhecimento desta receção, publicaram artigos di-
zendo que estavam a ser feito um ataque à República e ao próprio regime. Automaticamente, 
é enviada uma carta ao Presidente do Conselho  sobre o sucedido, na qual se diz o seguinte: “ 
(…) parece que, lamentavelmente e sem qualquer oportunidade, se deu publicidade a um acto 
que, nem por ter decorrido na maior intimidade deixou de merecer os favores de certa impren-
sa, ávida de toda a especulação que, de qualquer modo, possa contribuir para a confusão dos 
espíritos (…) Não se tratou, como é evidente, de uma reunião política e quer-se que a presença, 
aliás pedida de inúmeras senhoras e crianças atesta bem claramente que não houve de facto o 
mais pequeno propósito político (...)”74. Como vemos, o jornal que iniciou todo este mal en-
tendido estava profundamente errado e o Presidente do Conselho foi imediatamente avisado 
do que se estava a passar. Esta situação dá-se exatamente numa década em que os monárquicos 
começam a entrar numa período de uma certa rebeldia para com o Presidente do Conselho, o 
que sugere um aumento da vigilância sobre os monárquicos como aqui se verifica.
 Um outro caso que confirma o aumento de vigilância remete para uma carta de Gastão 
Preto, Presidente da Junta Municipal da Causa Monárquica de Lisboa, a Oliveira Salazar re-
lativamente à participação dos monárquicos do congresso da União Nacional de 1956: “ Tenho 
a honra de levar ao conhecimento de V.Exª  a seguinte circular emanada de Junta Central 
da Organização: Para os devidos efeitos, tenho a honra de transcrever o ofício que acabo de 
recerber de sua Exª o Secretário-Geral da Causa Monárquica e que é do teor seguinte: Tive 
conhecimento concreto, através de uma exposição que por cópia me foi entrega e que V. Exª 
encontrará junto de ocorrências verificadas após o meu comunicado de 6 de abril relativas ao 
próximo Congresso da União Nacional (...)”. Estas ocorrências verificadas consistiam na re-

74 Arquivo Nacional Torre do Tombo/ Arquivo Oliveira Salazart, AOS/CO/PC-56, 1957, junho, nº195-198, 

Presidência do Conselho: correspondência sobre a recepção oferecida por D.Duarte Nuno em 1957.
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volta de alguns monárquicos perante as indicações dadas para o Congresso da União Nacional 
de 1956, que excluíam a hipótese de apresentação de teses que retomassem a questão da natu-
reza do regime.
 Estes dois casos comprovam aquilo que o historiador Carlos Guimarães da Cunha 
afirma relativamente à mudança de comportamento político por parte dos monárquicos a par-
tir da década de 50, devido ao fracasso na apresentação da sua manobra no 3º Congresso da 
União Nacional, estando Oliveira Salazar e Marcello Caetano em destaque devido à contra-
-manobra que executaram.
 Com o término deste quinto capítulo, concluímos que o 3º Congresso da União Nacio-
nal fora precedido de uma intensa atividade política entre os monárquicos, o que levou à pre-
paração de uma tese coletiva que tomaria a restauração da Monarquia como condição fulcral 
para a continuidade do Estado Novo.
 Sabendo que os monárquicos tinham pontos a seu favor no Congresso, como a ques-
tão do número de congressistas monárquicos e o facto dos órgãos principais da UN estarem 
ocupados por monárquicos, Marcello Caetano reúne com Oliveira Salazar e efetuam uma 
contra-manobra que derruba por completo qualquer tipo de esperança em ver a Monarquia 
restaurada.
 As intervenções dos monárquicos acabaram por ter apenas importância e destaque 
dentro do próprio Congresso, não saindo cá para fora, devido à ação da Censura sobre os ór-
gãos de imprensa monárquicos.
 O fracasso dos monárquicos neste Congresso conduziu à mudança de atitude política 
para com a Presidência do Conselho como vimos com os dois casos concretos que apresentá-
mos descobertos em pesquisa na Torre do Tombo.

6. Ambiguidade de Oliveira Salazar quanto à questão 
da natureza do regime

 Pretendemos, com este breve capítulo, abordar de que forma a ambiguidade de Oliveira 
Salazar quanto à questão da natureza do regime imposta pelos monárquicos se traduz num 
instrumento de domínio sobre os mesmos e qual o seu objetivo ao usar essa mesma ambigui-
dade. Por sua vez, verificaremos qual a visão real que o Presidente do Conselho tinha relati-
vamente aos monárquicos e o que representava estes para ele. Apesar do capítulo ser breve, na 
medida em que se centra na ambiguidade para a questão concreta promulgada pelos monár-
quicos, convém afirmar que a ambiguidade política é uma das características mais importantes 
de Oliveira Salazar e que é verificável em muitos mais casos na história do Estado Novo como 
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foi no caso do Plano Marshall.
 Nas palavras de Carlos Guimarães da Cunha, o que “(…) caracteriza, em primeiro 
lugar, as relações de Salazar com os monárquicos é a sua permanente ambiguidade, aliás deli-
beradamente cultivada pelo Chefe de Governo (...)” 75, sendo que os monárquicos acreditaram 
sempre que Oliveira Salazar pudesse ser monárquico o que se traduziria numa futura restau-
ração da Monarquia, quando estivessem reunidas as condições necessárias.
 Foi esta ambiguidade que alimentou durante 25 anos as aspirações e desejos dos mo-
nárquicos. Foi exatamente esta ambiguidade que promoveu a subordinação dos monárquicos 
às estruturas políticas do Estado Novo.
 Oliveira Salazar optou por manter sempre excelentes relações com as mais importantes 
figuras monárquicas como foi o caso de D. Amélia e D. Duarte Nuno, mas podemos deduzir 
que a existência destas mesmas boas relações está claramente ligada à criação de um ambiente 
político saudável para com os monárquicos, de modo a que nunca perdesse o apoio destes. To-
davia, afigurava-se necessário alimentar os desejos monárquicos, nem que fosse, como vimos 
ao longo de todo o trabalho, por via da dúvida.
 Uma vez instalado no poder, assumindo a Presidência do Conselho em 1932, tudo nos 
indica que Oliveira Salazar nunca quis o regresso da Monarquia. Para esta situação, podemos 
apresentar aquilo que João Medina afirma: “Um ditador nunca consente um rei. E se acaso o 
faz – como sucedeu com Mussolini – arrisca-se gravemente a perder um dia o lugar de chefe. 
Salazar adivinhou-o muito antes de o Grande Conselho Fascista despedir o Duce (...)”76. De 
facto, era impensável para Oliveira Salazar que existisse uma outra figura de poder que pudesse 
pôr em causa a sua permanência no poder executivo. Controlando a Presidência da República 
tal como acontecia, Oliveira Salazar tinha toda a possibilidade de exercer da forma como que-
ria o seu poder, o que seria dificultado caso existisse acima de si um rei, isto é, uma entidade 
que estivesse fora de todo o enredo partidário e burocrático que Oliveira Salazar havia criado.
 A própria forma como o Presidente do Conselho se referia aos monárquicos é particu-
larmente interessante. Numa missiva dirigida a Pedro Teotónio Pereira, embaixador português 
em Madrid, Oliveira Salazar diz o seguinte: (…)  nos nossos pobres meios monárquicos diz-se 
que (...)”77. O adjetivo “pobres” não surge de forma inocente nesta missiva e demonstra clara-
mente a visão que Oliveira Salazar tem sobre os monárquicos: uma ala do regime enfraquecida 

75 CUNHA, Carlos Guimarães da; Salazar e os Monárquicos: a tentativa restauracionista de 1951; p.93.

76 Ibidem; p.94

77 CAETANO, Marcelo, Minhas Memórias; p.533.
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que continua alimentada pelos desejos de verem a Monarquia restaurada. Mais tarde em 1957, 
numa carta enviada a Marcello Caetano, em julho desse mesmo ano, Oliveira Salazar diz o 
seguinte: “Evidentemente todos estamos de acordo nisso, que não está posto o problema do 
regime (...)”. Por sua vez, o comportamento do próprio regime tem, nas palavras de Oliveira 
Salazar, “(…) satisfeito e continua a satisfazer os monárquicos porque a seus próprios olhos 
os justifica do apoio que dão. Para os ter connosco parece-me necessário não fazer o Governo 
profissão de fé republicana nem afirmar o regime republicano como assente in aeternum, o que 
aliás é dispensável e seria mesmo tolo”.
 Em suma, a existência desta ambiguidade e atividade política de Oliveira Salazar neste 
âmbito tenha colaborado de forma integral para o seguinte: “ (…) conservar o seu poder pes-
soal intacto, custasse o que custasse, e sem ninguém a fazer-lhe sombra”.
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Conclusões

Com o término da leitura de todos os capítulos, podemos, de forma geral, concluir o seguinte:

• Com a implantação da República, os monárquicos reagiram rapidamente, criando organis-
mos políticos próprios como a Causa Monárquica (1911) e a Junta Central do Integralismo 
Lusitano (1914), e manifestaram-se contra a República, por exemplo em 1911 e em 1919, com 
o famoso episódio da Monarquia do Norte;
• A cisão político-ideológica no setor monárquico, entre constitucionalistas e integralistas, 
define-se em termos administrativos passados 4 anos da queda da Monarquia;
• É indiscutível o envolvimento dos monárquicos, tanto integralistas como constitucionalistas, 
na preparação do Golpe de 28 de Maio de 1926 que pôs fim à I República. Verificámos que, 
mesmo nos órgãos de poder que seguidamente foram criados, alguns dos cargos foram ocu-
pados por monárquicos, como foi o caso do general Cordes que ocupou a Pasta das Finanças;
• A obtenção do cargo de Presidente do Conselho por parte de Oliveira Salazar alimentou as 
esperanças dos monárquicos, na medida em que acreditavam que Oliveira Salazar era no seu 
íntimo monárquico. Todavia, verificámos que rapidamente Oliveira Salazar tomou a questão 
do tipo de regime como algo secundário e que existiam outros problemas a serem resolvidos.
• Sustentado pela sua ambiguidade política, Oliveira Salazar conseguiu colocar subordinado a 
si a maior parte dos monárquicos nas primeiras duas décadas do Estado Novo, exceto com al-
guns integralistas da 1ª geração do Movimento que certas vezes se rebelaram. Todavia, mesmo 
com o Integralismo Lusitano, Oliveira Salazar foi implacável e em 1934, após decreto oficial, 
dissolveu a Junta Central do Integralismo Lusitano.
• Dois anos antes, em 1932, morre D. Manuel II. Após esta morte, os monárquicos tiveram 
de designar um outro legítimo sucessor. Foi nomeado D. Duarte Nuno e com esta nomeação 
as diferenças entre constitucionalistas e integralistas foram amenizadas. Oliveira Salazar, num 
discurso do mesmo ano, mostrava que não reconhecia a devida importância a D. Duarte Nuno.
• De forma a que nunca perdesse o apoio dos monárquicos, Oliveira Salazar ia adiando a 
questão do tipo de regime, enquanto mantinha boas relações com D. Duarte Nuno e D. Amé-
lia, fazendo com que estes ordenassem aos monárquicos que seguissem as obras do Governo, 
exatamente como havia feito com D. Manuel II.
• De uma forma geral, os monárquicos foram sendo integrados nos vários órgãos dirigentes do 
regime e estavam inteiramente subordinados às ordens da Presidência do Conselho que eram, 
como vimos, as que a própria Causa Monárquica e tanto D. Manuel II como D. Duarte Nuno 
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consideravam as mais sensatas. A questão do tipo de regime acabou por ser constantemente 
adiada por Oliveira Salazar, até que em 1951 o Presidente do Conselho não consegue contro-
lar as aspirações monárquicas.
• Em 1951, dá-se a revisão constitucional como havia sido prometido por Oliveira Salazar. 
Nesta ocasião, os monárquicos incitaram várias discussões na Assembleia Nacional, expondo 
os argumentos de que a Monarquia era a única hipótese de manter o regime estável e que pro-
tegia o Estado Novo dos ditos caprichos da opinião. As intervenções monárquicas acabaram 
por ser refutadas pelos deputados republicanos e Oliveira Salazar adiou novamente a questão.
• É no decorrer da revisão constitucional que Óscar Carmona, então Presidente da República, 
morre e reacende-se a discussão do regime e desta vez seria mais complicado para Oliveira Sa-
lazar conseguir adiar a questão. Mário de Figueiredo, deputado monárquico, conseguiu fazer 
com que se fizesse uma alteração constitucional de modo a que Oliveira Salazar ocupasse o 
cargo de Presidente da República, adiando as eleições, porém Oliveira Salazar reage imediata-
mente e trava esta possibilidade.
• O 3º Congresso da União Nacional, no ano de 1951, representou uma nova oportunidade 
para os monárquicos levantarem a questão do regime e organizaram, meses antes, uma tese 
coletiva que defendia a Monarquia. Marcello Caetano conseguiu obter conhecimento do caso 
e reportou a situação ao Presidente do Conselho. Juntos efetuaram uma contra-manobra que 
travou os monárquicos em pleno Congresso.
• De forma mais concreta, surgiram várias oportunidades para os monárquicos colocarem a 
questão do tipo de regime, no entanto Oliveira Salazar conseguiu sempre adiar a questão. A 
restauração da Monarquia não era conveniente ao Presidente do Conselho, na medida em que 
teria acima de si um rei, ao contrário de um Presidente da República que facilmente mano-
braria devido à sua influência no Poder Executivo. Um suposto rei estaria distante da máquina 
partidária da União Nacional e dificilmente poderia ser controlado por Oliveira Salazar.
• O momento mais importante para os monárquicos para colocarem novamente a questão do 
regime foi exatamente no 3º Congresso. Os monárquicos estavam de facto em vantagem no 
Congresso e caso Oliveira Salazar não tivesse criado uma contra-manobra em conjunto com 
Marcello Caetano, provavelmente a tese dos monárquicos para o Congresso seria aceite e a 
Monarquia poderia ter sido restaurada. Não esquecendo que os monárquicos preparam esta 
ideia praticamente em segredo, no entanto Marcello Caetano obteu conhecimento da mesma 
e conseguiu travá-la.
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Introdução

 O tema que me proponho estudar trata os Cafés de Lisboa nas décadas de 1950 e 1960. 
O objetivo deste trabalho é estudar o papel dos Cafés de Lisboa no panorama social, artístico 
e político no Portugal Modernista tendo como referência as datas acima mencionadas. Para 
o comprovar, debrucei-me sobre um caso de estudo, o Café Império. Esta temática está rela-
cionada com o módulo 7 do programa de História A de 12ºano, Crises, embates ideológicos e 
mutações culturais na primeira metade do século XX, no ponto 2.4 A dimensão social e políti-
ca da cultura conforme é apresentado no site da DGE (http://www.dge.mec.pt/sites/default/
files/Secundario/Documentos/Programas/historia_a_10_11_12.pdf ), embora a cronologia 
inerente seja a segunda metade do século XX e não a primeira, como indica a designação do 
módulo. 
 O título escolhido para este trabalho é um verso integrado no poema Cinco Horas de 
Mário de Sá – Carneiro. O próprio poeta é aqui intencional: Sá-Carneiro foi um dos princi-
pais membros da Geração Orpheu, que marcará a primeira fase do Modernismo Português, 
tempo equivalente à primeira metade do século XX. 
Procurarei, ao longo do trabalho, responder a duas problemáticas centrais, 

• Qual o papel dos Cafés enquanto palco social, artístico e político nas décadas de 50 e 60 na 
Lisboa do século XX? 

• Será o Café Império reflexo das tendências culturais que se faziam sentir na Lisboa dos anos 
1950 e 1960?

 A intenção principal deste trabalho prende-se com o perpetuar da memória de um 
tempo que não vivi; de momentos e de histórias que refletem a nossa cultura e que fazem parte 
da nossa identidade cultural, a partir de espaços que marcaram a nossa cidade. 

 Justifica-se a cidade de Lisboa como pano de fundo deste trabalho por essa mesma 
razão, por ser a minha cidade. Em relação ao espaço selecionado, posso fundamentar a escolha 
de duas formas. Por um lado, porque o Café Império é o Café da minha infância, inserido na 
minha zona de residência. Com efeito, fez todo o sentido tentar perceber o que foi este estabe-
lecimento há poucas décadas atrás, que aspectos da cultura portuguesa espelha, que vivências e 
memórias guarda, qual a sua influência na nossa cidade e na evolução de um país sob influência 
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do Estado Novo. Por outro, não deixa de ser interessante que um espaço que agora é dedicado 
à restauração tivesse sido em tempos um dos Cafés mais influentes na cidade de Lisboa.
 A metodologia aplicada ao longo deste trabalho colocou de início alguns problemas. 
A ideia base sempre foi estudar os Cafés de Lisboa e a sua influência no século XX. A dúvida 
maior prendeu-se com o estabelecer das balizas cronológicas e do panorama a abordar no Café 
em estudo, o Império. Após alterar a temática do trabalho algumas vezes, consegui com apoio 
constante da Dra. Sofia Diniz, estabilizar e regressar à ideia original. 
 O trabalho parte de uma breve contextualização da situação europeia do pós -  segunda 
Guerra Mundial para uma abordagem da Lisboa nos anos 50 e 60 e da erradicação do Movi-
mento Moderno. Aqui será abordada a caracterização cultural do país. De seguida, segue-se 
um capítulo mais geral que visa estudar o ‘Café’, enquanto espaço físico, e a sua importância no 
panorama social, artístico e político nas datas referentes, como forma de responder à primeira 
problemática já previamente referida. 
 Por fim, apresento um caso de estudo, a par de fontes que complementem tudo quanto 
é escrito, e tentar-se-á responder à segunda problemática. Seguem-se um capítulo de conclu-
sões, de anexos e de índice de figuras.
 Após reunir com a orientadora Sofia Diniz, e com a professora Cecília Cunha, proce-
deu-se à revisão e correção do trabalho. 
 Se houver palavras possíveis para agradecer àqueles que tornaram este trabalho possí-
vel, aqui as ficam. Uma palavra grata à Dra. Sofia Diniz por todo o apoio, partilha de conhe-
cimentos e experiências, pelo carinho e amizade que sempre demonstrou. Aos investigadores 
Susana Varela Flor e Pedro Flor pelo empréstimo de obras bibliográficas, aconchego e moti-
vação dos ‘tios babados’ à sua historiadora em formação. Ao meu avô, João Almeida Flor, pela 
passagem do testemunho. À minha mãe, Ana Margarida Flor, por ser quem é. À professora 
Cecília Cunha e à Luísa Seixas pelo apoio constante. Ao Sr. José Gonçalves pela partilha de 
testemunho. À Leonor Tavares e ao Simão Mota, por me acompanharem em todos os mo-
mentos. À Marta Sanches e ao João Tomé, a quem estou grata pela amizade.
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1. Portugal no pós–Segunda Guerra Mundial: 
Estado Novo, a Cultura e a Cidade de Lisboa

 Este trabalho tem como arco cronológico as décadas de 1950 e 1960 do Portugal do 
século XX. Durante esse período acompanhamos a teorização do Movimento Moderno no 
período de Estado Novo, que vigorava no nosso país desde 1932. Isto fez-se sentir em todos 
os sentidos, isto é, nas Artes, na sociabilidade, no urbanismo, no domínio político, entre outros. 
Mas para chegarmos aqui há que contextualizar o que acontecia na Europa neste tempo de pós 
– segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) e como Portugal passou politicamente indiferente a 
essas mudanças. Ao mesmo tempo que os restantes regimes fascistas europeus caem com o fim 
da guerra no resto do continente, o regime autoritário do Estado Novo permanece firme em 
Portugal, apoiado na figura incontornável de António de Oliveira Salazar (1889 – 1970), seu 
elemento fulcral e posteriormente Marcello Caetano (1906 – 1980), com governo de 1968 – 
1974. Esta aparente neutralidade contrasta com os momentos dramáticos do conflito violento 
que devastou a Europa – a par de outros acontecimentos, como a Guerra Civil de Espanha, 
por exemplo, (1936 – 1938, por exemplo), ajudando de alguma forma a afirmar da ideologia 
do regime, uma que vez que Portugal se conseguiu manter à margem dessa devastação. No 
entanto, e apesar de o regime ter conseguido poupar a população e a economia aos efeitos 
destrutivos, os movimentos de oposições e o descontentamento acabam por emergir. Como 
vamos estudar mais adiante, os Cafés, nomeadamente em Lisboa, tiveram um papel essencial 
na construção desse desejo de ruptura, sendo que foram fortes centros de oposição durante o 
Estado Novo. Mais a mais, este capítulo de contextualização é fulcral para entender as conse-
quências do Movimento Moderno em Portugal, onde estão sem dúvida alguma inseridos os 
Cafés como reflexo de um tempo e de um período.

“O decisivo elemento de ruptura no processo histórico contemporâneo que constituiu a 
II Guerra Mundial vai exercer, também na sociedade portuguesa, uma influência políti-
ca, económica, social, cultural profunda, suscitando, contra o regime de Oliveira Salazar, 
uma reacção política que abala profundamente as suas estruturas [...]”1

A Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) foi um conflito que opôs dois blocos militares já 
em choque no advento da Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918): o Bloco dos Aliados (com 
as potências França, Inglaterra, EUA, China e URSS) e o Bloco do Eixo (com a Alemanha, 

1  Cf. Ana Tostões, Os Verdes Anos na Arquitetura Portuguesa dos anos 50, p. 21;
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Itália e Japão na liderança). Este segundo conflito terá começado com a invasão da Polónia 
pela Alemanha nazi em 1939 e ter-se-á estendido a vários outros momentos violentos, tais 
como o ataque a Pearl Harbor (1941) ou o bombardeamento das cidades Hiroshima e Naga-
saki, no Japão (1945).

“Às perdas humanas, às destruições materiais, é preciso juntar ruínas de carácter diferen-
te: a desorganização da sociedade [...]” .2

 De facto, estima-se que terão desaparecido entre 50 e 60 milhões de pessoas durante 
este conflito3.  A um elevadíssimo número de perdas humanas há que juntar também os mi-
lhões de judeus que sofreram o extermínio por parte dos nazis, a destruição dos territórios que 
foram palco desta Guerra, bem como as estruturas internas e políticas de cada país. Isto fará 
com que a democracia triunfe na Europa e que, quando em 1945 a Guerra terminou, se fizesse 
sentir, se bem que por pouco tempo, a paz e a liberdade no continente. Para a manutenção das 
mesmas, a ONU (Organização das Nações Unidas, antiga Sociedade das Nações, que muda 
de nome em 1945) promulga a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. 

 No entanto, Portugal adotou uma posição de isolamento perante os outros Estados, 
algumas organizações internacionais e a própria ONU, uma postura afirmada pelo lema ‘or-
gulhosamente sós’4.  Em relação às colónias, por exemplo, o Estado Novo ignorou as adver-
tências da ONU, uma vez que todas as outras potências após a guerra estavam já a reconhecer 
a independência dos territórios sob administração, em especial as do continente africano. O 
nosso país não o fez, o que despoletou a Guerra Colonial em 1961, e que duraria até 1974, até 
à queda do regime. Durante este tempo, muitas pessoas emigravam como forma de fugir tanto 
à repressão que o Estado Novo promovia, em especial através da PIDE (Polícia de Interven-
ção e Defesa do Estado, que anteriormente teria o nome de PVDE), como ao recrutamento 
para a Guerra Colonial. Este e outros fatores estão na origem das oposições, que começaram 
a ganhar terreno e a ameaçar o regime. Pela primeira vez, em 1958, com a candidatura do ge-

2 Cf. René Rémond, Introdução à História do Nosso Tempo, p. 373;

3 Cf. ibidem p. 372;

4 Cf. Ana Campina e Sérgio Tenreiro Tomás, “Portugal, o Estado Novo, António de Oliveira Salazar a ONU: 

posicionamento(s) e (i)legalidades no pós II Guerra Mundial” in ,  A Europa do pós – II Guerra Mundial: o caminho da 

cooperação, e- Dossier IHC, 2016, pp. 77 – 93;
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neral Humberto Delgado às eleições presidenciais, o regime vê-se verdadeiramente ameaçado, 
abrindo espaço para uma série de revoltas e momentos de oposição que culminaram no 25 de 
Abril de 1974, quando o regime é finalmente derrubado. 
 De início o Estado Novo quererá estipular uma diferença do período anterior – isto é, 
da instabilidade que definiu as duas primeiras décadas do século XX, com o advento da 1ª Re-
pública - e escolhe arquitetos que terão marcado o urbanismo, sobretudo em Lisboa, capital do 
Império, naquilo que alguns autores, como José Manuel Fernandes, designarão de ‘Português 
Suave’, onde se irá inserir o Café Império, o caso em estudo neste trabalho. Com efeito, na 
década de 1930 o próprio Estado Novo irá adotar modelos mais modernos e apoiar-se numa 
renovação simbólica e atual5.  Ao mesmo tempo a que assistimos a esta abertura do regime 
para obras inovadoras, assistimos também à necessidade de imposição estética pelo Estado 
Novo. Nos anos de 1930, este projeto cultural foi promovido por António Ferro (1885 – 1956), 
diretor do SPN (Secretariado Nacional de Propaganda) nessa altura e autor da obra Política 
do Espírito, onde defendeu a cultura como meio subordinado ao regime. O Estado Novo, 
como forma de consolidar o que estaria a construir desde o início, recorre a alguns elementos 
para construir a imagem de um Portugal, ou de uma ‘portugalidade’, assente nos princípios de 
‘Deus, Pátria e Família’, e utilizaria as Artes como veículo de propaganda. É aqui que entra a 
cultura e o urbanismo, cingidas às décadas de 1950 e 1960 como referência para este trabalho. 
 Isto é, a  “procura historicista e regionalista”6  é mais visível sobretudo depois da Expo-
sição do Mundo Português em 1940, numa altura em que o regime já estava consolidado, já foi 
possível começar a defender uma certa tendência, à semelhança dos outros regimes autoritá-
rios que emergiam pela Europa. Mas é em 1948, com o I Congresso Nacional de Arquitetura 
que se vai marcar esta oposição ao ‘Português Suave’ e só então se considera a afirmação do 
movimento moderno em Portugal, apoiado na nova geração de arquitetos, onde se incluem 
Keil do Amaral, Manuel Tainha e Frederico George.

“Com o caminhar dos anos 50, para o regime que se modernizava no quadro de um 
crescente capitalismo que tendia cada vez mais a substituir a provinciana economia rural, 
apostando no investimento de infra – estruturas indispensáveis ao desenvolvimento e 
crescimento económicos, oscilando entre o Império e a nova penetração internacional, 
era cada vez mais difícil reprimir o surto de expressão actual que rompia com o estilo 

5 Cf. Ana Tostões, Construção Moderna: as grandes mudanças do século XX p.11

6 Cf. Ibidem;
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arquitectónico nacionalista [...]”7

 Os Cafés, por exemplo, funcionarão como um dos palcos desta procura de moderniza-
ção, com muita atenção ao detalhe e ao pormenor, sendo espaços chave para a divulgação do 
ambiente moderno e de uma nova mentalidade que emergia no país. No entanto, o Movimen-
to Moderno e estes ‘Verdes Anos’ manifestar-se-ão com mais força na década de 1950, pois 
na década seguinte, com o despoletar da Guerra Colonial, a cidade experimenta uma ruptura 
com o período anterior, e vai afirmar-se a tecnologia no domínio da Arquitetura e Urbanismo, 
ao mesmo tempo que permanece a ideia de uma “Grande Lisboa”, conhece-se também o de-
senvolvimento das periferias.

“De um modo geral, a cultura arquitectónica sofria uma revolução, comparável à da 
afirmação do Movimento Moderno, com as novas maneiras de pensar a relação entre a 
arquitectura e o espaço público urbano ou a singularidade da paisagem.”8

 Nos anos de 1960, nomeadamente após o início da Guerra Colonial, deixa de haver 
esse apoio à modernidade e aos artistas e surge maior censura, uma vez que o descontentamen-
to com a política do regime, que já vinha de longa data, culmina com este acontecimento. O 
mundo das Artes e da Cultura - que se modernizava progressivamente com o surto turístico e 
urbano, o design e industrialização, como base evolutiva, provocada pelos Planos de Fomento 
– “fiel ao espírito pioneiro do movimento moderno”9

 Nos anos de 1960, nomeadamente após o início da Guerra Colonial, deixa de haver esse 
apoio à modernidade e aos artistas e surge maior censura, uma vez que o descontentamento com 
a política do regime, que já vinha de longa data, culmina com este acontecimento. O mundo 
das Artes e da Cultura - que se modernizava progressivamente com o surto turístico e urbano, 
o design e industrialização, como base evolutiva, provocada pelos Planos de Fomento – “fiel ao 
espírito pioneiro do movimento moderno”  mostra-se em constante luta contra o regime fechado 
às inovações, num espírito retrógrado. Se por um lado assistimos a esforços para a neutralização 
da cultura sob égide das ideologias do regime, por outro testemunhamos as tentativas para con-
trariar este modelo, na medida em que as áreas culturais traduziam movimentos de oposição.10 

7 Cf. Ana Tostões, Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, p. 41;

8 Cf. Ana Tostões, Arquitectura Moderna e Obra Global a partir de 1900, p. 83;

9 Cf. José Manuel Fernandes, “Anos 60 – anos de ‘consequência’?” in Anos de Ruptura pp.1-7;

10 Cf. Carlos Reis, “A Produção Cultural entre a norma e a ruptura” in Portugal Contemporâneo (dirigido por An-
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2. Lisboa e os seus Cafés

O objetivo deste capítulo é contextualizar o Café, enquanto espaço físico, no Portugal do sécu-
lo XX, como forma de responder à primeira problemática apresentada neste trabalho,

• Qual o papel dos Cafés enquanto espaço social, artístico e político na Lisboa das décadas de 
1950 e 1960?

Far-se-á, primeiro, uma abordagem da origem da prática de ir ao Café no panorama mundial, 
para posteriormente percebermos como chegou ao nosso país e qual a sua relevância nos con-
textos referidos. 

2.1 OS CAFÉS DE LISBOA: ESPELHO DA SOCIEDADE

 A prática de ir ao Café para socializar com outros indivíduos tornou-se mais popular 
entre os europeus, na medida em que havia uma nova predisposição a outro tipo de situações.
 O próprio consumo de café em si vem já desde o século XVI, aquando da expansão do 
Islão na Europa. Terá portanto as suas origens no Médio Oriente, sendo que em 1555 terá 
aberto, em Constantinopla (Turquia) o primeiro estabelecimento destinado a vender café11.  
Por serem uma novidade, rapidamente se tornaram espaços públicos aprazíveis a um público 
que passava agora a reunir-se neste local para conversar ou jogar. A partir daqui a bebida co-
meçou a chegar às capitais europeias, e com ela também o estabelecimento. Espalhado sobre-
tudo nas grandes cidades, este hábito tem sido desenvolvido mesmo até aos dias de hoje.

 Em Portugal não adquiriram logo esse nome, mas sim o de “botequim”. Eram, mesmo 
assim, em número reduzido e exclusivos para mercadores estrangeiros, como o botequim de 
Madame Spencer. Só após o Terramoto de 1755, com a modernização da cidade, é que foi 
possível a instalação de cafés mais amplos e mais abertos ao público. Sabemos que os enge-
nheiros de Marquês de Pombal reedificaram a zona da Baixa em Lisboa, tornando-a mais rica 
e prolífera, alinhada e organizada. Houve, portanto, um fomento da vida social, aliás, o próprio 

tónio Reis), volume IV, pp. 201 – 278;

11  Cf. Marina Tavares Dias, Os Cafés de Lisboa, p. 14;



215

Marquês teria tido este aspecto muito em consideração12.  As ruas traçadas como que ‘a regra 
e esquadro’ conferiram uma nova noção de espaço, mais propícia ao surgimento de novos es-
tabelecimentos. Considera-se que, por falta de informação referente, que o primeiro Café de 
Lisboa foi o Martinho da Arcada13; e que terá sido fundado em 1782. Era neste local, situado 
na Praça do Comércio, que se reuniam muitas personalidades das Artes, como, por exemplo, 
Fernando Pessoa. Este Café teve vários nomes, como Casa da Neve ou Café do Comércio, antes 
de receber a denominação que lhe conhecemos hoje.
 Em 1787, um fabricante italiano, possivelmente chamado de Nicola, instalou-se em 
Lisboa e terá aberto um Café com esse mesmo nome. Esta informação é todavia  imprecisa, 
por se registarem vários habitantes com este nome14.  Sabe-se que este Café era o preferido do 
poeta Bocage, que, saturado da vida académica, passaria horas na vida boémia do Nicola. Uma 
grande parte da burguesia endinheirada e da aristocracia frequentava também este Café, uma 
vez que com o novo urbanismo surgiu também uma nova forma de sociabilidade. Mais tarde, 
passaram por lá figuras como Maria Barroso, António Ramos Rosa, entre outros.
 Notamos que no início do século XIX, a acompanhar o florescer do Romantismo, as-
sistimos a uma maior presença de um tipo social ‘intermédio’ neste espaço. No entanto, a bur-
guesia terá sempre o seu lugar marcado. Na altura, ir ao Café representava o ócio; mas também 
uma forma de civilização, pois, para além do convívio, haveria jogos e debates. Começamos já 
a vislumbrar as tertúlias, tão características do século XX. Para além do Nicola, existia também 
O Marrare do Polimento, fundado em 1820, conhecido por vender o café mais barato e mais 
saboroso. Por este local passaram também grandes nomes como Almeida Garrett, Alexandre 
Herculano, Passos Manuel e Bulhão Pato. Este café passou depois a chamar-se de Café Chiado. 
Mas outros Cafés eram igualmente populares no século XIX, como o Café Central, no Chiado 
(muito frequentado por Antero de Quental), o Café do Bosque e o Café do Barão (ambos no 
Rossio). 

12 Cf. Maria Adelaide Ferreire, O Café Central em meados do século XX: A Tauromaquia num espaço de sociabilidade 

[s.d] in http://www.cm-vfxira.pt/uploads/document/file/876/2g-cafe-central-meados-secxx.pdf [consultado a 16 - 01 – 

2016 ];

13 NOTA: não confundir Martinho da Arcada com o Café Martinho, atualmente no Terreiro do Paço. O café em 

questão já não existe;

14 Cf. Marina Tavares Dias, Os Cafés de Lisboa, p. 22;
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Disse Garrett no século XIX,

“O café é uma das feições mais características d’uma terra. O viajante experimentado e 
fino chega a qualquer parte, entra no café, observa-o, examina-o, e tem conhecido o paiz 
em que está, o seu governo, as suas leis, os seus costumes, a sua religião.”15

 É verdade que já desde os anos 1920 e 1930 que em Lisboa os Cafés ganhavam cada 
vez mais popularidade de ‘universidade de costumes’ e ‘templos de Cultura’. Belo Redondo 
regista as memórias desse tempo, 

 “Passam depois, das 11 às 14 horas os comodistas – numa população heterogénea, 
sem carácter próprio, que vêm tomar café por respeito às convenções sociaes. Só depois é 
que começam a aparecer os ‘diletantes’, ou sejam os que fazem, na verdade, a vida de café 
[...] É, então, que o café principia a exercer a sua indiscutível influencia social, passando 
em revista os homens e os casos do dia, pesando os acontecimentos e anotando-os [...]. 
Mentem quantos afirmam que não há opinião pública em Portugal. Pois, que são esses 
que se sentam, todos os dias, às mesas dos cafés, a discutir, a blaguear?”16

 Se isto já se refletia já no século XIX, no século XX a influência dos Cafés na esfera da 
sociabilidade pública será ainda mais acentuada, nomeadamente nas décadas de 1950 e 1960. 
Podemos traduzir este “fenómeno social do café”17  por um “convívio intelectual em tertúlias 
famosas que caracterizaram alguns estabelecimentos circunstancialmente ligados a movimen-
tos estéticos do modernismo”18. Nos Cafés far-se-iam diversas atividades, incluindo fumar, o 
que, de ponto de vista do Professor João Almeida Flor, frequentador deste tipo de espaços, era 
algo muito característico.

“uma abundante nuvem de fumo [...], portanto, os cigarros, as cigarrilhas, o cachimbo e 

15 Almeida Garrett, citado de Pinto de Carvalho, Lisboa d’outros Tempos, pp. 269 - 270

16 Cf. Belo Redondo, “Quem Frequenta o Café? Questionário e Comentário”, in Ilustração Portugueza [22 – 11 – 

1920] in http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/1920/N770/N770_master/N770.pdf [consulta-

do a 17 - 04 – 2016]

17 JAF, “Cafés” in Dicionário de História de Portugal, p.216;

18 Cf. ibidem;
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outras variedades iam lançando a sua fumarada pelos ares. Esse fumo, de alguma manei-
ra, também dava um ar doméstico, um ar intimista aos Cafés [...]” 19

 O Café teria um cunho diferente de outros estabelecimentos semelhantes, como por 
exemplo as casas de chá, as pastelarias ou os cabarets. Estes estariam talvez mais relacionados 
com um estatuto social mais elevado, ligado à sociedade de consumo, faltando-lhe, com efei-
to, toda a parte cultural e intelectual, sobretudo por parte dos homens. A Professora Miriam 
Halpern Pereira, frequentadora dos Cafés enquanto estudante nos anos de 1960, realça essas 
vivências nos estabelecimentos:

 “[...] o Café era um sítio muito importante na vida da cidade, sem dúvida nenhuma, 
foram centros de vida cultural, de atividade política, tudo, de convívio de toda a espécie, 
bom e mau.”20

 É verdade que o homem seria o principal frequentador do Café. No entanto, com o 
novo papel da mulher na sociedade vintista, começamos a notar também a sua presença nestes 
espaços, numa esfera de comportamentos em que o Café funciona como um palco de novas 
sociabilidades. É exemplo a pintora Sarah Affonso:

“[SA]: A mulher dele era cabeleireira e ele dizia [...] ‘Se vissem uma senhora que vai à 
‘Brasileira’ isso é que é um penteado bonito! 
[...]
[MJ]: No seu tempo havia poucas mulheres na ‘Brasileira’?
[SA]: Era eu sozinha. Fazia aquilo por desafio, tinha vindo de Paris de forma que trazia 
um encanto dentro de mim, uma certeza de certas coisas, e porque é que eu não hei-de 
entrar na Brasileira? Não é por gostar de café, que eu não gostava. Mas como as mulheres 
não entravam, eu entrei.” 21

 De facto, não é logo de início que isto acontece. Houve toda uma interiorização da nova 

19 Ver entrevista completa no capítulo dos Anexos;

20 Ver excerto selecionado da entrevista no capítulo dos Anexos;

21 Maria José de Almada Negreiros, Conversas com Sarah Affonso p. 58;
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mentalidade que fez com que fosse um processo gradual. Com o período do Estado Novo, a 
mulher foi perdendo os seus direitos para a lei, o que só aumentou o desejo de se impor e de 
defender a causa feminista. É por isso que se regista, nos anos de 1940, uma maior frequência 
feminina nos Cafés. Mas é no decorrer da década de 1960, período também referencial neste 
trabalho, que deixa de fazer sentido a separação dos homens e das mulheres consoante o espa-
ço. Os Cafés desta década trouxeram, a par da mudança radical dos hábitos sociais, uma junção 
do domínio masculino e feminino. 

 A Professora Miriam Halpern Pereira lembra-se desta distinção entre sexos no espaço 
público,

“Nessa altura não eram só os estudantes, era a população adulta, sobretudo os homens, 
mais que as mulheres, [...]. Por exemplo, nos grandes Cafés da Baixa, não havia pratica-
mente mulheres, eram só homens, e era desagradável uma mulher entrar, sentia-se, toda 
a gente olhava, o que é que é este bicho estranho, podia entrar, ninguém atacava, não é, 
mas não apetecia.”22

 A justificação que a Professora Miriam encontra é o facto de as raparigas viverem sob 
recolher obrigatório no início. Posteriormente os tempos mudaram, as pessoas ter-se-ão habi-
tuado à presença das mulheres no Café. No entanto, não haverá dúvida de que ambos, homens 
e mulheres, teriam a mesma ideia ao entrar no Café, o mesmo propósito que os levasse a esse 
local.

 “Falamos dos cafés, essas universidades de costumes e locais de usufruto de ideias onde 
todos, com uma veemente saudade, relembram o passado agradável da nossa ociosidade 
espiritual. Eram templos de Cultura, escolas de maneiras e prelúdio para tantos gestos de 
contraditórias atitudes. A política, o mundo, as Artes [...]”23

 Entrando nas décadas referentes a este trabalho, relevamos alguns Cafés que marcaram 
os anos de 1950 e 1960 em Lisboa, no panorama social, reflexo de uma sociedade.
Um dos centros de sociabilidade nesta época foi o Café Gelo, no Rossio. Escreve Luiz Pacheco 

22 Ver excerto selecionado da entrevista no capítulo dos Anexos

23 Cf. Mário Varela Soares, Cartinha do Amante de Café in http://www.academiadocafe.pt/content/coffeelet-

ters/0004.pdf [consultado a 16 - 04 – 2016]
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acerca do Café, 

“Na clientela do Café Gelo, nos anos 50 – 60, não teria homogeneidade etário, coexis-
tiam tipos dos 8 aos 80, do José Carlos González, caco infantil, ao Raul Leal, do Or-
pheu, caquético total. [...] Prostitutas, bêbados e maricas. Maluqinhos como o António 
Gancho. Nenhuma programação estética. [...] Havia, isso sim, um espaço de convívio 
em liberdade plena, feroz e mútua crítica, nenhuma contemplação pelo arrivismo, a vida 
prática, as etiquetas sociais que noutros meios [...]”24

 Outro Café fulcral enquanto espaço social foi o Montecarlo, situado no Saldanha, onde 
se instalou hoje uma loja de vestuário e que foi conhecido também por ter sido o espaço das 
últimas tertúlias literárias de Lisboa, onde se aglomeravam frequentadores de outros Cafés de 
Lisboa25.  Diz-nos Francisco Seixas Costa:

“Coabitavam mundos muito diversos, da tertúlia neo-realista à marginalidade sexual, do 
vário jornalismo a um certo “bas-fond”, confinado este à área do dominó, protegida pelos 
bilhares. O Montecarlo era um curioso espaço plural, uma espécie de permanentes “es-
tados gerais” de uma esquerda em definição de projectos que, quando abonada, assomava 
ao bife nas “toalhas” e, na rotina da crise, se resumia à imperial do fim da tarde ou à bica 

24 Cf. Luiz Pachco, Figuras, Figurantes e Figurões, 2004, citado de http://ofuncionariocansado.blogspot.

pt/2007/09/caf-gelo-4.html [consultado a 16 - 04 – 2016];

25 Cf. Marina Tavares Dias, Os Cafés de Lisboa, p. 132;

Fig. 1 Café Gelo, fotografia de 

1961 de Artur João Goulart.
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da noite”26

 De facto regista-se a presença de jornalistas, artistas e opositores. Este espaço, jus-
tamente por ter este cunho plural, ganhou a alcunha de ‘Catedral’. Teria uma tabacaria, um 
espaço de pastelaria, uma das principais ‘atrações’ ao comércio, o ‘bife à Montecarlo’, sala de 
bilhar e até um barbeiro.

“Podia-se passar o dia no Monte Carlo. Chegava- -se de manhã, comprava-se a impren-
sa, tomava-se o pequeno-almoço, lia-se um livro, via-se quem estava ou passava, quais os 
maluquinhos que tinham assentado arraiais. Um saltinho ao restaurante para almoçar, se 
já fôssemos clientes habituais o empregado guardava a mesa, “o senhor vá descansado!”.”27

 
 Na Avenida da Liberdade, em dois locais diferentes, instalou-se o Café Lisboa. Cons-
truído na década de 1940, tinha uma cave com sala de bilhar aberta até de madrugada, o que 
promovia o convívio entre os frequentadores. É de notar que estaria próximo do Parque Mayer 
onde regularmente era apresentado Teatro de Revista, o que trazia clientela artística do lado 
do teatro, da música e do cinema. Durante a mudança de espaço para o outro lado da Avenida, 
em 1968, muitos clientes ajudaram ao carregar cadeiras e mesas, o que demonstra o gosto por 
aquele centro de sociabilidade.

26 Cf. Francisco Seixas Costa, Vésperas de Abril in Revista Camões, 1999 citado de http://duas-ou-tres.blogspot.

pt/2009/11/montecarlo.html [24 - 11 - 2009; consultado a 16 – 04 -2016];

27 Cf. Eurico de Barros, A Catedral onde até se podia cortar o cabelo [09 – 06 – 2007] in http://www.dn.pt/arqui-

vo/2007/interior/a-catedral-onde-ate-se-podia-cortar-o-cabelo-659054.html [consultado a 16 - 04 -2016];

Fig. 2 Café Montecarlo, fotografia de 

Vasques da década de 70
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2.2 Os cafés de Lisboa: um lugar
de intercâmbio de ideias

 Durante o século XX, alguns Cafés receberam também artistas das mais variadas Artes, 
como a Literatura, a Pintura, a Arquitetura e o Cinema.
 No Café Gelo, já referido no subcapítulo anterior, faziam-se tertúlias do grupo dos sur-
realistas, o “Grupo do Gelo”, entre eles Mário Cesariny, Raul Leal, Luiz Pacheco e Herberto 
Helder.

“Nenhum outro grupo em Portugal, entre todos os que surgiram nas décadas de 50 e 60, 
assegura uma universalidade tão ampla e tão representativa como o grupo do Gelo.”28

 De facto, enquanto que outros Cafés de Lisboa se faziam representar por grupos de 

28 Cf. António Cândido Franco, Manuel de Castro – os versos do Gelo in IDEA - de revista de cultura libertária 

[2014; consultado a 16 - 04 – 2016], p. 47;

Fig. 3 Clientes a carregar mobiliário de um lado 
da Avenida da Liberdade para o outro, para o 
novo espaço do Café Lisboa, fotografia de 1968 de 
autor não identificado

Fig. 4 “O Grupo do 
Gelo”, desenho de 
Benjamim Marques no 
suplemento literário do 
Diário de Lisboa
[16 – 10 – 1958]
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intelectuais institucionais, no Gelo os frequentadores seriam mesmo mais diversificados, de 
idades diferentes e estatutos sociais diferentes, o que só por si reflete uma sociedade que aqui 
se juntava não num cunho intelectual mas sim de sociabilidade. Acerca deste espaço escreveu 
também o escritor português Raul Brandão,

“Fui hoje ao Café Gelo ver o sítio onde o Buíça se reunia com os amigos. O Café já de 
si é curioso, com duas salas de aspecto completamente diverso, uma para o Rossio, de 
aparato; outra, nas traseiras, baixa, para os fregueses envergonhados [...]”29

 Também no Café Royal, no Cais do Sodré, se reuniam os surrealistas. Só por si um 
reflexo da Arte – Nova, pelos azulejos da fachada, este Café foi espaço de encontro de artistas 
como Columbano Bordalo Pinheiro, Camilo Pessanha, Mário Cesariny, entre outros.

 A Brasileira, que abriu portas em 1905 na Rua Garrett, no Chiado, não encontrava nos 
anos de 1950 e 1960 a expressão artística que tivera nas décadas anteriores, com a geração Or-
pheu e os modernistas da primeira metade do século XX. Os quadros expostos de desenhadores 
e pintores dessa época, como Eduardo Viana e Almada Negreiros, permaneceram no Café 
durante anos e sofreram o desgaste provocado pelo tempo. Até porque nas décadas em estu-
do os lucros decaíam dramaticamente30.  Só nos anos de 1970, com obras no espaço, é que se 
alteraram os quadros e substituíram por outros de pintores mais contemporâneos. É de notar 
que um Café que apenas umas décadas antes tinha sido o centro do Chiado, o local de reunião 
de tantos artistas importantes que marcariam para sempre a Arte Portuguesa, via agora, neste 

29 Cf. Raul Brandão in Memórias, citado de Marina Tavares Dias, Os Cafés de Lisboa, p. 91;

30 Cf. Marina Tavares Dias, Os Cafés de Lisboa, p. 143;

Fig. 5 Mário Cesariny, António José Forte, 
Henrique Tavares, Benjamim Marques [e 
pessoa não identificada], grupo dos surrealistas. 
Pensa-se que esta fotografia, datada de 1958, 
foi tirada no Café Royal
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período, a sua relevância enquanto palco artístico apaziguada e quase esquecida.

2.3 “O café é o parlamento do povo”31

 Neste subcapítulo vamos estudar a importância dos Cafés enquanto espaço de oposição 
política ao regime de Estado Novo, tendo em conta as balizas cronológicas de 1950 – 1960. 

 Durante os quarenta anos do regime salazarista, viveu-se um tempo de medo por ele 
espalhado. O receio de que a PIDE estivesse à escuta, a cargo de uma rede de informadores, 
ou a reticência em confiar no vizinho do lado eram um elemento comum em todo o Portugal. 

“Apesar disso, havia lugares em Lisboa onde, discretamente, era possível trocar algumas 
ideias sobre os assuntos que dominavam o quotidiano da sociedade portuguesa [...] Nal-
guns cafés de Lisboa, por meias palavras ou sem levantar a voz, não fosse a pessoa da 
mesa ao lado ou o empregado que servia as bicas ser um informador da PIDE, criticava-
-se o regime, conspirava-se até para o derrubar.”32

 De facto, entre os vários Cafés que se registam fortes centros de oposição, podemos 
selecionar três, por uma questão meramente prática. O Professor João Almeida Flor faz refe-
rência a este ambiente de secretismo que se instaurava nos Cafés, sobretudo com o começo da 
Guerra Colonial em 1961,

“É que nunca se sabia se o senhor que estava na mesa ao lado ou duas mesas mais abaixo, 
não seria, [...] um informador da Polícia, ou seja, alguém que tomava notas mentalmente 
ou escrevia um pequeno apontamento e depois prestava-se a denunciar, [...], porque as 
suas ideias não coincidiam com as da ortodoxia do país. De resto esta questão dos estu-
dantes em choque com a autoridade política instituída é uma questão que está muitíssi-
mo viva nos anos 60. [...]”33

 O primeiro que destacamos é o Café Gelo, já referido no capítulo anterior deste tra-

31 Honoré de Balzac, citado de Marina Tavares Dias, Os Cafés de Lisboa, p. 14;

32 “Cafés e livrarias, espaços de liberdade na Lisboa da ditadura” [25 – 04 – 2014] in http://ocorvo.pt/2014/04/25/

cafes-e-livrarias-espacos-de-liberdade-na-lisboa-da-ditadura/ [consultado a 16 – 01 – 2016];

33 Ver entrevista completa no capítulo dos Anexos;
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balho. Ter-se-á instalado nos números 64 e 65 da atual Praça do Rossio, cerca de 1845. Era, 
nessa altura, frequentado sobretudo por conspiradores adeptos da Maria da Fonte34.  Também 
aquando do Ultimatum Britânico de 1890 se concentraram muitos opositores revoltados com 
a decisão do rei D. Carlos. Curioso que se saiba que já aqui o Café era frequentado nestas cir-
cunstâncias, pois seria então inevitável o que aconteceu em 1907 e 1908.
 Durante a década de 1950, período de referência neste trabalho, constituiu também um 
forte centro de oposição política.

 “Gelo! Aí está uma palavra, miúda, com quatro letras, que na década de 50 do século XX, 
em plena Guerra Fria, era capaz de dar conta da situação internacional, além da interna, 
mais imediata, mas não menos fria, a da ditadura salazarista.”35

 Mas, anos mais tarde, no Primeiro de Maio de 1962, regista-se uma manifestação mui-
to violenta contra o regime, em que, dentro do Café Gelo, os oposicionistas arremessavam ob-
jetos à Polícia Política. Esta, posteriormente, na sequência deste incidente, ameaçou encerrar 
o estabelecimento. Apesar disto, o ambiente que se regista neste local continuou fora das suas 
portas, noutros Cafés36. Pelo Gelo passaram figuras como Herberto Helder, Mário Cesariny, 
Luiz Pacheco, Helder Macedo, entre outros. Conta Luiz Pacheco acerca desse dia,

“Lembro-me do dia 1 de Maio [de 1962]. Havia uma manifestação muito grande em 
Lisboa, havia greves [...] houve mortos e tudo, houve polícias [...] O gerente [...] foi 
chamado à esquadra nacional e perguntaram-lhe “quem são esses gajos?” “Ah, aquilo é a 
malta, estudantes, artistas, pintores, poetas...” “Não quero cá esses gajos” De maneira que 
quando lá voltamos, 2 ou 4 de Maio, [...] fomos expulsos do Gelo.”37

 O segundo Café que se apresenta como centro de oposição política durante o período 
em questão é o Vá-Vá. Situado em Alvalade, tomou o seu lugar em 1958. Para além do seu 
cunho tipicamente modernista – através da arte abstrata da pintora portuguesa Menez – e 

34 Referência à Revolução da Maria da Fonte (Primavera de 1846) contra o governo de Costa Cabral;

35 Cf. António Cândido Franco, “Manuel de Castro – os versos do Gelo” in IDEA - revista de cultura libertária 

[2014] p. 47;

36 Cf. Marina Tavares Dias, Os Cafés de Lisboa, pp. 90-91;

37 Citado de António Cândido Franco, “O Grupo do Café Gelo: do princípio ao fim” in IDEA - revista de cultura 

libertária [2014] pp. 117 - 118;
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da mostra do denominado ‘Cinema Novo’, registamos também forte intervenção política. Os 
jovens universitários juntavam-se geralmente neste espaço como forma de conspirar contra o 
regime salazarista, sobretudo nos anos de 1960. Sabe-se que os temas recorrentes nestas tertú-
lias seriam a Guerra Colonial. E, como alguns dos Cafés com atividade política ativa já tinham 
sido alvos de repressão, como o Gelo, os oposicionistas encontraram no Vá-Vá um novo ponto 
de encontro para as suas tertúlias e discussões políticas. 

 Eram vários os ativistas que se juntavam aqui para planear greves e manifestações. E 
porquê neste local, de entre tantos Cafés de Lisboa? A razão não é clara, mas podemos espe-
cular que a sua localização numa zona nova da cidade, com muitos jovens com “algum poder 
de compra e horizontes mais vastos”38 , teria sido um forte incentivo. João Paulo Gascão, um 
grande ‘habitué’ do Vá-Vá,39 “era um dos associativas que vinha fazer militância para as mesas 
do café, tentado recrutar alguns dos jovens para a causa comunista. [Fernando Lopes] lembra-
-se bem das operações – relâmpago e dos abaixo-assinados que surgiam no Vá-Vá”.  É claro 
que a PIDE estava sempre em cima do acontecimento, e o chamado ‘Jovem Portugal’, das 
juventudes salazaristas, arremessava pedras e outros objetos com a finalidade de destruir o 
Vá-Vá e todos os oposicionistas que por lá se encontrassem. Já na década de  1960 o próprio 
ambiente do café era propício à conspiração, uma vez que havia pouca luz e um certo misticis-
mo inundava o espaço.

38 Cf. Luís Francisco, “Vá-Vá: o que torna este café tão especial?” in Jornal Público [25 – 07 – 2007], http://www.

publico.pt/temas/jornal/vava-o-que-torna-este-cafe-tao-especial-223661 [consultado a 17 - 01 – 2016];

39 Cf. Ana Soromenho, “A geração do Vá-Vá” [24 de Abril de 2004], in http://hemerotecadigital.cminlisboa.pt/

ExposicoesVirtuais/Alvalade/CafeVava/ExpressoRevista_24Abr2004_p034-038.pdf [consultado a 17 - 01 – 2016];

Fig. 6  Café Vá – Vá, fotografia de Luís Ramos [s.d]
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 Quanto ao Chave D’Ouro, fundado em 1916, terá sido um dos maiores Cafés de Lisboa 
no século XX. Este também foi o local de reunião dos opositores ao regime, a par dos Cafés 
que já referimos antes. No entanto, foi aqui que se deu um dos mais importantes aconteci-
mentos da História Política do país no século XX. Em maio de 1958, o General Humberto 
Delgado, na oposição, apresentou-se como candidato às eleições presidenciais, o que na altura 
representou um ato corajoso. A conferência de imprensa que lançou a sua candidatura ocorreu 
justamente no Café em questão. Reunidos os opositores ao regime salazarista e a imprensa 
portuguesa e francesa, foi-lhe perguntado o que faria a Salazar caso fosse eleito. A sua resposta 
é emblemática, “obviamente demito-o!”40 , frase que terá dado origem ao seu sobrenome de 
‘General Sem Medo’. Esta foi a primeira vez que o regime salazarista se sentiu ameaçado, pois 
sentiu-se um apoio efetivo à candidatura de Humberto Delgado.

 O Professor João Almeida Flor recorda o que sentiu, enquanto estudante, aquando da 
notícia desta ousadia do General,

“A minha geração, de algum modo, vibrou com esta possibilidade de mudança, o que não 
quer dizer que essa possibilidade fizesse de nós filiados ou militantes deste ou daquele ou 
do outro partido político. Era apenas uma tentativa de, digamos, libertação de uma auto-
ridade demasiado forte que sobre todos nós se exercia. Portanto, aqui está um momento 
em que um Café de Lisboa, o Café Chave D’Ouro entrou na História da cidade e mais 

40 Nota: há algumas variações do que terá dito o General Humberto Delgado, no entanto esta forma é a mais 

comum;

Fig. 7 General Humberto Delgado na Conferência de Imprensa de 
lançamento da sua candidatura, Café Chave D’Ouro, 1958
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do que isso, na História Eleitoral do país, e portanto na História de Portugal.”41

 Esta afirmação acendeu entre o povo português o desejo liberal que o Estado Novo 
ainda não tinha conseguido apagar, e foi um dos principais eventos que motivou a Revolução 
de Abril de 197442.  Na consequência deste evento, a PIDE perseguiu e chegou a matar Hum-
berto Delgado e, poucos meses depois do incidente, deu ordens para fechar o Chave D’Ouro.
 Apenas em tom de curiosidade, o falecido poeta e escritor José Gomes Ferreira (1900 
– 1985), escreveu acerca da oposição política no Montecarlo, que aliás frequentava, já referido 
no subcapítulo 2.1,

(Entro no café de Monte Carlo. Revolução.)
Então aquela mulher desconhecida que me beijou
com boca de sol de punhal
saltou para cima da mesa
e pôs-se a cantar
com uma rosa na mão
onde ainda retine
o cristal
do coração
de Lenine.
[...]
E agora dêem-nos armas, palavras, gritos, versos, poetas,
navalhas, baionetas
para destruir
esta maldita teia!  [poema s.d]43

 É interessante notar que a presença dos Cafés na vida social, artística e política se refle-
te até na Literatura, num tempo em que se desejava sair exatamente desta ‘teia’ de que o sujeito 
poético fala, isto é, do período de Estado Novo.

41 Ver entrevista completa no capítulo dos Anexos.

42 Cf. “Humberto Delgado (1906 – 1965)” [2006] in http://www.bnportugal.pt/agenda/mostra-hdelgado.html 

[consultado a 18 - 01 – 2016];

43 citado de http://ruialme.blogspot.pt/2011/04/jose-gomes-ferreira-xxvii-entro-no-cafe.html [25 - 04 - 2011; 

consultado de 16 – 04 – 2016]
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3. Caso de Estudo
 Abordámos anteriormente os Cafés no panorama social, artístico e político, tendo como 
arco cronológico as décadas de 1950 e 1960. Neste capítulo far-se-á um caso de estudo do Café 
Império, espaço com o qual tenho uma relação afetiva, e, como está escrito na Introdução deste 
trabalho, faz todo o sentido tentar perceber o que foi este estabelecimento há poucas décadas 
atrás, que aspectos da cultura portuguesa espelha, que vivências e memórias guarda, qual a sua 
influência na nossa cidade e na construção de um país sob influência do Estado Novo. Por 
outro, não deixa de ser interessante que um espaço que agora é dedicado à Restauração tivesse 
sido em tempos um dos Cafés mais influentes na cidade de Lisboa.
 É nossa intenção responder à problemática Será o Café Império reflexo das tendên-
cias culturais que se faziam sentir na Lisboa dos anos 1950 e 1960?

3.1 CAFÉ IMPÉRIO
 O Café Império tem vindo a marcar a história da cidade de Lisboa. Seja na época da 
sua abertura (início dos anos 1950, como se pode ver mais adiante), seja mesmo nos dias de 
hoje, pela famosa ementa de que o agora Restaurante dispõe. Durante os próximos capítulos 
estudar-se-á a relevância deste espaço para a construção da Lisboa modernista nos anos de 
1950 e 1960 com o objetivo de compreender se é possível ou não considera-lo como um espe-
lho de um tempo e de uma cultura modernistas.

3.1.1 Um Café com História

 O Café Império localiza-se desde a sua construção no número 205 da Avenida Almiran-
te Reis (ver Anexo 1).
 É preciso compreender a zona urbanística em que o Café se insere. A zona da Alameda 
D. Afonso Henriques era ainda neste período uma zona nova, moderna, de cariz marcada-
mente do Estado Novo, até pelo próprio nome, que remete para o caráter nacionalista que o 
regime promovia, ao evocar o nome do primeiro rei de Portugal, dando assim continuidade ao 
que já a caracterizava nas décadas anteriores e destacando-se de outras zonas da cidade pela 
sua população pequeno burguesa.

 “[...] por um lado, a avenida da Liberdade e seus prolongamentos até ao Campo 
Grande – as Avenidas Novas – onde se instalou a burguesia média e alta, e por outro 
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a Almirante Reis e encostas adjacentes, destinadas a acolher a pequena burguesia e o 
proletariado.”44

 Em 1939, a Alameda foi objeto de uma intervenção realizada pelo arquiteto urbanista 
João Guilherme Faria da Costa (1907–1971), no seguimento da proposta de extensão da Ala-
meda Afonso Henriques. No topo está a Fonte Luminosa, mandada construir em 1939 pelo 
ministro das Obras Públicas, Duarte Pacheco, e construída entre 1940 e 1948 pela dupla de 
arquitetos Rebelo de Andrade45.

“A escala aberta [da Alameda] obtida inscreve-se num programa de urbanismo público, 
no qual o espaço cumpre uma retórica de poder, com paralelos com as intervenções pú-
blicas da Itália Fascista.”46

 Em Portugal, o Estado Novo viria a promover uma nova forma de Arquitetura, mais 
em sintonia com o regime que então se consolidava, a exemplo da Alemanha nazi e da Itália 
de Mussolini, como já pudemos ver no capítulo da Contextualização. De facto, se na Alameda 
havia a monumental Fonte Luminosa com cunho típico da arquitetura dos regimes autori-
tários, o mesmo acontecerá mais tarde no Império. Do lado oposto à Fonte, está o Instituto 
Superior Técnico, projetado pelo arquiteto Porfírio Pardal Monteiro (1897 – 1957) em 1927. 
Também perto desta zona urbanística encontramos o Areeiro, adaptada pelo Estado Novo nos 
anos de 1930, onde se veio instalar uma classe média alta.

44 Cf. Nuno Teotónio Pereira, “Lisboa na 2ª Metade do Século XX: da conquista do planalto à cidade-região” in 

Revista de História de Arte, Instituto de História da Arte FCSH-UNL nº2, Edições Colibri, Lisboa, 2006 pp. 177 - 180;

45 Referimo-nos aos arquitetos Guilherme e Carlos Rebelo de Andrade;

46 Cf. Israel Guarda, Espaços Urbanos e Poder – O Modelo e a Prática nas décadas de 30 e 40 [s.d] in https://www.

academia.edu/2215679/ESPA%C3%87OS_URBANOS_E_PODER._O_MODELO_E_A_PR%C3%81TICA_

NAS_D%C3%89CADAS_DE_30_E_40 [consultado a 23 – 04 – 2016];

Fig. 8 Alameda Dom Afonso Henriques, 
fotografia de Salvador de Almeida Fernandes, 
datada de 1958 – 59. Ao fundo, depois do relvado, 
o IST; mais perto da câmara, parte da Fonte 
Luminosa.
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 A Avenida Almirante Reis situa-se exatamente no meio das duas partes da Alameda. 
Em 1945, o arquiteto Cassiano Branco (1897 – 1970) projetou o Cine – Teatro  Império, 
plano não definitivo e registado na Câmara Municipal, que incluía um Café, obra promovida 
pela Empresa Cinematográfica Império, Cruz, Almeida e Pinheiro Lda. e Salvador de Lucena 
e Manuel Fernandes Braz Teixeira. Em 1947, houve  segunda versão de licenciamento cama-
rário47, e um ano depois dava-se início à obra.
 No projeto, o edifício deveria ter “[...] quatro pavimentos com Café, Bar – Dancing e 
capacidade para 2.000 espectadores, ocupando uma área de 1.400 metros quadrados.”48  Esta 
intervenção veio conferir a modernização que se fazia afirmar naquela zona onde a memória 
rural era ainda muito presente. Temos, com efeito, um Café que vai coroar a Alameda e que 
parece contar com a Avenida Almirante Reis para realçar, assim, o conjunto urbanístico que 
se criava, num papel fulcral para a divulgação da Cultura e para a onda de modernização do 
urbanismo.

 A sua construção estaria apenas concluída a 30 de junho de 1955.
 Nem só a Arquitetura urbanística reflete o período do Estado Novo. Também os pró-
prios Cafés ou Cinemas o fazem, de estruturas onde é “[...] aplicada implacavelmente a lógica 
dos sistemas formais revivalistas e historicistas”49, características estas que o regime absorvia e 

47 Conforme documentação consultada no Arquivo Municipal de Lisboa a 16 – 05 – 2016];

48 “Construção Civil e Obras Públicas – Empreiteiro Herculano José Pinheiro” in revista não identificada [1945 – 

1948], retirado do Arquivo Municipal de Lisboa, cota VIII - C.I. 34 [consultado a 22 – 04 – 2016];

49  Cf. José Manuel Fernandes, Português Suave – Arquitecturas do Estado Novo, p. 126;

Fig. 9 Local onde foi construído o Café Império 
e o Cinema Império, entre a Avenida Almirante 
Reis (onde estão as árvores), a Alameda Afonso 
Henriques e a Rua Quirino da Fonseca (onde 
estão os prédios no plano de trás, antiga Rua 
Alves Torgo), fotografia anterior a 1952.
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utilizava como forma de marcar a ‘portugalidade’ tão intrínseca, sobretudo quando já se encon-
trava mais consolidado.

“O exterior, imponente, é definido por uma estrutura de desenvolvimento fortemente 
simétrica, com as laterais decoradas por colunas coroadas de grandes esferas armilares em 
ferro forjado – bem ao gosto do padrão arquitectónico do Estado Novo.”50

 Veja-se o exemplo das esferas armilares no topo do edifício (hoje já desaparecidas). 
Presentes noutros espaços em Lisboa, no Cinema Monumental (1951) e no Padrão dos Des-
cobrimentos (1960), mesmo na bandeira de Portugal, pretendem novamente evocar elementos 
do passado, neste caso a epopeia marítima portuguesa e o tempo de glória dos Descobrimen-
tos que o Estado Novo queria trazer para a Arquitetura, ou tornar esses momentos visíveis 
também através da arquitetura promovida e sancionada pelo regime. 

 Segundo José Gonçalves, o mais antigo trabalhador do Império, haverá uma razão que 
justifica também o nome do Café, que vem, mais uma vez, enfatizar a ligação entre o espaço e 
o regime. No entanto não é possível confirmar este dado, uma vez que não há registos. 

“[...] como isto foi feito a seguir à Exposição do Mundo Português tudo estava ligado ao 
Império. [...] O nome vem daí.”51

 Ente 1952 e 1955 fez-se um projeto de adaptação pelos arquitetos Frederico George 
(1915 – 1994) e Raul Chorão Ramalho (1914 – 2002). Este último foi particularmente im-
portante na construção do espaço, bem como o pintor Luís Dourdil (1914 – 1989) e o escultor 

50 Cf. Luís Reis, “Edifício Império” in Jornal do Centenário do nascimento do pintor Luís Dourdil, p. 2;

51 Ver entrevista completa no capítulo dos Anexos;

Fig. 10 Alçados sobre a Avenida Almirante Reis 
e a Alameda Afonso Henriques, por Cassiano 
Branco [18 – 06 – 1946]
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Martins Correia (1910 – 1999), como será abordado mais adiante.

“[...] o Café Império foi concebido como um imenso espaço quadrangular numa galeria 
suspensa em “L” abrindo para a rua, sustida por delgados pilares que vão do tecto ao piso 
do enorme espaço inferior, para o qual deita e se acede por uma ampla escadaria.”52

 É impossível dissociar o Cine–Teatro do Café, pois também ajudou na construção da 
Lisboa modernista, os seus interiores foram também testemunho dessa mesma cultura. Du-
rante a década de 1960 o espaço do Cinema foi palco de diversos concertos e representações 
de teatro. Ao fim de quase uma década de vida, em 1962, o edifício sofreu algumas obras de 
remodelação e adaptação, com a alteração das bilheteiras, do foyer e escada e em 1967 foi alvo 
de obras de manutenção mais gerais. Apenas dois anos depois, sofreu obras de  reparação de 
danos causados pelo sismo de 196953. 

52 Rui Afonso Santos, “Design e Decoração na Obra de Chorão Ramalho” in Catálogo Exposição Raúl Chorão 

Ramalho, pp. 77 – 89;

53 Conforme documentação consultada no Arquivo Municipal de Lisboa a 16 – 05 – 2016];

Fig. 11 zona de junção das fachadas nascente e norte, onde 
no topo estaria uma esfera armilar (pormenor), fotografia s.d 
e de autor não identificado

Fig. 12 Cinema (a subir, Alameda Afonso Henriques) e 
Café Império (lado esquerdo, Avenida Almirante Reis), 
fotografia de António Passaporte [c. 1954]
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 Em 1961 assistimos a mais um momento de afirmação deste espaço como um susten-
táculo do Estado Novo, com a visita do então Presidente da República Américo Thomaz e do 
presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Vitorino França Borges, ao Cine–Teatro 
Império, para a visualização de filmes sobre a cidade de Lisboa.
 Mas se por um lado testemunhamos estes acontecimentos e este apoio do regime, por 
outro também o próprio Café Império constituirá um centro de oposição, como abordaremos 
mais adiante.
 A sala de cinema fechou em 1983 dada a proliferação de outras salas de cinema em 
grandes superfícies. Nesta década ainda houve projetos para fecho do Café e abertura de uma 
grande superfície comercial, e posteriormente o embelezamento da fachada através de luzes 
néon. No entanto, nenhum destes projetos seguiu em frente e o Café manteve-se em funcio-
namento.
 Em 1996, o IGESPAR (Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueoló-
gico) classificou o Cine – Teatro Império como Imóvel de Interesse Público - IIP - Imóvel de 
Interesse Público, Decreto n.º 2/96, DR, 1.ª série-B, n.º 56 de 06 março 1996.54, como vemos 
no Anexo 2.
 Em 2006, o grupo da Igreja Universal do Reino de Deus adquiriu o espaço do antigo 
Cinema Império e adaptaram-no para seu proveito.

3.2.2. Vivências

 Café Império é sem dúvida um local histórico de Lisboa, marca não só da zona urba-
nística em que se insere, mas também da arquitetura modernista portuguesa. E se existe esse 
plano histórico, podemos do mesmo modo classificar o Império como centro de convívio e 

54 Cf. www.monumentos.pt [1993] in http://monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2546 [consul-

tado a 1 – 04 – 2016];

Fig. 13 Plateia do antigo Cine – Teatro, fotografia s.d de 
Horácio Novais.
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reflexo das vivências de uma sociedade do pós – segunda Guerra, do início da Guerra Colonial 
em África e do último quartel do período do Estado Novo. Neste subcapítulo será estudado o 
Café Império no panorama social e político, fundamentado a partir de informação retirada de 
entrevistas. 
 Por se inserir numa zona mais moderna da cidade, como já estudámos, o Império abar-
cava um estatuto social mais elevado, na medida em que nem toda a gente entraria no Café, 
conforme nos diz o Sr. José Gonçalves em entrevista.

“[ JG] Na altura nós tínhamos dois porteiros, era preciso gravata para se entrar aqui, não 
entrava qualquer pessoa, isto era reservado, as pessoas tinham que ter 16 anos para entrar 
aqui, normalmente os miúdos ficavam em casa com os criados e os pais vinham para 
aqui.”55

55 Ver entrevista completa no capítulo dos Anexos;

Fig. 14 Américo Thomaz (centro) e António Vitorino 
França Borges (direita) no Cinema Império fotografia 
de Armando Serôdio datada de 1961.

Fig. 15 Café Império e IURD atualmente. Note-se que 
as esferas armilares desapareceram, bem como as grandes 
letras a formar a palavra ‘Império’, de ambos os lados. 
Fotografia sem data e de autor não identificado.
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 Os principais frequentadores do Café Império seriam os estudantes, as famílias e os 
opositores ao regime. Os estudantes viriam nomeadamente do Instituto Superior Técnico 
(IST), tão perto do Café e sentar-se-iam no piso de baixo, do lado esquerdo das escadas, numa 
zona grande. De resto, seria um espaço, como todos os outros, de reunião e convívio. Com 
efeito, o que motivaria as pessoas a vir ao Império? A resposta prende-se com dois argumentos, 
a localização geográfica e a presença de um Cinema na porta ao lado. 

“[ JG] era um ponto de referência na cidade de Lisboa e isto na altura tinha muita gente. 
Os passeios começavam aqui na Avenida da Roma e seguiam até aos Anjos. [...] e a Ala-
meda era muito mais bonita, toda cheia de flores, estava limpinha [...]. E depois tinha o 
Cinema, ‘olha vamos ao cinema, oferecemos um café e esperamos um bocadinho, ou já 
não tivemos bilhetes para esta matiné, vamos à outra, [...].” 56

 O Cinema Império também influenciava a clientela que passaria pelo Café depois da 
sessão ou enquanto esperava. É impossível, como já foi referido, dissociar os dois espaços. De-
pois das sessões de cinema noturnas, era comum vir-se cear ao Café Império.

“O espaço funcionou também, não raras ocasiões, como sala de espectáculo, tendo aí 
acentuado, entre outros, António Calvário, Madalena Iglésias ou Artur Garcia. A actual 
decoração do espaço integra, inclusivamente, alguns registos dessas épocas áureas, sobre-
tudo fotografias [...]”57

56 Ver entrevista completa no capítulo dos Anexos;

57 Cf. Cristina Campos pp. “Café Império adocicado com História”, in Revista Artes e Leilões, nº12, novembro de 

2008, pp. 65 – 66;

Fig. 16 Fotografia s.d, de Pinto e 
Barata, da parte de baixo do Café 
Império. Note-se a indumentária dos 
frequentadores, equivalente à descrição 
fornecida pelo Sr. José Gonçalves.
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 Ainda hoje é possível observar nas paredes várias fotografias desta época, nomeada-
mente de artistas e personalidades que por lá passaram e deixaram o seu testemunho. 
 Em relação à ementa apresentada nos anos 1960 e 1970 criou-se um ‘bife à café’ ou ‘bife 
à Império’, que competia com um outro bife de um estabelecimento mais à frente na mesma 
Avenida, a Cervejaria Portugália, ali instalada desde os anos 1920. Concomitantemente, o tí-
pico café seria a bebida de eleição. O Professor João Almeida Flor recorda que seria assim em 
todas as estações do ano, exceto no inverno, 

“[...] de inverno, o que acontecia era que nós pedíamos sempre para que o empregado 
deitasse um bocadinho, umas gotas de aguardente no café, a que chamávamos um café 
com um cheirinho.”58

 

 Num panorama político, apesar de nunca ter havido conflitos entre a PIDE e os fre-
quentadores do Império no próprio espaço do Café, José Gonçalves pensa ter havido uma 
mesa ao canto onde se reuniam os oposicionistas, com visibilidade exclusiva para a porta, no 
caso de aparecer algum oficial da Polícia Política59.
 Num panorama artístico, nem José Gonçalves nem o Professor João Almeida Flor se 
recordam de alguma vez terem conhecido algum artista que tenha tido impacto no Império. 
Apesar disto, o Professor recorda-se de uma figura incontornável da música portuguesa, Artur 
Ribeiro, frequentar o Café,

“Recordo-me perfeitamente de que um compositor de música ligeira [...] que se chama-
va Artur Ribeiro, autor da ‘Rosinha dos Limões’, [...] esse senhor, e às vezes uma entou-

58 Ver entrevista completa no capítulo dos Anexos;

59 Ver entrevista completa no capítulo dos Anexos;

Fig. 17 Cartaz do filme ‘Momento de Vingança’, a 
exibir no Cinema Império em outubro de 1964 in 
Diário de Lisboa [30 – 10 – 1964]
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rage dele, todas as manhãs estavam no Café Império, [...]  e com um papel na mão e uma 
caneta ia ou escrevendo versos ou desenhando colcheias e semifusas na pauta que por lá 
trazia. Durante muitos anos ele foi cliente regular do Café [...]”60

 Sabe-se que haveria ainda um ou mais engraxadores, que funcionariam também como 
confidentes dos frequentadores do Café e que marcavam presença diária no espaço, conforme 
conta o Professor João Almeida Flor61.
 Por vezes, ainda hoje ocorrem tertúlias no Império, seja como celebração do centenário 
do nascimento pintor Luís Dourdil, seja espetáculos musicais, num esforço de perpetuar as 
vivências do século passado, de um tempo em que o Café Império constituiu um dos maiores 
centros culturais da cidade de Lisboa.

3.2.3. Testemunho de tendências culturais

 O Café Império foi um espaço definido pela intervenção de várias disciplinas artísticas, 
da pintura ao mobiliário. Apesar de aquando da sua construção se viver num período de Esta-
do Novo, a cultura continuou a ser independentemente refletida neste espaço.

“Este espaço, incluído no edifício do cinema homónimo constituiu uma das obras-pri-
mas do arquitecto e aquele onde, pela primeira vez, levou mais longe a almejada unidade 
entre as artes.”62

 De facto, o Império é um espaço definido pela intervenção de várias disciplinas artísti-
cas, da pintura ao mobiliário, mas que só após a intervenção o arquiteto Raul Chorão Ramalho 
(1914 – 2002). O Café Império destaca-se pela decoração e construção anterior, mas com Cho-
rão Ramalho vem a unidade cromática de cores ténues e neutras, a diversidade de materiais 
utilizados (como o mosaico de vidro, mármore, madeira, pedra, entre outros), a iluminação in-
direta do espaço através do teto de estafe, o jogo de texturas provocado pela tijoleira da pintora 

60 Ver entrevista completa no capítulo dos Anexos;

61 Ver entrevista completa no capítulo dos Anexos;

62 Cf. Rui Afonso Santos, “Design e decoração na obra de Chorão Ramalho” in Catálogo Exposição Raúl Chorão 

Ramalho, pp. 77 – 89;
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Maluda, painéis verticais, e a atenção ao detalhe63.
 O Império nem sempre foi, logicamente, como o encontramos hoje. Em termos de 
espaço, por exemplo, por necessidade de rentabilizar e remodelação, o Café sofreu diversas 
alterações. 
 No andar de cima, a disposição seria também bastante diferente da que hoje encontra-
mos. O balcão estaria mais afastado da ‘montra’ e o mobiliário que observamos na fotografia 
seguinte já não está presente espaço.

 As cadeiras apresentadas foram desenhadas por Chorão Ramalho em 1955 e produzi-
das em tubo e chapa metálica, pela Metalúrgica da Longra, “empresa que teria a maior impor-
tância no futuro do design industrial em Portugal.”64  Esta empresa estará na linha de fronteira 
de inovação no nosso país65.

63 Cf. Ibidem;

64 Cf. Rui Afonso Santos, “Design e decoração na obra de Chorão Ramalho” in Catálogo Exposição Raúl Chorão 

Ramalho, pp. 77 – 89;

65 Cf. Maria Otília Pereira Lage, “Empresa Metalúrgica de Longra, um caso no modo português de industrializa-

ção…” in Revista da Faculdade de Letras - HISTÓRIA - Porto, III Série, vol. 11, - 2010, pp. 339-360;

Fig. 18 Andar de cima do Café Império, 
fotografia de autor não identificável e s.d
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O espaço em baixo, como o conhecemos, está hoje bastante diferente. Relativamente ao mobi-
liário, foi Chorão Ramalho que, integralmente, o desenhou. Neste andar encontramos mesas 
redondas ao estilo de Café, que ainda hoje persistem, embora em menor quantidade, bem 
como uma cadeira organicistas em tubo metálico e aglomerado, conforme vemos na figura 
seguinte. 

 

 Também no andar de baixo encontramos a pintura mural do pintor Luís Dourdil (1914 
– 1989), na grande escala de 48m2. Esta obra, denominada ‘Conversações’ (1955), reflete o 
ambiente “que na altura constituía o hábito e a frequência de um café”66. 
 A pintura foi concebida através da técnica de têmpera a ovo67 e apresenta figuras huma-

66 Cf. Maria Bispo, “Encomenda, Escala e Verticalidade de Pintura Mural em Luís Dourdil” in Revista ARTIS, 

nº3, Edições Caleidoscópio, Lisboa, 2015, pp. 119 – 125;

67 Técnica de pintura aplicada desde o século XIV – XV, que consiste em misturar água, gemas de ovo inteiro e 

Fig. 19 Cadeira Império (1955), 
de Raul Chorão Ramalho, 
Metalúrgica da Longra (1920).

Fig. 21 Cadeira do Café Império 
em tubo metálico e aglomerado.
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nas decompostas em figuras geometrizadas, em grupos, de pé ou sentadas. As figuras fazem-se 
representar através de jogos de transparências e cores discretas e sem noção de perspetiva, pelo 
que podemos concluir que se trata de uma pintura cubista, pelo que aliás o próprio Dourdil se 
destacaria, no “caminho estético que o enquadra no contexto das tendências artísticas nacio-
nais, evidenciado nas obras que vem a produzir.” 68

 A compor o andar de baixo encontramos também um painel cerâmico, com esculturas 
em bronze de Martins Correia (1910 – 1999) e revestimento de Jorge Barradas (1894 – 1971).

 Observamos três figuras humanas, duas masculinas e uma feminina, que tangem liras, 
bem como elementos da Natureza. Em harmonia, o painel transmite leveza, tranquilidade e 
promove a meditação. É considerada, de facto, uma escultura moderna e inovadora, por se 
encontrar no espaço de um Café69.

aglutinante de forma a criar um efeito opaco e que fixa melhor a tinta à tela;

68 Cf. Maria Bispo, “Encomenda, Escala e Verticalidade de Pintura Mural em Luís Dourdil” in Revista ARTIS, pp. 

119 – 125;

69 Cf. António José Lopes Coelho, Escultura Pública: Poética do escultor Martins Correia, 2014, tese de mestrado em 

Fig. 20 Andar de baixo do Café 
Império, fotografia tirada do andar de 
cima, de autor não identificável e s.d

Fig. 24 Pormenor do painel 
cerâmico do Café Império, 
fotografia s.d de Horácio 
Novais.
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“Um pormenor curioso, contado por colegas mais antigos, consiste no facto de, por altura 
da inauguração, muitas senhoras, esposas e mães teoricamente amantíssimas e dedicadas, 
se recusarem a frequentar o café com a família. A moral e os bons costumes, o excesso de 
decoro, aparente, pelo menos, não permitiam que os olhos castos e puros de suas virgens 
filhas ficassem conspurcados, ou excessivamente despertos, pelo órgão genital masculino, 
que, mesmo discreto, não deixa de estar representado no conjunto escultórico de Jorge 
Barradas.”70

 Por ser um local que marcou e continua a marcar a cidade de Lisboa, em 1996 o IGES-
PAR classificou o Cine–Teatro Império como Monumento de Interesse Público, para preser-
vação e valorização da memória de um espaço e de um tempo.

Escultura Faculdade de Belas-Artes, Universidade de Lisboa, 2016;

70 Cristina Campos, “Café Império adocicado com História”, in Revista Artes e Leilões, nº12, novembro de 2008, 

Biblioteca de Arte FCG; pp. 65 - 66

Fig. 22 Pintura mural de Luís Dourdil, fotografia s.d e de autor não identificável.
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4. Considerações Finais

 Este capítulo pretende sumarizar a matéria abordada neste trabalho, bem como apre-
sentar as considerações finais retiradas ao longo da escrita, como forma de responder às duas 
problemáticas base.
 Estudámos o Café enquanto espaço físico na História de Lisboa, num tempo de pós 
Guerra e de ditadura, quando se assistia a mutações na Cultura, a par do advento de um Es-
tado Novo cada vez mais repressivo, sobretudo no domínio cultural. Tentámos compreender 
qual o papel dos Cafés de Lisboa no panorama social, político e artístico, tendo como arco 
cronológico as décadas de 1950 e 1960. Os Cafés constituíram sobretudo nas décadas em estu-
do, um espaço de convívio e encontro, numa espécie de fenómeno social que reunia homens e 
mulheres, desde uma classe média alta a jovens estudantes. O Café conjugava várias atividades 
num só sítio, não teria só a função de restauração, podendo encontrar-se espaços lúdicos como 
salas de bilhar ou espaços como tabacarias, e até engraxadores ou barbeiros para prestar servi-
ços aos clientes do Café. Com efeito, no panorama social, traduz-se como um centro de vida 
cultural. No panorama artístico, encontramos evidências da presença de grupos de artistas que 
buscavam a sua inspiração ou que se reuniam em tertúlia. Também o fumo dos cigarros que se 
fazia sentir neste local conferia um ar intimista que por sua vez promovia a troca de ideias de 
pessoas com valores ou pensamentos semelhantes. Naturalmente que do plano social advém o 
plano político, e o Café constituiu um importante centro de oposição política durante o perí-
odo de Estado Novo, aqui confinado às décadas de 1950 e 1960. Note-se até que foi palco da 
Conferência de Imprensa de apresentação da Candidatura do General Humberto Delgado às 
eleições presidenciais, o que exemplifica a dimensão sócio – cultural e política que o Café tinha 
vindo a adquirir.
 Em relação ao Caso de Estudo, o objetivo era responder à problemática Será o Café 
Império reflexo das tendências culturais que se faziam sentir na Lisboa dos anos 1950 e 1960? 
Para chegar a esta resposta, é desde já necessário refletir sobre esta noção de Cultura e de ten-
dências culturais. Por Cultura, entende-se “o conjunto de costumes, de instituições e de obras 
que constituem a herança de uma comunidade ou grupo de comunidades.”71

 A intenção principal deste trabalho prende-se com o perpetuar da memória de um 
tempo que não vivi; de momentos e de histórias que refletem a nossa cultura e que fazem parte 
da nossa identidade cultural, a partir de espaços que marcaram a nossa cidade. A mensagem 

71 Cf. “Cultura” in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-

2016. [consultado a 2016-05-16] disponível em http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/cultura
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que quero transmitir com este caso de estudo é que o Café Império pode, de facto, espelhar 
as tendências culturais – isto é, os aspetos da cultura portuguesa, as vivências, a influência na 
cidade, a evolução do espaço, as marcas artísticas - que se fizeram sentir nas décadas de 1950 
e 1960, por ter sido um espaço que alberga todas essas memórias de um tempo em que Lisboa 
absorveu as mutações artísticas e culturais modernistas, ao mesmo tempo que refletia uma 
cultura de Estado Novo. Então, como é possível as duas culturas coexistirem? Primeiro, porque 
sendo uma iniciativa privada, apenas o exterior – seja a arquitetura da fachada, por exemplo – 
teria de ser aprovado pela Câmara Municipal de Lisboa, o que se confirma por ser um espaço 
de traço claramente ‘Português Suave’. Se isto acontece, no interior poder-se-ão as marcas 
artísticas modernistas – como o mural de Dourdil ou o painel cerâmico, poderão coexistir as 
tertúlias intelectuais – contanto por exemplo com a presença de figuras incontornáveis da mú-
sica como Madalena Iglésias e António Calvário – tertúlias políticas, no sentido em que tudo 
estaria planeado para ocorrerem numa mesa com especial visibilidade para a porta no caso de 
necessidade de fuga.
 Numa nota mais reflexiva, curioso que justamente nos anos de 1950 e 1960 grande par-
te dos Cafés de Lisboa começou a fechar e foram substituídos por sucursais de dependências 
bancárias. Não deixa de ser interessante como o Império, um espaço talvez não tão conhecido 
como o Chave D’Ouro ou o Gelo, por exemplo, é capaz de se perpetuar na memória desta ci-
dade. A meu ver é fulcral fazê-lo, pois apesar de ser finito, o que ficará para a História são as 
pequenas histórias, as pessoas, as recordações. A Cultura faz parte da nossa identidade, e sem 
dúvida que o Império, de certa forma, de maneiras diferentes – para mim talvez num cariz mais 
intimista – deixou e deixará um legado na cidade e no país que deverá jamais ser esquecido.
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Entrevista a José Fernandes Gonçalves

Data da entrevista: 23 / 04 / 2016
Local: Café Império
Hora de início: 16h15      Hora de término: 17h00
Entrevistador: Joana Flor

[ Joana] Pode dizer-me o seu nome, data de nascimento e a data em que começou a trabalhar 
no Café Império?
[ José Gonçalves] Chamo-me José Fernandes Gonçalves, trabalho no Café Império desde 14 
– 10 – 1972, a minha data de nascimento é 1 – 1 – 1954. Sou natural da Freguesia de Porto 
da Carne, Guarda.

[ J] Antes de vir para este estabelecimento, qual o trabalho ou função que desempenhava?
[ JG] Antes de vir para aqui, trabalhava na casa dos pais na agricultura. Foi o meu primeiro 
trabalho, e será o último, e vim para aqui porque o gerente disto era meu padrinho.

[ J] O senhor é portanto o único trabalhador de antigamente ainda empregado aqui?
[ JG] Sim, eu sou o único trabalhador que ainda trabalhou com o antigo patrão que fundou 
isto, o Américo Santos.

[ J] Como era o ambiente do Café em 1950 e 1960?
[ JG] Nessa altura, embora eu não estivesse cá, por dados que tenho das pessoas anteriormen-
te, os Cafés não eram restaurantes, eram Cafés, eram o local de convívio da família. Nessa 
altura, as pessoas, quase todas, tinham criados, eram famílias abastadas. Isto abriu nos anos..., 
em 1953, o senhor que tomou isto, que ficou com isto, veio para aqui pagar renda à empresa, 
20 contos, é muito dinheiro. Já na altura houve algumas dificuldades em abrir isto porque o 
Cinema abre em 50 e o Café só vem abrir em 55, porque esteve para abrir aqui um stand de 
automóveis. Já nessa altura a Câmara impôs-se e fez com que isto fosse um espaço para Café. 
Este edifício é do arquiteto Cassiano Branco e foi Edgar Cardoso o engenheiro. Tem várias 
estátuas, como pode ver, tem a cerâmica do Jorge Barradas, tem um painel do Luís Dourdil. 
[...] [a cerâmica] sempre esteve aí nesse sítio, desde a construção. Isto só começa a ter grande 
movimento a partir de 63, sabe porquê? Rebenta a Guerra Colonial em África, os oficiais são 
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destacados para as colónias, quase todos viviam nesta zona, Almirante Reis e zona da Avenida 
de Roma, e as mulheres ficam cá. Há poder de compra e as pessoas encontram-se muito nos 
Cafés, o convívio das pessoas, as notícias nos Cafés, as pessoas vinham para o Cafés para ler os 
jornais. E ainda há bocado falei com uma pessoa que vive aqui e ela sabia que quando vinha ao 
Café encontrava o primo [...] era o convívio deles. [...] Os próprios namoricos eram feitos nos 
Cafés. Os próprios casamentos eram feitos nos Cafés, hoje isto tudo mudou. [...]
Antigamente fazia-se muito mais a vida de Café, [...] morava aqui uma classe média – alta, [...] 
nós ainda temos muita frequência das pessoas mais velhas, principalmente ao fim-de-semana, 
porque os pais convidam os filhos, e os avós e os netos para virem comer aqui, é uma tradição 
virem ao bife.
As pessoas vinham para aqui ler o jornal, hoje já ninguém lê o jornal, a gente chegava a juntar 
vinte jornais aqui, só das pessoas que deixavam, vinham e deixavam-nos, porque as pessoas 
que na altura liam o jornal tinham algum poder de compra, que por exemplo um assalariado 
não tinha. [...] Hoje as pessoas têm máquinas de café em casa e não se encontram no Café, as 
famílias também são muito menores. A mudança deu-se com a evolução da tecnologia. 
E tantos Cafés que desapareceram, como o Monumental, a Suissa tem de se manter, ainda 
hoje apareceu nos telejornais os Cafés do Porto, eu conheço alguns que devido à renda e à lei 
da renda, hoje são sítios fechados. O que é uma pena porque uma cidade tão de referência, 
sem essas coisas, sem esses espaços, fica uma cidade morta. E depois a gente não tem nada de 
História para contar aos turistas. [...] Os turistas não vêm cá para comer ou para beber, vem à 
procura da nossa História, pode ser melhor, pode ser pior, cada regime construiu as suas glórias 
e a gente tem que as manter, faz parte do nosso dia-a-dia e da vivência da História de Portugal.

[ J] Quem é que normalmente frequentava o Café Império?
[ JG] Nós tínhamos uma zona ali em que era só estudantes a estudar, até chegar à hora do 
almoço, em que dizíamos ‘olhem, vocês tenham paciência, têm que pagar que a gente tem 
que fazer os almoços’, como estava aqui muito perto do Técnico. [...] Isto não era apenas um 
espaço para beber café, era um espaço de convívio, de convívio entre as famílias. No período 
da ditadura, isto também serviu como reuniões. Nós tínhamos até uma mesa ali ao canto, era 
onde se sentavam as pessoas da oposição, que viam na porta os que entravam, se os conheciam 
[...] e entretanto veio para aqui a Casa dos Estudantes das Colónias Portuguesas, na qual o 
Rui Mingas, o Agostinho Neto e outras pessoas, como estudantes de vez em quando também 
estavam aí a estudar. [...] 

[ J] Alguma vez o Império foi visitado por oficiais da PIDE?
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[ JG] Sim, muitas vezes era a PIDE e houve pessoas que já os conheciam e nós tínhamos na 
altura um empregado que sempre foi da oposição [...], e até conhecia alguns desses PIDES 
e avisava, e sabia quem eram os da oposição. Porque a gente estando num Café, anota muita 
coisa, quais são as conversas que se tem à mesa. [...]
Ali onde está agora o palco não havia, era normalmente ali que a malta da oposição  se reunia, 
porque estavam sempre com o olho na porta, porque se eles [oficias da PIDE] entrassem por 
aqui, eles fugiam por ali. 

[ J] Mas a PIDE sabia que eles se reuniam aqui? Alguma vez alguém foi apanhado ou preso 
por estar aqui?
[ JG] Sabia, sabia, sim. Cá dentro, que eu tenha conhecimento, não, mas eles depois perse-
guiam-nos e apanhavam-nos na rua. Porque normalmente eles dali viam na escada [...]. E 
quando eles iam lá, já tinham fugido. 

[ J] Que memórias guarda em termos do espaço? (por exemplo em relação às ementas, mobi-
liário, remodelações, obras, ...)
[ JG] Na altura, nos anos 60 e 70, a comida estava reservada apenas às Casas de Pasto e aos 
Restaurantes, nas Casas de Pasto para os mais pobres, nos Restaurantes estavam os mais ricos. 
E então para se dar a volta a isso, na altura, criou-se um bife, e então este Café já tinha um bife, 
daí vem o nome de ‘bife à café’, vendia-se bifes, omeletas e carnes frias. Foi-se criando o siste-
ma do bife, as pessoas gostaram e foram largando o preconceito. Agora todos os Cafés têm o 
seu bife, o Nicola tem, os outros têm, porque foi criado naquela altura e as pessoas começaram 
a gostar. [...] mas só o ricalhaço é que ia para isso. Aqui, nos anos 60 [...] as pessoas construíam 
casas e os mais abastados compravam aquilo [...]. Negociavam aqui à mesa, como é que iam 
fazer, os arrendamentos... Havia muitos negócios à mesa do Café [...].
Sim, mobiliário, não sei se já viu, nós ainda temos algumas cadeiras lá em baixo que eram as ca-
deiras na sala e as mesinhas de café redondas que estão aqui, e eram umas cadeirinhas de verga. 
Quando eu vim para aqui, depois o meu patrão comprou algumas cadeiras novas de um Café 
que fechou e trouxe-as para aqui [...] Talheres, pratos e tudo, era tudo com filete quadrado, o 
copo era com filete quadrado, era toalha e guardanapo. Também por isto, porque o restaurante 
era muito pequenino. [...] O mobiliário, já viu a fotografia que está na entrada? Era aquele mo-
biliário, cadeirinhas de verga, aquelas mesas. [...] Eles dizem que as mesas vêm de Inglaterra, 
mas não sei. Os bancos também foram sempre assim, embora já estejam forrados por cima. [...] 
Algum espelho que tínhamos aí foi guardado e isto era muito engraçado, porque quando a 
pessoa convivia com os amigos e tal, o homem andava a jogar bilhar lá dentro ou estava a fazer 
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uma reunião de negócios. ‘Olhe, agora vou ao Café Império porque estão ali os meus primos, 
estão lá as minhas tias, está lá fulano a jogar bilhar, porque a gente tinha uma sala de bilhar 
na parte de dentro. Era a maneira de a família se encontrar [...]. Os Cafés nos anos 60 eram 
assim. [...]
Eu fiz parte da revolta quando eles quiseram [a IURD, em 2006] ficar com isto tudo. E a 
Câmara disse, ‘vocês podem ficar com isto mas não se licencia mais nenhum negócio ali’ e 
alugaram isto para exploração de Café Restaurante.

[ J] Mas porque é que pensa que as pessoas viriam aqui especificamente para isso e não a outros 
Cafés ou outros espaços?
[ JG] Não, porque isto era um ponto de referencia na cidade de Lisboa e isto na altura tinha 
muita gente. Os passeios começavam aqui na Avenida da Roma e seguiam até aos Anjos. As 
pessoas à tarde saiam, nessa altura não havia metro [...] e as pessoas dos Anjos para cima iam 
a pé ou ia-se de elétrico até ao Areeiro e as pessoas vinham encontrando a vizinha, e esta e 
aquela e iam conversando, os jardins eram muito mais apelativos, o local era grande [...] e a 
Alameda era muito mais bonita, toda cheia de flores, estava limpinha, lembro-me desse tempo. 
[...] E as pessoas reuniam-se muito aqui por isso, eram um sítio que toda a gente conhecia, era 
uma classe média-alta e as famílias que vieram para aqui, a maior parte da Avenida de Roma 
e da Guerra Junqueiro e depois ali o Bairro dos Artistas, era um ponto de encontro. E depois 
tinha o Cinema, ‘olha vamos ao cinema, oferecemos um café e esperamos um bocadinho’, ou 
‘já não tivemos bilhetes para esta matiné, vamos à outra, depois acabamos por almoçar e vamos 
lanchar, vou lanchar com a minha prima ao Café, porque o que era chique era ir lanchar fora 
[...] porque isto eram salões de chá e cafés, e não havia telefones, as pessoas tinham de fazer 
os seus negócios’ [...].
E depois também isto era um lugar, tirando a Baixa, na altura esta era uma segunda Baixa, 
toda a zona envolvente aqui, tínhamos aqui a Praça de Arroios, muitas mulheres na altura, 
parecia hoje o Mercado da Ribeira [...] Havia de tudo, encontrava-se de tudo, legumes e isso, 
encontrava-se tudo. [...] Num dia como o de hoje, você via a Alameda completamente cheia, 
e depois o jardim era muito bem tratadinho, não deixavam jogar aí à bola, tinha flores a toda 
à volta, as pessoas vinham do Areeiro, vinham da Avenida de Roma e da estação de comboios, 
passavam por aqui, era quase  o passeio público daquela altura. 

[ J] Qual a relação entre o Café Império e o Cinema Império? Será que as pessoas que fre-
quentavam o espaço do Café o faziam por influência do espaço do Cinema?
[ JG] O Cinema era a grande frequência daqui, havia quatro sessões, o cinema estava sempre 
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cheio, as pessoas antes de vir ao cinema tomavam um café. [...] O Café era o centro de convívio 
[...] Havia muita gente, que trabalhava mesmo depois da meia noite, quando acabava o cinema 
vinha cear [...], porque não havia discotecas, fazíamos grandes festas de fim-de-ano [...] Em 
63, nessa altura isto estava mais ou menos ao nível Casino do Estoril, no Carnaval. Fazíamos 
as festas de fim-de-ano porque os rendimentos só do Café... não dava. 

[ J] Para si, o que é que distinguia o Café Império dos outros Cafés?
[ JG] É a Arquitetura. A Arquitetura diferencia muito isto, porque isto quando foi feito, isto 
só tem uma frente, e foi já projetado para que toda a casa tivesse luz natural. A pessoa quando 
projetou isto, Cassiano Branco, era tudo com luz natural. E depois o tipo de entrada e saída, o 
tipo de escadaria. Você tinha luz natural até aqui ao fundo, aqui isto era uma tijoleira que era 
da Maluda...

[ J] Então é possível dizer que este Café é uma referência para a Arquitetura de Lisboa.
[ JG] Exatamente. Nos anos 40, 50 e 60.

[ J] Sabe porque é que se chama Café Império? Tem alguma ligação com o Estado Novo?
[ JG] Tem um bocado ligação com o Império Colonial Português, e mesmo no cimo havia 
umas esferas armilares e era igual àquele símbolo que ainda está no Padrão dos Descobri-
mentos, e como isto foi feito a seguir à Exposição do Mundo Português tudo estava ligado ao 
Império. [...] O nome vem daí. Foi em 1946 que foi inaugurada a Fonte Luminosa e isto foi o 
último edifício a ser construído aqui, estava aqui uma vivendazinha e a pessoa não se cedia, e 
na altura estava delineado que tinha de ser um espaço público, Cinema e Café. 

[ J] E pessoas que vinham cá antigamente continuam a vir regularmente?
[ JG] Sim, continuam a vir, moram no Porto, moram em Coimbra, e sempre que vêm a Lisboa, 
‘ah, eu vou lá, passei lá tanto tempo’. Às vezes os estudantes eram quatro numa mesa e pediam 
só um Café porque não havia dinheiro, para eles estarem aí a estudar. [...] o Império era um 
lugar de referência e era um lugar onde a gente tinha sempre espaço.

[ J] E em relação ao estatuto social das pessoas que frequentavam o Café Império? E em ter-
mos de decoração?
[ JG] Na altura nós tínhamos dois porteiros, era preciso gravata para se entrar aqui, não entrava 
qualquer pessoa, isto era reservado, as pessoas tinham que ter 16 anos para entrar aqui, nor-
malmente os miúdos ficavam em casa com os criadas e os pais vinham para aqui. Nota-se uma 
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diferença muito grande. Em termos de decoração não mudou muito, não, temos de mudar para 
rentabilizar. [...]

[ J] E que principais diferenças é que encontra entre o Café Império nos anos 1950 e 1960 e 
hoje em dia?
[ JG] Antigamente era um Café, hoje é Restaurante. Esta é logo a grande diferença. Antiga-
mente era um espaço de convívio, hoje é um local para se almoçar e jantar. 

Excerto da entrevista à Professora Miriam Halpern Pereira, no dia 15 – 04 – 2016, na Li-
vraria Municipal de Lisboa, no âmbito do projeto ‘Dias da Mémoria das Avenidas’, pro-
movido pelo Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, na 
Livraria Municipal (15 – 04 – 2016). Registo nºMA0008, Entrevista LS0002. (Entrevista 
cedida pelo Projeto ‘Dias da Memória das Avenidas’)

“[Miriam Halpern Pereira] Um sítio que eu frequentei muito aqui no Saldanha, esta zona dos 
Cafés, que vocês ouviram falar com certeza, dos grandes Cafés, do Monumental, Montecarlo, 
mas eu não ia a esses Cafés, eram um bocado intimidantes mesmo para gente nova porque 
havia gente de todas as idades e havia, não sei, eu não frequentava esses Cafés, eram confor-
táveis, eu achava o Montecarlo muito escuro, mas ele era bonito até, mas tem sido valorizado 
até, tenho visto em estudos sobre a cidade, o Monumental era muito bonito, tinha uma parede 
toda de vidro e portanto era muito luminoso, o Café, era bonito, mas eu ia ao Monte Branco, 
que era um Café pequeno, era na realidade uma gelataria na origem, mas que também funcio-
nava como Café e que era aqui mesmo no Saldanha, ao pé da Bambi. E era um Café muito 
frequentado por jovens estudantes, por jovens realizadores, [...] era o sítio de sociabilidade, 
o Ramos Rosa também ia lá, e a namorada dele, iam portanto jovens estudantes e artistas, e 
também gente ligada a jovens politizados, que eu era também [...] havia também o Café Bo-
cage, não sei se vocês ouviram falar, que era na esquina da Avenida da República com a Elias 
Garcia, talvez, e que tinha uma tertúlia com gente muito conhecida, com o Carlos de Oliveira, 
o Augusto Abelaira, o poeta, o pai do Estenes Ferreira, não me lembro agora do nome dele, 
havia uma tertúlia intelectual muito, nesse Café Bocage, aqui na Filipe Folque também houve 
um Café até há pouco tempo que é naquela rua na Embaixada de Israel, que aliás foi o fim 
do Café, [...], também havia aí uma tertúlia literária, o Abelaira ainda frequentou, o Carlos 
de Oliveira também, depois de ter desaparecido o Bocage, havia muitos Cafés, o Café era um 
sítio muito importante na vida da cidade, sem dúvida nenhuma, foram centros de vida cultural, 
de atividade política, tudo, de convívio de toda a espécie, bom e mau. [...] Mau no sentido em 
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que as pessoas perdiam muito tempo e havia uma certa crítica [...] Eu nunca gostei de estu-
dar em Cafés, tinha boas condições, não gostava. Eu ia muito ao Café mas era para conviver, 
eventualmente para ler um jornal ou assim, mas era uma coisa episódica, que eu nunca estudei 
em Cafés. 

[Luísa Seixas] Então era mais um local de encontro onde as pessoas se juntavam para...
[MHP] Não, mas não era, para muita gente era um local de estudo, eu acho que muita gente 
não tinha condições para estudar em casa, não é, portanto iam estudar para o Café. Às vezes 
também problemas de hábitos, não sei. [...] Hoje há muito menos Cafés e a cidade é mais 
dispersa, [...] e nessa altura as pessoas iam também muito ao Café à noite, isso era uma coisa 
normalíssima, eu acho que os estudantes continuam a fazer isso [...] Nessa altura não eram só 
os estudantes, era a população adulta, sobretudo os homens, mais que as mulheres, também 
tenho de dizer que eu vivi enquanto estudante o princípio dessa mudança, então à noite, de um 
modo geral, havia vários tipos de Cafés. Por exemplo, nos grandes Cafés da Baixa, não havia 
praticamente mulheres, eram só homens, e era desagradável uma mulher entrar, sentia-se, toda 
a gente olhava, o que é que é este bicho estranho, podia entrar, ninguém atacava, não é, mas 
não apetecia. Eu não senti isso nos sítios onde ia. [...] Era frequentado por toda a gente, mas 
realmente as mulheres jovens, a minha mãe nunca foi a um Café, acho eu, saía muito mas não 
era para ir ao Café, e acho que as mulheres não iam muito ao Café, as jovens iam mas iam a 
outro mais próximo dos seus locais de estudo ou onde viviam e de qualquer maneira começa-
ram a ir muito mais a partir do anos 60, e eu fui estudante em meados dos anos 50, não é, e 
não havia assim tantas raparigas nos Cafés. Havia, eu não era a única, mas havia mais rapazes 
do que raparigas e isso mudou muito foi nos anos 60, por isso eu assisti a essa mudança, maior 
presença das jovens no espaço público.

[LS] E como é que isso foi acontecendo? Nós sabemos que foi existindo cada vez mais espaço 
e cada vez mais reivindicação também por esse espaço, não é, por parte das mulheres e das 
jovens, mas como é que por dentro...
[MHP] Não sei, quer dizer, eu não senti isso por dentro, quer dizer, sentia-se um bocado por 
fora porque eu depois já não era estudante, já me tinha casado. Continuava a ir ao Café, aqui 
ao Monte Branco, [...] à noite depois do jantar. Acho que as mulheres se habituaram, queriam 
conviver, também, mudaram de espírito, os tempos passam, não encontro, ia dizer que havia 
mais mulheres no ensino superior, não sei se isso é verdade, não conheço as estatísticas dessa 
época [...] Eu acho que tem a ver com a evolução da família, efetivamente a maior parte das 
meninas do meu tempo estavam condicionadas, por exemplo, na hora que tinham de voltar a 
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casa e também no sair à noite. [...] 
Eu não falaria tanto de um debate político nas tertúlias, isso não era possível, não é, havia con-
dicionamentos, havia sempre suspeitas de que aquele sujeito que está ali a olhar para nós, se 
calhar é da PIDE, portanto, não, debate político eu não digo, havia troca de ideias, falava-se de 
muita coisa, mesmo da situação em geral e assim, mas sem afunilar no sentido de uma prática 
política, não é, isso fazia-se fora dos Cafés, fazia-se em casa das pessoas, reuniões políticas era 
em casa deste, daquele, circulávamos, [...] não, no Café, não, nunca [...]”

Entrevista ao Professor Doutor João Almeida Flor, assíduo frequentador dos Cafés de Lis-
boa na década de 1960 enquanto estudante

Data da entrevista: 2 / 05 / 2016
Local: Casa do entrevistado
Hora de início: 14h30    Hora de término: 15h
Entrevistador: Joana Flor

[ Joana] Pode dizer-me o seu nome, data de nascimento e relação com os Cafés de Lisboa?
[ João Almeida Flor] O meu nome é João Almeida Flor, nasci ainda no século passado, em 
meados do século passado, em 1943, e durante a juventude de estudante, sobretudo, fui um 
assíduo frequentador dos Cafés de Lisboa, entre eles o Café Império. 

[ J] Como era o ambiente nos Cafés quando os visitava?
[ JAF] O ambiente que nessa altura se encontrava nos Cafés era, por um lado, uma abundante 
nuvem de fumo, porque as preocupações com a poluição que hoje estão na moda ainda não 
tinham levado à proibição de fumar em espaços fechados, portanto, os cigarros, as cigarrilhas, 
o cachimbo e outras variedades iam lançando a sua fumarada pelos ares. Esse fumo, de alguma 
maneira, também dava um ar doméstico, um ar intimista aos Cafés, onde se reuniam grupos de 
vária natureza, porque os Cafés eram, na sociedade portuguesa desses anos 50-60 um espaço 
de convívio, um espaço de encontro onde as pessoas encontravam amigos, às vezes adversários 
e onde se discutia quase tudo. E digo quase tudo porque certos assuntos, obviamente, e como 
direi mais adiante, estavam afastados da nossa conversa. Falava-se de tudo, quer dizer, falava-se 
da bola, dos Benficas, dos Sportings, falava-se dos acontecimentos nacionais e internacionais 
que vinham narrados no jornais – e é preciso não esquecer que nessa altura a censura filtrava 
as notícias de uma maneira muito rígida - e falava-se também, claro, dos acontecimentos no 
emprego, na família, nos conhecimentos, falava-se do namoro, da namorada, dos chefes que 
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por vezes tinham atitudes pouco compreensivas para com os seus subordinados e portanto a 
variedade de assuntos era notória. Para além disso, desse espaço de convívio, os Cafés eram 
também, em muitos casos, em quase todos os casos, eram um espaço onde os estudantes en-
contravam ambiente para estudar. As faculdades, na altura, e outras instituições de ensino não 
estavam dotadas de espaço onde os alunos pudessem estudar à sua vontade – quando digo à 
sua vontade quero dizer, por exemplo, ler em voz alta uma sebenta ou um livro, ou coisa pa-
recida, ou discutir com o colega certo ponto que levantava dúvidas, e portanto os estudantes 
tinham de procurar um outro lugar onde fosse possível eles exercerem a sua vocação e a sua 
profissão de estudantes. Era um lugar que lhes saía bastante barato. Por via de regra, é claro, 
digo por via de regra porque as exceções existiam também, mas por via de regra, uma pessoa 
sentava-se calmamente e pedia um café ou uma bica, ou seja um café em chávena, e um co-
pinho de água. Claro que o copinho de água era, como se imagina, grátis. O café custava um 
escudo e vinte centavos, e praticamente ninguém se ia embora sem deixar mais trinta centavos, 
ou seja um total de um escudo e meio, sendo que esses trinta centavos constituíam a gorjeta 
para o empregado, porque nessa altura, tanto quanto sou capaz de dizer, ou os empregados 
tinham um salário muito baixo e portanto tinha de ser complementado pelas gorjetas, ou nem 
sequer tinham salário e trabalhavam apenas para as remunerações de gorjetas que os clientes 
lhes davam. 

[ J] Apesar de se viver num período de ditadura, qual a abertura dos Cafés para a política?
[ JAF] Há pouco fiz referência a um grande leque de assuntos sobre os quais todos nós conver-
sávamos e excluí as questões políticas. Isto porque, efetivamente, sendo um espaço de convívio 
coletivo, cheio de gente, em que muitas vezes as mesas estavam próximas umas das outras, não 
convinha que a mesa do lado, onde nunca se sabia quem é que estava sentado, ouvisse aquilo 
que eram as minhas opiniões acerca da situação política ou da oposição e depois de 1960-61, 
as minhas opiniões acerca do que se estava a passar na Guerra em África, e é preciso não es-
quecer que eu pertenço, justamente, à geração que por lá andou a combater. Propriamente não 
se tratava de existir no Café um funcionário da Polícia Internacional e Defesa do Estado, far-
dado, para intimidar as pessoas. Justamente, a questão punha-se noutros termos. É que nunca 
se sabia se o senhor que estava na mesa ao lado ou duas mesas mais abaixo, não seria, apesar de 
trajar tal e qual como eu, não seria um informador da Polícia, ou seja, alguém que tomava no-
tas mentalmente ou escrevia um pequeno apontamento e depois prestava-se a denunciar, por 
assim dizer, este ou aquele jovem estudante, no meu caso, porque as suas ideias não coincidiam 
com as da ortodoxia do país. De resto esta questão dos estudantes em choque com a autorida-
de política instituída é uma questão que está muitíssimo viva nos anos 60. [...] Lembrando-me 
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das questões políticas, não posso de maneira nenhuma esquecer algo que os jornais da época e 
ainda hoje relatam como sendo um acontecimento histórico ocorrido justamente num Café de 
Lisboa, no Café Chave D’Ouro, que se situava no Rossio, visto que nas eleições para Presiden-
te da República que se realizaram em 1958, um dos espaços para um comício da oposição foi 
esse mesmo Café. E o candidato oposicionista de então, General Humberto Delgado, falou às 
massas, foi aplaudido, etc, e depois houve um jornalista que lhe perguntou se o Senhor General 
for eleito Presidente da República, que espécie de atitude é que terá para com o Presidente do 
Conselho, que era o Dr. Oliveira Salazar. E a resposta veio súbita, contundente, a resposta foi 
‘Obviamente demito-o!’. A minha geração, de algum modo, vibrou com esta possibilidade de 
mudança, o que não quer dizer que essa possibilidade fizesse de nós filiados ou militantes deste 
ou daquele ou do outro partido político. Era apenas uma tentativa de, digamos, libertação de 
uma autoridade demasiado forte que sobre todos nós se exercia. Portanto, aqui está um mo-
mento em que um Café de Lisboa, o Café Chave D’Ouro entrou na História da cidade e mais 
do que isso, na História Eleitoral do país, e portanto na História de Portugal. [...] Evitávamos 
falar em voz alta e selecionávamos os nosso interlocutores de tal modo que alguma palavra que 
disséssemos contrária à linha oficial do governo pudesse vir a ser invocada contra nós. 

[ J] Que memórias guarda do Café Império?
[ JAF] Entre os vários Cafés, há pouco fui falar de um Café da Baixa lisboeta, onde mais tarde 
nasceu um Banco, para além disso, na Alta, digamos, existiam também Cafés importantes, en-
tre eles o Café Império, até pela sua situação no mapa de Lisboa. O Café Império recebia na-
turalmente os estudantes que frequentavam o Instituto Superior Técnico no cimo da Alameda 
D. Afonso Henriques e que muitas vezes traziam as sebentas e os livros e vinham folheá-los e 
vinham preparar-se para os exames de frequência ou as provas de exame final justamente no 
Império. Geralmente os estudantes concentravam-se na parte de baixo do Café, ou seja, ao 
fundo da escada, naquele espaço grande que ainda hoje existe. A parte de cima era mais reser-
vada propriamente para os clientes do Café de pé, e da conversa e tal, não tenho memória de 
ter por lá visto a estudantada e eu próprio enquanto estudante não me recordo de ter estado 
na parte de cima do Café. 

[ J] E em relação ao espaço? Por exemplo, ementas, mobiliário, remodelações, obras, ...
[ JAF] Bom, se aquilo fosse um Restaurante, ou se nós o utilizássemos como Restaurante, 
provavelmente eu seria capaz de me lembrar de alguns dos pratos que constituíam a ementa. 
Na realidade, do que eu me lembro é do célebre bife à café, bife à Império, que desde o iní-
cio caracterizou aquele espaço. Eu acho que se faziam excursões, por assim dizer, não sei da 
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província, mas pelo menos de outros pontos de Lisboa, para se vir até à Almirante Reis, ou 
mais abaixo, experimentar o bife da Portugália, que também tinha assim um molho e tal, ou 
o afamado bife à Império, cujo molho era, do meu ponto de vista, superior ao da Portugália, 
era muito mais suculento e condimentava muito bem o bife que era tenro, de boa qualidade, e 
acompanhado por umas batatinhas fritas em palitos que nem sempre esgotavam o molho que 
havia na travessa. Então, recorríamos, em último caso, ao pãozinho para ensopar o molho que 
por lá estava. Claro que entrar hoje no Café Império, depois de tantos anos e depois de tantas 
as modificações que por lá houve, no que diz respeito ao mobiliário, por exemplo, a certas obras 
que foram feitas, significa por um lado reencontrar um espaço a que estivemos ligados, e por-
tanto é uma revistação desse espaço, mas ao mesmo tempo é encontrar sinais de modernidade. 
Felizmente que essa modernidade não afetou a qualidade das comidas, continuo a ser apre-
ciador do dito bife, mas olhando à volta aquelas fotografias de cançonetistas e outros artistas 
da Rádio e da incipiente televisão da altura que agora se veem nas paredes, claro, nesse tempo 
não existiam, não me recordo se havia quadros ou outro material pictórico nas paredes, não me 
recordo disso. Em relação a obras, tenho vaga noção de que o balcão que hoje se estende até à 
montra que dá para a rua, era mais curto. Eu não sei mesmo se nesse canto da montra, digamos 
assim, não estava uma mesa onde se podia comer e beber como clientes normalíssimos. [...] 
Claro que, ainda para sublinhar o aspeto de espaço de convívio, espaço onde se estava, espaço 
onde se conversava, onde se falava de negócios, onde inclusivamente os alunos do Técnico na-
moravam com as meninas [...], para sublinhar esse espaço, recordo-me perfeitamente de que 
no andar de baixo, se quiser dizer assim, na cave, ao fundo da escada do lado direito, existia 
uma sala grande onde estava instalada uma mesa de bilhar e era um dos entretenimentos que 
os frequentadores do Café tinham era passar alguns minutos de taco na mão jogando bilhar 
às três tabelas, para o que, claro, tinham que introduzir umas moedas lá numa caixinha que 
guardava as bolas respetivas. Não sei se alguma vez houve algum campeonato, eu francamente 
não entrei em nenhum deles, eu era um espectador passivo dessas coisas. Não quero mentir, 
mas julgo lembrar-me que terá havido ao lado desse bilhar um barbeiro, mas pode acontecer 
às vezes que, com o andar dos tempos, eu tivesse transferido esta recordação de um outro Café 
qualquer, portanto não posso, de maneira nenhuma, afirmar isto com a certeza com que afir-
mei outras coisas. 

[ J] E em relação à gerência e administração?
[ JAF] O nosso contacto com o pessoal, com as pessoas que estavam ligadas ao Café, era 
evidentemente através do diálogo, geralmente diálogo curto, com os empregados do Café, 
chamavam-se criados de Café naquela altura, palavra que depois, obviamente, foi esquecida e 
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substituída, e com o engraxador que ia servindo os seus clientes sentado numa espécie de um 
caixote onde guardava as tintas, a escova, a graxa e que era um indivíduo geralmente muito 
bem informado acerca da vida pessoal dos clientes porque também muitas vezes eles lhe fa-
ziam confissões, quer dizer, partilhavam com eles certos pormenores da sua vida e portanto 
eram pessoas bem informadas acerca da minha vizinhança. E digo minha vizinhança por uma 
razão simples, é que a partir de 1968 vim eu, que tinha nascido numa outra zona de Lisboa, 
vim viver para a Avenida Almirante Reis, a cerca de cinquenta metros do Café Império, e por-
tanto adotei o Café Império, tal como uma pastelaria que se encontrava meia dúzia de metros 
mais abaixo, e que ainda hoje lá está, Pastelaria Castália, adotei essas duas casas como lugares 
onde me divertia, onde tomava um café para ficar um pouco mais esperto e ir trabalhando pela 
noite dentro e, claro, onde encontrava conhecidos, amigos, que me proporcionavam trocas de 
impressões e às vezes discussões mais ou menos acesas. 

[ J] Qual era a relação entre o Café Império e o Cinema Império? Será que as pessoas que 
frequentavam o espaço do Café o faziam por influência do espaço do Cinema?
[ JAF] Não creio que, embora o Café Império e o Cinema Império fossem contíguos e parti-
lhassem o mesmo nome, não creio que os fregueses do Café Império fossem necessariamente 
as pessoas que saíam ou entravam para o Cinema Império. Em todo o caso, devia de haver 
com certeza pessoas que juntavam o útil ao agradável e que antes do espetáculo ou depois dele 
iam saborear o seu café. Claro que o café sozinho, a bica, durante o verão e outono-primavera. 
Porque, de inverno, o que acontecia era que nós pedíamos sempre para que o empregado dei-
tasse um bocadinho, umas gotas de aguardente no café, a que chamávamos um café com um 
cheirinho. E as pessoas com mais piada, ou que achavam que tinham mais piada, diziam ‘olhe, 
dê-me um café com uma aspirina.’ 

[ J] Chegou a conhecer algum artista que tenha marcado o Império? Arquitetos, ceramista, 
pintor, etc.
[ JAF] Em relação ao outro grupos profissionais ou outras pessoas que por lá se encontravam, 
bom, muitas delas eu não as conhecia, admito que houvesse por lá pintores, escritores, não 
tenho memória disso, mas recordo-me perfeitamente de que um compositor de música ligeira 
que se celebrizou com os versos e com a música de alguns êxitos da rádio e que se chamava 
Artur Ribeiro, autor da ‘Rosinha dos Limões’, por exemplo, e de outros êxitos daquele tempo, 
esse senhor, e às vezes uma entourage dele, todas as manhãs estavam no Café Império, devia 
ser provavelmente a hora da sua inspiração musical, não sei, e com um papel na mão e uma 
caneta ia ou escrevendo versos ou desenhando colcheias e semifusas na pauta que por lá tra-
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zia. Durante muitos anos ele foi cliente regular do Café e de cada vez que eu o ouvia, ainda 
hoje, quando o oiço cantar ‘Vou comprar limões à Praça e depois caso com ela’, não consigo 
esquecer-me que a Praça só pode ser a Praça de Arroios, que se situa a cerca de cem metros 
do Café Império.

De modo que, posso dizer em síntese, que guarda as mais gratas memórias deste tempo dos 
anos 60 que estão indissoluvelmente ligados à minha frequência dos Cafés de Lisboa, tanto no 
Rossio como no Chiado, como nos Cafés que ladeavam a Avenida da Liberdade. Até porque, 
é preciso dizê-lo, eu fui iniciado no ambiente dos Cafés muito cedo, miúdo, garoto, ainda, pela 
mão de meu pai, que era fumava muitos cigarros, uns atrás dos outros, às vezes, por dia e que 
tinha muita gente conhecida no ambiente dos Cafés. Levava-me muitas vezes com ele, ele 
bebia um café, para mim ele pedia sempre um garoto, porque tinha menos cafeína e ele tinha 
receio que eu pudesse vir, se calhar, a viciar-me nessa espécie de estupefaciente para crianças. 
De modo que é com grande satisfação que continuo a ver Cafés, o que resta dos Cafés de Lis-
boa abertos, e aproveito para fazer um sincero voto no sentido de que as atuais autoridades da 
autarquia incentivem a construção e a manutenção dos Cafés de Lisboa que estão realmente 
ligados à nossa História de sempre. Obrigado. 
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In Memoriam

Em Memória do meu Bisavô, 
                                              Manuel Martins de Azevedo, que nunca será esquecido.

Com especial agradecimento,
à minha mãe
 e a minha tutora Margarida Portela.
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Introdução

 O trabalho de pesquisa que se pretende realizar encaixa-se no Tema: 1ª Guerra Mun-
dial, módulo 7- Crises, Embates Ideológicos e Mutações Culturais na Primeira Metade do 
Século XX, Unidade 1, “As transformações das primeiras décadas do século XX.” do programa 
da discilplina de História. A ideia deste trabalho surgiu pela descoberta de uma colecção pri-
vada de postais da Grande Guerra do combatente Manuel Martins de Azevedo, nos quais, se 
refeletem a mentalidade e vivências por ele experienciadas durante este momento tão difícil 
da nossa história. Face ao desconhecimento sobre o assunto e a importância deste na vida de 
todos nós, provocou-me o interesse e a vontade de dar a este o seu devido reconhecimento e
atenção.
 Assim, pensou-se num trabalho em que esta coleção fosse usada como fonte primária. 
De tal modo, que se propôs como objetivo do trabalho fazer uma análise do quotiadiano nas 
frentes Africana e Francesa, em parte visível através do espólio de postais.
 Dada a temática do trabalho por encontrada procedeu-se a toda uma metodologia de 
trabalho, sempre orientado pelo guia cedido pela Professora Cecília e o apoio da Tutora Mar-
garida Portela. Em primeiro lugar, foram aconselhadas várias obras para leitura, para melhor 
entendimento do tema, como para se iniciarem alguns ensaios de escrita para o trabalho. Pos-
teriormente, observaram-se os postais, ordenados cronológicamente, bem como foram separa-
dos os enviados e recebidos pelo combatente, para depois, com o auxílio da tutora Margarida 
se tentar discodificar o conteúdo de cada postal, que por vezes é dificil pela letra e desapareci-
mento da cor.
 Entretanto, foi orientada a estrutura do trabalho, a qual consiste numa abordagem do 
geral da temática, seguida da análise das vivências dos combatentes em África e França, e 
finalizada pela utilização do caso de estudo e do espólio, através da escolha de uma amostra 
retirada do mesmo. Inicia-se o trabalho com uma contextualiazação, onde é explicado todo o 
ambiente que era vivido em Portugal nesta época.Seguidamente, existem duas partes em que 
se elabora a explicação das vivências da frente Africana e Francesa, cada uma com uma peque-
na introdução que se completa com o percurso do combatente Manuel Martins de Azevedo 
em cada uma das frentes. Finaliza-se com a apresentação dos 6 postais que foram seleccio-
nados, nos quais se analisa as temáticas , preocupações e efeitos da censura, que se encontram 
através das suas mensagens e imagens.
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1. Portugal, a República e a participação portuguesa 
na Grande Guerra

Para se estudar a preservação da memória da Primeira Guerra Mundial, através do quotidiano 
dos combatentes, tendo como base no caso específico de Manuel Martins Azevedo, é necessária 
uma breve contextualização do que foi esta guerra e de como foi importante para Portugal. Para 
tal, recorreu-se a várias obras que relatam a situação do período anterior à Grande Guerra, em 
busca do que a mesma causou e como foi vivenciada.
 No início do século XX, Portugal passara por uma transição de regime político, da mo-
narquia para a República, à semelhança do que já havia sucedido com a França e a Suíça. O país 
torna-se republicano através de um golpe que derrubará a monarquia, já abalada em 1908 pelo 
regicídio. A República é implementada a 5 de Outubro de 1910.
 O regime defendera, anos depois, a entrada do país na Primeira Guerra Mundial,
conflito que se inicia em 1914, mas no qual Portugal só entrará, de forma oficial, em 1916, altura 
em que Portugal procurava estabilizar a sua política interna e externa.
 Mas como começou esta guerra? É fundamental compreender como tudo começou para 
entender a reação de Portugal face a este conflito.

1.1. O início da Grande Guerra, 
um conflito à escala mundial

 Inglaterra declara guerra à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro. Tudo começou com 
um assassinato, que mergulharia a Europa no conflito: “Na manhã de 28 de Junho de 1914, 
pelas 11 horas, o Arquiduque Francisco Fernando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, e a 
sua esposa, a duquesa Sofia, ambos em visita oficial a Sarajevo, foram baleados mortalmente por 
Gavrilo Princip, estudante sérvio da Bósnia e autodeclarado anarquista radical. Este ato depressa 
mergulharia a Europa numa guerra sem precedentes.”1. Devido ao assassinato do herdeiro do 
Império Austro-Húngaro, a Sérvia receberá um ultimato: ou cedia a todas as ordens e pedidos 
da Áustria-Hungria e do seu imperador, tio da vítima, ou ser-lhe-ia decretada guerra. A Sérvia 
não consegue cumprir todos os pontos do ultimato, e esse facto colocou a Áustria-Hungria, a 
Alemanha e a Sérvia em guerra. Numa política complexa de alianças, que provinha já dos finais 
do século XIX e inícios do século XX, países como a Rússia, a Inglaterra ou a França

1 Margarida Portela, Os quotidianos e as vivências dos combatentes portugueses na Grande Guerra (1914

– 1918), p. 1
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apoiariam a Sérvia contra um inimigo comum, representado pela aliança dos dois impérios cen-
trais, Alemanha e Áustria-Hungria. Assim, a guerra começaria no verão de 1914, levando milha-
res de homens para um conflito como nunca tinha existido, onde Portugal entraria oficialmente 
alguns anos depois, e na qual Manuel Martins Azevedo viria a combater.

1.2. A instabilidade portuguesa 
e a entrada para o conflito

 Enquanto decorriam os passos decisivos para que se iniciasse este conflito, Portugal en-
contrava-se numa grande instabilidade política e socioeconómica: Refere Luís Alves de Fra-
ga: “A instabilidade começou logo por caracterizar os primeiros governos da República.”2 Para 
acentuar esta difícil situação, vivia-se “(…) um período de contestações de vária ordem” quando 
em Portugal eclode a Grande Guerra3. Perante esta situação, podemos considerar que um dos 
aspetos essenciais para o fim da I República Portuguesa será a sua entrada na Primeira Guerra 
Mundial. Fernando Rosas refere que “ Na realidade, a guerra foi a morte da Primeira República. 
Ela iria exacerbar todos os graves problemas e contradições que, desde o início, atravessavam o 
novo regime (…)”4. 
 Em 1914, o Partido Republicano, que se encontrava no poder, apresentava desequilíbrios 
internos diversos, dado que existiam três grandes fações: a mais radical, liderada por Afonso Cos-
ta; uma moderada liderada por António José de Almeida e uma mais conservadora liderada por 
Brito Camacho. Alves de Fraga refere: “ (…) havia dificuldade em conciliar as tendências repu-
blicanas em presença: Afonso Costa e os seus adeptos preconizavam uma aceleração reformista 
que Brito Camacho e António José de Almeida condenavam pelos reflexos que poderia ter sobre 
o tecido social interno e pelas ruturas que originaria no exterior”5.
 Deste modo, aquando da Primeira Guerra Mundial, o país encontrava-se dividido, pois 
existiam várias opiniões em relação à posição que deveria ser tomada. De um lado, estavam os 
que defendiam mostrar independência face aos ingleses e mudar a mentalidade da população, 
como também mostrar o sucesso da jovem República, enquanto do outro, havia os que desejavam 
fugir ao confronto com os ingleses, sabendo o quanto Portugal dependia destes, ansiando pela 

2 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra, p. 30

3 Idem

4 Fernando Rosas, Maria Fernanda Rollo, História da I República, p. 248. 

5 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra, p. 30
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construção de reformas mais lentas e moderadas do sistema vigente.
 Até 1914, o governo de Afonso da Costa foi o que mostrou maior firmeza e conclui 
algumas reformas económicas positivas: “Até Agosto de 1914 a Governo que mais estabilidade 
teve foi o da chefia de Afonso da Costa (…) foi feita a reforma do sistema fiscal (…) execução 
de orçamento sem défice (…) saldado a dívida pública interna”6. Contudo a situação externa 
mostrava se continuamente agravada.
 Contudo a situação externa mostrava se continuamente agravada.
 Posteriormente, seguiu-se Bernardino Machado, moderador, acompanhado de Manuel 
de Arriaga, um conservador, na Presidência da República. Ambos tentaram apaziguar as dife-
rentes posições políticas que eram tomadas. Porém ao rebentar a crise na Europa a Julho/Agosto 
de 1914, a falta de coesão interna tornou muito difícil a força deste governo, proporcionando que 
várias fações tomassem partidos diversos em relação à situação de guerra e crise que se enuncia-
va. Deste modo, vincou-se a crise europeia que “(...) serviu para as diferentes forças políticas em 
presença alinharem as suas posições frente ao novo quadro externo. A postura adotada por cada 
corrente marcou profundamente a evolução da política interna até ao fim da guerra”7.

1.3. Os porquês da entrada de 
Portugal na Grande Guerra

Existiam vários fatores que pesavam na tomada destas posições.
1) Fatores externos: manter o domínio sobre as colónias Portuguesas em África solidificar auto-
nomia nacional face à Espanha e à Inglaterra, ambos países monárquicos.
Estes objetivos são referenciados, quando se sumariza “a manutenção da soberania sobre as coló-
nias, a independência nacional (...) ”8.
2) Fatores internos: alguns políticos desejavam instaurar novamente uma monarquia, indepen-
dente, mas a maioria pretendia mesmo preservar a República instaurada, “ (…) evitando a desor-
dem que imperava nas hostes republicanas (…)”, mostrando o sucesso da nova República no que 
dizia respeito à política externa e ao esforço de guerra. Tal era notório nos Republicanos a favor 
dos Aliados e próguerristas, que desejavam futuramente sentar emissários portugueses na mesa 
das negociações finais, que viriam a efetuar-se em Versalhes. 

6 Idem, p. 31.

7 Idem. 

8 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra, p. 103
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 Desta forma começaram-se a definir tendências: “(…) adeptos da beligerância em to-
das as frentes eram os democráticos (…) a alinhar no teatro de operações europeu se tal fosse 
solicitado por Londres, embora dessem preferência à defesa das colónias africanas;”9. E do lado 
da Alemanha, muitas vezes os Monárquicos, apoiando as velhas instituições: “os monárquicos 
radicais eram apologistas da vitória da Alemanha, porque julgavam que ela apoiaria a restauração 
das velhas instituições”10.
 Com toda a instabilidade que se vivia no país, a questão social não podia ser deixada de 
lado. A população passava por dificuldades crescentes, e não bastava já os vários movimentos 
que se tinham originado com a República. Diz Fernando Rosas: “ A impopularidade e a crise de 
legitimidade do poder de Afonso Costa e do PRP; instalouse a guerra aberta entre o movimento 
operário do Governo afonsista (…) o conflito com a Igreja Católica e a mobilização rural contra 
a cidade (…)”11. Esta situação era fruto da luta e procura por uma vida melhor e mais feliz, tal 
como defende Maria Alice Samara: “(…) correspondiam de combate e aspirações diferentes (…) 
a melhoria das condições de vida” 12. Contudo, a autora realça que tal era uma grande mudança 
para algo que se encontrava tão atrasado, como o país e a população portuguesa. E acrescenta que
lentamente os portugueses “(…) foram ganhando e construindo uma consciência política (…)”13.
 Portanto, pelo facto de ser uma transição tão transformadora e ambicionada, e os proble-
mas que trouxe e consequentes desilusões, mostraram-se bastante fortes, de tal forma que, com a 
continuidade da situação e com agravamento da guerra, a presença portuguesa neste conflito não 
podia continuar com muitos adeptos. David Pereira observa que a crise acabaria “(…) afetando 
grande parte das camadas sociais que depositavam as suas expectativas no novo regime. A base 
social de apoio não se manteve muito além dos primeiros anos (...).” 14.

9 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra, p. 103

10 Idem

11 Fernando Rosas, Maria Fernanda Rollo, História da I República, p. 248

12 Idem, p. 149.

13 Ibidem

14 Fernando Rosas, Maria Fernanda Rollo, História da I República, p. 90.
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1.4. Um país empobrecido e dividido

 Em suma, podemos ver um país e uma população empobrecida, sofrida. O impacto da 
guerra foi bastante grande: “Os impactos de um conflito em escalada mundial (…) faziam sentir 
se de forma muito intensa, refletindo-se na escassez e na carestia de bens essenciais à subsistência 
de uma população”15. A tudo isto, todos estes desequilíbrios e problemas, a toda esta miséria de 
vida, que não dava espaço à paz e à prosperidade, vieram juntar-se doenças de propagação rápida 
e fácil, caso da tuberculose ou da pneumónica, que tantas mortes e sofrimentos trouxeram ao país 
e mundo também.
 O descontentamento e revolta eram tão evidentes que a 5 de Dezembro de 1917 se dá um 
golpe de estado, efetuado por Sidónio Pais, com a perspetiva de por fim ao governo republicano 
e reestruturar o país. Refere Fernando Rosas que a guerra “precipitou uma crise social económica 
e financeira sem precedentes (…) Os efeitos fizeram-se sentir em dois tempos. Num primeiro 
momento, o golpe de Sidónio Pais, a 5 de Dezembro de 1917, derrubou o governo de Afonso 
Costa e quase acabava com a República (…)” 16.
 Apesar de se começar a notar a existência de um fosso cada vez maior entre os adeptos e 
os não adeptos deste conflito, existia ainda mais um problema: a aliança Luso-Britânica e as con-
sequentes obrigações portuguesas para com esta sua velha aliada. Diante destas diversas opiniões, 
Bernardino Machado vê-se hesitante no que deve ou não fazer face à guerra, pois não sabia qual 
era a melhor posição a tomar. Fernando Rosas esclarece: “Se deveria ou não empenhar todas as 
energias anímicas, económicas, financeiras, políticas e militares do país nesse confronto, encarado 
pelos seus defensores como esforço culminante e decisivo.”17. Razão pela qual pede auxílio ao 
Foreign Office inglês e “optou pelo posicionamento mais conforme a sua vocação conciliadora e
inquiriu junto do Foreign Office qual seria a atitude portuguesa aconselhada pelo Governo Bri-
tânico, uma vez que os valores da aliança pareciam sobrepor-se aos interesses nacionais”18.
 Por sua vez, os ingleses mostravam bastante interesse em manter Portugal afastado, con-
tando apenas com o auxílio português em África, e de forma pouco transparente, o que diver-
gia das convicções mais guerristas de alguns políticos portugueses, que afirmaram sempre que 
Portugal deveria entrar na guerra. Mas, como refere Fernando Rosas, “Faltava vencer a batalha 

15 Portugal e a Grande Guerra, coord. Maria Fernanda Rollo, p.19

16 Fernando Rosas, Maria Fernanda Rollo, História da I República, p. 248.

17 Idem, p. 247. 

18 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra, p. 103.
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diplomática, isto é, vencer a oposição britânica à beligerância portuguesa.”19.

1.5. Uma posição ambígua e difícil

 Posto isto, Portugal foi obrigado a assumir uma posição ambígua, de acordo com os in-
teresses dos Ingleses. “Lisboa aceitava uma postura ambígua que servia os interesses ingleses e 
tornava frágeis os nacionais.”20. Quanto aos ingleses, o seu desejo era o de assegurar com Portu-
gal os seus interesses económicos, nomeadamente o de ter permissão para frequentar os postos 
marítimos estratégicos portugueses, no Atlântico e na África. Portos esses importantes porque, 
devido à guerra, os Britânicos não podiam mais comercializar com a Alemanha, necessitando 
sim providenciar a sua própria sobrevivência económica. Em troca, Portugal poderia contar com 
alguma cota parte de defesa marítima por parte dos ingleses, que assim referiam poder proteger 
algumas das suas zonas costeiras colónias, particularmente as de Angola e Moçambique, ata-
cáveis pelos alemães. Estranho acordo o que Portugal acabará por fazer, enviando tropas para 
África, mas não podendo dizer que se encontra em guerra, o que se manteve até Março de 1916.
 Assim, no dia 7 de Agosto de 1914 o Governo Português declara a sua posição interna-
cional no Parlamento: “(…) Vamos afirmar a nossa existência como nacionalidade a par e ao lado 
da nação nossa aliada.”21. Portugal acaba por favorecer os Ingleses, e não se declarar neutral ou 
beligerante, mesmo que, entre 1914 a 1916, já estivesse em estado de guerra nas colónias. E, desta 
forma, “A 21 de agosto de 1914, o presidente do Ministério, Bernardino Machado, decretou a 
organização e o envio de dois destacamentos mistos (artilharia de montanha, cavalaria, infantaria 
e metralhadoras) com destino a Angola e a Moçambique.” 22. Entre 1914 e 1916 Portugal viverá 
o que se denominou de uma “beligerância não-beligerante”.
 Mais tarde, em 1916, e segundo alguns historiadores como Fernando Rosas, terse-á outra 
prova de como a posição de Portugal foi completamente controlada pelos Ingleses, dado que 
era manejada consoante os seus interesses. Escreve o mesmo: “Quando a urgência de a Grã-
-Bretanha deitar mão aos navios dos impérios centrais estacionados no Tejo a convence a invocar 
a Aliança para pedir a Portugal o seu confisco como exercício de um direito de beligerância por 

19 Fernando Rosas, Maria Fernanda Rollo, História da I República, p. 247. 

20 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra, p. 104

21 Idem 

22 Portugal e a Grande Guerra, coord. Maria Fernanda Rollo, p. 31
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parte de um aliado na guerra.” 23.O confisco destes navios levará à declaração de guerra por parte 
da Alemanha, deixando Portugal de estar em posição ambígua e entrando verdadeiramente em 
guerra.
 Assim, em 26 de Janeiro de 1917, depois de um treino de meses e de muitas prepara-
ções, Portugal irá por fim combater na Flandres, num estado de beligerância assumido, do qual 
Manuel Martin Azevedo tomará parte, sabendo que anteriormente já participara na guerra em 
África.

2. A Grande Guerra em África e França

2.1. Manuel Martins de Azevedo antes da Grande Guerra

 Para entendermos a personalidade estudada e o seu percurso na guerra, é necessário dar a 
conhecer alguma informação biográfica, embora esta não seja tanta quanto gostaríamos. A infor-
mação é realmente muito escassa e, por vezes, de difícil acesso. No entanto, através de memórias 
da neta de Manuel Martins de Azevedo, fotografias guardadas e pelo recurso ao Arquivo Histó-
rico Militar e ao Arquivo da Direção Geral do Exército, conseguiu-se obter alguma informação.
Manuel Martins de Azevedo nasceu a 20 de Fevereiro de 1885 em Santa Catarina, Lisboa, 3º 
Bairro do Distrito de Lisboa. Era filho de José Guilherme d´Azevedo e Maria Emília da Con-
ceição. Casou com Delfina Augusta Neves a 1 de Setembro de 1907, com quem passou a viver 
na Rua Pinto Mourão, em Mafamude, Vila Nova de Gaia. Construiu uma bela família de cinco 
filhos: Eduardo, nascido a 15 de Setembro de 1908; Matilde, nascida a 2 de Setembro de 1911; 
José, nascido a 24 de Dezembro de 1914 Jaime, nascido a 4 de Janeiro de 1920; e por último a 
17 de Janeiro de 1923 nascera Fernando. A sua carreira foi desenvolvida em estreita relação com 
o seu percurso militar, o qual tem início quando se alista em 19 de Julho de 1907, na condição 
de recrutado, para servir até aos 45 anos de idade, pertencendo ao contingente de 1907 a cargo 
do distrito de Lisboa. Apresenta-se para iniciar a sua prestação de serviço a 8 de Novembro de
1907, tendo sido incorporado na Companhia de Equipagem. Em 1 de Março de 1908 completa 
a sua instrução de recruta e passa a seleiro correeiro em 9 de Abril do mesmo ano. Então, passa 
a pertencer ao «Regimento nº 4 de Cavalaria do Imperador d´Alemanha Guilherme II» a 4 de 
Agosto de 1908. O nome do regimento português é curioso, na medida em que o país, poucos 
anos depois, combaterá exatamente este mesmo imperador e suas tropas nas duas frentes de 
combate onde esteve envolvido. De seguida, prossegue para o Regimento de Infantaria nº 23 a 

23 Fernando Rosas, Maria Fernanda Rollo, História da I República, p. 247.
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16 de Julho de 1919, onde sempre trabalhou como correeiro.
 Como se pode verificar, a sua vida e a da família não eram fáceis, pois o rendimento 
provinha apenas da sua carreira militar, e era baixo, passando, por vezes, por várias dificuldades, 
e contando sempre com uma vida modesta e humilde. O seu casamento e família são sempre 
centrais na sua vida, antes e depois da guerra, sendo reconhecido, através dos familiares, como um 
pai e um marido muito dedicado. Em termos de amizades sabe-se, através de alguns postais, que 
Manuel e a sua mulher tinham uma forte ligação com os seus compadres que viviam na Moita 
do Ribatejo.

2.2.1. Portugal na Frente Africana

 A Grande Guerra, para Portugal iniciar-se-á em África, especificamente em Angola e 
Moçambique, isto é, as duas colónias portuguesas que necessitaram de uma maior defesa ime-
diata, devido à ascensão da Alemanha em territórios coloniais, como Aniceto Afonso refere: 
“(…) os territórios portugueses de Angola e Moçambique confinavam com colónias alemãs(…)
a partilha das colónias portuguesas foi objeto de múltiplas negociações(…)em vista satisfazer o 
projeto alemão da expansão colonial(…)24.
 Em 1914,a situação do império português é alvo de vários intentos alemães e como tal, 
vê como solução o envio de tropas militares para a defesa destes territórios, independentemente 
de toda a situação ambígua que se passava nas negociações sobre o papel do país na guerra e os 

24 Aniceto Afonso, História da I República Portuguesa, p.289.

Fig. 1. Manuel Martins de Azevedo, jovem com farda militar
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conflitos pela aliança com a Grã-Bretanha, como se vê em “ninguém pôs em causa a mobilidade 
de contingentes para a defesa das colónias.”25

 Os primeiros envios para Angola e Moçambique foram efetuados a 11 de Setembro de 
1914 comandadas pelo tenente-coronel Alves Roçadas, ou seja, antes de Portugal entrar oficial-
mente na I Guerra Mundial como país beligerante (só em 1916). Contudo, o país viu-se em 
grandes dificuldades desde do início para fazer frente à Alemanha e defender os seus territórios 
como pretendia. Veja- se, quando Aniceto Afonso afirma que “embora Portugal não estivesse 
preparado para enfrentar as dificuldades que se aproximavam. (…) só uma palavra se repete 
constantemente: improvisação.” 26.
 Os primeiros desafios começavam logo na viagem de Lisboa para África, era um tor-
mento, sem qualquer tipo de condições e com uma duração aproximadamente de um mês, como 
Margarida Portela relata em “(…)os combatentes eram enfiados em navios demasiado pequenos, 
que chegavam a transportar 2000 homens. Ali eram maioritariamente alojados em porões, onde 
viveriam em meio à sujidade e ao cheiro a suor, ao vomitado e ao odor a urina. (…) muitos che-
gavam doentes ao seu destino.” 27

 A juntar a estas dificuldades, era a falta de mantimentos, a falta de água e ainda as vá-
rias doenças, como os perigos da natureza, dos quais pouco ou nenhum conhecimento e defesa 
tinham. Esta realidade é visível em “a água era sempre escassa, especialmente para as lavagens. 
Quanto à alimentação, era muito deficitária, podendo existir «levantamentos de rancho», revoltas 
a bordo efetuadas em prol de melhores condições alimentares. Depois, o frio da noite, o sol forte 
durante o dia (…) frequentemente passava em casas de prostituição, onde a bebida e a sífilis, 
bem como outras doenças sexualmente transmissíveis, lhes deixariam marcas indeléveis mas 
futuramente notórias (…) quando alguns militares teimavam em conviver com mulheres locais, 
contaminando-as ou sendo contaminados com doenças venéreas diversas.” 28.

25 Aniceto Afonso, História da I República Portuguesa, p. 290.

26 Idem.

27 Margarida Portela, Os quotidianos e as vivências dos combatentes portugueses na Grande Guerra

(1914 – 1918), p. 2.

28 Idem, p. 3
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 Os combatentes ao chegarem ao local de alojamento, nem aí se encontravam com a pre-
paração e a organização necessárias, “Para a calamitosa situação sanitária destes homens contri-
buirá ainda a falta de preparação logística dos locais, sem que os dirigentes tivessem tudo prepa-
rado para recebe-los. (…) Era necessário construir de raiz todo o local de bivaque das tropas.”29.
 Outra das situações que os acompanhava tanto na viagem como na realidade territo-
rial era a constante falta de alimentos e água, favorecendo mais as debilidades na saúde e na 
resistência, “Uma das grandes realidades diárias seria a da fome, bem como a sede, existindo 
muitas queixas entre os combatentes. Os alimentos enviados de Portugal em nada favoreceriam 
a manutenção da saúde dos expedicionários. (...) Para obter água potável, era preciso ferve-la e 
desinfetá-la (…) Muitos a beberam insalubre e sofreram assim as consequências do seu ato30. 
Por consequência, as doenças eram bastante e de difícil resolução, portanto um grande número 
de mortes derivava à partida já desta conjetura, como podemos compreender com “O seu efetivo 
rondava 1500 homens, que as doenças tropicais rapidamente dizimaram.”31.
 Nestas condições, era possível verificar-se que as grandes dificuldades nesta guerra, não 
derivavam só de vencer o inimigo, mas sim, resistir a todas as condições a que os combatentes se 

29 Margarida Portela, Os quotidianos e as vivências dos combatentes portugueses na Grande Guerra

(1914 – 1918), p. 2.

30 Idem, p. 4.

31 Aniceto Afonso, História da I República Portuguesa, p.292

Fig. 2. Partida do Soldado Português para defender a Pátria.IP,nº466
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sujeitavam originarias do local e da má preparação do país em geral, que não só se observa em 
1914, quando se envia as primeiras tropas, mas também nos seguintes anos de guerra, como é 
possível comprovar com as palavras de Luís Alves de Fraga: “(…) no princípio de Novembro de 
1915, logo se verificou continuarem as tropas expedicionárias a enfermar das mesmas deficiên-
cias: má instrução, deficiente equipamento, fraca ação de comando e péssimo apoio sanitário.”32

2.2.2. O percurso de Manuel Martins na Frente Africana

 Para exemplo da vida dos homens em África, aqui se encontra parte do percurso militar 
do combatente Manuel Martins de Azevedo, conseguido através da leitura da informação con-
tida no seu processo militar, hoje à guarda do Arquivo da Direção Geral do Exército (Doc.1). A 
informação referente a África será sempre menor do que a referente a França, na medida em que 
para a Frente Ocidental foram criados registos mais desenvolvidos, com a Ficha de Combatente 
[Boletim Individual], à guarda do Arquivo Histórico Militar (Doc. 2). Já a documentação afri-
cana é sempre mais vaga, e muito difícil de obter.
Assim, sabemos que entre 1910 e 1914 passa para a reserva militar e é readmitido duas vezes, 
sempre a seu pedido. Tomou parte nas Escolas de Repetição de 1912 e 1913, onde recordou as 
práticas militares, como era hábito na época. Passou ao 3º Grupo de Metralhadoras em 13 de 
Janeiro de 1915, sendo destacado para prestar serviço na Província de Angola, embarcando a 20 
de Janeiro e desembarcando em Mossamedes em 9 de Fevereiro daquele ano. Em 1 de Março de 
1915 passou ao Regimento de Artilharia nº 6. A sua estadia em Angola seria pequena, pois em-
barcou de regresso no dia 21 de Outubro, chegando a Lisboa, ao cais de desembarque, em 4 de
Novembro de 1915. 
 Infelizmente, como outros homens, viria doente e a 14 de Novembro de 1915 possui au-
torização para se dirigir do quartel na Serra do Pilar a uma Junta Militar de Inspecção no Hos-
pital Militar do Porto, que lhe concede 60 dias de licença para convalescença. Em princípio, a 
doença que trouxe de África foi a Malária, como muitas vezes relembra a sua neta de o ter ouvido 
falar. Através de um relatório do Hospital Militar do Porto, datado de 1924, essa informação é 
confirmada. É relatado que Manuel contou ao médico responsável pelo seu tratamento que teria 
estado em África cerca de 1 ano, e que ali teria sofrido de sezonismo, ou seja, de malária.

32 Aniceto Afonso, História da I República Portuguesa, p.292.
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2.3. Manuel Martins Azevedo no CEP em França

2.3.1. A constituição do CEP e o envio de tropas para França

 Em Fevereiro e Março de 1916, quando Portugal obedece ao pedido dos ingleses e retém 
nos seus portos todos os navios alemães ali ancorados, e para finalizar ainda iça a bandeira nacio-
nal nestes, dá-se o sinal da última provocação que como expectável, leva a Alemanha a declarar 
a guerra a Portugal e este responde, saindo assim de um estado de não-beligerância beligerante 
e envolve-se na guerra de forma oficial, tal como alguns desejavam.
 Perante esta situação de guerra e aliança com os Ingleses, Portugal decide enviar tropas 
para França, recrutando e mobilizando entre 55 mil a 75 mil homens. Uma parte dos mesmos 
seguirá para Tancos com o objetivo de serem preparados para o combate, tal como Margarida 
Portela refere: “Em Tancos e zonas adjacentes, efetuaram-se todo o tipo de exercícios. Todos 
eles dentro de uma dinâmica tradicional de guerra, sendo depois necessário um novo esforço 
reeducativo, desta vez já em França, nas escolas de treino inglesas”33. Isto revelava um grande 
esforço por parte de Portugal, pois não devemos esquecer que Portugal, de forma não oficial, se 
encontrava também em guerra em África.
 A criação CEP, Corpo Expedicionário Português, será posterior a este grande envio de 
tropas para Tancos, como afirma Luís Alves de Fraga: “A ideia (…) só surgiu entre os membros 
do governo (…) já depois de realizadas as manobras de Tancos.”34 
 A constituição do CEP ficou ao encargo do Estado-Maior da Divisão de Instrução, o 
qual propôs a organização de todas as subunidades que o compunham e observou as suas neces-
sidades, o que demorou alguns meses. Só em Dezembro de 1916 é que se encontrava definida a 
formação do CEP. Constituição que não se queria definitiva, pois em Dezembro daquele ano e 
pretendia-se continuar a constituir mais, como se pode ver em “ (…) o ministro Norton de Ma-
tos definia a constituição do Corpo e determinava que se começasse a preparar «um outro corpo, 
da mesma força e composição, pronto a partir para França»35.
 Porém, o CEP sofria, desde logo, de muitas falhas visíveis, em termos de materiais e 
também de pessoal. Quanto às falhas materiais eram “(…) muito elevadas para a constituição 

33 Margarida Portela, Os quotidianos e as vivências dos combatentes portugueses na Grande Guerra

(1914 – 1918), p.9.

34 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra, p.270.

35 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra, p.270.
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das quatro divisões”, embora se conseguissem diminuir, devido aos fornecimentos cedidos pelos 
ingleses36. Já as falhas de pessoal eram as mais relevantes:
“(…) era a falta de treino e de competência (…) tudo aconselhava que o esforço militar portu-
guês no teatro de operações europeu fosse moderado”37.

 Assim, a prestação do CEP era já à partida negativa, apesar do grande esforço que já se 
tinha feito para constituir e enviar este corpo.
 O Corpo Expedicionário Português só começaria a ser embarcado e enviado para França 
em finais de Janeiro de 1917. Em comparação com a viagem para África, a efetuada para França 
era mais curta. Contudo, era também dura e difícil., como Margarida Portela confirma em (…) 
mas não era nem desprovida de perigos”38. Partiam de Lisboa, rumo a Brest, onde, de seguida, as 
tropas eram colocadas em comboios e levadas para a zona portuguesa, na região de Aire Sur-la-
-Lys. Aí se estabelecia o sector português, sob a dependência e ordem dos ingleses, visto que a 
força portuguesa trabalharia como um conjunto mas dentro do sector inglês.
 Assim, o CEP estava sob a alçada inglesa e a sua preparação dependia disso, de tal forma 
que existiam os chamados estágios, isto é, uma espécie de escola em que as tropas portuguesas se 
encontravam acompanhadas pelas inglesas e aprendiam sobre a vida nas trincheiras, utilização de 
armamento e colocação de máscaras de gás. Luís Alves de Fraga afirma: “(…) sendo-lhe destina-
da uma outra companhia britânica, junto da qual ia permanecer, aprendendo como se fazia a vida 

36 Idem, p. 271.

37 Ibidem

38 Margarida Portela, Os quotidianos e as vivências dos combatentes portugueses na Grande Guerra (1914

– 1918), p. 9.

Fig. 3. Zona devastada- Acantonamento em 
Merville
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nas trincheiras.(…) A companhia estagiária ficava subordinada ao comando tático do batalhão 
britânico, no qual se integrava.” 39. Este modo de organização, proporcionando um maior apoio e 
proteção, não diminuía o número de baixas, pois o CEP ainda antes estar responsável pela defesa 
de um sector, já se encontrava em falta, como escreve Alves de Fraga: “(…) estava desfalcado em 
469 militares, ou seja, quase o efetivo de um batalhão”40.

2.3.2. As Trincheiras

 Onde se localizavam e viviam os portugueses nesta terrível guerra passada em trinchei-
ras? A zona entrincheirada ocupada pelos portugueses em França situava-se na Flandres, mais 
propriamente na Flandres Francesa, sendo “(…) um quadrilátero irregular cujo lado se situava na 
linha de trincheiras, a qual não tinha mais de 12 km de comprimento, estendendo-se a base ao 
longo da costa atlântica, sobre o Canal da Mancha, entre Calais e Étaples (…) a linha de ocupa-
ção era mais densa junto á linha de trincheiras do que na retaguarda, onde já só existiam tropas 
de apoio (…)”41.
 O sector português não apresentava grandes condições para a construção de uma boa de-
fesa, principalmente devido às condições proporcionadas pelo solo. Margarida Portela esclarece 
que “(…)a trincheira(…) a sua construção são sempre ditadas pelo terreno. No caso português, 
não era possível escavar as mesmas no solo, demasiado húmido e cheio de água.”. Alves de Fra-
ga acrescenta ainda: “(…) a consistência lamacenta do solo não possibilitava escavar trincheiras 
fundas e seguras(…)a defesa na frente fosse feita elevando o parapeito à custa de sacos de terra 

39 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra, p. 306

40 Idem, p. 307

41 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra, p. 307.

Fig. 4. Exercícios de Assalto
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que eram cheios na retaguarda”42

 A frente do CEP e também todas as outras era um sistema complexo de trincheiras, 
como tal, organizava-se em três linhas estruturais: uma linha de defesa, uma de apoio e uma de 
reserva. Antes da primeira linha, situava-se a chamada “terra-deninguém”, ou seja, uma zona de 
terra sem dono e que separava as trincheiras da frente de cada lado.
 A primeira linha de defesa, zona principal dos combates, era constituída por três linhas de 
trincheiras, denominadas linhas A, B e C. A linha A tratava-se de um parapeito para controlo do 
inimigo. Alves de Fraga diz que são uma “sucessão de postos ligados por uma trincheira diante da 
qual se dispunham rolos de arame farpado; Margarida Portela acrescenta: “local de observação 
e vigilância por excelência”, que se localizava em frente da terra-de-ninguém43.  De seguida, a 
linha B, linha principal de defesa formada com os abrigos e fortes escavações, “ (…) constituída 
por uma trincheira com abrigos, toda ela bem escavada para oferecer condições mínimas de vida 
à maioria da tropa, que ali permanecia em estado de alerta (...)”44. Para concluir a primeira linha, 
tudo terminava no segmento C, que funcionava como um apoio à B e que , “(…) estava apoiada 
numa série de redutos situados um pouco mais atrás, capazes de se tornarem em pontos fortes de 
defesa (…) em conjunto formavam a linha C”45. 
 Mais à retaguarda existia ainda a “Village Line”, uma zona de defesa formada por vários 
postos separados entre si, ou seja, “(…) uma série de postos, mais ou menos isolados uns dos 
outros, defendidos por fiadas de arame farpado (…) com a finalidade de possibilitar os avanços 
das tropas contra-atacantes.”46. Esta zona ficava verdadeiramente numa zona de antigas aldeias 
e quintas dos habitantes locais, sendo área de grande desolação e destruição, fortemente bom-
bardeada. Tinha conexão com os últimos redutos defensivos, onde se encontravam os grupos de 
artilharia pesada “ (…) formando agrupamentos defensivos de porte notável, dotados de abrigos 
de betão para metralhadoras.”47.

42 Margarida Portela, Os quotidianos e as vivências dos combatentes portugueses na Grande Guerra

(1914 – 1918), p.9; 

43 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra, p. 308; Margarida Portela, Os quotidianos e 

as vivências dos combatentes portugueses na Grande Guerra (1914 – 1918), p.10.

44 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra, p. 308.

45 Idem.

46 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra, p. 308

47 Idem
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 São estas as condições essenciais e os locais onde o CEP em Novembro de 1917 se instala 
definitivamente. Foi num terreno com estas características de organização e funcionamento que 
trabalhou, para dar azo à sua participação num dos mais destrutivos episódios da história mun-
dial.

2.3.3 O quotidiano

 A vida nestas condições era terrivelmente difícil, com todo o tipo de perigos sempre à 
espreita, especialmente para aqueles que se encontravam nas linhas da frente.
 Como também, para desajudar “ os alojamentos militares em tempo de guerra não se
notabilizavam pela comodidade e conforto. Mas, as deficiências organizacionais do CEP, muitas 
vezes, agravavam condições já de si complicadas.”48

 As primeiras linhas entrincheiradas eram sobretudo “buracos escavados na terra lama-
centa, com as paredes escoradas com grossos troncos de árvores, protegidas com tábuas para 
evitar que se esbarrondassem, e tetos feitos com chapas metálicas cobertas com sacos de terra”, 
como nos refere Luís Alves de Fraga49.Por outro lado, quando nos distanciávamos destas linhas 
da frente era possível encontrar-se um paradigma diferente, visto que “(…) os quartéis-generais 
das brigadas e das divisões estavam instalados em vivendas requisitadas para o efeito. A diferença 
era significativa (…).50”.
 Deste modo, é possível verificar um contraste de vidas na guerra, sendo que para uns era 
melhor, e para outros todos os dias eram um peso. Até os postos de socorro diferenciavam bas-

48 Isabel Pestana Marques, Das Trincheiras com Saudade, p.156

49 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra, p. 309.

50 Idem

Fig. 5. Um aspeto da Primeira Linha
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tante tendo em vista a zona em que se encontravam, pois “ Os postos de socorros da retaguarda, 
vá lá ainda oferece algumas invejáveis comodidades. (…) Mas aqui nos postos de socorros da 
frente a instalação deixa algum tanto a desejar.”51

 Nas trincheiras o tempo demorava a passar, com descanso insuficiente, contínuas ativi-
dades de organização, manutenção e reconstrução, somando a tudo isto o constante estado de 
alerta e atenção na zona de “parapeito”, ou seja, na primeira linha ou linha A. Os que estavam no 
“parapeito” mantinham a concentração focada no lado inimigo, sempre à espera de alguma ação 
ou movimento. Entretanto, as patrulhas faziam a sua ronda, bem como os responsáveis pelos 
homens, os oficiais de serviço. Augusto Casimiro, combatente na Grande Guerra, poeta soldado 
e oficial português escreve: “Cheguei agora da minha ronda…Venho de junto dele, de os ver sob 
a chuva, nos parapeitos que se esvaem em lama…”52. A vigilância destes superiores era essencial,
para detetar alguma anormalidade ou desobediência nas fileiras. Além disso, todos os dias havia 
uma formatura geral, ou seja, uma avaliação dos equipamentos, fardas, armamento e munições.  
 Como expectável, após esta avaliação, caso houvesse algum infrator, este era imediata-
mente castigado com rondas de limpezas nas latrinas ou até mesmo detenção. Entenda-se que a 
ordem, manutenção e silêncio eram fundamentais para um bom desempenho e proteção, já que 
o perigo da morte estava em cada esquina.
 O tempo estava organizado e devia ser escrupulosamente seguido. Existiam por exem-
plo horas específicas para se comer, mesmo que a alimentação não fosse agradável, tantas vezes 
constituída por ração fria, com o odiado corned beef, a bolacha, o chá, ou a compota de laranja, 
que poucos portugueses apreciavam. Alguma comida quente transportava-se através de grandes 

51 Jaime Cortesão, Memórias da Grande Guerra, p.73

52 Augusto Casimiro, Nas trincheiras da Flandres, p. 99.

Fig. 6.Distribuição de Ração
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e pesados tachos para as linhas da frente, com grande dificuldade e perigo. Claro que fora das 
trincheiras, onde a vida já era mais digna, um combatente, em especial um oficial, podia comer, 
dormir e lavar-se em melhores condições. Os soldados não tinham muitas regalias, e a vida era 
insuportável, para todas as patentes, quando vivida nas linhas principais, no que se chamava «O
Front».
 Claramente, que viver nas trincheiras não trazia apenas problemas com a comida. Exis-
tiam problemas com o clima, a lama e a água, e a falta de higiene, do corpo e dos locais em que 
viviam. Esta última trazia consigo os ratos, as pulgas e os piolhos, como os combatentes regista-
vam. Augusto Casimiro dizia que vivia “(…) certos dias na companhia amiga de alguns ratos e 
algumas estampas, algumas latas de corned beef (…)”53.

 Os problemas de higiene eram centrais, porque prejudicavam ainda mais a situação de 
saúde dos combatentes, mesmo que se tivesse tentado através do Serviço de Higiene do CEP, “ a 
criação de estruturas de higiene (latrinas, urinóis, incineradores, recipientes de lixo, mosquiteiros 
e sistemas de filtragem de águas gordurosas utilizadas na cozinha) (…), serviços de limpeza, ins-
peção e fiscalização higiénica encontraram dificuldades em (…) impedir a fragilização da saúde 
dos expedicionários. (…) a intenção de criar uma barbearia para as praças não foi comprida. Os 
cabelos e as barbas por cortar (…) proporcionaram a propagação de parasitas: piolhos e outros 
parasitas acompanharam os combatentes com uma fidelidade incómoda.”54 Os banhos, eram 
outra característica que fora mal organizada e que prejudicou bastante os combatentes, pois “
a distância entre os balneários improvisados e os locais de estacionamento dos Batalhões obri-
gavam as tropas a percorrer vários quilómetros a pé ou de comboio, muitas vezes sob chuva ou 
neve contínua (…) obrigando a acordos quotidianos entre as autoridades inglesas e portuguesas, 

53 Augusto Casimiro, Nas trincheiras da Flandres, p. 121.

54 Isabel Pestana Marques, Das trincheiras com saudade, p.193

Fig. 7. Refeições nas Trincheiras
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sobre o número de praças, o dia e a hora do banho. (...) levou ao desincentivo do banho coletivo 
com prejuízo da saúde higiénica.”55 No Verão, nas trincheiras, os combatentes eram vítimas de 
muito pó e calor: “O Sol queima. (…) Os pés de muitos arrastavam-se na poeira quente.”56 Já o 
Inverno era de um frio gelado e doloroso: “E o frio é feito de agulhas de aço penetrando a carne,
insensibilizando, numa invasão lenta…”57. Na Primavera eram as chuvas constantes. Tudo isto 
proporcionava uma maior vulnerabilidade nos pobres combatentes, provocando até baixas por 
doenças, tais como a gripe e o tifo. E não devemos depois esquecer os fatores da própria guerra 
como os ataques inimigos, bombardeamentos e ataques de gás, que asfixiavam e feriam os ho-
mens, como refere o poeta soldado Augusto Casimiro: “(…) erguem-se as vozes dos canhões, 
erguem-se chamas, explosões sobre a nossa primeira linha… E a confusão cresce no tumulto dos 
ruídos diferentes e das chamas…”58.
 Embora, a maior parte da vida destes combatentes se passa-se nas trincheiras com a pas-
sagem constante de granadas, havia momentos em que os homens precisavam sair das mesmas. 
Durante a noite, alguns homens partiam em raid ou em patrulha rumo à Terra-de-Ninguém, 
zona que não pertencia a nenhum combatente, entre as trincheiras, uma zona de morte e des-
truição onde precisavam reparavam as estruturas de defesa e recolher feridos e mortos. Veja-se, 
Jaime Cortesão a relatar uma situação de um raid e as suas terríveis consequências “(…)ouvi da 
sua própria boca o relato do raid. Um estilhaço, ferindo-o no ventre, atravessara-lhe os intestinos 
e a ponta duma baioneta alemã rasgara-lhe a carne sob o mento, numa ligeira erosão. Foi quando 
já convalescia que me contou a sua história”59.Corriam sempre o risco de serem descobertos pelo 
inimigo, e se tal acontecesse, eram obrigados a fugir imediatamente, pois provavelmente
morreriam com os tiros, gases e bombas com que os atacariam. Era uma actividade muito peri-
gosa: “Um camarada meu fez hoje a sua primeira patrulha…fomos juntos. (…) E andamos per-
didos lá fora. Ao entrarmos de novo no nosso parapeito, só o trauteio duma canção portuguesa 
nos livrou da granada que um soldadinho assustadiço havia descavilhado já…”60

 Até dentro da trincheira ninguém estava a salvo, especialmente com os bombardeamen-

55 Idem, p.195

56 Ibidem, pp. 63, 65

57 Augusto Casimiro, Nas trincheiras da Flandres, p.111.

58 Idem, p. 115.

59 Jaime Cortesão Memórias da Grande Guerra, p.113

60 Idem, p.130.
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tos, tiros e explosões, voando o fogo e os pedaços de metal por todos os lados. O combatente via-
-se então na necessidade de se atirar ao chão, enfiando-se no mesmo como se fosse num buraco, 
na esperança de sobreviver e passar este momento infernal. A atividade de cavar era tão comum 
que surgiram até os «Fados do Cavanço», pois sobreviver era essencial e sem cavar, diziam os 
portugueses, tal não era possível.
 Era esse o fado de cada combatente. Quanto ao apoio médico, a situação era bastante 
delicada e complicada, tendo em conta que, mesmo com os avanços da medicina, as condições 
não eram as melhores.
 Para os postos de atendimento eram trazidos homens da Terra de Ninguém ou das
primeiras linhas, envoltos em sangue e lama, com ferimentos muito dolorosos e terríveis, mas 
também, por vezes, gaseados e enlouquecidos. O que é visível quando Augusto Casimiro conta “ 
O nosso Alferes diz que tem um braço deslocado, esta todo roto, todo cobertinho de lama (…)”, 
ou quando Jaime Cortesão relata uma das experiências de ver o sofrimento dos combatentes “Lá 
se vê o grande vulto pálido donde saem sangue e gritos.(…) Cortam-se e arrancam-se os pedaços 
da farda esfarrapada e ensanguentada. O homem tem uma larga brecha numa coxa e um braço 
esfacelado, em chanfradura vasta e funda, do ombro ao cotovelo. O sangue pinga.”61

 Por vezes nem os médicos escapavam. Tal foi o caso do militar médico Jaime Cortesão, 
que nos conta nas suas memórias como foi gaseado: “ Tenho a impressão de que uma névoa me 
não deixa ver bem. É que estão irritados e laivados de sangue (…) Arquejo, sacudido de haustos 
e vómitos hediondos, e , longamente, corre-me da boca uma espuma branca e viscosa laivada de 
sangue(…)sinto um ardor violento e cruciante nos olhos que entram de chorar a grande bagadas.
(…) não vejo e só o tacto agora me guia, na tontura da aflição e da fadiga extrema, cambaleio e 
tropeço em tudo.”62

 O percurso feito até ao posto de atendimento, nas linhas ou na retaguarda, dependia do 
local e do estado da vítima. Se adoecia ou era ferido na frente portuguesa era evacuado por ma-
queiros ou ia pelo seu pé, dirigindo-se ao posto de socorros avançados, situado na linha C, onde 
era tratado com pensos para estancar alguma ferida ou imobilizar algum membro, como nos é 
apresentado por Augusto Casimiro em “(…)um garotito da sua metralhadora(…)acabava de ser 
ferido e uma maca passava ao ombro de um macaqueiro apressado, o meu camarada correu(…
…)”63.

61 Jaime Cortesão, As Memórias da Grande Guerra, p.90

62 Jaime Cortesão, As Memórias da Grande Guerra, p.133

63 Augusto Casimiro, Nas Trincheiras da Flandres, p.108.
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 Seguidamente, podia ser enviado ao Posto de Socorros, situado na “Village Lines”, onde 
era avaliado. Quanto mais grave o caso, mais ia para a retaguarda. Em última instância poderia ir 
parar a uma ambulância, um hospital de campanha que se movimentava perto das zonas de com-
bate. Criaram-se estes postos mais completos para situações mais graves que necessitassem de 
maiores cuidados, ou até, para cirurgias mais complexas. No final, se a situação se demonstra-se 
de uma complexidade ainda maior, o combatente era enviado para os Hospitais da Base ou até 
para Portugal. Por exemplo, situações como “Uma das coxas, cortada junto da bacia, pende, ligada 
apenas por um retalho de pele. O ventre rasgado, lado a lado e de alto a baixo, tão brutalmente
que a massa dos intestinos saltou fora(…)O fato e corpo todo foram lambidos e tisnados pela 
labareda.”64

 Porém, muitos homens foram obrigados a trabalhar doentes, em subnutrição e mal vesti-
dos. Foram vítimas de uma guerra que lhes destruiu a alma e o corpo. E nenhum combatente das 
trincheiras deixou de vir com problemas, fossem eles físicos ou emocionais. Nesta guerra, muitas 
perdas de vidas, poder-se-ão resumir ao que Jaime Cortesão tão bem escreve em “Sente a vida 
a fugir-lhe no corpo esfrangalhado, o sangue correu numa onda; martirizaram-no as dores e os 
próprios cuidados que lhe damos; e a sua alma salta lá de dentro com esforço heróico e parte num 
grande grito comovido para os que estão longe.”65

2.3.4. Percurso do Combatente Manuel Martins de Azevedo no CEP

 Para exemplo da vida dos homens do CEP, aqui se encontra todo o percurso de vida mi-
litar do combatente Manuel Martins de Azevedo, conseguido através da leitura da sua ficha de 
combatente, hoje à guarda do Arquivo Histórico Militar. Manuel tinha já combatido em África. 
Agora poderemos observar o seu percurso em França, bastante diferente de África.

64 Jaime Cortesão, Memórias da Grande Guerra, p.129

65 Idem, p.90-91

Fig. 8. Damas Enfermeiras da Cruz Vermelha
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 Depois de combater em África, onde até adoeceu, talvez tenha pensado não regressar à 
guerra. Contudo, Manuel teve o azar de ser chamado de novo, agora para combater na Frente 
Ocidental, em França, mais concretamente na Flandres.
 Assim, fez parte do Corpo Expedicionário Português, como 2º Sargento correeiro seleiro. 
Encontrava-se no Regimento de Obuses de Campanha, pertencendo mais especificamente ao 
1º Grupo de Baterias de Morteiros, 4ª Bateria, como refere a sua ficha. A sua placa de identidade 
era a número 50343.
 O seu percurso militar em França iniciou-se a 23 de Março de 1917, quando para lá parte, 
a bordo de um navio.
 Primeiramente, fica na 1ª Linha de 3 de Maio de 1917 a 15 de Janeiro de 1918 no subsec-
tor português de Ferme du Bois. De seguida, de 1 de Março de 1918 a 9 de Abril de 1918, está 
novamente na 1ª Linha, embora tenha sido mudado para o subsector português de Laventier.
 Manuel Martins de Azevedo participou, sempre , em todas as ações que passaram por 
estes subsectores. Em especial atenção, a sua presença na frente da célebre batalha de La Lys a 
9 de Abril de 1918, que nos sensibiliza particularmente, pois foi das batalhas mais violentas e 
dolorosas.
 Entretanto, e depois deste mesmo confronto, no qual muitos portugueses perderam a vida, 
ficaram feridos ou foram feitos prisioneiros, o CEP sofreu muitas alterações, e Manuel passou 
ao Depósito de Artilharia em Campanha a 2 de Agosto de 1918. Mais tarde a 5 de Dezembro 
de 1918, a sua ficha refere que foi abatido ao efetivo do Depósito de Artilharia em Campanha, 
sendo transferido para a Companhia de Morteiros nº 1 a 4 de Novembro de 1918. Será ainda 
transferido da Companhia de Morteiros nº 1 para o 3º Grupo de Baterias de Artilharia, em 9 de 
Fevereiro de 1919, passando a pertencer à 3ª Bateria deste grupo, como soldado número 722.
 Pela sua honra e enorme coragem, algo visível na maioria dos homens pertencentes ao 
CEP, foi condecorado com a Medalha Comemorativa da Expedição a França.

Fig. 9. Sepultura Portuguesa
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 Por fim, deixa o efetivo do 3º Grupo de Baterias de Artilharia em 10 de Fevereiro de 1919 
e não é transferido para mais nenhuma função, de forma a ser possível voltar para junto da sua 
casa e da sua querida família, de quem tantas saudades tinha.
 Deste modo, embarca para Portugal na companhia dos outros elementos da 3ª Bateria do 
3º Grupo de Baterias de Artilharia a 28 de Março de 1919 a bordo do navio Helenus, chegando 
a Lisboa no dia 31 de Março de 1919.
 Fica na nossa história e família mais um grande homem que poderia ter sido esquecido, 
como tantos injustamente foram.

Fig. 10. Cartão das Forças Armadas de 
Manuel Martins de Azevedo
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3. Um caso de estudo:
Os postais de Manuel Martins de Azevedo

3.1. O correio de guerra e a censura postal

 Os postais, que se tornaram o mote deste trabalho, são em si mesmos uma demonstração 
e uma prova de como foram utilizados e quão importantes foram e ainda são pois, à época, per-
mitiam a comunicação e hoje permitem-nos comunicar com o passado.
 Durante a I Guerra Mundial, um dos meios mais utilizados de propaganda e comuni-
cação era o postal e a carta. “Todos os beligerantes utilizaram abundantemente este veículo de 
propaganda (…) muito popular entre os soldados da frente na correspondência com os familiares 
(…)”66. Desta forma, os postais apresentam temas diversos, que se refletem mesmo nas suas ima-
gens: remetem para o nacionalismo e grandeza da pátria, apelando ao patriotismo, demonstran-
do saudade, amor, e até humor, nos postais cómicos e humorísticos. Por vezes surgem também 
paisagens dos locais de onde estes provêm67.
 No caso português, os postais subordinavam-se também eles a estes temas, embora um 
dos temas mais comuns fosse o CEP, que pertencia apenas ao imaginário e à experiência de 
Portugal na guerra. Isto porque existiam (…) diversas séries alusivas ao Corpo Expedicionário 
Português em França, feitas a partir de fotografias de Arnaldo Garcez Rodrigues, fotógrafo ofi-
cial do CEP”68.
 Manuel Martins Azevedo também tinha, como veremos em fotografias anexas, conjuntos 
destes postais. Terá mesmo adquirido duas das três cadernetas com 72 postais numa edição dos 
Serviços Fotográficos do CEP. “Séries como «Os Portugueses em França», «Os Portugueses na 
frente de batalha» e «Les Portugais en France», por vezes bilingue, eram muito populares.”69.
 Claro, que estas fotografias do CEP transformadas em postais não representam os horro-
res vividos na guerra. Serviam para demonstrar o bom funcionamento, força e coragem dos nos-
sos combatentes, ocultando todos os problemas que, na verdade, faziam parte daquela vivência 
de guerra. Tal como se pode comprovar com“(…)também editaram um carnet com 12 bilhetes-

66 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra, p. 336

67 Idem

68 Ibidem, p.340.

69 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra, p.340.
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-postais, com clichés de Garcez(…) depois de terminada a guerra.”70. Entenda-se que para os 
exércitos em Campanha era fundamental receberem notícias, especialmente da sua família: “ O 
sofrimento de campanha atenuava-se na hora de ler ou escrever cartas, porque o espírito liberto 
das obrigações militares, se juntava às pessoas de família, às aldeias, às lembranças, aliviando as
saudades da vida calma anterior à guerra.”71. Contudo, devemos ter em conta que a grande maio-
ria dos combatentes eram analfabetos, como é explicado em “Por outro lado, quando mais recu-
amos no tempo mais se verifica que o soldado anónimo era analfabeto (…)”72.
 E como funcionava a distribuição e vigilância de postais e cartas? Em 14 de Dezembro 
de 1912 foi implementado um novo Serviço Postal de Campanha (SPC), mais moderno e sob 
ideais republicanos. Depois, mesmo em guerra em África, tudo permaneceu igual, e o serviço 
só se efetivou de facto em 1916 depois da declaração de guerra. Para tal, foi necessário recrutar 
homens para assumiram algumas funções relacionadas com os Telégrafos, Correios e Telefo-
nes: “(…) para as primeiras formações do CEP, foram mobilizados funcionários superiores (…) 
como os oficiais graduados assumirem a direção do SPC.”73.
 Este serviço postal tinha como objetivo a correspondência entre o CEP, em França, e 
Portugal. Logo se depreende que, quando se tratava de África, a correspondência era muito mais 
complicada, não só por serem terras mais distantes, como por não existir um serviço postal como 
o de França. Aliás, “Dos países estrangeiros, aquele que mais expediu e recebeu correspondência 
para e do CEP foi a França (4.274)”74.Algo que comprova esta situação, é o facto de no espólio 
de postais de Manuel Martins Azevedo ter um número muito maior de postais vindos de França 
em comparação com os recebidos de África.
 Em França, o SPC ficou instalado em Boulogne-sur-Mér, com normas vinculadas com 
a dos Aliados, dado que o SPC era um dos serviços dentro do grande serviço inglês e francês. A 
correspondência era toda transportada através de caminhosde-ferro, isto é, ia de Boulogne-sur-
-Mér até Lisboa ou Porto de comboio e acontecia o percurso inverso, quando a correspondência 
partia de Portugal: “(…) a correspondência seria transportada por terra (…) em íntima ligação 

70 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra, p.340

71 Idem, p.363.

72 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra, p. 363.

73 Idem, p.364.

74 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra, p. 366.
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com os serviços franceses em malas próprias, atravessando a Espanha em caminhos-de-ferro.”75. 
Geralmente a correspondência demorava alguns dias a chegar á mão dos combatentes, neste 
caso, aproximadamente cinco dias: “ (…) cinco dias, tempo que se pode considerar um recorde 
para a época e para as condições”76.
 Todo o percurso da correspondência até às mãos do recetor era acompanhado pelo su-
pervisionamento de vários funcionários. Todo o processo “ (…) fazia-se sob o controlo de 52 
funcionários dos CTT, graduados em oficiais, dos quais 4 eram capitães, 9 tenentes e 39 alferes 
(…)”77.Por sua vez, a distribuição das cartas estava ao encargo de soldados letrados, o que era 
complicado, na medida a taxa de alfabetização era baixa, tal como explicam em “ (…) estava a 
cargo de soldados que soubessem ler e escrever corretamente e não carteiros profissionais.”78

 Porém, as notícias enviadas não continham toda a informação que o combatente qui-
sesse transmitir. Pela situação de guerra em que se vivia, as mensagens não podiam servir de 
informação ao inimigo, caso fossem intercetadas, e também não deviam deprimir os homens ou 
preocupar quem as recebia79.” Portanto, dada esta situação, de insegurança face aos conteúdos das 
mensagens, foi criado um posto de correio com um serviço de censura e fiscalização: “ (…) Em 
1914, quando começou a guerra, já se tinha um amplo conhecimento de como montar e fazer 
funcionar tanto o serviço de correspondência postal como o de censura.”80

 O processo de censura seguia um regulamento “Regulamento de Censura Postal”. O 
exemplo de uma das regras do regulamento, presentes na obra Portugal e a Grande Guerra, refere: 
“é proibido enviar, ou tentar enviar, a pessoas não autorizadas, sumários de informações, ordens, 
relatórios, mapas ou qualquer outro documento oficial e revelar o seu conteúdo”81. De início, os 
comandantes da companhia começavam por ler as cartas de todos os combatentes. De seguida, 
as mensagens escritas eram entregues, sem qualquer tipo de envelope para se poderem lerem 
facilmente, e só seriam fechados depois desta leitura e da consequente censura daquilo que não 
podia passar.

75 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra , p. 364.

76 Idem, p.365.

77 Ibidem

78 Ibidem

79 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra , p. 365.

80 Idem

81 Ibidem
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 Quem se atrevesse a não cumprir o regulamento era fortemente castigado, ou seja, “…
estando os escrevedores e recetores sujeitos à ação punitiva disciplinar quando as missivas infrin-
gissem as normas estipuladas no regulamento de censura postal vigente”82.
 Portanto, esta atividade que era das realizadas com maior empenho e gosto, de certo 
modo, era o momento em que os combatentes se dedicavam à sua família e amigos, acabava por 
ser determinada por esta falta de liberdade, como se pode ver por Isabel Pestana Marques em 
“Esta falta de liberdade determinaria as características e as funções das missivas no quotidiano 
de guerra.”83

3.2.Porque escreviam os combatentes? O correio de guerra e a censura postal.

 Os postais, que se tornaram o mote deste trabalho, são em si mesmos uma demonstração 
e uma prova de como foram utilizados e quão importantes foram e ainda são pois, à época, per-
mitiam a comunicação e hoje permitem-nos comunicar com o passado.
 Durante a I Guerra Mundial, um dos meios mais utilizados de propaganda e comuni-
cação era o postal e a carta. “Todos os beligerantes utilizaram abundantemente este veículo de 
propaganda (…) muito popular entre os soldados da frente na correspondência com os familiares 
(…)”84. Desta forma, os postais apresentam temas diversos, que se refletem mesmo nas suas ima-
gens: remetem para o nacionalismo e grandeza da pátria, apelando ao patriotismo, demonstran-
do saudade, amor, e até humor, nos postais cómicos e humorísticos. Por vezes surgem também 
paisagens dos locais de onde estes provêm85.
 No caso português, os postais subordinavam-se também eles a estes temas, embora um 
dos temas mais comuns fosse o CEP, que pertencia apenas ao imaginário e à experiência de 
Portugal na guerra. Isto porque existiam (…) diversas séries alusivas ao Corpo Expedicionário 
Português em França, feitas a partir de fotografias de Arnaldo Garcez Rodrigues, fotógrafo ofi-
cial do CEP”86.
 Manuel Martins Azevedo também tinha, como veremos em fotografias anexas, conjuntos 
destes postais. Terá mesmo adquirido duas das três cadernetas com 72 postais numa edição dos 

82 Isabel Pestana Marques, Das Trincheiras com Saudade, p.239

83 Idem

84 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra, p. 336.

85 Idem

86 Ibidem, p. 340.
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Serviços Fotográficos do CEP. “Séries como «Os Portugueses em França», «Os Portugueses na 
frente de batalha» e «Les Portugais en France», por vezes bilingue, eram muito populares.”87.
 Claro, que estas fotografias do CEP transformadas em postais não representam os hor-
rores vividos na guerra. Serviam para demonstrar o bom funcionamento, força e coragem dos 
nossos combatentes, ocultando todos os problemas que, na verdade, faziam parte daquela vivên-
cia de guerra. Tal como se pode comprovar com“(…)também editaram um carnet com 12 bi-
lhetes-postais, com clichés de Garcez(…)depois de terminada a guerra.” 88.Entenda-se que para 
os exércitos em Campanha era fundamental receberem notícias, especialmente da sua família: 
Entenda-se que para os exércitos em Campanha era fundamental receberem notícias, especial-
mente da sua família: “ O sofrimento de campanha atenuava-se na hora de ler ou escrever cartas, 
porque o espírito liberto das obrigações militares, se juntava às pessoas de família, às aldeias, às 
lembranças, aliviando as saudades da vida calma anterior à guerra.”89. Aliás, até pode afirmar que 
dada “a difícil realização em tempos de guerra, os autores decidiam escrever Àqueles que lhes 
eram mais próximos, cujas relações eram de maior confiança e intimidade.(…) em primeiro lu-
gar, com familiares, depois com amigos e por fim com namoradas.”90Contudo, devemos ter em 
conta que a grande maioria dos combatentes eram analfabetos, como é explicado em “Por outro 
lado, quando mais recuamos no tempo mais se verifica que o soldado anónimo era analfabeto 
(…)”91.
 E como funcionava a distribuição e vigilância de postais e cartas? Em 14 de Dezembro 
de 1912 foi implementado um novo Serviço Postal de Campanha (SPC), mais moderno e sob 
ideais republicanos. Depois, mesmo em guerra em África, tudo permaneceu igual, e o serviço 
só se efetivou de facto em 1916 depois da declaração de guerra. Para tal, foi necessário recrutar 
homens para assumiram algumas funções relacionadas com os Telégrafos, Correios e Telefo-
nes: “(…) para as primeiras formações do CEP, foram mobilizados funcionários superiores (…) 
como os oficiais graduados assumirem a direção do SPC.”92. 
 Este serviço postal tinha como objetivo a correspondência entre o CEP, em França, e 

87 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra, p.340

88 Idem

89 Ibidem, p.363.

90 Isabel Pestana Marques, Das Trincheiras com Saudade, p.240.

91 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra, p.363

92 Idem, p. 364.
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Portugal. Logo se depreende que, quando se tratava de África, a correspondência era muito mais 
complicada, não só por serem terras mais distantes, como por não existir um serviço postal como 
o de França. Aliás, “Dos países estrangeiros, aquele que mais expediu e recebeu correspondência 
para e do CEP foi a França ( 4.274)”93.Algo que comprova esta situação, é o facto de no espólio 
de postais de Manuel Martins Azevedo ter um número muito maior de postais vindos de França
em comparação com os recebidos de África.
 Em França, o SPC ficou instalado em Boulogne-sur-Mér , com normas vinculadas com 
a dos Aliados, dado que o SPC era um dos serviços dentro do grande serviço inglês e francês. A 
correspondência era toda transportada através de caminhosde-ferro, isto é, ia de Boulogne-sur-
-Mér até Lisboa ou Porto de comboio e acontecia o percurso inverso, quando a correspondência 
partia de Portugal: “(…) a correspondência seria transportada por terra (…) em íntima ligação 
com os serviços franceses em malas próprias, atravessando a Espanha em caminhos-de-ferro.”94. 
Geralmente a correspondência demorava alguns dias a chegar á mão dos combatentes, neste 
caso, aproximadamente cinco dias: “(…) cinco dias, tempo que se pode considerar um
recorde para a época e para as condições”95.

 Todo o percurso da correspondência até às mãos do recetor era acompanhado pelo su-
pervisionamento de vários funcionários. Todo o processo “ (…) fazia-se sob o controlo de 52 
funcionários dos CTT, graduados em oficiais, dos quais 4 eram capitães, 9 tenentes e 39 alferes 

93 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra, p. 366.

94 Idem, p. 364.

95 Ibidem, p. 365.

Fig. 11. Posto Telefónico da 1ª linha
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(…)”96.Por sua vez, a distribuição das cartas estava ao encargo de soldados letrados, o que era 
complicado, na medida a taxa de alfabetização era baixa:“(…) estava a cargo de soldados que 
soubessem ler e escrever corretamente e não carteiros profissionais.”97

 Porém, as notícias enviadas não continham toda a informação que o combatente qui-
sesse transmitir. Pela situação de guerra em que se vivia, as mensagens não podiam servir de 
informação ao inimigo, caso fossem intercetadas, e também não deviam deprimir os homens ou 
preocupar quem as recebia98.” Portanto, dada esta situação, de insegurança face aos conteúdos das 
mensagens, foi criado um posto de correio com um serviço de censura e fiscalização: “ (…) Em 
1914, quando começou a guerra, já se tinha um amplo conhecimento de como montar e fazer 
funcionar tanto o serviço de correspondência postal como o de censura.”99

 O processo de censura seguia um regulamento “ Regulamento de Censura Postal”. O 
exemplo de uma das regras do regulamento, presentes na obra Portugal e a Grande Guerra, 
refere: “é proibido enviar, ou tentar enviar, a pessoas não autorizadas, sumários de informações, 
ordens, relatórios, mapas ou qualquer outro documento oficial e revelar o seu conteúdo”100. De 
início, os comandantes da companhia começavam por ler as cartas de todos os combatentes. De 
seguida, as mensagens escritas eram entregues, sem qualquer tipo de envelope para se poderem 
lerem facilmente, e só seriam fechados depois desta leitura e da consequente censura daquilo que 
não podia passar.
 Quem se atrevesse a não cumprir o regulamento era fortemente castigado.

3.3. O espólio de postais

 Nesta parte do capítulo, dá-se início à análise da fonte mais importante dotrabalho, o 
espólio de postais enviados por Manuel Martins de Azevedo à sua família, de todo este trabalho.
 No entanto, entenda-se que apenas se encontram seis postais analisados, os quais foram 
criteriosamente escolhidos, entre um total de duzentos, dado que não é possível analisar todos, 
sendo obrigatória a realização de uma amostragem.
 Como será visível, são analisados mais postais vindos de França do que de África, pois 

96 Ibidem

97 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra, p. 363

98 Idem

99 Ibidem

100 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Portugal e a Grande Guerra, p. 363
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como se sabe, as condições de envio em África eram bastante inferiores às de França, levando a 
que existam mais postais de França do de África. Deste modo, dos seis postais estudados, quatro 
são de França e os restantes dois são de África.

3.3.1. Os textos

 No conjunto dos três postais que agora se apresentam, o foco principal da análise será a
sua mensagem. Todavia, é interessante observar que a mesma tende a refletir-se na imagem do 
postal, pois o combatente ao escrever, tentava ainda ilustrar com a imagem do postal. Embora, o 
espólio tenha postais com outros remetentes, optou-se ainda por escolher apenas casos enviados 
pelo combatente Manuel Martins de Azevedo, para compreender e ilustrar melhor a sua expe-
riência.

Postal 1: Typos Mondombes –Angola [1915]

 Este postal provém de África, Angola, ou seja, de quando Manuel Martins de Azevedo 
se encontrava em guerra na frente africana, e é enviado à sua mulher, Delfina.

 Neste caso, a imagem do postal não tem relação direta com a mensagem, mas é uma re-
presentação da localidade e cultura de onde o combatente se encontrava aquando do seu envio. 
Veja-se a fotografia de uma tribo africana, a qual, em todos os aspetos, contrastava com o que 
um europeu estaria habituado a ver naquela época, dizendo no lado inferior direito o nome desta 
tribo: Mondombes.
 De forma sintetizada, Manuel escreveu no postal a seguinte mensagem:

 “Delfina, (…) remete uma carta registada, não te esqueças de me responderes,
 estamos a 28 de Maio e há mais de um mês que não tenho notícias. Ontem chegou o 

(Fig. 12)
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Vapor, tive uma cara carta da mainha101 que já recebeu o meu retrato. Adeus, até à vista.
Beijos aos meus filhos. O Eduardo já anda na Escola?”

 Assim, na mensagem deste postal, é transmitida a ideia de o quão difícil é receber correio 
em África, de tal forma, que Manuel de Azevedo opta por tentar enviar a carta pelo vapor, carta 
essa registada, na esperança que chegue ao seu destino mais facilmente, pois nunca mais recebe 
notícias da família. Esta situação, quando comparada com as questões da correspondência em 
França, no CEP, é bastante diferente, assim sendo, em África não existiam meios tão eficientes 
para a comunicação do combatente com a família
 De seguida, é revelada a preocupação constante com a família, que nunca deixa de ser 
uma constante para todos os combatentes. O combatente fala da sua mãe já ter recebido o seu 
retrato e, por fim, pergunta se o seu filho mais velho, Eduardo, já começou a escola. No fundo, 
mesmo à distância, tenta acompanhar a vida do filho, quando infelizmente não o pode fazer 
senão por correio.

Postal 2: Meninos na escola [1917]

 Este postal é enviado de França por Manuel de Azevedo, diretamente para o seu filho 
mais velho, Eduardo, que estaria a começar a escola.

101 Refere-se à mãe ou mãezinha, a qual se sabe, por outros postais, que ainda se encontrava viva pelos

anos da Grande Guerra

(Fig. 13)
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 A imagem do postal é importantíssima para a mensagem, pois retrata meninos a estudar, 
numa sala de aula, e tal é como Manuel de Azevedo imagina o seu filho.
 Portanto, ele pergunta ao seu filho, Eduardo, se de certa forma, sabe que é aquela a vida 
de estudante, e se ele têm noção da mesma.
 A mensagem diz assim: “ Eduardo, Vês a figura que tu fazes? Beijos desde sempre do teu 
pai.”

(Fig. 14)

(Fig. 15)

 Deste modo, é possível verificar mais uma vez a preocupação com a família, que ele, como 
outros combatentes, tem. Em especial, com os seus filhos, sobressaindo o seu filho mais velho que se 
estava a iniciar na vida escolar, e como pai que era, tinha um enorme desejo e gosto em acompanhar 
e fazer parte da sua educação, apesar de isso ser bastante difícil, devido à separação criada pela guerra, 
e que lhe trazia um enorme desgosto.
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Postal 3: O romance [1918]

 Este postal é dedicado à sua amada mulher, Delfina, e enviado durante a campanha em 
França.

 Novamente, é visível uma ligação direta entre a escolha da imagem do postal e a sua men-
sagem, que remetem para a saudade e para o amor. Aliás, é de se reparar que este tipo de postais 
é o mais comum e dos mais enviados. Neste espólio e como nos de quase todos os combatentes, 
que também enviavam postais, especializavam-se nestes temas românticos o que, na verdade, 
demonstra que o amor e a saudade eram traços comuns à maioria dos combatentes, sendo aquilo 
a que se agarravam durante a guerra.
 Ao passarem por estas guerras, sempre com a morte ao lado, o que mais desejavam era ver 
os seus entes queridos e regressar a casa, saindo do pesadelo que estavam a viver. Contudo, isso 
não era possível, logo enviar postais que transmitissem estes sentimentos ajudava a manter uma 
ligação com a vida antes da guerra.
 Na imagem do postal pode ler-se em francês algo como “O coração todos os dias tem 
as suas razões de viver como os bosques têm folhas”. Esta frase romântica demonstra como o 
destinatário do postal é tão importante, que é uma das razões pela qual o combatente vive. De 
seguida, a mensagem escrita por Manuel de Azevedo é:

(Fig. 16)
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“Querida Fina, fico de perfeita saúde e creio que não será tarde a minha vez de acabar este 
martírio. Beijos aos meus filhos de alma e aceita a mais intima saudade, que vai no coração.”

 Por fim, entende-se que todas as preocupações e realidades de doença e morte são deixa-
das de lado, como têm de ser, e o foco principal da mensagem é a saudade, o amor, o desejo pelo 
regresso a casa, e o fim do sofrimento.

 

3.2.2. As imagens
 Aqui apresenta-se a análise de três postais, onde a atenção se centra no significado da sua 
imagem e o que nos pode levar a concluir acerca do uso dos postais como forma de propaganda 
de ideias. Recordamos que os postais eram a forma mais comum de comunicação desta altura, e 
existiam centenas de temáticas, das mais cómicas às mais propagandísticas, passando por temá-
ticas históricas ou alusões ao inimigo, entre outras.

Postal 1: Costumes de Benguella - Mãe e Filho [1915]

 Este postal fora enviado de África, ou seja, enquanto Manuel de Azevedo se encontrava
na Frente Africana, mais concretamente em Benguela.
 Assim, remete-nos para a cultura de uma civilização africana, que o combatente observa-
va. A imagem demonstra-nos uma mulher com os seios destapados e várias marcas semelhantes 

(Fig. 17)
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a estrias na barriga, da cintura para baixo. A mesma apresenta-se tapada por umas vestes, e tem 
uma espécie de lenço na cabeça, bem como um olhar distante. Por sua vez, tem ao seu colo, ta-
pado com as suas saias, um bebé, provavelmente o seu filho, que está a mamar.
 É interessante reparar no choque de culturas a que esta imagem se reporta, cultura afri-
cana versus cultura europeia, neste caso, portuguesa. Como seriam intrigantes para os comba-
tentes estes hábitos tão diferentes e até que ponto os toleravam e se questionavam sobre eles. 
A escolha deste postal para envio a Portugal pode explicar não só a vontade de os combatentes 
demonstrarem as suas famílias os sítios tão diferentes por onde passavam, como também afastar 
as preocupações da guerra, doença, morte e ocupar os familiares e eles próprios com estas simples 
e interessantes questões.

Postal 2: Hino Nacional de Portugal [1918]

 Este postal é representativo de um dos temas mais abordados na época, em particular, nos 
postais: o Nacionalismo. Como se referiu anteriormente, a guerra trouxe consigo sentimentos de 
supremacia, poder e força, mas era preciso fomentá-los e era essencial acreditar na Pátria e nos 
seus valores nacionais, sendo bases essenciais para qualquer um ser capaz de lutar e vencer.

 Como tal, neste postal temos o hino nacional e a bandeira, símbolos do patriotismo e 
nacionalismo. Através de uma pequena e simbólica pauta de música, ao canto superior direito, 

(Fig. 18)
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e que se refere em baixo pertencer ao hino português, recorda-se a pátria portuguesa. A com-
pletar a sua grandeza, no centro, uma mulher que iça a majestosa bandeira portuguesa.
 Este postal é enviado por Manuel de Azevedo à sua mulher, quando este se encontrava 
na Frente Francesa, significando que havia hipóteses, em terra estrangeira, de se encontrar este 
tipo de postais referentes ao nacionalismo dos portugueses.
 Este sentimento de nacionalismo, por um lado eram extremamente importantes, na 
medida em que se os combatentes não acreditassem no seu país, o sentido de ir para guerra e 
o valor do seu esforço e luta seria ainda mais posto em causa e desvalorizado.
 Como também, devia ainda existir a esperança de serem capazes de vencer, essencial
para acreditarem na sua sobrevivência. Portanto, não é de estranhar a frequência deste tema 
nos postais.

(Fig. 19)
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Postal 3 - Tommy’s Kiddie [1917]

 Este postal é também enviado de França pelo combatente Manuel, sendo dos mais 
caricatos e humorísticos que se encontrou nesta coleção.

 Um tema também encontrado nestas imagens é o da comédia/humor, pois não podia 
ser só tristeza, tinham de haver distrações, até mesmo para os que recebiam as notícias. Aliás, 
esta era uma das razões principais para as imagens nunca mostrarem a dura realidade da guer-
ra. Quanto menos se soubesse melhor.
 Assim, a imagem mostra uma criança de nacionalidade inglesa, comprovado não só pelas 
cores do seu fardamento, ou seja, branco, vermelho e azul, como pela bandeira que se encontra 
atrás si. Por sua vez, esta criança está divertidamente a urinar para um capacete das tropas alemãs, 
o que transmite o conflito existente não só entre os Alemães e os Ingleses como, de uma forma 
geral, entre as potências centrais e os aliados.
 Também demonstra, a posição de Portugal neste conflito, ao esta imagem ser enviada por 
um português. Isto é, os Portugueses estão em guerra como aliados dos Ingleses e contra os Ale-
mães. De certa forma, esta imagem explica a razão da guerra que obrigou os homens a deixarem 
as suas famílias, mas também os leva a descontrair e a rir de uma realidade que, no fundo, nada 
de bom tem.

(Fig. 20)
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Conclusão

 Após seguirmos um pouco da vida de Manuel Martins de Azevedo e do seu percurso, 
conseguimos compreender que teve, de certa forma, alguma sorte em regressar a casa, sem feri-
mentos aparentes, apesar de muito doente.
 Assim, terá conseguido refazer a sua vida com os que mais amava, a esposa e os filhos. 
Embora, tivesse ficado para sempre marcado pelas suas vivências na guerra.
 Foram-lhe concedidas diversas condecorações, como refere a sua ficha do Arquivo Geral 
do Exército [AGE]: Medalha Militar de Prata da classe de comportamento exemplar de 1918; 
Medalha Comemorativa das operações na província de Angola e França; Medalha da Vitória, 
“Faz uso da estrela de prata de 0,003 de raio e 5 bicos na medalha da Vitória” e “Faz uso da Me-
dalha Comemorativa do Sul d´Angola (Quanhama, 1915) ”.
 Depois de regressar a Lisboa em 1919, é reincorporado no Regimento de Infantaria nº 
6, passando para a reserva. Porém, Manuel sofria de muitos problemas de saúde. Em 1923, foi 
internado durante vários dias, entre 30 de Maio e 26 de Junho, pois apresentava sintomas de as-
tenia muscular, febres e problemas gástricos severos, os quais reporta aos médicos que o atendem 
no Hospital Militar do Porto, referindo sempre que são sequelas dos tempos da Grande Guerra. 
As informações clínicas que estão no AGE demonstram que Manuel contou aos médicos no 
Porto que esteve em África cerca de 1 ano, e ali sofrera de sezonismo, ou seja, malária, tendo 
ainda febres quando tinha ataques de “sezões”, mesmo passados tantos anos.
 Também contava que, em França, onde esteve dois anos, sempre se queixou de fraqueza, 
ou seja, a mesma astenia muscular que tinha em 1923, bem como chegou a ter febres. Tudo isto 
levá-lo-ia a, alguns anos depois, queixar-se de dores de estômago e de barriga muito fortes, azia 
e digestões difíceis, que lhe provocam estados de prostração e cansaço acentuado. A 26 de Junho 
de 1923 é considerado incapaz para todo o serviço por uma Junta Hospitalar de Inspeção reu-
nida no Hospital Militar do Porto. Os documentos da junta referem que sofria de “Enterocolite 
Crónica” e de “Varizes”, o que dificultava as atividades digestivas e a capacidade de marcha, 
sintomas estes que o acompanharam até ao fim da vida. Deste modo, acabou por se reformar do 
exército no ano seguinte, passando a receber uma pensão, que teria de dar para sustentar toda a
família.
 Embora, todas estas dolorosas sequelas da guerra, Manuel terá voltado parajunto da sua 
mulher e filhos como tanto desejara. A sua ocupação passou a ser otrabalho com peles, produ-
zindo cintos, bolsas, e também o concerto destes mesmos materiais. Terá tentando da melhor 
forma esquecer os pesadelos que viveu na guerra, o que, de certo modo, consegue ao refugiar-se 
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no seio da família e afastando-se de contactos que o relacionassem com a guerra. Nunca falou 
sobre a guerra, e conseguiu esconder as consequências que a guerra, em termos psicológicos, lhe 
trouxe, pois não há memórias de situações complicadas, devido a este facto que arruinava a vida 
de muitos outros combatentes.
 Pensamos, que com o enorme desejo de voltar à vida anterior à guerra, conseguiu fazer 
frente às dificuldades que lhe hão de ter surgido. Aliás, quando fez 50 anos de casado com Del-
fina, organizaram uma grande festa com toda a família e amigos (facto visível em fotografias da 
mesma).
 Porém, nesta época a vida não estava nada fácil, pois foi nessa altura que, acabou por 
conhecer a dor de perder os seus dois filhos mais velhos, Eduardo e Matilde, com quem muito 
comunicou por postais durante a guerra, devido ao aparecimento da Pneumónica, algo muito 
comum para os Portugueses.
 Pouco tempo depois de 1966, em data imprecisa, terá sido internado no Hospital Militar 
de Lisboa, onde ficou até ao seu último dia, sofrendo de um tumor intestinalrectal, devido aos 
padecimentos, anteriormente relatados, os mesmos que foram já mencionados, e que o levaram 
ao internamento em 1924.
 Nessa altura não foram considerados determinantes, já que as suas doenças foram apre-
ciadas como sendo «de causa desconhecida», na documentação da Junta, apesar das referências 
registadas pelo Major-médico António de Vasconcelos, que anotou as queixas e informações 
dadas pelo paciente que tinham sido sofridas durante a guerra, tendo uma forte relação com o 
estado anímico e doloroso em que Manuel estava.
 Atualmente, encontra-se no Cemitério do Alto de São João, mais especificamente, no 
sector referente aos militares que participaram na Grande Guerra, junto dos seus companheiros 
de guerra, marcando para sempre o seu papel e participação neste evento mundial, que marcou a 
história do país e do mundo.
 Este trabalho pretende relembrar o que foi a I Guerra Mundial e consciencializar sobre 
o papel dos combatentes portugueses na mesma, que hoje parece estar tão esquecido. Para que 
o fim, destes tempos e destas pessoas, não se resuma a “Ali é Morte e esquecimento puro.”102É 
essencial mantermos a memória destes momentos da história, para que possamos lutar sempre 
por alcançar um futuro melhor e não voltar atrás, bem como para honrar aqueles que deram a sua 
vida ou perderam parte dela, e não mereciam.

102 Jaime Cortesão, Memórias da Grande Guerra,p.87
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 Hoje, mais do que nunca, é necessário recordar estes momentos da nossa História e Me-
mória, pois encontramo-nos numa época de grande mudança e de grandes desequilíbrios, que 
são favoráveis à repetição destes passados, se aprendemos alguma coisa, se formos mais humanos, 
não voltaremos atrás. Ainda que, se afirme que a guerra faz parte da natureza humana, e é um 
impulso natural, se nos conseguimos afastar de tantos outros instintos mais básicos, então a guer-
ra é apenas outro do qual também nos temos de afastar. Porque gerar a violência e miséria que se 
gera, é absurdo e não há nada que a compense, a não ser aprender com ela e tentar não repeti-la.
Como as pobres vítimas da guerra afirmam, “Não somos homens; somos farrapos amachucados 
e encardidos de lama, Nas faces descarnadas e amarelentas, olhos pisados sem brilho. Pingamos 
escorrências.”103

103 Jaime Cortesão, Memórias da Grande Guerra, p. 127

Fig. 21 Manuel e Delfina de Azevedo no dia 
das Bodas de Ouro
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Introdução

 Neste trabalho, apresentar-se-á como problemática central a questão do surgimento 
do Novo Cinema em Portugal. Este é um trabalho que se insere na unidade 2 do módulo 7 
do programa de História A da Direção Geral de Educação. Aqui, tentaremos compreender 
quais os fatores que trouxeram esta nova vaga cinematográfica a Portugal e qual o filme que 
terá marcado tal ruptura, defendendo aqui a tese de que Os Verdes Anos (1963) de Paulo Rocha 
terá sido o filme pioneiro neste ramo. Serão, então, efetuadas diversas leituras de obras e arti-
gos que nos permitam guiar para esta resposta. Assim, iniciaremos o trabalho com uma bre-
ve contextualização relativamente à situação nacional no período cronológico aqui abordado 
(1963-1970) e também à situação cinematográfica, sendo que esta contextualização será algo 
que acompanhará todo o trabalho. 
 No segundo capítulo será feito um balanço entre os ditos Cinema Velho e Cinema 
Novo e será, também, abordada a questão dos modos de produção, onde analisaremos o filme 
Dom Roberto (1962) de José Ernesto de Sousa comparando com outro subcapítulo relativa-
mente às produções Cunha Telles, tentando compreender em que aspectos estas últimas terão 
marcado, efetivamente, uma ruptura a nível dos modos de produção. 
 Finalmente, no terceiro e último capítulo focar-nos-emos, unicamente, n’Os Verdes 
Anos, no qual começaremos com uma breve sinopse do filme e, por fim, com uma análise, onde 
procuraremos fundamentar a tese aqui defendida em como Os Verdes Anos são o filme da rup-
tura no cinema português. 
 Este trabalho foi elaborado a partir de uma pesquisa  bibliográfica extensa, constituída 
por diversas obras gerais, teses e artigos, da qual, todos estes elementos  estarão apresentados 
na bibliografia.
 Assim, podemos concluir esta breve introdução e dar início ao trabalho propriamente 
dito.
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1. De que maneira se encontrava o país  e como podemos 
associar a situação nacional à situação cinematográfica?

 Este primeiro capítulo tem por objetivo apresentar uma breve contextualização rela-
tivamente ao estado das coisas, através de diversos subcapítulos, nomeadamente de Portugal 
em si, salientando a situação cultural no Estado Novo; e da situação cinematográfica que será, 
no entanto, abordada mais a fundo ao longo do trabalho. Passamos, então, para esta primeira 
abordagem relativamente a Portugal no Estado Novo nos anos 60. 

1.1. Portugal e o Estado Novo ao abrir dos anos 60

 Em 1963, Portugal encontrava-se em pleno Estado Novo, sob a presidência do Conse-
lho de Ministros de António de Oliveira Salazar. Governo este que se terá iniciado por volta 
de 1933, e terá durado até 1974, encontrando o seu fim com a Revolução do 25 de Abril. 
 No período da II Grande Guerra, Portugal apresentava uma aparente neutralidade face 
à realidade estrangeira. Vivia-se um ambiente de repressão política e social imposta pelo Es-
tado Novo, operacionalizada pela PIDE. O Estado caracterizava-se pela ditadura, de partido 
único (União Nacional), por uma economia predominantemente rural e de orientação autárci-
ca e corporativista; pautava-se pela censura, anulava qualquer tipo de movimento sindicalista 
e estudantil e não descurava a vigilância e repressão sobre os movimentos intelectuais e meios 
de comunicação social.  
 Neste mesmo ano, Portugal encontrava-se em plena Guerra Colonial. Esta guerra fora 
o resultado da reação dos movimentos de libertação e dos organismos ligados ao processo de 
descolonização ocorridos ao longo das décadas de 50 e de 60, à política colonial adotada por 
Salazar que, segundo a obra dirigida por José Mattoso, se baseava no princípio contraditório 
da “totalidade portuguesa”. Ou seja, Portugal era um estado unitário e pluricontinental. Esta 
política adveio do Ato Colonial, aprovado em 1930, documento central do regime, anterior 
à própria Constituição de 1933. O documento foi revisto em 1951, devido a toda a pressão 
internacional existente aquando da entrada de Portugal na NATO e, mais tarde, em 1955, na 
ONU. « Por virtude das pressões políticas externas, alteraram a sua exterioridade “imperial”, 
sem lhe mudar a essência. Pelo contrário, com eles iniciar-se-ia uma nova fase da política 
colonial do regime, marcada por várias medidas inovadoras tanto institucional como econo-
micamente. Esse esforço integracionista conformaria um reforço drástico e sem precedentes 
da viragem para África, começado ainda antes do desencadear das guerras coloniais a partir de 
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1961.»1 
 Em Portugal, era sentido um ambiente de caos e instabilidade e os efeitos da guerra 
foram diretamente responsáveis pela queda do Estado Novo. «O protesto contra a guerra 
tornou-se o tema central dos ataques políticos ao regime. O crescimento das despesas mili-
tares, exigidos pela ampliação das operações em três frentes traduziu-se num abrandamento 
do ritmo previsto para o investimento no sector público e, portanto, num embaraço ao desen-
volvimento global. Os sectores intelectuais, e em especial os estudantes universitários, tomam 
uma parte muito ativa nesse movimento de protesto; o regime de mobilização e de formação 
dos quadros de oficiais milicianos obriga muitos estudantes a interromper os seus cursos ou a 
retardar, durante alguns anos, o início das suas carreiras, mas, além desses motivos imediatos, 
há forte hostilidade à guerra e ao militarismo. São muito numerosos os que saem do país e 
estudam em escolas estrangeiras. Dentro do exército profissional instala-se uma situação de 
fadiga perante uma guerra cujo fim não se vê, porque a guerrilha passou a constituir uma situ-
ação permanente que se reacende sempre que abranda a vigilância militar. Os adversários do 
regime colocam agora, como primeira e mais grave acusação, a guerra colonial e preveem um 
colapso militar.»2

 Observamos que todo este ambiente provocado pela guerra não só teve fortes reper-
cussões sociais, políticas e económicas, como também influenciou os movimentos culturais da 
época, uma vez que a política cultural do regime ficou condicionada com o começo da Guerra 
Colonial, pelo mal estar interno e pelo isolamento internacional no qual nos situámos.
 No período do Estado Novo vários eram os meios de controlo de informação e pro-
paganda sobre a cultura, nomeadamente, o cinema. Em 1933, é inaugurado o Secretariado 
de Propaganda Nacional dirigido por António Ferro que, mais tarde, em 1945, o seu nome 
é alterado para Secretariado Nacional de Informação (SNI). Visava controlar a imprensa e a 
coordenação dos serviços de censura, a organização de demonstrações a favor do governo e 
o financiamento de projetos artísticos. António Ferro tinha como principal objetivo afirmar 
Portugal a nível internacional, desenvolvendo um programa de apoio às artes, passando tanto 
pela literatura, artes plásticas e por aquelas que, comparativamente às outras, há relativamente 
pouco tempo começavam a tomar forma, que seriam a televisão e o cinema. Tal como o pró-
prio nome o indica, este programa estaria submetido à ideologia do Estado Novo, sendo que 

1 in MATTOSO, José, História de Portugal - O Estado Novo, Vol.7 (8 vols.), Editorial Estampa, Lisboa, 1994, pp. 

589, p. 404;

2 in SARAIVA, José Hermano, “História de Portugal”, Publicações Europa-América, Mira-Sintra, 2ª edição, 

1993, pp. 593, p.320;
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todas as obras de criação teriam de assentar naquilo que o regime permitisse. 
 O SPN ficou encarregue de ostentar os mais emblemáticos acontecimentos da História 
de Portugal, atribuindo grande relevância ao período dos Descobrimentos, através de come-
morações, prémios literários, salões de pintura, congressos científicos, exposições (prestando-
-se especial atenção à Exposição do Mundo Português, evento ocorrido em 1940 em Lisboa); 
e também outras de carácter mais popular tais como festas, marchas, concursos e também 
através de comédias cinematográficas, acessíveis a todos. 
 O Estado contava com o apoio de movimentos intelectuais e artísticos que apoiava de 
volta, usando estes meios como forma de aprofundar o contato do povo com a ideologia do 
regime. A cultura era um meio de propaganda uma vez que os movimentos culturais eram 
orientados no sentido de glorificar o regime e o seu chefe, conciliando a tradição e os valores 
conservadores com a modernidade, estabelecendo assim uma cultura nacional e popular com 
base nas suas raízes e nos ideais estadonovistas.
 Deste modo, após esta breve contextualização, é-nos possível compreender aquilo que 
era a política cultural do regime, enquadrada na situação política e social da época. Assim, po-
demos caminhar já para a situação a nível do cinema, enquadrando este também no paradigma 
do Estado Novo, e de que forma a situação terá levado a uma necessidade de ruptura por parte 
da comunidade artística. 
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1.2. A situação no mundo cinematográfico

 A nível cinematográfico, é no meio do caos de uma geração envelhecida, em plena crise 
de criação que Portugal se encontra ao abrir dos anos 60. Em 1955 será o ano 0 do cinema 
português dada a nula produção nesse ano. «Em 1955 morria a produção de filmes em Portu-
gal como morrera trinta anos antes»3 . Segundo a obra publicada pela Cinemateca Portuguesa, 
Cinema Novo Português,  «as crises cinéfilas parecem medir-se por três décadas, logo seguidas 
de recuperação espetacular»4. Tal como explicitado na obra de Lauro António a propósito das 
comemorações do 40º aniversário da Crise Académica de 1962, «a década de 50 fora o enterrar 
dos sonhos de um cinema nacionalista»5. Mas é esta crise nos anos 50 que traz consigo aquilo 
a que chamamos de Novo Cinema Português. Este surge enquanto «uma produção disposta 
a ser outra, a criar uma imagem diferente daquela que nos propusera um cinema moribundo 
e sem graça, privado da energia necessária para ultrapassar as limitações culturais, políticas e 
económicas que o sufocavam»6. 
 Surge nesta altura um chamado sector cultural, formado sobretudo pelo movimento 
cineclubista que começava a ganhar destaque, já pelos anos 40, especialmente no Porto. Este 
sector principiava uma atividade crítica muito forte ao encetar críticas particularmente intran-
sigentes relativamente ao cinema português do momento, na hora da publicação de textos em 
revistas e jornais da época, nos quais se sente já uma forte influência dos Cahiers du Cinéma; 
multiplicando os seus associados  a favor de um clima cultural mais aberto. 
 O Conselho de Cinema toma então várias medidas: decide apoiar mais fortemente a 
curta-metragem, de maneira a criar um novo paradigma no cinema e subsidiar jovens alunos 
de cinema, entre os quais encontramos nomes tais como o de Paulo Rocha, António da Cunha 
Telles, Fernando Lopes; e subsidiar variadas iniciativas culturais. 
 Outra providência ao cinema português foi a abertura ao público da Cinemateca Por-
tuguesa a 29 de setembro de 1958. Foi graças a esta e ao trabalho do Dr. Félix Ribeiro que 
várias retrospectivas se ergueram e impulsionaram uma revisão crítica quase nula até à data.  

3 in Cinema Novo Português (1960-1974), Cinemateca Portuguesa, Lisboa, 1985, pp. 183, p.21;

4 in Cinema Novo Português (1960-1974), Cinemateca Portuguesa, Lisboa, 1985, pp. 183, p.21;

5 in Cinema Novo Português (1960-1974), Cinemateca Portuguesa, Lisboa, 1985, pp. 183, p.22;

6 in FERREIRA DA CUNHA, Paulo Manuel, O novo cinema português - políticas públicas e modos de produção 

(1949-1980), Tese de doutoramento em estudos contemporâneos orientada por António Pedro Couto da Rocha Rita, 

Universidade de Coimbra, Setembro 2014, pp. 492, p. 352
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 É perante estas condições que assistimos ao renascer de uma era cinematográfica por-
tuguesa levada a cabo pela « Nouvelle Vague », tendo por referência autores como Godard, Ba-
zin, Truffaut, Rohmer, entre muitos outros. Aqui encontramos um estilo que se preocupa em 
retratar arte pela arte e que refuta a ideia de que a arte deve estar intríssecamente ligada a um 
olhar político como vimos, sobretudo no neorrealismo Italiano, tomando alguns exemplos de 
Felini ou Visconti, com todos os movimentos de emancipação aos fascismos provenientes da 
II Guerra Mundial. Mesmo assim, nesta linha, « apesar dos percursos distintos, os movimen-
tos cineclubista e realista encontrar-se-iam numa derradeira tentativa de renovar o cinema 
português.»7

 Assim, estamos em condições de seguir para a análise do estudo de caso, a partir do qual 
serão expostas diversas questões, cujas respostas nos permitirão apresentar aquilo que foi, e é, 
o Novo Cinema  Português.

7 in ANTÓNIO, Lauro, Portugal Anos 60 - Novo Cinema Português, Biblioteca Museu República e Resistência, 

Lisboa, 2002, pp.52, p.27;
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2. Os paradigmas entre 
o cinema velho e o cinema novo

 Ao abordarmos esta questão, é necessário compreender aquilo que foi o cinema novo 
em Portugal, as suas origens e, acima de tudo, a que é que se contrapôs. Deste modo, analisa-
remos aquilo a que se chama de “cinema velho”, elucidando os motivos que levaram ao surgi-
mento de um “cinema novo”. 

2.1. O cinema e o Estado Novo 

 É através do Secretariado de Propaganda Nacional que surgiam os apoios à produção 
cinematográfica no Estado Novo. Efetivamente, vários foram os financiamentos prestados a 
inúmeras curtas-metragens e algumas longas metragens. Tanto é o caso do filme A Revolução 
de Maio (1937) de António Lopes Ribeiro, que terá sido a única longa metragem produzida 
inteiramente pelo SPN.8 Este surgiu no âmbito das celebrações do décimo aniversário da Revolução 
de 28 de Maio de 1926, uma vez que esta é caracterizada pelo regime como a salvação do país 
da Primeira República, «responsável pelo caos soció-económico no qual o país se encontrava à 
hora da sua chegada ao governo.»9 António Lopes Ribeiro terá sido «uma das figuras do cinema 
da época que mais abertamente apoiava o estadonovismo, (...) tendo este cineasta sido ainda 
responsável por vários outros filmes de pendor propagandístico (...) ou documentários sobre 
eventos marcantes para o regime.»10Este filme retrata a ameaça que o comunismo representava 
para o salazarismo, «sendo praticamente o único exemplo de referências explícitas a questões 
políticas no cinema das primeiras décadas do regime, ausência para a qual muito contribuiu a 
censura, consolidada depois de 1933.»11

8 in VIEIRA, Patrícia, Cinema no Estado Novo - A Encenação do Regime, Edições Colibri, Lisboa, 2011, pp. 220, 

p.30;

9 in VIEIRA, Patrícia, Cinema no Estado Novo - A Encenação do Regime, Edições Colibri, Lisboa, 2011, pp. 220, p. 

27;

10 in TORGAL, Luís Reis, O Cinema sob o olhar de Salazar..., Círculo de Leitores, Lisboa, 2000, pp. 428, p.23;

11 in TORGAL, Luís Reis, O Cinema sob o olhar de Salazar..., Círculo de Leitores, Lisboa, 2000, pp. 428, p.24;
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 Enquanto responsável do SPN e “quase” o responsável pela produção artística em Portugal, 
António Ferro atribuía uma grande importância ideológica ao «cinema histórico», que foi aquele 
que dominou o período entre o início do cinema sonoro em 1931 e o ano zero do cinema português 
em 1955, no qual apenas foram produzidos seis filmes, todos enquadrados neste gênero, segundo 
Luís Reis Torgal. Desde modo, «este gênero de reflexão do responsável pelo SPN/SNI leva-
nos a pensar na relevância dos contextos e, concretamente, na cultura e na ideologia historicista 
do Estado Novo.»12 Apresentando as próprias palavras de António Ferro numa das suas obras 
oficiais, Teatro e Cinema, este afirma que « estes marcam sem dúvida um dos caminhos seguros, 
sólidos, do cinema português. Aqui o cinema nacional acompanha a tendência da nossa própria 
literatura contemporânea onde os estudos históricos ocupam, neste momento, um lugar de alto 
relevo.»13  Os dois filmes que poderemos considerar mais relevantes para caracterizar este gênero 
cinematográfico serão Camões (1946), de Leitão de Barros e Chaimite (1953), de Jorge Brum do 

12 in TORGAL, Luís Reis, O Cinema sob o olhar de Salazar..., Círculo de Leitores, Lisboa, 2000, pp. 428, p.23;

13 in TORGAL, Luís Reis, O Cinema sob o olhar de Salazar..., Círculo de Leitores, Lisboa, 2000, pp. 428, p.20;

	
Doc.1 - Cartaz publicitário do filme A Revolução de 
Maio (1937) de António Lopes Ribeiro.
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Canto, uma vez que ambos são do pós-guerra, que terá sido dos períodos mais significativos deste 
tipo de cinema. Porém, é em Camões que encontramos os traços mais nítidos de uma ideologia 
do regime. Segundo Luís Reis Torgal, “Camões é igualmente o poeta anti-cortesão ( a corte 
era considerada um vício, procurando assim, por certo. atingir a “política”) (...), o dignificador 
da raça, que corporiza o nacionalismo, vem aceite pela benevolente censura inquisitorial (...), o 
escritor que canta a gesta portuguesa e que morre quando ela morre, anunciando, no entanto, o 
ressurgimento da Pátria.”14

 Outro grande clássico do cinema português do Estado Novo serão os «filmes cómicos» 
que, ao contrário do cinema histórico que deixara de ser produzido após os anos 50, a produção 
deste primeiro prolongar-se-á por todo o período do regime.  O caso mais conhecido deste tipo 
de cinema será, certamente, O Pátio das Cantigas (1942) de Francisco Ribeiro.

14 in TORGAL, Luís Reis, O Cinema sob o olhar de Salazar..., Círculo de Leitores, Lisboa, 2000, pp. 428, p.23;

Doc.2- Cartaz publicitário do filme Camões (1946) de 
Leitão de Barros.

	

Doc. 3 - Frame retirado do filme O Pátio 
das Cantigas (1942) de Francisco Ribeiro.
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 Este conta as histórias do povo do «Pátio do Evaristo», tornando-o num pequeno mundo 
recheado de boa gente que vive feliz e modestamente, «mesmo que possam surgir pequenas 
zaragatas, tal como Portugal de Salazar, que era visto como um oásis de paz no mundo em 
guerra.»15 Porém, Luís Reis Torgal afirma que este tipo de cinema se terá desgastado uma vez 
que «não souberam ultrapassar (...) um figurino já gasto e que perdera a frescura dos primeiros 
anos.»16 Também poderá dever-se ao facto de António Ferro considerar que estes filmes seriam, 
citando o próprio, «o cancro do cinema nacional, afora duas ou três exceções.»17  Deste modo, este 
foi um tipo de cinema acima de tudo muito popular mas que acabou por perder a sua dimensão 
devido à falta de apoio por parte das entidades responsáveis.
 Vários são os outros gêneros que podemos apresentar da tipologia de António Ferro, tal 
como os filmes regionais ou folclóricos ou extraídos de romances e teatros, também haverá os 
filmes dramáticos, que abordaremos no próximo subcapítulo, ligando ao Cinema Novo, uma vez 
que este teve uma linha de continuidade para com este gênero. Porém, consideramos que estes 
dois apresentados terão sido os fundamentais para caracterizar aquilo que terá sido o cinema 
estadonovista. Um cinema que pretende representar a ideologia de um estado ao serviço da 
população, encarregue de  transmitir o Portugal calmo e pacífico perante a realidade do mundo 
em plena 2ª Guerra Mundial e no seu pós-guerra, um país respeitador e modesto.
 Curioso será também de observar de que forma o cinema terá acompanhado as várias 
“fases” do regime, sendo que nos anos 30 e 40, observa-se um grande entusiasmo na produção, 
onde são exaltados os valores morais e políticos do regime que se iniciava. Quando surge a 
estética neorrealista, também no seio do fascismo, por volta dos anos 50, traz consigo uma certa 
abertura quanto à visão das coisas, uma vez que estes filmes preenchiam as salas. Aquando 
do ano zero em 1955, « parece simbolicamente revelador de uma encruzilhada, cujo percurso 
seguinte é cheio de dúvidas quanto ao caminho a percorrer. Curiosamente, corresponde ao 
ano da entrada de Portugal na ONU, o que implicava compromissos e abertura possível. A 
importância conferida ao cinema educativo através da Companhia Nacional de Educação de 
Adultos em 1952, é revelador da tentativa de diminuir o crónico analfabetismo português e de, 
assim, dar uma nova imagem do país.»18 Já à chegada dos anos 60 e 70, que serão os anos da 
crise do regime, durante os quais assistimos ao afastamento de Portugal relativamente ao núcleo 

15 in TORGAL, Luís Reis, O Cinema sob o olhar de Salazar..., Círculo de Leitores, Lisboa, 2000, pp. 428, p.24;

16 in TORGAL, Luís Reis, O Cinema sob o olhar de Salazar..., Círculo de Leitores, Lisboa, 2000, pp. 428, p.25;

17 in TORGAL, Luís Reis, O Cinema sob o olhar de Salazar..., Círculo de Leitores, Lisboa, 2000, pp. 428, p.24

18 in TORGAL, Luís Reis, O Cinema sob o olhar de Salazar..., Círculo de Leitores, Lisboa, 2000, pp. 428, p.33;
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internacional («Orgulhosamente sós», Discurso de Salazar na posse da Comissão Executiva da 
União Nacional, em 18 de Fevereiro de 1965), à morte de Salazar e à chegada de Marcelo 
Caetano, e serão também os anos do período da Guerra Colonial (1961-1974), sendo que é 
neste período que observamos a necessidade de mudança e de abertura ao que se passava lá fora 
a nível cultural por parte da comunidade intelectual e artística portuguesa. As grandes vagas de 
migrações também contribuíram para esse contato com o exterior, nomeadamente com França, 
onde assistíamos ao desenvolver da Nouvelle Vague, que acabará por chegar também a Portugal, 
como aqui pretendemos estudar. Estes são alguns dos fatores originaram a necessidade de um 
Cinema Novo que aqui abordamos. Deste modo, podemos concluir que o cinema estadonovista 
terá sido um tipo cinema enquanto uma « a encenação do regime », que o terá acompanhado 
durante os seus largos anos.

2.2. O Cinema Novo

 O Cinema Novo em Portugal terá surgido, predominantemente, por volta dos anos 60. 
Este ficou marcado pela geração dos anos 30, formada pela geração cineclubista da qual já falámos 
anteriormente. Aqui encontramos António Pedro Vasconcelos, António da Cunha Telles, Paulo 
Rocha, João César Monteiro, Fernando Lopes, Alberto Seixas Santos. Este cinema terá surgido 
dum sentimento de recusa por parte daquilo que era anteriormente produzido. Citando António 
da Cunha Telles em entrevista: «o que se chamou de Cinema Novo Português define-se pela 
recusa global de tudo o que então se fazia em matéria de cinema português. Porém, quando se 
diz que o Cinema Novo nasce da recusa do cinema anterior, importa acrescentar que também o 
cinema estabelecido nos recusou a nós.»19

 Grande parte desta geração terá ido estudar para fora, sobretudo em Paris. O IDHEC 
(Institut des Hautes Études Cinématographiques) ou o Institut de Sorbonne eram as escolas 
de referência, e muitos deles terão também cooperado com realizadores - como é o caso de 
Paulo Rocha com Jean Renoir ou Cunha Telles com François Truffaut -  que marcaram a nova 
vaga cinematográfica que surgia na Europa, que será a Nouvelle Vague. Foi através desta que 
o Novo Cinema Português envergou, uma vez que a geração que compôs o Novo Cinema, 
nele terá depositado toda influência que dela terá adquirido lá fora. Desta forma, estes novos 
realizadores «tinham do cinema uma concepção autónoma e específica, em que acreditavam 
que o papel do realizador era determinante. Os filmes que fizessem —os filmes que fizeram 
- deviam ser portadores dum ideário estético e ideológico, em que a sua figura -—a figura do 

19 in Cinema Novo Português (1960-1974), Cinemateca Portuguesa, 1985, pp. 183, p.49;



332

autor — ocupasse lugar central.»20 Este é, portanto, um cinema fortemente marcado pela ideia 
de expressão individual levando os filmes produzidos sob este estilo por uma visão pessoal do 
mundo.

«O Novo Cinema Português iria, fundamentalmente, partilhar todas estas características, 
definindo-se tanto como um cinéma d’auteur como um cinema nacional, e, assim, contra 
todo um cinema comercial (incluindo todo o prévio existente) pela sua falta de autenticidade 
pessoal e, até, nacional. »21 

 O Cinema Novo Português definir-se-á também contra as propostas cinematográficas 
do Partido Comunista. Podendo considerar isto uma contradição, este lado cultural defendia um 
cinema nacional mais sério e autêntico, assumindo a arte enquanto algo que deve ser universal 
e que promova uma emancipação de massas diretamente contra o regime ditatorial. Sendo este 
ponto que justifica tal oposição, sendo que muitos filmes, pondo de parte o caso d’os Verdes Anos, 
uma vez que só cerca de 10 anos mais tarde é que foram subsidiados pelo Estado, sendo que este 
esperava que os filmes apoiassem uma ideia altamente nacionalista e transmitissem a cultura 
popular, beneficiando o Estado Novo. Isto levou a que muitas vezes, os realizadores optassem por 
omitir aquilo que realmente pretendiam passar apesar de, tal como já antes referido, esta ser uma 
corrente que não envergará tanto pela corrente política, de maneira a contornar a censura. Este 
novo estilo deixa de parte a questão da denúncia social nos filmes, pegando, sobretudo, na ideia 
de arte pela arte deixando de olhar para a política como um ponto fulcral. Este é um dos aspectos 
que nos permite distinguir o movimento neorrealista italiano da Nouvelle Vague que o Cinema 
Novo Português seguiu. « Paris estava predisposta para a provocação que foi a Nouvelle Vague, o 
que não era o caso de Lisboa... Pergunto-me mesmo como é que nos passou pela cabeça pensar 
fazer um Cinema Novo português, com a censura à perna. É quase inimaginável.»22

 Deste modo, é-nos possível concluir esta breve explanação daquilo que caracterizou este 
Novo Cinema Português, que complementaremos à medida do progresso deste trabalho. 

20 in Cinema Novo Português (1960-1974), Cinemateca Portuguesa, 1985, pp. 183, p.15

21 in ANTÓNIO, Lauro, Portugal Anos 60 - Novo Cinema Português, Biblioteca Museu República e Resistência, 

Lisboa, 2002, pp.52, p.32;

22 in Cinema Novo Português (1960-1974), Cinemateca Portuguesa, 1985, pp. 183, p.54;
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2.3. O modo de produção como motor para a inovação

 Ao abrirmos este olhar no que toca ao modo de produção dos filmes no novo cinema e de 
que forma este terá sido essencial no momento de inovação e ruptura do mundo cinematográfico, 
é necessário voltarmos a abordar aqui uma questão que de certa forma divide o público e 
os especialistas: qual o filme que terá, efetivamente, acarretado esta inovação para o cinema 
português? Ao chamarmos esta questão, referimo-nos ao balanço entre Dom Roberto, de Ernesto 
Sousa e Os Verdes Anos de Paulo Rocha.

2.3.1. Dom Roberto, um filme de fronteira

 Tal como antes referido, houve um ponto de encontro entre os movimentos cineclubistas 
e o neorrealismo apesar da sua distinção, porém, quando surge Dom Roberto em 1962, segundo 
Ferreira da Cunha, « este terá sido o ponto de encontro e, simultaneamente, a falência dos dois 
movimentos.»23 Dom Roberto trouxe consigo a mudança, tendo sido uma obra produzida, inclusive 
é o lançamento, pela Cooperativa do Espectador, que seria um novo modelo de financiamento 
prevendo a venda de bilhetes prévia ao lançamento do filme. Este filme abre a via para uma 
recusa do caminho que Portugal estava a seguir. Existe uma clara denúncia direta das condições 
vividas na época, uma vez que retrata uma vida pacata em condições de insuficiência. Porém, traz 
consigo também um sopro de esperança e de felicidade. Citando Lauro António: «Dom Roberto é 
uma canção de ternura. Para além dos malogros de uma realização incipiente (ou ingénua-naif ), 
descobrem-se palavras de amor, murmúrios, sorrisos compartilhados. Chaplinesco, zavattiniano, 
a meio caminho entre a crónica-urgente e parábola-possível, Dom Roberto falou de um povo 
desconhecido através das personagens itinerantes - por uma Lisboa de desconsolo - de um 
fantocheiro e de uma operária desempregada, à beira do suicídio.»24

23 in FERREIRA DA CUNHA, Paulo Manuel, O novo cinema português - políticas públicas e modos de produção 

(1949-1980), Tese de doutoramento em estudos contemporâneos orientada por António Pedro Couto da Rocha Rita, 

Universidade de Coimbra, Setembro 2014, pp. 492, p.280

24 in ANTÓNIO, Lauro, Portugal Anos 60 - Novo Cinema Português, Biblioteca Museu República e Resistência, 

Lisboa, 2002, pp.52, p. 35;
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 Este filme tinha por objetivo acabar com a base do cinema nacionalista enquadrado em 
comédias ou dramas musicais que retratassem histórias de portugueses de classe média bem 
remunerada e social e politicamente conformados uma vez que «a apologia dos valores como 
autoridade, família e trabalho enquadravam-se na ideologia vigente »25, sendo que estes valores 
eram veiculados pelo Secretariado Nacional de Informação que tinha por tarefa controlar 
a informação contida nas obras. Porém, grande foi a desilusão na hora de receber este filme. 
Segundo a tese de Ferreira da Cunha: « O filme começou por ser mal recebido precisamente dos 
núcleos que lhe tinham garantido a existência: rotulado de ‘ resquício neorrealista ‘, o filme não 
tinha conseguido dar início a uma nova era cinematográfica em Portugal, mantendo muitas das 
características, sobretudo técnicas, que afastavam os cinéfilos do cinema português produzido 
no ideário vigente. »26 Deste modo, José Ernesto de Sousa não apresentou elementos narrativos 
e técnicos próprios da ruptura do cinema moderno, uma vez que é clara toda a esteriotipação 
de personagens e todo o argumento do filme que se aproxima dos típicos dos anos 30 e 40, 
realçando uma falta de subjetividade e abstracionismo nos temas e personagens e até na questão 
da própria montagem, ao contrário daquela que era característica do cinema que entrava em 

25 in ANTÓNIO, Lauro, Portugal Anos 60 - Novo Cinema Português, Biblioteca Museu República e Resistência, 

Lisboa, 2002, pp.52, p. 35

26 in FERREIRA DA CUNHA, Paulo Manuel, O novo cinema português - políticas públicas e modos de produção 

(1949-1980), Tese de doutoramento em estudos contemporâneos orientada por António Pedro Couto da Rocha Rita, 

Universidade de Coimbra, Setembro 2014, pp. 492, p.281;

	
Doc. 4 - Frame retirado do filme Dom Roberto  (1962) de José Ernesto de Sousa.
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vigência no cinema europeu.
 Assim, perante estes motivos que nos fazem olhar para Dom Roberto como um filme que 
terá mantido alguns traços daquele que é o “velho cinema”, não podemos negar a existência de 
fatores inovadores. É, portanto, « um filme-fronteira, de transição para um novo modelo estético 
que chegaria nos anos seguintes com jovens realizadores como Paulo Rocha, Fernando Lopes, 
António de Macedo ou João César Monteiro e que ficaria conhecido como o novo cinema 
português.»27

2.3.2. Os Verdes Anos sob a égide das Produções Cunha Telles

 Os Verdes Anos, primeiro filme realizado por Paulo Rocha e primeira produção de António 
da Cunha Telles em 1963, é o filme através do qual analisaremos o início do percurso do Cinema 
Novo em Portugal, tendo em conta que este terá sido pioneiro neste ramo, apesar das várias 
discussões que surgem em torno deste assunto. Damos início, então, à abordagem relativamente 
ao modo de produção deste filme, que é um fator essencial na hora de se compreender aquilo que 
caracteriza a ruptura que este terá trazido consigo.
 Segundo Ferreira da Cunha, «a historiografia convencional define, em termos de produção 
fílmica, o dinâmico António da Cunha Telles no início do corte umbilical entre o novo e o 
velho cinema. Grosso modo, os filmes que integram as Produções Cunha Telles constituem 
o núcleo de produção do designado “cinema novo”.»28 Isto porque António da Cunha Telles 
trouxe consigo uma nova filosofia de produção cinematográfica. Começou por estudar medicina 
na Universidade de Lisboa, porém acabou por envergar pela carreira do cinema, indo estudar 
para Paris, onde se formou em realização e produção no IDHEC (Institut des Hautes Études 
Cinématographiques); em filmologia no Institut de Sorbonne e em audiovisuais no Centre 
Audiovisuel de L’école Normale Supérieure de Saint-Cloud. Enriqueceu o seu contato com o 
meio do cinema francês da Nouvelle Vague ao trabalhar com Pierre Kast e Clara d’Ovar e ao co-
produzir um filme de François Truffaut. Foi com esta experiência que António da Cunha Telles 
« começa a criar um esquema de produção contínua com uma equipa de técnicos formados 

27 in FERREIRA DA CUNHA, Paulo Manuel, O novo cinema português - políticas públicas e modos de produção 

(1949-1980), Tese de doutoramento em estudos contemporâneos orientada por António Pedro Couto da Rocha Rita, 

Universidade de Coimbra, Setembro 2014, pp.282;

28 in FERREIRA DA CUNHA, Paulo Manuel, O novo cinema português - políticas públicas e modos de produção 

(1949-1980), Tese de doutoramento em estudos contemporâneos orientada por António Pedro Couto da Rocha Rita, 

Universidade de Coimbra, Setembro 2014, pp. 492, p.361;
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no curso que organizara meses antes, pretendendo consolidar uma iniciativa estrutural e não 
propriamente um projeto estético ou ideológico, como haviam sido o esquema de produção 
ligado aos cineclubes.»29

 Desta forma, António da Cunha Telles defendia uma produção fora dos esquemas 
clássicos e pré-determinados, que se enquadrasse numa concepção flexível que exigisse uma 
maior reflexão em torno do filme, de maneira a entender quais as necessidades e os meios que 
eram necessários atender à medida que iam surgindo de modo a chegar-se ao resultado final 
pretendido. 
 Outra questão essencial para a inovação dos filmes produzidos por António da Cunha 
Telles, é aquilo a que podemos chamar de cinema virgem. Ou seja, como é o caso d’Os Verdes 
Anos, o que poderá ter suscitado a uma revolução total do cinema corrente nestes filmes, foi 
o facto de «todos os membros da equipa, desde o eletricista ao realizador, estarem a fazer o 
primeiro filme (...) o que deu resultados positivos porque não havia vícios.»30 Podemos então 
observar que isto terá sido um aspecto fulcral, uma vez que este foi um dos problemas que levou 
ao fracasso de Dom Roberto no caminho para a inovação, visto que este último, apesar dos seus 
objetivos, não os terá alcançado precisamente pelos vícios característicos provenientes do cinema 
do Estado Novo que trazia em si.
 António da Cunha Telles revolucionou também a função do produtor e a relevância que o 
seu papel tinha na realização de um filme, cuja necessidade para tal pode ser também justificada 
pela sua formação, uma vez que este se formou em realização no IDHEC. A nova filosofia de 
produção de Cunha Telles baseava-se na ideia de produtor-autor, procurando «intervir do ponto 
de vista da concepção artística e, deste modo,

«consciente de que o chamado cinema de autor desvaloriza ou elimina a influência do 
produtor tradicional, geralmente conduzida por motivos comerciais, Cunha Telles reinventa 
a função do produtor através de uma forte ligação criativa e estética com o realizador: o 
produtor deve ter um certo feeling, deve falar de cinema, saber o que é que um realizador 
quer.»31

29 in FERREIRA DA CUNHA, Paulo Manuel, O novo cinema português - políticas públicas e modos de produção 

(1949-1980), Tese de doutoramento em estudos contemporâneos orientada por António Pedro Couto da Rocha Rita, 

Universidade de Coimbra, Setembro 2014, pp. 492, p.363;

30 in Cinema Novo Português (1960-1974), Cinemateca Portuguesa, 1985, pp. 183, p.49;

31 in FERREIRA DA CUNHA, Paulo Manuel, O novo cinema português - políticas públicas e modos de produção 

(1949-1980), Tese de doutoramento em estudos contemporâneos orientada por António Pedro Couto da Rocha Rita, 
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 Os Verdes Anos foi um filme que custou um pouco acima da média, entre 700 e 800 contos 
na altura - comparando com Belarmino de Fernando Lopes que custara cerca de 300 contos, 
também devido à sua produção em menor escala, porém nenhum fora subsidiado por qualquer 
entidade, tendo recebido ajuda apenas através de créditos no laboratório e nas máquinas de José 
Gil pela Ulliseya. «Como é sabido, nós arrancámos sem qualquer apoio do Fundo do Cinema 
Nacional que levaria 10 anos até se decidir a prestar qualquer ajuda oficial. Só quando o Cinema 
Novo está praticamente a acabar é que o Estado tem um pouco de vergonha em ter estado de 
costas voltadas para uma coisa que tinha sido significativa.»32A falta de financiamento levou 
António da Cunha Telles a procurar alternativas criativas, promovendo uma nova estratégia de 
produção. Assim, de modo a poderem prosseguir com a realização dos filmes, os realizadores e os 
produtores recorreram a géneros de cinema alternativos técnica e artisticamente.
  Tanto Os Verdes Anos como Belarmino foram recebidos com entusiasmo por parte do sector 
da crítica, que viam estas obras como um ressurgimento do cinema português. A revista O Tempo 
e o Modo afirmou que estas são «as duas primeiras obras que uma geração ousa reivindicar.»33

 Assim, esta boa recepção por parte da crítica nacional levou Os Verdes Anos a uma projeção 
internacional inédita que o terá levado a um ponto de referência no mundo cinematográfico 
dentro e fora do país. Porém, do ponto de vista do público em geral, a recepção não terá sido 
a mesma. João Bénard da Costa justifica isto no seu livro História do Cinema afirmando que 
«o alheamento do público deveu-se ao vanguardismo das propostas estéticas dos filmes, assim 
como ao recrudescimento da censura, que impedia a chegada a Portugal das novas vagas e novos 
cinemas que revolucionavam o cinema europeu».34 António da Cunha Telles afirma também a 
questão da falta de vedetismo, uma vez que o público em geral se apegava muito à questão das 
vedetas que compunham o cinema do seu tempo. Também toda a falta de apoio por parte do 
Estado e dos grandes distribuidores da época que compravam no mercado internacional, levou 
a que o filme não chegasse ao público como era desejado. Mesmo assim, Cunha Telles mantém 

Universidade de Coimbra, Setembro 2014, pp. 492, p.365;

32 in Cinema Novo Português (1960-1974), Cinemateca Portuguesa, 1985, pp. 183, p.53;

33 in FERREIRA DA CUNHA, Paulo Manuel, O novo cinema português - políticas públicas e modos de produção 

(1949-1980), Tese de doutoramento em estudos contemporâneos orientada por António Pedro Couto da Rocha Rita, 

Universidade de Coimbra, Setembro 2014, pp. 492, p.364;

34 in FERREIRA DA CUNHA, Paulo Manuel, O novo cinema português - políticas públicas e modos de produção 

(1949-1980), Tese de doutoramento em estudos contemporâneos orientada por António Pedro Couto da Rocha Rita, 
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um sopro de esperança ao afirmar: «Mas o que eu hoje quero sublinhar, e que ainda me parece 
muito bonito, é a nossa crença no que os filmes diziam, na força que eles podiam ter. É isso que é 
bonito vinte anos depois, num filme como Os Verdes Anos, passe embora as limitações de primeira 
obra.»35

 Concluindo, conseguimos assim observar que António da Cunha Telles terá sido não 
só um pilar na transformação do cinema em Portugal, como terá inovado o cinema à escala 
internacional, uma vez que trouxe consigo uma ideologia e forma de ver e fazer cinema - passando 
do eletricista, ao realizador e ao próprio produtor - contrapondo-se a qualquer corrente existente 
em Portugal, assimilando toda a sua experiência para gerar aquilo que será não só o Novo Cinema 
Português, como também o próprio cinema português,  totalmente único ao percorrermos o 
cinema pelo mundo.

3. Estarão Os Verdes Anos intrinsecamente ligados à 
ruptura no cinema português?

 Após a análise do modo de produção deste filme, passamos então para a apresentação 
de uma breve sinopse do filme, e depois passaremos para uma análise e interpretação mais 
aprofundada, relativamente à estética e à possível ideologia do filme, sob o acompanhamento de 
várias teses.

3.1. O ressurgimento da obra artística no cinema português: 
Os Verdes Anos

3.1.1. Sinopse

 O filme conta-nos a história de Júlio, um jovem que chega a Lisboa vindo do campo 
pronto a lançar-se no mundo da sapataria com a esperança de que a grande cidade lhe trará mais 
oportunidades. Este fica em casa do tio, Afonso, um homem de certa forma misterioso e cínico, 
que vive numa casa simples às portas da cidade.
   É na sapataria que Júlio conhece Ilda, uma jovem que apesar de mais sofisticada também se 
encontra confinada ao trabalho enquanto empregada numa casa abastada, cuja família recebe por 
parte de Ilda uma admiração incumensurável, sendo que esta ambiciona todo o estilo de vida 
moderno e extravagante dos seus patrões. Porém, o mesmo não se passa com Júlio, sendo que 

35 in Cinema Novo Português (1960-1974), Cinemateca Portuguesa, 1985, pp. 183, p.53-54;
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após ser recebido pelo tio com uma afeição paternal, este escarnece-o pela sua falta de ambição 
e iniciativa que se deve também pela sua falta de adaptação à vida citadina. 

 Entretanto, rapidamente Júlio e Ilda juntam-se e vivem aquilo a que podemos chamar de 
uma história de amor, todavia, quando esta o confronta com os seus planos, Júlio apenas respon-
de que quer estar com ela e pede-a em casamento. Espanto quando Ilda, surpreendida pelo pe-
dido, recusa protestando contra a sua falta de ambição.  Júlio mantém-se calmo e resigna-se com 
o final do relacionamento. Ainda assim pede para a ver uma última vez em casa dos seus patrões, 
acabando por matá-la. Correndo para fora do prédio Júlio para no meio da rua deslumbrado com 
as luzes dos faróis dos carros. 

 Assim, somos interpelados com esta suspensão que aqui se manterá, apelando à obrigato-
riedade do visionamento deste filme e concluindo esta breve sinopse.

3.1.2. Análise

 Após a leitura de variados artigos e teses sobre este filme e quais as possíveis interpreta-
ções que dele podemos tirar. 
 Antes de mais, é necessário abordar uma questão polémica no seio do mundo cinemato-
gráfico português há já mais de quarenta anos. Apesar desta corrente artística mal ter sido alvo 
de escrita e análise, o público dividiu-se relativamente ao marco que terá iniciado esta fase. Aqui 
tentar-se-á, então, continuar a resolver esta questão e justificar o porquê de,  possivelmente, con-
siderarmos este filme como o verdadeiro ponto de ruptura. 
 Primeiramente, toda a formação de Paulo Rocha terá, certamente, influenciado o movi-

	
Doc. 5 - Frame retirado do filme Os Verdes Anos (1963) de Paulo Rocha.
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mento artístico que este trouxe até nós. Frequentou l’Institut  des Hautes Études Cinématogra-
phiques em Paris, estudando realização, onde conheceu António da Cunha Telles que acabou 
como sendo seu produtor. Várias foram as oportunidades que teve de assistir às rodagens de fil-
mes que hoje nos são uma referência. Aqui chamamos Le Caporal Épinglé (1961) de Jean Renoir 
e, ao regressar a Portugal, ao Acto da Primavera (1962) de Manoel de Oliveira.

 
 Esta experiência tê-lo-á levado a seguir pelas correntes que despoletavam pela Europa 
por volta dos anos finais de 50 e inícios de 60, fazendo-nos regressar ao ponto inicial, influen-
ciando toda a nova geração cinematográfica portuguesa. «Visto hoje, Os Verdes Anos têm o grande 
mérito de ser um documento precioso sobre a Lisboa dos anos 60, o seu provincianismo, o deses-
pero e a sufocação de uma geração jovem. Para o cinema, o filme revelava ainda a sensibilidade 
de um compositor (Carlos Paredes) que construiu um tema musical que ficaria célebre e que, no 
dedilhar precioso da guitarra, transmitia, a um tempo, uma limpidez gritante, impossível, uma 
angústia extrema, dolorosa, uma nostalgia de paz e encantamento vinda do fundo do tempo, de 
antanho e daqui. »36

 Relativamente à questão que abre este capítulo, é-nos possível afirmar que sim, Os Verdes 
Anos marcaram, efetivamente, o ponto de transição para o Cinema Novo português. Atentare-
mos, após termos já verificado a questão do modo de produção, quais os outros fatores que nos 
permitem considerar isto. 
 Antes de mais, quando olhamos para Os Verdes Anos, compreendemos que este é um filme 
que sai completamente dos padrões base que víamos no cinema característico do Estado Novo, 

36 in ANTÓNIO, Lauro, Portugal Anos 60 - Novo Cinema Português, Biblioteca Museu República e Resistência, 

Lisboa, 2002, pp.52, p. 35;

	
Doc. 6 - Fotografia de Paulo Rocha.
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sendo que é complicadíssimo enquadrá-lo nalgum gênero específico (drama, comédia, romance, 
thriller, etc), tornando-o único também. Neste filme observamos a introspecção de Ilda e Júlio, 
que surgem como uma certa dicotomia entre o campo e a cidade. Em vários planos podemos 
observar o confronto entre estes dois meios. 

 Nesta cena, estamos perante um travelling, movimento de câmera que nos dá abertura 
sobre toda a paisagem em volta das personagens. Podemos atentar dois cenários completamente 
distintos. Observamos que Júlio e Ilda se encontram no alto de um monte, em contato com a 
natureza para onde Júlio terá levado Ilda. No plano de trás podemos ver prédios, ou seja, um 
meio citadino. Tendo em conta a posição das personagens ( Júlio à frente e Ilda atrás), podemos 
relacionar cada um destes a um plano: Júlio representará o campo, uma vez que este provém 
originalmente deste meio e tem como necessidade escapar da cidade e levar Ilda para um meio 
que se aproxime, até certo ponto, do campo; e Ilda, atrás de Júlio, que representará, por sua vez, 
a cidade. Curioso será observar, atentando aos segundos anteriores a esta cena, de que forma a 
relação deste casal se alterará acompanhando a mudança de planos. Ao chegarem ao monte, estes 
estão divertidos e felizes; passeiam e correm por entre as árvores, cena na qual apenas os vemos 
rodeados por este ambiente. No entanto, no momento em que surge a cidade no plano de trás, 
esta mudança coinciderá com a mudança de estado de espírito do casal, como podemos reparar 
neste frame. Assim, isto demonstra o desfasamento e desequilíbrio que existe no casal, que pro-
virá do meio onde cada um se insere, coisa que também influenciará a ambição de cada um, que 
mais à frente será também um fator chave para o desenlace (ou não desenlace) desta relação. 
 Nesta cena é-nos possível também observar diversos fatores que compõem o modo de 

	
Doc. 7 - Frame retirado do filme Os Verdes Anos (1963) de Paulo Rocha.
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produção característico desta nova vaga de cinema. Antes de mais, toda a cena acontece ao ar 
livre, como acontece durante grande parte do filme. Não há estúdios como acontecia no cinema 
estadonovista e as filmagens ocorrem num ambiente natural, em sítios quotidianos, o que de cer-
ta forma aproxima o espectador ao filme. Segundamente, como já foi previamente comentado: 
António da Cunha Telles defendia uma produção fora dos esquemas clássicos e pré-determina-
dos, que se enquadrasse numa concepção flexível que exigisse uma maior reflexão em torno do 
filme, de maneira a entender quais as necessidades e os meios que eram necessários atender à 
medida que iam surgindo de modo a chegar-se ao resultado final pretendido. Isto é algo que toda 
a cena nos apresenta: o movimento de câmera que acompanha as personagens; flexível ao ponto 
de, no mesmo plano, nos apresentar duas concepções diferentes que incidem diretamente sobre 
o comportamento das personagens - logo aí levando a um jogo entre o visual e uma reflexão 
introspectiva sobre as personagens.  
 Os filmes que preenchem o núcleo desta vaga que começa agora a surgir em Portugal, 
recheiam-se pela simplicidade, explorando o tamanho e a largura do ecrã através de grandes 
planos, com imagens e linhas de força horizontais37. Jacques Rivette (1928-2016), realizador e 
crítico de cinema associado à Nouvelle Vague, encara esta renovação afirmando que «o realiza-
dor aprenderá a utilizar por vezes toda a superfície do ecrã, mobilizando-a com o seu engenho, 
fazendo com que se jogue uma movimentação múltipla e cerrada ou, pelo contrário, a espaçar 
os polos de drama, criando zonas de silêncio, superfícies de repouso, hiatos sugestivos, rupturas 
significativas... descobrirá a beleza dos vazios, dos espaços abertos e livres onde o vento passa, 
saberá desanuviar a imagem, perdendo o medo às clareiras e aos desequilíbrios; cometerá erros 
de plástica  para obedecer à verdade do cinema.»38

 Encaramos esta última passagem como uma descrição exata da cena aqui analisada, fun-
damentando assim a afirmação de que Os Verdes Anos enquadra-se, efetivamente, na estrutura 
daquilo que é o Cinema Novo e que terá sido o pioneiro neste ramo em Portugal, uma vez que 
nem em Dom Roberto encontramos uma abertura cinematográfica tão linear, apesar de já se 
terem afirmado algumas nuances, este não terá chegado ao resultado pretendido: uma ruptura 
clara com o cinema predominante em Portugal, à qual Os Verdes Anos chegaram. 
 Assim, abriu-se a porta para uma revolução artística no cinema português, à qual depois 
vários realizadores e produtores terão aderido, dando continuidade a este movimento até por 
volta dos anos 80. 

37 in AGEL, Henri, O Cinema, Livraria Civilização - Editora, Porto, 1972, pp. 436, p.112

38 in AGEL, Henri, O Cinema, Livraria Civilização - Editora, Porto, 1972, pp. 436, p.112;
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Conclusão
    
 Este é o culminar de um estudo minucioso sobre esta matéria. Aqui foram abordados 
diversas questões em torno da ruptura cinematográfica que se deu em Portugal nos anos 60. 
Foram analisadas diversas obras e artigos que nos permitem, então, chegar a variadas conclusões 
e, acima de tudo, à resposta da problemática central deste objeto de estudo: terão sido Os Verdes 
Anos o filme que marcou esta ruptura cinematográfica?
 Primeiramente, observámos as origens do Novo Cinema e podemos concluir que este 
adveio dos movimentos cineclubistas que começaram a ganhar aso em Portugal por volta dos 
anos 40, nos quais ascendiam o movimento Neorrealista Italiano e a Nouvelle Vague francesa, 
sendo que esta última terá sido o maior pilar de influência sobre o Novo Cinema português.
 Em segundo lugar, atentámos a um balanço entre o Cinema Velho e o Cinema Novo, e 
também pela análise ao filme Dom Roberto, é-nos possível concluir que o maior ponto de dife-
rença entre estes será o modo de produção, uma vez que neste último - marcado sobretudo pela 
inovação que António da Cunha Telles trouxe consigo relativamente ao papel do produtor e da 
produção na realização de um filme -  relatamos uma produção fora de estúdio; movimentos de 
câmera que permitem uma reflexão e que sejam significativos na interpretação de um filme, e 
claro, toda uma estética mais abrangente e não tão centrada em polos ideológicos e que, deste 
modo, Dom Roberto é considerado como um filme-fronteira, apelando já a algumas característi-
cas do futuro Cinema Novo.
 Finalmente, analisámos o objeto de estudo central deste trabalho, o filme Os Verdes Anos, 
e de que forma este se enquadra no estudo previamente feito sobre o Cinema Novo e os modos 
de produção, usando para este efeito um frame que nos permitisse apresentar os aspectos centrais 
desta corrente. 
 Assim, é-nos possível concluir que Os Verdes Anos entra totalmente nos parâmetros da-
quilo que é o Novo Cinema Português, sendo que após fazer uma breve comparação com fil-
mes anteriores que terão tentado atravessar esta fronteira entre o velho e o novo cinema - Dom 
Roberto - podemos atentar que Os Verdes Anos terá sido, efetivamente, o primeiro nesta matéria, 
conseguindo ultrapassar os cânones pré-definidos do cinema estadonovista.
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Introdução

 No âmbito do projecto Laboratório de História (2015/2016), propomos, com o presen-
te trabalho, o estudo do tema O Cinema perante o PREC, inserido nas unidades 2 (Portugal 
do autoritarismo à democracia) e 3 (As transformações sociais e culturais do terceiro quartel 
do século XX) do módulo 8 (Portugal e o Mundo da Segunda Guerra Mundial ao Início da 
Década de 80 – Opções Internas e Contexto Internacional) do Programa de História A.
Pretendemos assim analisar o período do PREC por um lado sob a perspectiva da criação 
cinematográfica em si, por outro pelas mutações políticas, culturais e sociais associadas a este 
novo paradigma a partir de um conjunto de obras cinematográficas, realizadas no contexto do 
processo revolucionário.
 A problemática a solucionar será deste modo: “Até que ponto o Cinema produzido 
durante o processo revolucionário captou a realidade que lhe era contígua e de que forma o 
cinema influenciou essa mesma realidade?” 
Para tal, tencionamos recorrer ao estudo de casos concretos do cinema português que con-
frontaremos com os diversos momentos e aspectos a considerar do Processo Revolucionário 
em Curso. Analisaremos ainda a evolução do cinema em Portugal a partir dos anos 60, iden-
tificando as correntes artísticas predominantes, bem como a influência do cinema francês e 
italiano.
 Assim, no primeiro capítulo traçaremos o quadro político, social e cultural que antece-
deu a revolução de Abril, analisando o conjunto de mudanças que se consolidaram ao longo 
dos anos 60 e a influência das mesmas na eclosão do golpe militar. No segundo capítulo es-
tudaremos a produção cinematográfica dos anos 60, tentando-se compreender as novas cor-
rentes artísticas que se impunham. No terceiro capítulo, analisaremos os vários momentos do 
processo revolucionário, no âmbito das transformações políticas, sociais e culturais inerentes a 
este período (25 de Abril de 1974 a 25 de Novembro de 1975), procurando aliar a cada episó-
dio, um filme da época em estudo que capte e interprete os aspectos pretendidos. Investigar-
-se-ão, por fim, as características específicas do cinema neste período histórico, atendendo às 
mudanças de que foi alvo. 
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I – As mutações políticas sociais e culturais 
dos anos sessenta (1958 a 1974)

 Associamos naturalmente os anos 60, em Portugal e no resto da Europa, a um conjunto 
de transformações que nos chegam dos mais variados quadrantes culturais: música, cinema, 
artes plásticas e literatura. Todas estas mudanças verdadeiramente sentidas por uma elite cul-
tural e estudantil conseguem romper  as barreias cerradas do fascismo e do conservadorismo 
do sistema político português, à época; mesmo como o pesado jugo da censura.

1. O Estado Novo em Crise

 O fascismo português terá dado os primeiros sinais de falência com as eleições de 1958, 
evidente momento de cisão com certa estabilidade do regime, que, não obstante, prevalecia 
desde o sobressalto do fim da II Grande Guerra. 
A candidatura de Humberto Delgado (1906-1965) à presidência teve efectivamente uma pro-
jecção inesperada, mobilizando vastas camadas da população. Contudo, os resultados oficiais 
das eleições atribuíram-lhe somente um quarto dos votos. Deste modo, Américo Tomás, o 
candidato do regime, foi nomeado presidente, sendo altamente contestável a legitimidade dos 
resultados, tanto que no “próprio dia das eleições, o Governo publica um decreto-lei proibin-
do a Oposição de inspeccionar o funcionamento das assembleias de voto. Não existem listas 
eleitorais, sucedem-se as fraudes e atropelos” 1. Foi, aliás, neste preciso contexto que se veio a 
formar o Movimento Nacional Independente (MNI) constituído por Humberto Delgado e 
seus representantes. 
 À fraude eleitoral seguiram-se, naturalmente, ondas de protesto e Humberto Delgado, 
forçado ao exílio, procurava organizar a oposição a partir do Brasil. A doze de Março de 1959 
(ainda antes da partida de Delgado) irrompeu a então denominada Revolta da Sé – golpe de 
Estado falhado levado a cabo por vários apoiantes seus. À Revolta da Sé seguiu-se, assim, a to-
mada do transatlântico Santa Maria – daí em diante Santa Liberdade – por Henrique Galvão. 
No dia 11 de Novembro de 1961, Hermínio da Palma Inácio e outros partidários de Galvão 
desviaram um avião da TAP, lançando folhetos de propaganda oposicionista sobre Lisboa e 
outros pontos estratégicos do país. Hermínio Palma Inácio seria ainda um dos participantes 
no assalto ao Banco de Figueira da Foz que veio financiar a Liga de Unidade e Acção Revo-

1 MOREIRA, António «A crise do “terramoto Delgado” ao golpe de Beja», p.22, in Portugal Contemporâneo, vol. 

5, António Reis (dir.), Lisboa, Publicações Alfa, 1989
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lucionária (L.U.A.R.). Finalmente, a 1 de Janeiro de 1962, observou-se o assalto ao quartel de 
Beja. 
 Variadas frentes iam, então, minando, paulatinamente, o regime ditatorial, durante os 
primeiros anos da década de sessenta, muito embora a estrutura de poder se mantivesse apa-
rentemente sólida e resistente a todos estes movimentos oposicionistas que se iam esparsa-
mente manifestando. Ora, estes aspectos não foram, evidentemente decisivos para a erosão do 
sistema político vigente, mas contribuíram para adensar o clima de insurreição, que se vinha 
fazendo sentir, com  a apreensão crescente face à guerra colonial,  que chegara a um impasse 
insustentável, como aliás bem salienta António Costa Pinto ao sublinhar que  “no campo polí-
tico, a marca decisiva dos anos derradeiros da Ditadura foi o desenvolvimento de uma Guerra 
Colonial prolongada.” 2 
 Iniciada a 15 de Março de 1961, em Angola, a guerra acabou por se estender à Guiné 
(1963) e a Moçambique (1964) provocando milhares de mortos de ambos os lados. O esforço 
insustentável da guerra, aliado a uma opinião pública adversa, tanto no seio nacional como 
internacionalmente, provocou um descontentamento generalizado, que rapidamente se tornou 
um dos mais consistentes focos de oposição ao regime contribuindo para a sua subsequente 
queda. 

2. Uma Nova Estrutura da Sociedade

 A década de sessenta, como salienta Fernando Rosas nomeadamente no que concerne 
ao plano económico, inicia “o período que separa o Portugal autárcico, rural, subindustrializa-
do, massivamente pobre e analfabeto que o regime fascista moldara nos anos 30 e 40 do século 
XX, do país que, no pós guerra, sobretudo a partir da segunda metade dos anos 50, ainda que 
sempre sob a ditadura salazarista, inicia um processo sem precedentes de industrialização, ter-
ciarização, urbanização e emigração que se estende até à grande crise de 1973.” 3

 Não esqueçamos porém que o crescimento económico que verificamos durante este pe-
ríodo se concretizou de modo desigual. Com efeito, a agricultura, principal sector económico 
português, mantinha-se consideravelmente subdesenvolvida, o corporativismo prevalecia, bem 
como o predomínio do sector privado, que detinha grandes latifúndios sub-explorados.  

2 PINTO, António Costa, «A vida Política» p. 25, in História Contemporânea de Portugal vol. 5 (A Busca da De-

mocracia – 1960-2000), António Costa Pinto, Nuno Gonçalo Monteiro (dir.), Lisboa, Objectiva, 2015

3 ROSAS, Fernando «1962, ano de fronteira», p. 27 in 100 Dias que Abalaram o Regime, Artur Pinto (dir.), Lis-

boa, Tinta-da-china, 2012
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 No entanto, apesar da conjuntura adversa, os quatro planos de fomento encetados du-
rante a ditadura possibilitariam o desenvolvimento da indústria portuguesa, a internaciona-
lização da economia – com a adesão à EFTA, ao FMI e ao BIRD em 1960, e ao GATT 
em 1962 – bem como o aumento do PIB, evidenciando-se um consequente crescimento e 
evolução económica. Torna-se assim cada vez mais evidente uma mudança de panorama no 
tecido social português. Com o desenvolvimento dos grandes complexos industriais na peri-
feria das grandes cidades, grandes massas populacionais dirigem-se dos campos para as zonas 
urbanas. Forma-se finalmente em Portugal um proletariado consolidado, com cada vez mais 
possibilidades de acesso ao ensino e estabelece-se uma classe média cada vez mais abrangente 
e escolarizada, o que terá notórias consequências na perspectiva política acerca do regime.
 Também a elevadíssima taxa de emigração verificada durante este período teria sério 
impacto nesta mudança estrutural da sociedade portuguesa. De facto, o contacto com os países 
democráticos e estilo de vida europeu proporcionou uma mudança de mentalidades, reforçada, 
obviamente, pelo surto urbano, tornando-se cada vez mais propícia a conjuntura para o cres-
cente aumento da contestação ao regime. Concomitantemente, a massa estudantil das univer-
sidades integrava agora um conjunto mais vasto de jovens, filhos das novas classes médias, com 
cada vez mais consciência política, como asseveraria a crise estudantil de 62.
 Esta progressiva mudança de mentalidades possibilitou a efectiva libertação social e 
cultural, explícita durante o PREC.

3. A Primavera Marcelista

 Com a chamada Primavera Marcelista, foram promulgadas algumas medidas mais libe-
rais e reformistas que pareceram gradualmente descontinuar a linha de autoritarismo e opressão 
até então seguida, fomentando a esperança de uma possível abertura do regime. De facto, exila-
dos como Mário Soares ou D. António Ferreira Gomes foram autorizados a regressar ao país; 
foi aplacada a repressão sobre a oposição democrática – vejamos a título de exemplo a realização 
do I Congresso Republicano de Aveiro e do III Congresso da Oposição Democrática – a PIDE 
passa a chamar-se Direcção Geral de Segurança, a Censura transforma-se em Exame Prévio e a 
União Nacional passa a Acção Nacional Popular, integrando doravante uma facção liberal.
 No âmbito dos direitos laborais, a eleição dos dirigentes sindicais deixou de ser tão es-
tritamente controlada pelo Estado e criaram-se vários meios de apoio social, nomeadamente a 
ADSE e a integração dos trabalhadores rurais no sistema de Previdência Social.
Esta aparente liberalização e democratização do regime – ainda assim ditatorial e autoritário – 
evidencia-se na máxima “renovação na continuidade”, atribuída a Marcelo Caetano, que mani-
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festando um certo tom reformista pressupõe a manutenção da ditadura.
 Ainda assim, a partir de 1969, haveria de se intensificar a contestação ao Estado Novo, re-
sultando daí um novo período de violentíssima repressão: as reformas liberalizantes rapidamente 
foram revogadas, as detenções tornaram-se compulsivas e vários estudantes foram sinalizados e 
enviados para as províncias ultramarinas.
 Em simultâneo, a perpetuação da Guerra Colonial, aliada ao agravamento da crise inter-
nacional do petróleo, assumia particular relevância na revolução prestes a eclodir. O esforço in-
sustentável da guerra promovera um clima de descontentamento no interior das forças armadas, 
corroborado pelas patentes intermédias: difundiam-se as ideias democráticas no seio do exército, 
formando-se, em 1973, o Movimento dos Capitães posteriormente Movimento das Forças Ar-
madas.
 Neste panorama, após o falhanço do Golpe das Caldas, seria derrubada o fascismo na 
madrugada de 25 de Abril de 1974.

4. As artes e a cultura nos últimos anos 
do fascismo português 

 Apesar do breve período de liberalização que marcou a Primavera Marcelista, durante a 
“década de 1960, o Estado Novo continuou a olhar para a vida cultural portuguesa com grande 
desconfiança, privilegiando as manifestações que inequivocamente servissem para engrandecer 
os denominados «valores portugueses» e esforçando-se por desactivar, ou mesmo anular e elimi-
nar, as produções consideradas subversivas.”4 A censura manteve-se, evidenciando-se uma enor-
me resistência do Estado aos novos temas e correntes artísticas.
 Ainda assim, é impossível dissociar a arte portuguesa dos anos 60 do seu fortíssimo pen-
dor político-ideológico: a cultura portuguesa, neste período, “é essencialmente uma história de 
protestos e proibições; de exigências e de intransigências; de transgressões e repressões”5, expri-
mindo-se através de um confronto constante quer entre os artistas e o Estado Novo, quer entre 
os artistas em si.
 De qualquer modo, apesar das divergências estilísticas e ideológicas, a proximidade da 
grande maioria dos artistas portugueses à oposição ao regime é incontestável.

4 GEORGE, João Pedro «A Cultura» p. 145 in História Contemporânea de Portugal vol. 5 (A Busca da Democra-

cia – 1960-2000), António Costa Pinto, Nuno Gonçalo Monteiro (dir.), Lisboa, Objectiva, 2015

5 GEORGE, João Pedro «A Cultura» p. 145 in História Contemporânea de Portugal vol. 5 (A Busca da Democra-

cia – 1960-2000), António Costa Pinto, Nuno Gonçalo Monteiro (dir.), Lisboa, Objectiva, 2015
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 Para entender este novo paradigma na arte e cultura, é também importante referir o im-
pacto da “cultura de café” na troca de pareceres e na evolução artística dos anos sessenta: de facto, 
os cafés surgiam como centros activos de divulgação cultural, desempenhando um importante 
papel na oposição ao regime.
 Assim sendo, paralelamente à questão da oposição à ditadura, durante a década de sessen-
ta, afirmaram-se novas correntes artísticas no paradigma artístico português.
Vejamos, a título de exemplo, as transformações que se verificaram no plano literário português. 
 Havendo um notório predomínio do neo-realismo em Portugal – enquanto corrente li-
terária – no decorrer da década de sessenta outras correntes artísticas vieram confluindo, adop-
tando tanto perspectivas diversas acerca da realidade, como procurando modos distintos de a 
reflectir, propondo diversos modos que não os da denúncia directa (na medida das possibilidades, 
devido ao crivo apertado da censura), da situação política. 
 Assim sendo, na literatura predominavam, sim, as obras neo-realistas, mas surgiam, como 
se referiu, novas correntes, fortemente influenciadas por autores franceses, muitos deles de acesso 
difícil (ou mesmo proibidos em Portugal). Na obra de Vergílio Ferreira, por exemplo, estão ex-
plícitas as marcas do existencialismo de Jean Paul Sartre. E até um autor como Mário Dionísio, 
tão próximo do neo-realismo, transpôs para a literatura portuguesa o nouveau roman, com a obra 
Não Há Morte nem Princípio.
 Ainda no âmbito da literatura, verificamos neste período a afirmação em Portugal de um 
surrealismo literário consubstanciado em autores como Alexandre O’ Neill, Mário-Henrique 
Leiria ou Mário Cesariny. 
 No campo musical, por outro lado, a música de intervenção ganhou uma expressão inusi-
tada, com raízes quer nos baladeiros americanos, Bob Dylan ou Joan Baez, quer com influências 
africanas. Adriano Correia de Oliveira e Zeca Afonso, por exemplo, protagonizarão a música de 
intervenção portuguesa, vendo as suas músicas reiteradamente proibidas pela censura.
 E, por exemplo, no plano das artes plásticas, a par do desenvolvimento das lutas an-
ticolonialistas em Angola e da revoltas estudantis, emergem tendências novas que “procuram 
uma imediata comunicação na neofiguração pop (popular) e na abstracção op (óptica)”6. Joaquim 
Rodrigo será um dos pioneiros deste movimento em Portugal, representando graficamente as 
sublevações ao regime, que tratámos no capítulo anterior.

6 GONÇALVES, Rui Mário, «A independência dos artistas e as novas correntes estética», in Portugal Contempo-

râneo, dir. António Reis, vol. 5 (6 vols.), Publicações Alfa, p. 303
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II – O Cinema Antes de Abril

 No início da década de sessenta, era muito notório, em diversos quadrantes, o desprestígio 
do cinema português.Com efeito, os principais obstáculos à inovação e à difusão da produção ci-
nematográfica nacional foram a censura e a falta de financiamento em evidente inter-relação: se 
a censura excluía, à partida, a exibição de determinados filmes, estes só poderiam ser produzidos 
quer através de subsídios do estado – pelo Fundo Nacional do Cinema e posteriormente pelo 
Instituto Português do Cinema – quer através de produtores independentes. Ambas as situações 
excluíam desde logo a realização de qualquer filme de carácter oposicionista, subversivo ou com 
uma valência estética marcadamente inovadora.
 A par das dificuldades de produção, o acesso aos filmes por parte dos espectadores afigu-
rava-se igualmente difícil. Nas salas de cinema vingava a hegemonia do cinema de Hollywood, 
também, aliás, alvo de imposições censórias. As novas correntes que surgiam na Europa dificil-
mente eram divulgadas, contribuindo isto para uma uniformização das exibições e, por conse-
guinte, para a estagnação de qualquer evolução cultural no campo cinematográfico. 
 Assim, como afirmaria Eduardo Geada “Não foi apenas o cinema português oficial dos 
anos 50 e 60 que desta maneira recebeu um atestado de menoridade intelectual, mas todos os 
filmes importados, sujeitos aos cortes da censura ou à simples interdição.”7 
Seriam deste modo as alterações no sistema de produção português que permitiriam o apareci-
mento do Cinema Novo: primeiro com o dinheiro da cooperativa de espectadores, depois com 
as produções de António da Cunha Telles e, por fim, financiado pela Fundação Calouste Gul-
benkian.

1. A Primeira Fase do Novo Cinema Português

 O Novo Cinema Português recebeu influências directas das correntes cinematográficas 
europeias de vanguarda: nomeadamente a nouvelle vague francesa e o neo-realismo italiano. De 
facto, são inúmeras as marcas das duas correntes no cinema não oficial dos anos 60, principal-
mente da nouvelle vague. Aliás, os novos métodos usados pelos cineastas da nouvelle vague foram 
aplicados a uma realidade reconhecivelmente portuguesa, resultando em retratos muito críticos, 
se bem que sempre metafóricos e alegóricos, do país sob a ditadura fascista. 
 Esta nova conjectura no cinema português foi inaugurada essencialmente por três filmes: 

7 GEADA, Eduardo «A tentativa de um cinema de autores» in Portugal Contemporâneo, dir. António Reis, vol. 5 

(6 vols.), Publicações Alfa, p. 292
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Dom Roberto (1962), Verdes Anos (1963) e, por fim, Belarmino (1964), instituindo-se assim uma 
primeira fase do cinema novo português. 
Instaurava-se então em Portugal um cinema de autores, que viria pôr termo ao cinema populista 
educacional, prossecutor da política de espírito. As novas obras cinematográficas vieram contra-
por a estética e temática predominante do pátio lisboeta das comédias dos anos 40, vinculada em 
filmes como O Pai Tirano (1941) de António Lopes Ribeiro ou O Pátio das Cantigas (1941) de 
Francisco Ribeiro; significando também uma ruptura em relação aos filmes afectos ao regime, 
nos anos 50, como Sonhar é Fácil (1951) de Perdigão Queiroga.
 Dom Roberto consubstancia o ponto de viragem entre o Cinema oficial e o Cinema Novo: 
financiado com verbas do movimento cineclubista, o filme de Ernesto Sousa libertou-se da rígi-
da estrutura do sistema de produção dominante, tornando-se possível um evidente afastamento 
relativamente aos padrões estéticos e temáticos preponderante.
 Ainda assim, as esperanças da concretização de uma nova vaga cinematográfica foram 
frustradas: Ernesto de Sousa procurando aproximar-se de um neo-realismo italiano “desloca um 
pouco a questão da exploração e da luta de classes para o terreno mítico de uma certa magia da 
vontade.”, não causando o impacto que uma certa intelectualidade cinematográfica concretizada 
no movimento cineclubista esperava.
 De qualquer forma, é importante ter em consideração as repercussões que a “representa-
ção de uma imagem alternativa do pátio lisboeta” 8 em confronto directo com “a imagem cinema-
tográfica daquele espaço social veiculado pelas comédias dos anos trinta e quarenta”9 provocaria 
no quadro cinematográfico português.

1.1.  Análise de Os Verdes Anos

 Com Os Verdes Anos, de Paulo Rocha, muito por influência da nouvelle vague, há uma 
transposição do cenário para fora do estúdio, para as ruas: a cidade, Lisboa, protagoniza a trama, 
procurando-se captar as mudanças sociais dos anos sessenta.  
 O êxodo rural expresso na figura de Júlio, abre o palco para um confronto entre duas re-
alidades diferentes: o campo versus a cidade e o povo versus a burguesia.
 A cidade surge como elemento árido, um obstáculo através de um discurso simbólico, de 
analogias sempre veladas:

8  PRADO COELHO, Eduardo, 20 Anos do Cinema Português, Lisboa, Biblioteca Breve, 1983, p. 16

9  BAPTISTA, Tiago, A Invenção do Cinema Português, Lisboa, Tinta da China, 2008, p. 77
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“O filme rasga a imagem tradicional de Lisboa nas comédias à portuguesa dos anos trinta e 
quarenta e dos melodramas dos anos cinquenta, para apresentar uma representação inédita 
da capital. Não mais o exemplo da harmonia social de todo o país, a Lisboa de Os Verdes 
Anos era a metáfora da claustrofóbica prisão social em que a sociedade portuguesa se tinha 
transformado sob o salazarismo, sobretudo do ponto de vista de uma geração mais nova 
como a de Paulo Rocha e de todos os jovens realizadores que se reviam na falta de saídas e 
de horizontes dos protagonistas dos seus filmes.”10 

1.2.  Análise de Belarmino

 Belarmino de Fernando Lopes, é um filme mais consequente, mais directo e cru. Aproxi-
mando-se muito de um «cinema verdade» ou documental, vai pôr a olho nu, de um modo mais 
explícito, as contradições da conjuntura social portuguesa.
 É o primeiro filme português que integra a música jazz, neste contexto, pano de fundo 
para uma realidade social aparentemente afastada de Belarmino: por um lado, Lisboa pobre ex-
pressa na figura do boxeur, e na sua família; por outro uma espécie de burguesia marginal que se 
detém pelos bares onde se toca jazz.

 O filme funciona como uma “metáfora da prisão social da vida lisboeta ou de algumas 
classes sociais portuguesas…”11 Belarmino é atacado por todos os lados: pelos adversário no 
ringue, pelo “manager”, pela pobreza e pela ditadura, por uma realidade social que o impede de 
vencer no boxe, até pelas perguntas invasivas da entrevista.
 Leia-se, a propósito, as seguintes palavras de Eduardo Prado Coelho:

“O que impressiona no trabalho de Fernando Lopes é a complexidade de meios que utiliza 

10  BAPTISTA, Tiago, A Invenção do Cinema Português, Lisboa, Tinta da China, 2008, p. 95

11  BAPTISTA, Tiago, A Invenção do Cinema Português, Lisboa, Tinta da China, 2008, p. 99

Docs. 1 e 2 – Frames retirados do filme Belarmino (1964) de Fernando Lopes.
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para expor a personagem escolhida em termos de cinema. Não é apenas a entrevista, não é 
apenas o contraponto das falas (no caso de Belarmino, há uma constante dialéctica entre o 
entrevistador, que se situa no lugar de quem sabe, o manager, Albano Martins, e o próprio 
Belarmino, que é sempre o que não sabe o que está a fazer, inclusivamente no próprio fil-
me), não são as várias modalidades de relacionação com o meio ambiente, mas algo que se 
propõe sempre como mais complexo e profundo, e que passa por uma espécie de arte de 
Fernando Lopes para captar os seres humanos recortados à luz do seu próprio destino e 
isto passa por um trabalho de escrita (relação imagem-som, sempre muito elaborada, nunca 
linear, relação entre formas e volumes: relação entre luz e sombra)”12 

 Nos três filmes, apesar das sua evidentes diferenças, o foco incide sobre a cidade de Lis-
boa, em que sobressaem as desigualdades, exibindo-se, assim, as mutações sociais dos anos 60: a 
cidade aparece, afinal, sempre e inevitavelmente como uma “prisão social”, metáfora do regime 
fascista.

2. O Período Gulbenkian

 A criação do Centro Português do Cinema, financiado pela Fundação Calouste Gul-
benkian, inauguraria a segunda fase do Cinema Novo português (CNP). Constituído por um 
conjunto de realizadores e técnicos de cinema que se distanciavam dos afectos ao regime, o CPC 
produziria a grande maioria dos filmes portugueses, até Abril de 74, salvaguardando produções 
que nunca poderiam ter sido produzidas até então, por causa do apertado crivo da censura.

12  PRADO COELHO, Eduardo, 20 Anos do Cinema Português, Lisboa, Biblioteca Breve, 1983, p. 21

Doc. 3 – Frame retirado do filme Belarmino de Fernando Lopes
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O poder do Estado sobre a produção de cinema minimizou-se e a Fundação Calouste Gul-
benkian foi assumindo, aos poucos, um papel preponderante no apoio à criação cinematográfica 
portuguesa.    
 Neste contexto, filmes como Quem espera por Sapatos de Defunto Morre Descalço, Frag-
mentos de um Filme Esmola – A Sagrada Família, Sofia e a Educação Sexual ou Brandos Costumes 
puderam ser produzidos, mesmo só sendo exibidos depois do 25 de Abril.

2.1.  Análise de Brandos Costumes

 Vejamos por exemplo o caso de Brandos Costumes, filme produzido entre 1973 e 1974 
pelo Centro Português de Cinema, mas estreado apenas em 1975, já depois da Revolução.
 Brandos Costumes, realizado por Alberto Seixas Santos, vai expor a crítica à ditadura, 
salientando outros planos não experimentados: “neste filme o fascismo e a luta de classes apare-
cem considerados, não como relações de exploração económica, mas sobretudo como relações de 
poder”13.  
 Realmente, intercalando episódios da vida quotidiana de uma família burguesa com vá-
rios momentos históricos do Estado Novo, Brandos Costumes vai transpor a autoridade familiar 
para o paradigma nacional, aproximando os diferentes membros da família de uma realidade que 
os transcende: de facto, nenhuma das personagens tem nome, funcionando cada uma como uma 
personagem tipo, representante de uma realidade social concreta.
 A questão da luta de classes e da emergência da revolta juvenil surge assim sob um ângulo 
decididamente marxista expresso, por exemplo, nas figuras da filha mais nova e da criada. 

 
 Por outro lado, será importante sublinhar o evidente confronto geracional representado 
nas figuras das duas irmãs, conflito esse que pode ser transposto para o plano da sociedade por-
tuguesa da década de sessenta, no âmbito das mutações sociais e culturais que se verificam neste 

13  PRADO COELHO, Eduardo, 20 Anos do Cinema Português, Lisboa, Biblioteca Breve, 1983, p. 56

Doc. 4 - Frame retirado do filme Brando Costumes 
(1975) de Alberto Seixas Santos.
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período.
 De facto, Brandos Costumes marca um ponto de transição entre o Cinema Novo dos anos 
sessenta e o cinema revolucionário do PREC: enquanto traça um retrato crítico, exaustivo da 
ditadura portuguesa, Alberto Seixas Santos, não deixa de captar as contradições da mentalidade 
oposicionista: “Não deixa de ser curioso verificar que, correndo um risco considerável, Seixas 
Santos nos mostra uma oposição abstracta, minada de conflitos, e vivendo isoladamente em si-
tuação de total impotência, e ao mesmo tempo vemos, na excelente escolha de documentos reais 
que o filme nos dá, um salazarismo bem concreto rodeado de massas.” 14

 Formalmente, Brando Costumes afasta-se um pouco da estética neo-realista, aproximan-
do-se cada vez mais de uma nouvelle vague de Godard. De facto, é notória, neste filme, uma 
preocupação formal e estética vanguardista aliada a um discurso simbólico representativo de que 
a insistência na cor – o vermelho – é um claro exemplo.

14  PRADO COELHO, Eduardo, 20 Anos do Cinema Português, Lisboa, Biblioteca Breve, 1983, p. 56

Doc. 5 – Frame retirado do filme Brandos Costumes 
(1975) de Alberto Seixas Santos.
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III – Democratização, desenvolvimento e descolonização: 
as transformações políticas, sociais e culturais durante o PREC

 A revolução de 25 de Abril de 1974 marcou um ponto de ruptura no curso da História: 
após 48 anos de ditadura, um golpe militar protagonizado pelo Movimento das Forças Armadas 
pôs um termo ao Estado Novo, instaurando por fim uma democracia em Portugal.
 A fraquíssima resistência ao golpe militar – quase todos as forças destacadas para defen-
der o Estado Novo se passaram para o lado dos revoltosos – e a enorme participação popular 
na revolução traduziam o descontentamento crescente que prevalecia na sociedade portuguesa, 
prenunciando o enorme envolvimento da população no processo revolucionário.
 O período que se seguiu à revolução ficou comummente conhecido com Processo Revo-
lucionário em Curso (PREC), correspondendo ao conjunto de mudanças estruturais implicadas 
na transição do país de um regime ditatorial para um regime democrático. O PREC foi abrup-
tamente interrompido com o golpe de 25 de Novembro de 1975, que veio pôr fim ao processo 
de democratização até aí avançado, aliás bastante conturbado, tendo sido marcado por várias 
tensões sociais, políticas e económicas.
 Assistimos, assim, à rápida organização de várias facções políticas e à consequente e ime-
diata manifestação das vontades populares: evidencia-se um movimento progressivo e acelerado 
de libertação e mobilização social. 
 O sectarismo que dividiria a esquerda ao longo de todo o processo revolucionário – em-
bora a proximidade entre PS e PCP numa primeira fase do processo revolucionário fomentasse 
a esperança de uma possível unidade democrática – manifestou-se de imediato: logo no primeiro 
1º de Maio, observamos uma clara cisão ideológica expressa nas duas manifestações que inva-
dem, separadamente, o centro lisboeta (uma convocada pelos sindicatos, o PCP e o PS, outra 
pelo MRPP). Desta forma, tornaram-se foco de conflito as diferentes perspectivas tanto acerca 
das directivas políticas, económicas e sociais a seguir, como acerca da descolonização.
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1. Análise de As Armas e o Povo

 O filme mais representativo dos primeiros dias da revolução foi sem dúvida o emblemáti-
co As Armas e o Povo (1975) realizado pelo Colectivo de Trabalhadores da Actividade Cinemato-
gráfica, que reunia um grupo cineastas surpreendente: José Fonseca e Costa, José de Sá Caetano, 
Eduardo Geada, António Escudeiro, Fernando Lopes, António de Macedo, Glauber Rocha, 
Alberto Seixas Santos, Artur Semedo, Fernando Matos Silva, João Matos Silva, Manuel Costa 
e Silva, Luís Galvão Teles, António da Cunha Teles, António Pedro Vasconcelos.
 Seleccionando e montando um conjunto de imagens obtidas entre 25 de Abril de 1974 
e 1 de Maio do mesmo ano, As Armas e O Povo veio captar e documentar a revolução de Abril 
em si mesma, percepcionada por uma perspectiva interna e sob um foco de euforia. Foi um soa 
primeiros filme colectivos portugueses, traduzindo bem o ambiente vivido durante o PREC, 
manifestando uma posição declarada relativamente ao panorama político e social.
 Trata-se assim de um documentário empenhado com um ponto de vista bem claro ex-
presso quer nas palavras do narrador, quer nas entrevistas realizadas.
 Vejamos a seguinte citação:

“Este 1 de maio de 1974 revela também onde está a base social da luta contra o fascismo, 
contra a exploração, contra a opressão: nas massas trabalhadoras. A grande maioria deste 
povo, outrora triste e cabisbaixo e que agora levanta a cabeça, olha o futuro e quer cons-
truir com as suas próprias mão uma sociedade onde seja banida a exploração do homem 
pelo Homem. Sem o apoio das massas populares e dos trabalhadores onde teria parado o 
processo iniciado em 25 de Abril, sem a acção organizada e massiva dos trabalhadores e da 
população explorada e oprimida como seria possível impedir a rápida organização das for-
ças reaccionárias ao serviço da exploração capitalista? Sem a luta nas fábricas nas empresas, 
nos escritórios, nas escolas, nas ruas como seria possível tantas e tão importantes condições 
para uma luta que apenas se iniciou.

Caiu um regime político, foi destruída a pide, a legião, a AMP no entanto a exploração 
continua, prosseguem no domínio da sociedade as mesmas forças, no entanto é inegável, o 
25 de Abril abriu perspectivas, criou novas condições para a luta dos trabalhadores portu-
gueses, para a sua emancipação.” 15  

 O fascismo, sempre entendido como o “fascismo corporativista”, é concebido no docu-

15 In As Armas e o Povo, minuto 71
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mentário como o “patronato organizado” notando-se sempre uma simultaneidade entre a dita-
dura salazarista e uma ditadura capitalista. Realmente, segundo o documentário, o objectivo da 
revolução não seria apenas o fim do Estado Novo e a instauração de uma democracia, mas sim a 
criação de uma sociedade socialista “onde seja banida a exploração do homem pelo Homem”. 
 O filme documenta os vários momentos dos primeiros dias da revolução contrapondo as 
imagens mais recentes à narração dos vários momentos da luta contra o fascismo desde a ditadu-
ra militar. A narração é intercalada por várias entrevistas, com a participação de Glauber Rocha.
 Ao pôr em oposição as duas manifestações do primeiro de maio de 1974 o documentário 
deixa transparecer o futuro sectarismo: com efeito, enquanto surgem as imagens da manifestação 
maoista, ouvimos em pano de fundo o apelo à unidade da esquerda no comício.

 As entrevistas vão corroborar o descontentamento geral da população em relação ao an-
tigo regime, à guerra, ao colonialismo. E vão reportar as miseráveis condições de vida e a enorme 
esperança de uma mudança.

Docs. 6 e 7 – Frames retirados do filme As Armas e o Povo.

Doc. 8 – Frame retirado do filme As Armas e o Povo.
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Mais interessante ainda será a insistência do documentário numa suposta unidade popular: fi-
gurando, assim, no filme, uma noção de poder popular, noção essa que se manifesta logo nos 
primeiros dias de Abril. 

“O Movimento das Forças Armadas derrubou o governo. As massas populares, o povo 
e os trabalhadores de Lisboa, apesar dos apelos para ficarem em casa, vieram para a rua. 
Foi a partir da rua, foi com as massas populares em luta e em movimento que foi depois 
derrubado o Fascismo. A resistência da Pide cimentou a unidade e interacção espontânea 
entre as massas populares e os trabalhadores e o movimento das Forças Armadas. Nesse dia 
memorável o primeiro de Maio de 1974 o fascismo teve a derrota popular e massiva para a 
qual a unidade das massas populares em luta e o MFA criaram, nos dias a seguir ao 25 de 
Abril, as condições fundamentais.”16 

2. A Questão Colonial

 Depois da revolução, o Movimento das Forças Armadas designou uma Junta de Salvação 
Nacional dirigida pelo General Spínola que deveria destituir os órgãos de poder do Estado Novo 
e promover no espaço de um ano a realização de eleições livres para a Assembleia Constituinte, 
concretizando o Programa do MFA (democratizar desenvolver e descolonizar). A JSN devia 
também designar o Presidente da República que nomearia os governos provisórios.
 O primeiro Governo Provisório foi nomeado pelo presidente António de Spínola. Procu-
rando representar as várias correntes político-ideológicas, integrava membros dos três principais 
partidos: O Partido Comunista Português, já com forte implantação nas camadas populares, 
participa com Álvaro Cunhal; o Partido Socialista, com Mário Soares e o Partido Popular De-
mocrático, partido recém-formado, com Francisco de Sá Carneiro.
 A questão colonial foi a origem do primeiro conflito entre Spínola e o MFA, durante 
processo revolucionário:

“O Programa do movimento previa o «claro reconhecimento do direito à autodetermina-
ção», mas Spínola conseguiu eliminar o ponto, transformando-o num mais vago «lança-
mento de uma política ultramarina que conduza à paz». Entre abril e julho de 1974, data da 
clarificação formal, com a lei 7/74, a tensão entre Spínola e a crescente afirmação do MFA, 
a propósito da descolonização, foi grande.”17 

16 As Armas e o Povo, minuto 49.

17  PINTO, António Costa, «A vida Política» p. 41, in História Contemporânea de Portugal vol. 5 (A Busca da 
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 Com efeito, António de Spínola defendia uma via referendária, federalista para as coló-
nias, adiando o fim da guerra, contudo uma maioria independentista, manifesta quer nas cons-
tantes sabotagens à embarcação de soldados para o ultramar, expressão do poder popular, quer na 
progressiva afirmação e radicalização das correntes políticas de esquerda, exigia a libertação das 
colónias.
 Realmente, já desde a década de sessenta que a grande maioria das forças oposicionis-
tas em Portugal defendia a descolonização e com o 25 do Abril a questão torna-se ainda mais 
premente: mesmo partidos mais à direita (como o Partido Popular Democrático, por exemplo) 
declaram o seu apoio à descolonização.
 Entendemos assim a viragem à esquerda do II Governo Provisório, sob a égide de Vasco 
Gonçalves, e consequentemente a reacção a esta primeira aproximação do regime a uma ideolo-
gia conotada com a esquerda.
Spínola e os restantes apoiantes do modelo federalista acabaram por ser afastados em sequência 
do sobressalto da manifestação da maioria silenciosa, a 28 de Setembro de 1974, verificando-se 
seguidamente a dissolução da JSN e a institucionalização do MFA que, daí em diante, dirigiria 
os governos provisórios.

2.1.  Análise de Adeus Até ao Meu Regresso

 Adeus Até ao Meu Regresso (1974), de António Pedro Vasconcelos será o filme que melhor 
vai captar o processo de descolonização português.
 Reunindo testemunhos de antigos soldados das colónias, o documentário vai retratar a 
guerra colonial portuguesa, abordando-a no novo contexto histórico já que, como tínhamos an-
tes referido, a guerra colonial fora o alvo das primeiras tensões políticas durante o PREC.
 António-Pedro Vasconcelos vai analisar a guerra do ultramar sob as mais diferentes pers-
pectivas, explorando um cenário rural, com uma população maioritariamente analfabeta, sem 
educação ou informação política.

Democracia – 1960-2000), António Costa Pinto, Nuno Gonçalo Monteiro (dir.), Lisboa, Objectiva, 2015

Doc. 9 – Frame retirado do filme  Adeus Até ao Meu Regresso 
(1974) de António Pedro Vasconcelos.
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 Para título do filme, Adeus Até ao Meu Regresso, António Pedro Vasconcelos recupera a 
frase feita dos soldados portugueses, repetida vezes sem conta nas célebres “mensagens de Natal”.
António Pedro Vasconcelos vai documentar o fim da guerra e o regresso dos soldados a Portugal 
em Dezembro de 1974, traduzindo uma dimensão da guerra colonial até então nunca analisada 
no cinema português.

3. O Golpe de 11 de Março e O Verão Quente
 
 A 11 de Março de 1975, António de Spínola comandou um golpe militar de modo a 
travar o avanço esquerdista, representando uma ala conservadora, apoiada pelas altas patentes, e 
defendendo um projecto federalista para o ultramar. No entanto, Golpe foi rapidamente travado, 
Spínola fugiu para o exílio e os vários militares foram presos e sinalizados.
 Em reacção ao golpe de 11 de Março verificou-se um “aprofundamento de esquerda”, sob 
a égide de Vasco Gonçalves. Os movimentos inicialmente espontâneos de ocupação de terras, fá-
bricas e casas proliferaram, doravante incentivados pelas políticas socializantes. E evidentemente 
a instabilidade política contígua ao período do processo revolucionário teve como consequência 
a radicalização dos movimentos sociais. Assim, vários movimentos de acção popular ganhariam 
força: as comissões de moradores, as cooperativas, os trabalhadores em autogestão, as ocupações 
de terras fábricas e casas proliferaram.
 Assiste-se, consequentemente, à progressiva nacionalização dos sectores chave da econo-
mia, bem como à concretização de uma reforma agrária, com a criação das Unidades Colectivas 
de Produção (UCP). Iniciava-se assim um projecto de acção social com grandes repercussões no 
campo das leis laborais de defesa dos trabalhadores, no campo das liberdades individuais e de 
libertação social, bem como nos direitos das mulheres. Este apelidado “aprofundamento de es-
querda”, concretizado nas ocupações e nacionalizações, despertou novamente as tensões político-
-partidárias partidárias, que se tornaram cada vez mais evidentes.
 O Partido Socialista demarcou-se das políticas do Partido Comunista Português e do 
MFA. Durante este período, a hostilidade dos partidos mais à direita face ao PCP agudizou-se 
e os resultados eleitorais de 1975 vieram pôr cada vez mais em confronto duas frentes distintas: 
uma legitimada pela sua expressão eleitoral, outra pelo seu pendor revolucionário. 
Vasco Gonçalves seria o foco principal de muitas destas questões. Se por um lado era hostilizado 
abertamente pelo Partido Socialista:

“A situação portuguesa é de tal maneira grave, o ambiente requer um Governo de salvação 
nacional e de unidade das forças políticas, que nós dizemos daqui ao Presidente da Repú-
blica e ao Conselho da Revolução que o primeiro-ministro designado para constituir o 5.º 
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Governo Provisório não nos parece ser neste momento um factor de coesão e de unidade 
nacional. Portanto dizemos-lhes, com a autoridade de sermos um partido maioritário na 
representação do povo português, que será melhor eles escolherem uma outra individua-
lidade que dê mais garantias de apartidarismo real, para que possa formar um governo de 
coligação nacional.
Camaradas, o Partido Socialista não reivindica o poder, neste momento. Não é disso que 
se trata. A hora é extraordinariamente grave, e o Partido Socialista deseja que o Governo 
Provisório seja presidido por uma personalidade do MFA. Infelizmente deseja que ela seja, 
com provas dadas, efectivamente apartidária, acima dos partidos e independente. O PS não 
rejeita as suas responsabilidades perante os dois milhões e meio de portugueses que nele 
votaram.” 18

 Por outro, teria o largo apoio da esquerda revolucionária, nomeadamente do Partido Co-
munista.
 Em resposta à radicalização dos movimentos políticos, a 7 de Agosto de 1975, Melo An-
tunes, em conjunto com outros membros de uma facção moderada do Conselho da Revolução, 
elaborou um documento intitulado Documento dos Nove:
 O Documento dos Nove veio fragilizar a posição de Vasco Gonçalves num contexto de pro-
funda instabilidade política e social, possibilitando a sua substituição por Pinheiro de Azevedo, 
que dirigiria o VI Governo Provisório, governo esse composto por elementos mais moderados. 
Não tendo sido capaz de mitigar a tensão política e social, muito até pelo contrário, o VI Go-
verno Provisório acentuou o clima de instabilidade: enquanto os atentados bombistas de direita 
proliferavam e os movimentos separatistas ganhavam força na madeira e nos açores, as greves e 
as ocupações espontâneas de terras casas e fábricas continuavam a ganhar terreno culminando 
com o cerco à Assembleia da Republica pelos trabalhadores da construção civil. 
 Nas forças armadas, o confronto eminente entre os elementos mais moderados e os mais 
revolucionários alertava para o possível perigo de uma guerra civil, de tal forma que a 25 de No-
vembro, tropas dos paraquedistas em conjunto com membros do COPCON, tomaram pontos 
estratégicos em Lisboa. Gomes da Costa, o Presidente da República, declarou então o estado de 
sítio, autorizando a reacção por parte das forças moderadas. Neste contexto, as tropas lideradas 
por Ramalho Eanes neutralizaram as forças insurgentes, pondo-se assim um fim ao processo 
revolucionário.

18 Discurso proferido por Mário Soares, no comício do Partido Socialista, a 19 de Junho de 1975, em Lisboa, na 

Alameda D. Afonso Henriques, In http://www.arqnet.pt/portal/discursos/julho02.html
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4. A Intervenção externa

 A par dos diferentes confrontos político-sociais que marcaram o processo revolucionário 
português, é importante ter em conta a influência estrangeira na transição democrática.
 De facto, entre 1974 e 1975, Portugal foi alvo de uma significativa intervenção externa 
dirigida principalmente pela NATO, e por consequência pelos Estados Unidos da América, 
passando pelas relações entre estes e o bloco soviético.
 Deste modo, se até então Portugal servira como um ponto estratégico anticomunista, o 
novo contexto político alarmava as forças estrangeiras, mobilizando as forças anticomunistas 
internacionais:

“Perante uma fortíssima mobilização política e social esquerdista, um tecido económico 
com um forte sector nacionalizado e a fuga generalizada de capitais e da própria elite 
económica, os partidos moderados só conseguiram implantação e funcionamento nesta 
conjuntura de crise com um apoio financeiro e de formação de quadros significativos por 
parte da administração norte-americana e das organizações internacionais das «famílias 
políticas» europeias, servindo as segundas, por vezes, de mediadoras do apoio à primeira”19

 Para entender melhor o impacto da presença da NATO e das forças estrangeira em Por-
tugal, é importante ainda ter em consideração o apoio de forças americanas ao golpe de Estado 
fascista de Pinochet, e o receio de um possível ataque da reacção.

4.1.  Análise de Que Farei Eu com Esta Espada?

 Que Farei Eu com Esta Espada? (1975), filme realizado por João César Monteiro, vai pôr 
o colonialismo noutro plano, confrontando a política ultramarina portuguesa com o imperialis-
mo americano. Aliás, a espada empunhada no filme por uma mulher de armadura (Margarida 
Gil), guerreira lusitana que nos pode fazer lembrar vagamente um cruzado ou um colonizador, 
representa quer o país que luta pela sua independência, quer o país que impede a independência 
alheia, o país metrópole, colonizador. 

19 PINTO, António Costa, «A vida Política» p. 41, in História Contemporânea de Portugal vol. 5 (A Busca da De-

mocracia – 1960-2000), António Costa Pinto, Nuno Gonçalo Monteiro (dir.), Lisboa, Objectiva, 2015
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Procuremos então entender a simbologia deste título: Que Farei Eu com Esta Espada é uma espa-
da apontada ao colonizador, ao imperialista, mas espada essa, símbolo doutro colonizador. Não 
será de modo algum acaso o título “D. Henrique”, título do poema pessoano que contém “Que 
farei eu com esta espada” como penúltimo verso.
 E é por essa independência que se faz o filme - logo no princípio ouvimos a manifestação 
operária “Fora a NATO, independência nacional!” – contra o imperialismo americano e contra o 
colonialismo: a NATO é definida pelos trabalhadores em luta como “sustentáculo de uma forma 
de sociedade que é absolutamente contrária aos interesses da classe operária”, como o “susten-
táculo de um imperialismo económico que tem dominado tantos povos no mundo, tanta classe 
operária”, como “uma agressão ao momento revolucionário que a classe operária tenta fazer vin-
gar em Portugal neste momento”.
 João César Monteiro quando filma os navios da NATO a partir do Terreiro do Paço, lu-
gar simbólico da revolução, insinua este perigo e ataca-o: o filme começa precisamente com um 
canhão apontado ao Saratoga.

Doc. 10 Frame retirado do filme 
Que Farei Eu com Esta Espada (1975) 
de João César Monteiro.

Doc. 11 – Frame retirado do filme 
Que Farei Eu com Esta Espada 
(1975) de João César Monteiro.
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 De facto, Que Farei Eu com Esta Espada? parece ser a materialização de um começo – 
lembremos o “dia inicial inteiro e limpo” de Sophia de Mello Breyner – que se traduz também 
num conjunto de referências, ou citações cinematográfica: vejamos, a título de exemplo, uma 
saída de operários da fábrica que evoca os irmãos Lumière, o início do cinema.
 O filme, “na sua agitação e urgência, acaba por capturar uma inquietude e um estado de 
insatisfação”20 que reflectem os dias de maior tensão e incerteza do processo revolucionário: a 
memória do golpe de Estado ao Chile de Allende é muito recente, e a presença da NATO em 
África é evidente.
 Se o filme de João César Monteiro coincide em certos aspectos com muitos outros filmes 
que descobrimos neste intervalo temporal – vejamos por exemplo o “modo de produção rápido, 
próximo da ‘rua’”21, ou a recorrência ao “formato revolucionário de 16 mm (…) concebido em 
forma de interpelação documental.”22 – a verdade é que não deixa de ser difícil catalogar Que 
Farei com Esta Espada? como um documentário ou um filme ficcional. 
 De facto, as imagens documentais do filme, intercaladas com cenas do filme expressionis-
ta de Murnau, Nosferatu (1922), obrigam a uma necessária ficcionalização mesmo dos momentos 
do filme mais notoriamente descritíveis como documentais, ainda que necessariamente adoptan-
do um específico ponto de vista que se pretende veicular enquanto realidade.

 Se entendêssemos o filme como um documentário seria sem dúvida alguma um docu-
mentário empenhado – a cena final “Proletários de todos os Países, UNI-VOS”, não nos deixa 
dúvidas em relação à posição tomada – mas nunca propagandístico. Assim há uma duplicidade 
constante entre a parte documental e uma parte ficcional ou metafórica.

20 OLIVEIRA, Luís Miguel, «Que Farei Eu Com Esta Espada» in Textos C.P. Pasta 104, p. 238

21 OLIVEIRA, Luís Miguel, «Que Farei Eu Com Esta Espada» in Textos C.P. Pasta 104, p. 237

Doc. 12 – Frame retirado do filme 
Que Farei Eu com Esta Espada 
(1975) de João César Monteiro.
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 Se, por um lado, o filme procura reflectir uma realidade actual, embrenhando-se nessa 
actualidade, procura ainda mais estabelecer uma certa distância em prol da análise do seu tempo.
Deste modo, Que Farei Eu com Esta Espada? é, como o título indica, um filme de interrogações, 
profundas e sem resposta directa, um filme que não tem necessariamente nenhuma «certeza 
revolucionária» a propor. Pelo contrário, é um filme obscuro e que obscurece. (…) O nível de 
incomodidade, de perturbação, funciona muito para além da ressonância política, descola-o da 
simples militância…”22  

22  OLIVEIRA, Luís Miguel, «Que Farei Eu Com Esta Espada» in Textos C.P. Pasta 104, p. 238

Doc. 13 – Frame retirado do filme Que Farei Eu com 
Esta Espada (1975) de João César Monteiro.
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5. O envolvimento da população na vida política

 A revolução de Abril inaugurou em Portugal um processo de libertação social sem pre-
cedentes, com uma projecção enorme por todo o país, tendo tido repercussões consideráveis na 
emancipação da mulher, na luta pelos direitos laborais, bem como pelas liberdades individuais.
 Um dos aspectos mais interessantes e singulares deste processo foi, sem dúvida, o enorme 
envolvimento da população civil na prossecução da revolução. Realmente, com o fim da ditadura, 
assistimos à emergência de uma nova força de poder no paradigma político e social português, o 
poder popular:

“Il peut se constituer un autre pouvoir, le pouvoir du travail. Pas sous la forme d’un parti, 
mais par exemple sous la forme des coopératives. Dans les usines autogérées, c’est l’entente 
d’éléments populaires qui font une action susceptible de n’être entreprise ni par l’Assemblée, 
ni par les militaires (par exemple, les usines autogérées, les maisons occupées) : là, il y a la 
position d’une nouvelle autorité, cela commence d’ailleurs.”23 

 De facto, o empoderamento das comunidades locais, organizadas em cooperativas, co-
missões de moradores ou outros órgãos de poder popular, revolucionou o paradigma social por-
tuguês, transfigurando as mentalidades.
Entendemos assim, principalmente a partir de 1975, a existência de um movimento criativo, 
espontâneo e popular que se apropriou progressivamente de uma porção do poder em Portugal, 
expressando-o sob a forma das cooperativas agrícolas, das comissões de moradores e trabalhado-
res, das fábricas em autogestão, das greves espontâneas.
 Apesar da maioria das manifestações do poder popular reverterem para a esquerda – 
sendo acompanhadas muitas vezes quer pelas Campanhas de Dinamização Cultural, quer por 
movimentos de extrema-esquerda – “Portugal conheceu, no verão de 1975, uma conjuntura de 
polarização rara, sobretudo pela mobilização anti-revolucionária da província, em especial no 

23 Pode-se constituir um outro poder, o poder do trabalho. Não sob a forma de um partido, mas sim, por exemplo, 

sob a forma das cooperativas. Nas fábricas em autogestão, é a associação de elementos populares que faz uma acção que 

não seria susceptível de ser empreendida nem pela Assembleia, nem pelos militares (por exemplo, as fábricas em auto-

gestão, as casas ocupadas): estabelece-se uma nova autoridade que começa do outro lado. 

 In http://www.sartre.ch/Sartre%20et%20le%20Portugal.pdf
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Norte do país.” 24De facto o Norte provinciano, muito arreigado ao catolicismo, e a uma hie-
rarquia de notabilidade local, cedeu a uma vaga de violência anti esquerdista, que passou pela 
destruição das sedes políticas do PCP e da extrema-esquerda – bem como dos sindicatos a estes 
associados – culminando na criação de organizações terroristas de direita. 
 Foi também para controlar este avanço da reacção que as campanhas de dinamização 
cultural se focaram principalmente na consciencialização do Norte do país. Esta bipolaridade 
das opções políticas está bem explícita no documentário Scenes from de Class Struggle in Portu-
gal onde Robert Kramer filma a acção dos membros das Campanhas de Dinamização Cultural 
numa comunidade nortenha, reunindo relatos quer dos habitantes quer de quem vem fazer as 
campanhas.
 Deste modo, é importante desmistificar a ideia ainda hoje preponderante acerca do pe-
ríodo comumente designado por “Verão Quente”: se, durante largos anos, o “Verão Quente” foi 
tido apenas como uma tentativa do Partido Comunista Português chegar ao poder, a criação e 
evolução de estruturas políticas alicerçais, como as comissões de moradores e trabalhadores, a 
afirmação da extrema-esquerda, e a própria definição de políticas do PCP contrariam esta tese.
 É importante ainda referir o impacto que esta mobilização popular teve na conjuntura 
social portuguesa: as ocupações das casas abandonadas criaram uma alternativa aos bairros de 
lata, as ocupações de terras e fábricas minoraram o desemprego, notou-se uma melhoria evidente 
das condições de vida das pessoas…
 Ainda assim, a instituição e legalização de sindicatos livres foi a expressão mais conse-
quente da luta de classes em Portugal, protagonizando a grande maioria das manifestações po-
pulares. A questão dos sindicatos foi também um dos principais factores da cisão entre o Partido 
Socialista e o Partido Comunista Português: o PCP defendia a existência de uma intersindical 
única, e o PS defendia a existência de vários sindicatos dispersos.

5.1.  Análise de Continuar a Viver – Os Índios da Meia-Praia

 Continuar a Viver - Os Índios da Meia-Praia, filme realizado por António da Cunha Tel-
les em 1976, vai captar a constituição, evolução e organização do poder popular, numa comuni-
dade piscatória algarvia, filmando a concretização de um projecto comum a todos os pescadores: 
deixar “as miseráveis barracas onde sempre tinham vivido para, finalmente, poderem ocupar uma 

24 PINTO, António Costa, «A vida Política» p. 40, in História Contemporânea de Portugal vol. 5 (A Busca da De-

mocracia – 1960-2000), António Costa Pinto, Nuno Gonçalo Monteiro (dir.), Lisboa, Objectiva, 2015
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casa”25. Cunha Telles vai então documentar a constituição de uma comissão de moradores, e a 
inauguração de uma iniciativa de autoconstrução, apoiada pelo Serviço de Apoio Ambulatório 
Local (SAAL). 

 Integrando-se no panorama habitual dos documentários do PREC (há um padrão esté-
tico e temático que não deixa de ser seguido) Continuar a Viver surge-nos não tanto como um 
documentário em si, mas sim como um documento histórico e cinematográfico. Realmente, o 
filme mais que documentar a revolução, procura assumir-se como “uma peça, uma parte inte-
grante dessa mesma ‘revolução’” devendo ser entendido não tanto como um filme acerca de um 
período histórico marcado, e consequentemente sobre acontecimentos específicos desse período, 
mas sim como algo que em si mesmo materializa um determinado momento da História, fun-
cionando como um vestígio, uma marca de uma realidade passada, mas ainda assim fundamental.
 E será isto mesmo o mais interessante em Continuar a Viver: a ideia do cinema como um 
interveniente na realidade, não como mero relator, ou espectador que, não estando explicitamen-
te desenvolvida no desencadear da narrativa, lhe subjaz a cada momento manifestando-se num 
diálogo constante entre o cinema, o próprio filme e o objecto filmado.
Assim, se Continuar a Viver partilha o “idealismo revolucionário” inerente à grande maioria dos 
filmes do PREC, não se afirma como um filme propagandístico ou doutrinário procurando, mais 
que incutir uma ideia em particular, estabelecer um diálogo.

“Assim como não se trata de um filme “doutrinário”: dir-se-ia que, mais do que falar, inte-
ressa-lhe ouvir. Quando muito, no que é um aspecto curioso, assume a forma de um bizarro 
diálogo socrático, procurando que os pescadores cheguem, por si próprios, às conclusões 
tidas como as mais indicadas – o modo como os pescadores chegam à ideia de formação 

25 CAMPOS, Jorge, «Continuar a Viver – Os Índios da Meia-Praia» in O cinema português através dos seus filmes, 

dir. Carolin Overhoff Ferreira, Porto, Campo das Letras, 2007, p. 141

Doc. 14 – Frame retirado do filme 
Continuar a Viver – Os Índios da Meia-Praia (1976) 
de António da Cunha Telles.
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de uma cooperativa (ou de uma “comprativa”…), a partir de algo que, como um deles diz, 
tinha sido mencionado pelo “Sr. António” (presumindo-se que este “Sr. António” fosse 
Cunha Telles), parece ser um sinal do tipo de relação que se estabeleceu entre o filme e o 
seu objecto, ou sobre a relação que se estabeleceu entre aqueles que estavam por detrás da 
câmara e os que estavam à frente dela.”26 

 Deste modo, Continuar a Viver será tanto um documentário acerca do movimento 
popular, como um documentário acerca da relação entre os artistas e o povo, artistas estes 
personificados quer nos arquitectos do SAAL quer nos próprios cineastas. De facto, o filme 
entrevê um diálogo paralelo e constante entre arte e revolução, captando quer o impacto que a 
mobilização dos artistas provocou na mobilização popular, quer o impacto que a apropriação 
de uma realidade popular pelos artistas provocou na própria concepção e materialização da 
arte.

6. A mobilização dos artistas

 Assim, a par deste enorme envolvimento da população civil na revolução e no período 
que se seguiu, é importante ter em consideração o modo como a revolução foi captada e viven-
ciada pelos meios artísticos em Portugal.
 De facto, como já antes se verificara, há uma proximidade inequívoca entre a arte e a po-
lítica em Portugal que se agravará durante o PREC. A revolução é anunciada por duas músicas 
e daí em diante a arte terá sempre um papel fulcral no desenvolvimento do processo revolucio-
nário.
 Os artistas portugueses, que desde sempre enquadraram focos de oposição ao regime, ra-
pidamente se integraram nesta nova conjuntura, notando-se uma subordinação da arte à política 
e à realidade social do país.
 Mas se arte ganha cada vez mais este pendor consciencializador, Abril também vai criar 
o espaço para a fruição artística livre.
 Os artistas, livres da censura e da opressão, agrupam-se em sindicatos e cooperativas or-
ganizadas quer por correntes artísticas quer por divergências ideológicas. 
Sob o cunho socialista da revolução os meios intelectuais e artísticos procedem a tentativas de 

26 OLIVEIRA, Luís Miguel, «Continuar a Ver – Os Índios da Meia-Praia», Cinemateca Portuguesa – Museu do 

Cinema  25 de Abril, Sempre – Parte I. O Movimento das Coisas Por Uma Cultura Popular, 30 de Abril de 2014, in Textos 

CP, pasta 140, pp. 261 e 262
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alargamento cultural da população: serão as campanhas de dinamização cultural. Procurando-se 
promover o acesso à cultura, à educação e consciencializar as massas analfabetas.
 O Programa de Dinamização Cultural – que possibilitaria as campanhas – foi apresenta-
do ao público a 25 de Outubro de 1974. Estas seriam coordenadas pela Comissão Dinamizadora 
Central, organização da 5ª Divisão do Estado-Maior General das Forças Armadas.
As campanhas eram orientadas por “ um conjunto de pressupostos norteadores (…) dos quais se 
destacavam o esclarecimento político das populações e a sua participação no processo de demo-
cratização do país.” e teriam como principal objectivo “preencher o vácuo cultural e de informa-
ção política existente em todo o país”27.
 Até ao golpe de 11 de Março as campanhas desempenharam um papel mais passivo na 
consciencialização política das populações, manifestando-se sobretudo em sessões de esclareci-
mento.
 Há uma forte presença artística nestas sessões de esclarecimento: as Campanhas de Di-
namização Cultural reuniam militares, intelectuais, artistas, variados sectores da população em 
torno de um projecto comum e a arte foi transformada na linguagem. As sessões de esclareci-
mento servem-se de filmes, teatros, músicas para uma aproximação eficaz à população.
 Assim, como afirmaria Sónia Vespereira de Almeida, “A par de um vasto trabalho de es-
clarecimento político, de intervenção ao nível de infra-estruturas, cuidados médico-sanitários e 
veterinários, a Dinamização Cultural contemplou outras áreas culturais, como as artes plásticas, 
o teatro, o cinema, a música, a dança, o desporto e o circo”28.
 A partir de 11 de Março de 1975, as Campanhas de Dinamização Cultural assumem um 
papel mais actuante e revolucionário, impulsionando a reforma agrária.

“Situando-se num quadro ideológico de esquerda, os protagonistas das Campanhas pre-
tendiam uma revolução a partir de baixo, uma revolução que se constituísse a partir de cada 
«comunidade», que, na sua óptica, era detentora de «uma cultura própria que não deve[ria] 

27 ALMEIDA, Sónia Vespereira de, «Levar ao povo o que é do povo: as Campanhas de Dinamização Cultural e 

Acção Cívica do Movimento das Forças Armadas (1974-1975)» in Como se faz um povo, p. 196, dir. José Neves, Lisboa: 

Tinta-da-china, 2010

28 ALMEIDA, Sónia Vesperina de, «Levar ao povo o que é do povo: as Campanhas de Dinamização Cultural e 

Acção Cívica do Movimento das Forças Armadas (1974-1975)» in Como se faz um povo, p. 197, dir. José Neves, Lisboa: 

Tinta-da-china, 2010
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ser agredida», mas que seria necessário integrar numa ordem reclamada socialista.”29

 As Campanhas de Dinamização Cultural teriam o apoio dos vários grupos esquerdistas, 
enfrentando a oposição do PS e do PSD que associavam as campanhas a uma “ortodoxia do 
pensamento, «um neo-jdanovismo larvar» ”30. 
 No âmbito do consumo cultural, entre 25 de Abril de 1974 e 25 de Novembro de 1975 
verificou-se também um aumento exponencial da compra de livros e do público nos cinemas e 
teatros.  “… os livros mais vendidos em 1974 eram O Capital de Karl Marx (primeiro lugar), se-
guido de Do Estado Novo à Segunda República, de António José Saraiva, Portugal Amordaçado, de 
Mário Soares; O Movimento dos Capitães e o 25 de Abril, de Avelino Rodrigues, Cesário Borga e 
Mário Cardoso; Mentiras de Marcello Caetano, de António Cruz e Vitoriano Rosa; Dez Dias que 
Abalaram o Mundo, de John Reed…”31  

29 GEORGE, João Pedro «A Cultura» p. 175 in História Contemporânea de Portugal vol. 5 (A Busca da Democra-

cia – 1960-2000), António Costa Pinto, Nuno Gonçalo Monteiro (dir.), Lisboa, Objectiva, 2015

30 GEORGE, João Pedro «A Cultura» p. 174 in História Contemporânea de Portugal vol. 5 (A Busca da Democra-

cia – 1960-2000), António Costa Pinto, Nuno Gonçalo Monteiro (dir.), Lisboa, Objectiva, 2015

31 Idem
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IV – O Cinema perante a Revolução

 A revolução de Abril, antecipada por filmes como Brandos Costumes, veio transfigurar o 
panorama político, social e cultural português. 
Entendemos, deste modo, as transformações de que foi também alvo o cinema: “O chamado 
PREC (Processo Revolucionário em Curso), se nada deixou igual ao que antes estava, abateu-se 
igualmente sobre o cinema. Como todos os outros portugueses, os cineastas dividiram-se nas 
mais variadas facções e partidos e a aparente unidade do «cinema novo» (…) quebrou-se.”32. 
 De facto, como deixam transparecer os distintos filmes analisados, os vários críticos e 
cineastas indicaram rumos e objectivos diferentes para a criação cinematográfica em liberdade, 
multiplicando-se as perspectivas em relação ao futuro do cinema português.

1. A Socialização do Cinema 

 A 18 de Maio de 1974, semanas depois da revolução, Glauber Rocha afirmaria, numa 
entrevista ao jornal Expresso, a necessidade de reformar o cinema português, apelando a uma 
revolução cultural que se concretizaria com a tomada do cinema pelos “intelectuais de vanguar-
da ligados às massas”  e com a sua transformação numa “poderosa máquina de transformação 
cultural”33. 
 Transparece aqui uma politização evidente do cinema no âmbito do novo panorama his-
tórico, efectivamente os filmes aparecem subordinados a uma lógica popular de evolução cultural 
e social, secundarizados em relação a um programa político, neste contexto obviamente de es-
querda.
 Vejamos a título de exemplo as seguintes palavras de Robert Kramer: 

“Após mostrar um filme sobre o Chile, o camarada que fazia a projecção levou o filme para 
a sua aldeia onde o passou nessa mesma tarde. Os filmes são feitos para serem usados assim: 
Os “festivais do povo” tomam lugar em aldeias e fábricas, nas ruas e nas praças públicas. 
Espero que todos nós – eu, John, os camaradas realizadores portugueses, todos os que que-
remos realmente juntar-nos às fileiras do movimento popular, da luta pela sua libertação 
em todo o mundo – espero que todos nós venhamos a fazer filmes que sejam úteis dessa 

32 BÉNARD DA COSTA, João, Histórias do Cinema Português, Lisboa 1991, p. 145

33 Entrevista com Glauber Rocha, Cinéfilo nº 32, 18/05/1974, in 25 de Abril no Cinema: Antologia de Textos p. 36
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maneira. E que cheguemos a fazê-lo cada vez melhor. Espero que os nossos filmes possam 
dar perspectivas úteis, informações importantes, que ajudem a alargar e expandir a consci-
ência, a construir a força e a união, e de todas as maneiras tentem ajudar a fortalecer a luta 
do povo inteiro.” 34

 Está aqui bem explícito o cunho “socializante” conferido ao cinema com a revolução de 
Abril: mais que filmar a revolução, os filmes do PREC vão procura pensar a revolução no plano 
de um suposto caminho para o socialismo. De facto, Robert Kramer, no seu manifesto, entende 
o cinema como um instrumento para “fortalecer a luta do povo inteiro.” Subordinando os filmes 
e cineastas a um movimento de libertação popular, que se sobrepõe à criação artística por si só.
António-Pedro Vasconcelos, em contrapartida, rejeitaria a subordinação imediata do cinema 
a qualquer programa político ou ideológico, concebendo a criação cinematográfica como uma 
necessidade individual e particular e não como um meio de consciencialização:

“Entendamo-nos: que os cineastas tenham uma participação política, como toda a gente, 
na vida portuguesa, através de um empenhamento (partidário ou não), é uma coisa; que o 
cinema deva imediatamente estar ao serviço de qualquer programa político e como tal seja 
julgado, foi coisa que nuca deu bons resultados e que só serve afinal para prolongar o mal-
-entendido do cinema político. O cinema, como tudo o que tem a ver com a criação dita 
artística, responde a uma patologia particular, a uma necessidade (poética, moral) que não 
trilha os mesmos caminhos que ligam a acção política ao seu objectivo que é o exercício do 
poder. Os filmes só coincidem com certos objectivos políticos na medida em que ambos, 
em última análise, visam e traduzem uma ideia comum sobre o que é e deve ser a liberdade, 
por exemplo, e se afirma eles próprios como produtos livres.”35 

 João César Monteiro, por outro lado, integrando-se neste quadro de esquerda quando se 
refere à “impossibilidade de se construir um país habitável enquanto houver que coma e que é 
comido”  , sustenta uma perspectiva diferente acerca do cinema: “O CINEMA SOU EU, ou seja: 
a criação é absoluta e absolutamente incómoda.”36

34 KRAMER, Robert, Manifesto lido por Robert Kramer, no encerramento do Festival de Cinema da Figueira da 

Foz em 1975, M-Revista de Cinema, nº 2/3, Fevereiro de 1977, in 25 de Abril no Cinema Antologia de Textos, p. 3

35 António-Pedro Vasconcelos. Cinéfilo nº 34, 1/06/1974, in 25 de Abril no Cinema: Antologia de Textos p. 39

36 MOTEIRO, João César, Cinéfilo nº 33, 25/05/1974, in 25 de Abril no Cinema: Antologia de Textos, p.38
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 Ainda assim, na grande maioria dos filmes que examinámos a par das transformações 
políticas sociais e culturais durante o processo revolucionário, verificamos um ponto de vista 
predominante – por vezes mais explícito, por vezes menos – que converge com a ideia de um 
caminho para o socialismo.

2. Cinema e Realidade: O Documentário

 Com Abril o cinema deixa as analogias, e aproxima-se cada vez mais abruptamente de 
uma realidade popular: o documentário. Há um posicionamento evidente dos cineastas à esquer-
da e a rua surge com ainda mais força como palco e protagonista nas obras, os cineastas abando-
nam os estúdios e vêm filmar o povo, a revolução. 
 A relação entre cinema e realidade ganha assim uma importância crescente neste período, 
sujeita a diferentes concepções e interpretações. Se, de facto, os filmes, mais propriamente os do-
cumentários, do PREC procuraram captar uma realidade que lhes foi próxima e contemporânea 
acabaram também por moldar essa mesma realidade: é um cinema participativo e os cineastas 
têm um papel activo nos acontecimentos – “O Cinema sobressaiu como veículo privilegiado para 
reportar o respectivo contexto e análise dialéctica, um importante mecanismo para influenciar os 
centros de decisão ou alterar mentalidades através de uma informação popular.”37 
 João César Monteiro, por exemplo, a propósito da relação, que não é necessariamente 
mimética, entre texto cinematográfico e realidade, vem sublinhar a necessidade de apropriação 
da realidade pelo cinema, sim, mas, propondo uma noção de representação, que vá além da rea-
lidade, buscando novos ângulos de representação do mundo em torno:

“É preciso afiar, quanto antes, o dente cinematográfico para que o cinema seja capaz de 
digerir e cagar a realidade. Só assim poderá ter uma função transformadora. Se o cinema 
não correr mais veloz que a realidade, corre o risco de o subjugar como um pálido reflexo. 
Estou profundamente convencido que, infelizmente, esse cinema neoparasitário será o ci-
nema dominante na sociedade portuguesa como, aliás, sempre foi, aqui e em toda a parte.”38

 Entendemos assim que até certo ponto, mais que captar a revolução, os filmes do PREC 
se propuseram a interpretar e pensar o momento histórico que atravessavam.

37 MATOS-CRUZ, José de «Imagens da Revolução» in Portugal: Um Retrato Cinematográfico, dir. Nuno Figueire-

do e Dinis Guarda, Lisboa, Número - Arte e Cultura, 2004, pp. 85 a 105

38 MOTEIRO, João César, Cinéfilo nº 33, 25/05/1974, in 25 de Abril no Cinema: Antologia de Textos, p.38
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3. Cinema para o povo ou Cinema para Elites

 Com a progressiva socialização do cinema, a dicotomia “cinema para o povo, cinema para 
elites” tornou-se, evidentemente, uma das principais questões discutidas nos meios cinematográ-
ficos depois da revolução. De facto, “O PREC significou um abandono (temporário) do cinema 
moderno, optando por técnicas cinematográficas que contribuíam para o fechamento do sentido 
e para a diminuição da ambiguidade na representação da realidade.” 39

 A questão do cinema de autores passa para segundo plano, perante a emergência das coope-
rativas e colectivos cinematográficos, os filmes durante este período são entendidos principalmente 
como obras colectivas, servindo um propósito consciencializador.
 Ainda assim, em contraposição a um cinema paternalista e populista que, segundo Glauber 
Rocha, atrasaria “o processo revolucionário, na medida em que utiliza uma linguagem dita simples 
(paternalista) e emotiva, que encara o público como uma cambada de cretinos.” 40 Propunha-se a 
criação de um cinema não propagandista, mas possivelmente empenhado, que deixasse espaço para 
o desenvolvimento da “capacidade racional e dialéctica” do público.
 Deste modo, se durante a ditadura os cineastas estavam circunscritos a determinadas es-
tratégias narrativas e submetidos a uma ideologia única, a partir do 25 de Abril observamos uma 
certa indefinição estratégica que promove os vários confrontos entre as diferentes famílias estéticas 
e política. Segundo Salvato Telles de Menezes, duas posições antagonizam-se: enquanto certos 
cineastas concebem o cinema de uma forma mais pragmática tendo em consideração os gostos do 
público e o nível técnico e formal dos filmes outros defendem uma ideia de cinema “mais elitista, 
menos preocupada com uma verificação dialéctica do real.”41.
 Por outro lado, também a questão da temporalidade marca os filmes deste período: “a atenção 
à contemporaneidade surge sempre condicionada ao passado (através da insistência em filmes sobre 
as regiões que encerrariam as tradições do povo mais  «autênticas» e mais ignoradas pelos exercícios 
de folclorização da cultura popular do salazarismo) ou ao futuro (mostrando os processos da reforma 
agrária, por exemplo, como meio de catalisar a sua multiplicação por todo o país e acelerando, desse 
modo, a adopção de um modelo socioeconómico socialista).”42

39 BAPTISTA, Tiago, «Cinema, povo e público» in Como se faz um povo, dir. José Neves, Lisboa, Tinta-da-china, 

2010, p. 462

40 Entrevista com Glauber Rocha, Cinéfilo nº 32, 18/05/1974, in 25 de Abril no Cinema: Antologia de Textos p. 36

41 MENEZES, Salvato Telles de, «O cinema entre o pragmatismo e o elitismo» in Portugal Contemporâneo, dir. 

António Reis, vol. 6 (6 vols.), Publicações Alfa, p. 319

42 BAPTISTA, Tiago, «Cinema, povo e público» in Como se faz um povo, dir. José Neves, Lisboa, Tinta-da-china, 
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4. As Alterações no Sistema Produtivo

 As novas concepções do papel do cinema na sociedade, possibilitadas pela revolução de 
Abril, significaram também um conjunto de transformações radicais no sistema de produção 
cinematográfica português. 
 Com a revolução, o Centro Português de Cinema, principal produtor do cinema novo, 
desagregou-se em várias cooperativas independentes (Cinequipa, Cinequonon, Virver, Grupo 
Zero, Paz dos Reis) próximas de diferentes correntes estéticas e políticas, e cessou a produção em 
1977.
 Realmente, durante o processo revolucionário em vez de uma unidade de produção hege-
mónica afiguram-se-nos vários centros produtivos independentes, sob uma lógica cooperativista.
Ainda assim, o Instituto Nacional do Cinema, ocupado pelos cineastas a 29 de Abril de 1974 
– que “proclamaram a abolição de toda e qualquer forma de censura (efectivamente extinta nos 
inícios de Maio) e prepararam um documento intitulado «Definição de uma política cinema-
tográfica que sirva os princípios enunciados no programa do M.F.A.». Pediram a «socialização 
dos meios de produção, distribuição e exibição».”43 – acabou por ganhar um papel ainda mais 
interventivo durante processo revolucionário, atribuindo subsídios à criação cinematográfica, e 
ajudando à produção de vários filmes.
 Também é importante entender, o papel da RTP na produção cinematográfica durante o 
processo revolucionário. De facto, muitos dos filmes produzidos neste período foram pensados, 
primeiramente, como filmes televisivos tendo sido financiados pela RTP.

2010, p. 462

43  BÉNARD DA COSTA, João, Histórias do Cinema Português, Lisboa 1991, pp. 149
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5. A Exibição dos Filmes Proibidos

 Com a revolução, os filmes do Estado Novo em cartaz foram rapidamente substituídos 
pelos filmes até então proibidos: O Couraçado Potemkin estreou em Portugal logo a dois de Maio 
de 1974 (49 anos depois da estreia mundial) bem como os restantes filmes que, produzidos pelo 
CNC durante a ditadura, a censura impedira de estrear. 

 De facto, nos dois anos que seguiram a revolução, apareceram, em Portugal, por volta 
de 1000 filmes, contando-se, entre estes, muitos dos filme proibidos pela censura durante o 
Estado Novo. Vejamos por exemplo “Bonjour Tristesse  (Bom Dia, Tristeza, 1958) de Otto Pre-
minger, Satyricon  (1969) de Fellini, Tystnaden  (O Silêncio, 1963) e Riten (O Ritual, 1969) de 
Bergman  – como se vê na fotografia acima na sala Estúdio do cinema Império –  Jules et Jim  
(Jules e Jim, 1962) de Truffaut, o mítico Emmanuelle  (1974) de Just Jaeckin que abriu as portas 
para todo o(s) cinema(s) pornográfico(s), Teorema (1968) de Pasolini ou ainda outro dos filmes 
revolucionários de Eisenstein, Oktyabr (Outubro, 1928), entre tantos mais.”44

 A estreia, embora tardia decerto, dos filmes das novas vagas dos anos sessenta, do cinema 
revolucionário soviético, e o aparecimento dos filmes eróticos, na indústria cinematográfica por-
tuguesa veio assim ultimar a mudança de paradigma quer do cinema português pós 25 de Abril, 
quer da sociedade portuguesa.

44 VIEIRA LISBOA, Ricardo, «Numa fúria de ver e dar a ver», 12 de Março de 2014, in http://www.apaladewal-

sh.com/2014/03/numa-furia-de-ver-e-dar-a-ver/

Doc. 15 – Fotografia retratando o Ci-
nema Império, e o anúncio a estreia de 
O Couraçado Pontenkin, no contexto da 
manifestação de 1 de Maio de 1974
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Conclusão

 Ao analisarmos o cinema em Portugal durante o PREC concluímos que cinema e cir-
cunstâncias históricas se reflectem mutuamente. De facto, o cinema, enquanto arte, pode ser 
entendido, simultaneamente, como um modo de representação da realidade, exibindo, evidente-
mente as tensões culturais, sociais e políticas do mundo em torno, e como um modo de propor a 
própria realidade.
 Assim, podemos considerar que a revolução de Abril significou uma mudança de para-
digma no plano cinematográfico português: durante o processo revolucionário, o cinema mudou 
efectivamente, notando-se um conjunto de transformações nos modos técnicos de filmar, mas 
principalmente nos pontos de vista que se procuraram vincular, bem como na própria concepção 
de cinema, que veio separar o cinema produzido durante o PREC, dos filmes do Cinema Novo 
dos anos sessenta.
 Concomitantemente, o cinema produzido neste período significou também uma mudan-
ça de paradigma na estrutura social portuguesa e no rumo do PREC. Efectivamente, o cinema 
como meio de comunicação privilegiado – realmente os filmes, mais propriamente os documen-
tários do PREC, eram dos principais meios de consciencialização política, utilizados nas cam-
panhas de Dinamização Cultural – teria, neste período, um impacto fundamental na sociedade 
portuguesa, constituindo-se como um agente catalisador do processo revolucionário.
 Constatamos, também, tendo em conta as análises realizadas relativamente ao cinema 
dos anos sessenta e ao cinema durante o processo revolucionário, que os filmes realizados entre 
1974 e 1976 representaram uma ruptura com os filmes do Cinema Novo Português, instituindo 
novos modos de ver, pensar e concretizar o cinema.
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Introdução

 É de conhecimento geral que o Fado é uma indiscutível parte da cultura portuguesa 
hoje em dia. No entanto, já no século passado, este valor cultural serviu a favor da sociedade 
portuguesa como meio de discutir certos episódios históricos, tais como a celebração da Re-
pública e, especialmente, a Grande Guerra na qual Portugal participou entre 1916 e 1918 do 
lado da Aliança. 
 Temos, então, como finalidade estudar o Fado no período da Grande Guerra, sendo que 
as barreiras cronológicas irão corresponder ao intervalo de 1910-1918. Este tema de eleição 
foi extraído do módulo 7 do Programa de História A aprovado pelo Ministério da Educação, 
nomeadamente dos pontos 1.1 (“Um novo equilíbrio global”), 1.4 (“Mutações nos comporta-
mentos e na cultura”) e 1.5 (“Portugal no primeiro pós-guerra”), in  http://www.dge.mec.pt/
sites/default/files/Secundario/Documentos/Programas/historia_a_10_11_12.pdf 
 O trabalho irá desenvolver as seguintes problemáticas: «Detetada a origem popular do 
Fado, de que formas acompanhou este valor cultural situações e momentos da História do 
Portugal Contemporanêo?» e «Da contestação à Monarquia até à participação portuguesa na 
Grande Guerra: que fados sinalizaram a história?». Foi, para além de tal, escolhida uma lista 
de questões (Pode o Fado-valor cultural- ajudar a ler um episódio histórico? Como? ; Como 
consigo cruzar um valor cultural – Fado – com um grande episódio histórico? – participação 
de Portugal na Guerra; Será possível ler de forma diferente a participação de Portugal na 1ª 
Grande Guerra?; Como lê o Fado o Herói do CEP?) e uma bibliografia sobre Portugal na 
Grande Guerra, a história do Fado, a Primeira Guerra Mundial e sobre a Primeira República. 
Com o objetivo de uma melhor organização de trabalho, foram elaboradas três cronologias – 
Cronologia do Fado (1910-1918), Cronologia da 1ª Guerra Mundial (1914-1918) e uma Cro-
nologia da História de Portugal (1910-1918) – e, também, uma entrada sobre o Fado (conceito 
e história) que são, então, a base deste trabalho de pesquisa.
 Para a realização desta pesquisa foi eleito um anexo com 17 Fados (constituição de cor-
pos) a partir dos quais se realizou a análise, acompanhado por uma marcação de temas e por 
uma caracterização de tempo, espaço e ação.
 Em suma, confrontar-se-à a historiografia com o que o Fado confirma, o que resultará 
numa resposta às problemáticas iniciais: «Detetada a origem popular do Fado, de que formas 
acompanhou este valor cultural situações e momentos da História do Portugal Contemporâ-
neo? » e «Da contestação à Monarquia até à participação portuguesa na Grande Guerra: que 
fados sinalizaram a história?».
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1. O período de contestação à Monarquia e o Fado (1910)

 Com este capítulo abordar-se-à algo que revolucionário experienciado por Portugal, 
logo após a entrada no novo século, alvo de grandes comemorações e constetações, a cujo o 
Fado também se prenunciou: a República. Este marco histórico de 5 de Outubro de 1910, 
deu origem à aprovação da I Constituição da República em 1911, às invasões monárquicas de 
1911/1912, não esquecendo a agitação social e as representações da mesma a partir de carica-
turas, postais, cartas, críticas, canções, entre outros.
 «Na madrugada de 4 para 5 de Outubro de 1910, Lisboa dormiu mal»1, afirma Ama-
deu Carvalho Homem. Este movimento revolucionário que modificou para sempre o cariz 
de Portugal, teve como base contestações à Monarquia e ao estatuto de Reino que estava im-
plícito nas condições de trabalho, principalmente. Essas mesmas condições que a Monarquia 
Constitucional Portuguesa implementava, geravam cada vez mais motins e, mais tarde, os 
primeiros movimentos sindicalistas e grevistas que Portugal ficou a conhecer. Como resposta, 
o Estado mostrava-se incapaz de responder a tais vontades, o que deu origem a uma legislação 
anti-grevista e a uma repressão policial que, nas palavras de Rui Vieira Nery, se caracterizavam 
como severas e intensas [«(...) condições a que a Monarquia Constitucional não só se manifes-
ta incapaz de dar resposta mas que ela mesma contribui para agravar por uma severa legislação 
anti-grevista e por uma intensa repressão policial dirigida aos primeiros movimentos de rei-

1 HOMEM, Amadeu Carvalho, 25 olhares sobre a I República, pg.49;

Cartazes vários, in Para Uma História do Fado
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vindicação sindicalista»2]. Por consequente, estes escândalos contavam para um estabelecer de 
um ambiente de insatisfação, acentuado pelas classes populares urbanas.

1.1 O Fado e o Operariado

 O Fado, no entanto, continuava inveterado na comunidade lisboeta, com destaque para os 
trabalhadores do operariado, que com o próprio processo de industrialização ainda expressavam 
o seu descontentamento perante o estado degradado do seu Portugal, marcando o seu quotidiano 
com contestações diversas: «Inevitavelmente, o quotidiano desta comunidade não poderia deixar 
de ser cada vez mais marcado pela consciência das condições de vida precárias do proletariado 
industrial que agora maioritariamente a compõe (...)»3, confere Rui Vieira Nery na sua obra Para 
Uma História do Fado.
 Claro que esta prisão de ofícios a quais os portugueses eram confinados, resultavam de 
oportunidades de revolução perdidas, mas ainda que domados por uma repressão, os suas vozes 
foram ouvidas e escutadas, resultando num grande marco, que hoje se mantém: a República. 
Mas, alguns textos demonstram esta desigualdade de distribuição da riqueza, não só com «uma 
sensibilidade poética politicamente empenhada, mas uma inserção ideológica e militante cons-
ciente no movimento operário organizado»4:

Vive pobre o pobre op’rário
Que trabalha, noite e dia...
Vive rico o usurário
No seio da Burguesia!

Eis o contraste fatal,
Do nascer a subtileza:
D’um lado, o berço – Pobreza
D’outro o berço – Capital.
D’um lado o esforço animal

 (...)

2 NERY, Rui Vieira, Para Uma História do Fado, pg.129;

3  NERY, Rui Vieira, Para uma História do Fado, pg.129;

4 NERY, Rui Vieira, Para uma História do Fado, pg.153;
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Op’rários do Universo-
A minha humilde canção,
Incita à Revolução
Contra o Capital perverso,
Vêde neste pobre verso
Vossa amargosa agonia...
E lutai com energia
De modo que se invalide
O Inimigo que reside
No seio da Burguesia.5 

5 In Para Uma História do Fado, pp.153/154;

  Grupo de Operários em Oficinas do Barreiro, foto de autor desconhecido.
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2. O Fado na Celebração da 
Primeira República (1910-1916)

 Com a Primeira República garantida, veio com ela novas Liberdades e promessas, ouvin-
do-se «Viva a República!» pelas ruas e becos lisboetas, gritos entusiásticos e audíveis que enchiam 
o ar. «O jornal republicano O Mundo declarara o seu aplauso à causa da Rotunda. Lisboa passou 
a acrescentar mais um bardo ao seu rumor habitual»6 , sintetiza Amadeu Carvalho Homem.
 O Fado reconheceu uma época de possibilidades ilimitadas, demonstrando o contenta-
mento com a aparição das primeiras publicações semanárias dedicadas ao Fado e à comunindade 
fadista, como O Fado (1910), dirigida por Carlos Harrington, A Alma do Fado ( Julho de 1910), 
dirigido por Raul Augusto e A.C Sousa e o surgimento de O Fadinho- Semanário de crítica e 
propaganda do Fado, em Setúbal, dirigido por José Carlos Rates. Estas publicaçãos passaram a ser 
um meio de divulgação de digressões e até local de colunas dedicadas as biografias de figuras des-
tacadas da comunidade fadista, como cantadores e cantadeiras, poetas, compositores, guitarristas 
e violistas, promovendo tanto práticas como principios do Fado.
 Esta entrada num período republicano deu, então, origem ao despertar e a um melhor 
reconhecimento do Fado como um valor cultural.

 

6  HOMEM, Amadeu Carvalho, 25 olhares sobre a I República, pg.53;

Capa de partitura “Fado Republicano”, 
in Histórias do Fado;
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2.1. A agitação da sociedade portuguesa

  Como seria de esperar, este ganho para a comunidade fadista teria algumas res-
postas hostis e ataques, pois nem toda a maioria aceitou que o Fado fosse representado no resto 
da Europa como o típico português. O circuito fadista respondeu a tais ataques, sob a forma de 
incontáveis artigos de jornal.
  No entanto, há uma resposta que ainda hoje é memorável e que está na forma de 
diversos textos de Avelino de Sousa, autor louvado de inúmeras letras do Fado, que publicou em 
1912 um folheto intitulado de O Fado e os seus Censores, bastante significativo para a compre-
ensão da realidade fadista nos anos iniciais da República em Portugal. 
  «É neste ópusculo que encontramos, como resposta aos adversários do Fado, uma 
interessantíssima exposição da forma como o autor vê o seu papel de letrista do Fado, no contex-
to mais amplo da função de instrumento de consciencialização política progressista do povo que 
atribui ao género»7, explica Rui Vieira Nery. Como exemplo da refutação de Avelino de Sousa, 
compensa a seguinte citação:

“A canção nacional não tem que ver com a meia porta. Se o Fado-Canção foi lá nascido – o 
que não está averiguado, e talvez só o ilustre luminar das letras portuguesas, o Dr. Teófilo 
Braga, no-lo possa dizer – isso não obsta a que essa trova se matamorfoseasse à luz vivifi-
cadora do Progresso e se tornasse desde há muito num elemento de propaganda para os 
grandes ideais! Que importa que o rufião  ou a meretriz  estropiem o Fado? Isso que prova? 

7 NERY, Rui Vieira, Para Uma História do Fado, pg.145;

Jornais vários dedicados ao Fado, in Para Uma História do Fado, pag.150
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Simplesmente que essa bela trova está na alma popular, e que, justamente porque é can-
tanda do mais baixo ao mais alto da escala social, é que tem foros de canção nacional. [...]
   O Fado percorre toda a gamma social.
  Hoje, é o trovador humilde, que não escreve, e me pede para fazer-lhe uma 
canção, que elle cantará na festa a favor de uma viuva cheia de filhos; e, n’este caso, a musica 
é o Fado propriamente dito, dedilhado em tom menor, acompanhando o verso apropriado, 
que é um mixto de revolta e amargura pelasdesegualdades sociaes. Àmanhã, é outro que 
deseja cantar as delicias do hymineu e brindar os noivos, 
   «Um parsinho que ajoelha e que se vae casar»
como diz Julio Dnatas na Ceia dos Cardeaes. Então, a musica é um mixto de amor e 
alegria, e já póde cantar-se n’um lindo fado-marcha, saltitante e vivo, em que os tonicos 
ridentes do verso se harmonisam delicadamente com a alacre vibração da guitarra! E, n’essa 
toada poetica, ha beijos d’amor, ha augurios de felicidade, ha o tremeluzir brilhante d’um 
porvir luminoso atravez a treva densa e emocionante da Vida! Depois, é a festa do bapti-
zado d’esse pedacinho de carne nascido entre dois beijos’ e que reprsenta o fructo da união 
e do amor dos paes. Aqui, a trova é marchetada das perolas delicadas e rutilas que nascem 
no mais recondito do coração das mães!
   «Ha lagrimas a rir, e risos a chorar»
mas que, a par da sentimentalidade natural, deixam vibrar a musica dentro d’alma, em tom 
maior, de onde se filtra a alegria esfusiante, enternecedora, perfumada!
Mais tarde, vem o humilde filho do povo, o desherdado da blusa – como eu, doutor – e esse 
quer trovas energicas, dramatisadas, onde se concretise toda a sua discrepancia por tudo o 
que é iniquo e revoltante, a dentro de uma sociedade infame e polluida, e de cujos podero-
sos detentores do Capital só o operario é victima! N’essas trovas faz-se a propaganda contra 
a Reacção, stygmatiza-se o roubo legal commetido pelo honrado comerciante, disseca-se 
o ventre da Abundancia, cheio à custa do suor do pobre, da eterna besta da carga, jungida 
ao carro trumphal do Rei-Milhão! Estas são as canções sociaes, em redondilha ou alexan-
drino, - que para tudo o Fado tem variantes que o doutor desconhece – onde ha brados de 
revolta, gritos de desespero, clamores d’alma, sobreexcitações de espirito em que o protesto 
ressalta forte, viril, austero e justo, contra as torpezas, mais do que muito condemnaveis, do 
Existente!
Ao Fado tudo canta e tudo se diz! Ha no seu amago: Alma, Sentimento, Energia, Coração!”8 

8 In Para Uma História do Fado, pp. 145/146;
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«O aspecto mais revelador desta resposta – para lá da vénia cúmplice à aminência científica de 
Teófilo Braga, bem caractesrística do discurso republicano e socialista deste época na sua sauda-
ção a uma figura emblemática do pensamento anti-monárquico e anti-clerical – é o da insistência 
nas virtualidades do Fado, quer como presença indispensável em todos os rituais do quotidiano 
popular, quer sobretudo como suporte da divulgação de ideias de transformação política e social 
radical»9 , comenta Rui Nery.

9 NERY, Rui Vieira, Para Uma História do Fado, pg.146

Capa de O Fado e os seus Censores A minha Guitarra, de Avelino de Sousa
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2.1.1 A sátira
 

 Para além de Avelino de Sousa, Carlos Harrington ou José Carlos Rates, também Artur 
Arriegas se pronuncia como resposta aos ataques à comunidade fadista, desta vez sob o pseu-
dónimo Arre & Egas. Este letrista popular de Fado, participou também nesta grande polémica 
em 1917, dirigindo a seguinte sátira a Albino Forjaz de Sampaio, classificando-a como o «mais 
grande algoz, o terrôr, o espécto, que tanto tem ‘desfazido’ na Canção Nacional»:

Quem assim insulta o Fado,
Alcunhando-o de indecente,
Precisava ser trincado,
Comido por toda a gente!...                                    

Depois do que têm dito
Ao famigerado Albino,
De escrevinhar perco o tino
E não alcanço o meu fito.
É bastante o que tem ‘scrito
Avelino, esse enspirado!
Eis porque eu, mais exaltado,
Usarei da acção directa!...
Matarei com uma séta
Quem assim insulta o Fado!...
(...)
Depois com cebola, sal,
Salsa, pimentas e azeire,
Faz-se na quinta do Alfeite
Um refogado real!
Levaremos d’um quintal
Favas p’ró assassinado
Com elas será guizado
Aquele Rei dos tiranos
Que há mais de 300 anos
Precisava ser trincado!
(...)
Emfim será o S. Paio
Comido por toda a gente! 10

10 In Para Uma História do Fado, pp.147-149;

  Jornal O Fado
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  Este texto da autoria de Arriegas é, então, mais um exemplo e testemunho da 
presença da comunidade popular fadista face à adversidade e oposição a que estava sujeita.

2.1.2 O socialismo e o sindicalismo contra a Guerra

 Cerca de quatro anos após a Implatação da Repúlica em Portugal, a Europa sofreu um 
golpe que ficou marcado na História para todo o sempre, golpe esse reconhecido como a Pri-
meira Guerra Mundial. A detonada da Grande Guerra deu-se a 28 de Junho de 1914, com o 
assassinato do Arquiduque Francisco Fernando, herdeiro da Coroa Austríaca, em Saravejo.  

 Em Portugal, os movimentos sindicalista e socialista demonstravam a sua descontentação 
com o detonar da Grande Guerra a partir do Fado, textos que chegaram até nós, que eram uti-
lizados com o intuito de denunciar «o conflito como uma mera  conjuntura do poder político e 
económico mundial»11, resume Rui Vieira Nery. Como exemplo de tais textos, é possível citar o 
seguinte:    

«A Guerra»
  
Combatendo a humanidade,
O Direito, a Paz, o Amor:
Pelo Universo se espalha,
Fome, guerra, luto e dor.

Generais, imperadores.

11 NERY, Rui Vieira, Para Uma História do Fado, pg.161;

Ilustração de O Século
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Reis, príncipes ministros
Assistem aos tão sinistros
Desmandos inquisidores,
Não os assustam os horrores,
Nem tanta atrocidade,
Calca-se a liberdade
Com o costumado cinismo
Combatendo a humanidade.
(...)
Batalhai! Mas pelo amor
Que a Natureza encerra,
Não consentis sobre a terra,
Fome, guerra, luto e dor.12 

  Contudo, a Guerra continuou, e Portugal, em nome da aliança, a 9 de março de 
1916, inicia sua participação na Guerra que tinha começado cerca de dois anos antes. 

2.1.3 «Honrai o Portugal novo»

  Com a entrada de Portugal na Grande Guerra, o Fado ganha forma como a voz 
dos portugueses e dos soldados, passando a ser um símbolo do internacionalismo republicano. A 
lealdade à aliança com a Grã-Bretanha torna a ser argumento e a fidelidade à luta pela Liberdade 
e à França, berço da Revolução, conjugada com o orgulho à Mãe-Pátria e com o dever da sua 
defesa, são tópicos que marcam tais Fados:

Portugal terra bemdita
És lindo berço dourado;
Tens em cada filho teu
Um defensor dedicado

Quando o perigo d’uma afronta
Nosos corações vêem ferir,
É a Historia quem indica,
Qual o caminho a seguir.

E agora que a tirania
Que esmagar a Liberdade,

12  In Para Uma História do Fado, pp.161/162;



403

O soldado portuguez
Vai partir cheio de vontade.
(...)
Vai tremular na batalha
A bandeira Portugueza,
(...)
Esta luta desumana,
Vem provar mais uma vez,
O valor, o heroismo
Do soldado portuguez.
(...)
Vão jogar-se finalmente
Os destinos d’este povo.
Soldados! A patria p’riga,
Honrai o Portugal Novo! 13

 O heroísmo começa, então, a ser um conceito bastante usado para descrever e enaltecer o 
soldado português que, com o seu Portugal renascido aos olhos da República, conhece o seu pri-
meiro desafio: a ída para a Guerra. «Reencontramos a enumeração dos grandes princípios morais 
que legitimam a entrada na guerra: a defesa, contra a ‘tirania’ alemã, da Liberdade, ‘do Direito, da 
Rasão e da Justiça’, afinal os grandes lemas do ideário republicano. E desta mesma filiação ide-
ológica abertamente progressista, ao mesmo tempo patriótica e republicana, encontramos plena 
confirmação no verso final»14

13 In Fados para a República, pp.151/152;

14 NERY, Rui Vieira, in Fados para a República, pg.153;
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3. O Fado e a Grande Guerra (1916-1918)

 «De rodos os acontecimentos políticos que marcam o período republicano, a entrada 
de Portugal na Primeira Guerra Mundial, em 1916, é por certo aquele que de modo mais 
dramático vem afetar o quotidiano dos portugueses. Por isso mesmo, terá reflexos profundos 
no imaginário popular, expressando-se, designadamente, através de inúmeras letras do Fado 
desta época, ao ponto de se poder considerar que passará de algum modo a constituir uma nova 
categoria temática dentro do género»15, inicia Nery.                                   

 Mesmo que, já em 1914, Portugal tenha mandado tropas para África para combater os 
Alemães, foi, então, com esta Guerra que os soldados «cantaram o Fado», textos que ficaram 
até nós e nos quais a lealdade à Pátria Amada, a honra e a coragem não carecem.

3.1 A despedida
  
 O momento de despedida é sempre algo a recordar, e para os 55.085 oficiais, sargentos e 
praças que constituiam o CEP, este momento foi algo a recordar, pois aqueles homens partiam 
em nome da pátria e em defesa da França, cantando o Fado, prontos para enfrentar de tudo, 
despedindo-se, primeiramente, da sua casa, não escondendo as suas raízes.

15 NERY, Rui Vieira, Para Uma História do Fado, pg.158;

Ilustração de Os Ridiculos
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3.1.1 «Adeus casa onde nasci»

(...)
Adeus casa onde nasci
Adeus mãe que me criou;
Adeus pai que trabalhou
Sempre tanto para mim!
Adeus mulher que eu amei
(...)
Adeus minha vizinhança,
Até que um dia, afinal, 
Eu regresse a Portugal
(...)
Como português de raiz,
De honrar o meu País;
Adeus concelho do Olhão!

Vou a França combater
As forças desencadeadas,
-Vamos todos camaradas,
Liberdade defender!
(...)
Mas uando a guerra acabar
Eu a ti hei-de voltar
Meu Algarve do coração! 16

3.1.2 «Minha mãe jurei bandeiras»

 A família, no entanto, continuava motivo de orgulho e de saudade para o soldado por-
tuguês, cantando-a, então, pelo Fado como símbolo de patriotismo:

Minha mãe jurei bandeiras
Agora serei soldado,
Vou mostrar que Portugal
É pequeno, mas honrado.
Adeus terra, adeus Maria,

16 In Fados para a República, pp.153/154;
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A pátria vou defender,
Addeusinho até mais ver
Se calhar até um dia,
Adeus ó moças trigueiras,
Tocou a unir fileiras,
Já oiço ao longe o clarim,              
A pátria chama por mim,
Minha mãe jurei bandeiras.
(...)
Fui cabreiro, fui pastor,
Agora serei soldado.
(...)
Vou combater afinal;
Combater pela vitória;
Vou alcançar a glória,
Vou  mostrar que Portugal...
(...)
Português: será o meu brado,
Embora sacrificado,
Portugal há-se vencer,
E sempre há-de dizer:
É pequeno mas honrado.17 

 Este Fado «tem como protagonista um soldado que vem da aldeia, onde trabalhara até 
então na terra e fora também cabreiro e pastor, incorporando-se agora no Regimento 11 de 
Infantaria, uma das unidades do CEP. A postura do narrador é ainda remota em relação ao 
campo de batalha que desconhece. Não dispondo de experiência directa do combate, reproduz 
na essência aquele que é o discurso oficial do governo republicano em relação à entrada no 
conflito»18.

17 In Fados para a República, pp.147/148;

18  NERY, Rui Vieira, in Fados para a República, pg.148;

Desfile militar, Arquivo Municipal de Lisboa, foto de Joshua Benoliel
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3.1.3 «O Soldado adora o Fado»

 A prória fase do recrutamento para o CEP e a antecâmara da Guerra também foi, por 
si, representada pelo Fado, numa caserna em tempo de paz, sem quaisquer hostilidades:

O Soldado adora o Fado 
Como beijos de mulher,
Canta-o desde a madrugada
Ao toque de recolher.
(...)
Todas as paixões traduz,
Recorda tristes amores,
É lenitivo p’ra dores
A canção que nos seduz!
P’ra quem tenha nêgra cruz
E na vida ande a sofrer,
O Fado lhe dá prazer,
O sofrimento afugenta;
É um gozo que nos tenta,
Como beijos de mulher!
(...)
Quando consegue sair,
Nas rua p’ra se entreter,
Vai um copazio beber,
Canta fados a granel,
Até voltar p’ra o quartel
Ao toque de recolher! 19

 «O serviço militar é visto, de certo modo, como um ritual de afirmação de virildade e 
de sociabilidade masculina, apanágio de uma ‘rapaziada’ que anseia pelos ‘beijos de mulher’ que 
a esperam no regresso à vida civil e que entretanto afasta as mágoas indo ‘um capazio beber’. 
Mas é importante sublinhar, precisamente, esta associação insistente do Fado a cada passo 
deste quotidiano militar que se apresenta como uma etapa natural na transição dos homens 
para plena idade adulta. Quando a guerra chegar, lá estará também o Fado para retratar a nova 
realidade destes soldados»20 

19 In Fados para a República, pp.140-142;

20  NERY, Rui Vieira, in Fados para a República, pg.142;

Partida de tropas portuguesas para França, Ar-
quivo Municipal de Lisboa, fotografia de Joshua 
Benoliel
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3.2 O Fado no interior do CEP

 A entrada de Portugal nas hostilidades, e o recrutamento para o CEP, continuaram a ser 
relembradas pelo Fado, sendo que a fidelidade às alianças não era esquecida. «Contra o tyrano 
alemão» era, então, um lema a serguir, pois os soldados lutavam em nome da sua Pátria Amada:

3.2.1 «Vou em defeza da França»

Contra o tyrano alemão                                                         
Vou lutar, talvez morrer,
Honrando a Patria amada,
Julgo cumprir um dever.

Um tratado de aliança,
Com a nobre Inglaterra,
Impele-me a ir p’rá guerra,
Deter a força que avança.
Vou em defeza da França,
O berço da Revol’ção,
Indica-me o coração.
(...)
Vou honrar a tradição,
Vou engradecer a Histrória,
Confiando na Vitoria,
Vou combater a ambição.
A minha dedicação,
É assim manifestada.
Quero vêr aniquilada
A Alemanha já esangue,
Honrado a Patria amada.
(...)
Ella me perdoará
A magua que vou sofrer,
Mas deve compreender,
Sendo a Patria outra mãe,
Em defendendo-a também, 
Julgo cumprir um dever.21 

21 In Fados para a República, pp.149/150;

Partitura, O Fado dos Aviadores, in 
Fado:Vozes e Sombras
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 «Continuamos na segunda metade de 1916 e em plena fase de mobilização e prepara-
ção do Corpo Expedicionário Português»22 e a realidade da ída para as Trincheiras aproxima-
-se. As condições rudes a que estariam sujeitos levantavam  revoltas, como a seguinte:

3.2.2 «P’rás Trincheiras vá você»                        

Ser cachapim é tão bom
Que da base do CEP
Dizem todos: - «lá p’ra o front?
Para nós não é do tom,
P’ras trincheiras vá você...»
(...)
Pôem todo o seu cuidado
Na imitação inglesa:
Casacos, grevas, calçado,
É tudo inglesado,
P’ra aumentar a gentileza,
(...)
P’ra engrandecer Portugal
E assim mesmo, tal e qual,
Já gritam «viva a guerra!».
(...)
Coro
Messieurs, dites moi...23 

 Então, em atos de revolta, os Fados passaram a assumir uma «postura de contestação po-
lítica aberta ao conflito, invocando, muito em particular, os sofrimentos dos soldados»24, daqueles 
heróis do CEP:

22 NERY, Rui Vieira, Fados para a República, pg.150;

23  In Fados para a República, pp.163/164;

24 NERY, Rui Vieira, Para Uma História do Fado, pg.164;

In Para Uma História do Fado, pg.161
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3.2.3 «Se quereis saber o que custa a guerra»

Se quereis saber o que custa a guerra
Altos Senhores dos Estados:
Venham passar um Inverno
Nas trincheiras com os soldados...
  
Comei um quarto de pão
Tal como eu todos os dias;
Saiam dessas regalias
Que ganhásteis sem razão.
Formai lestos um pelotão
Fazei o exercício moderno;
Com ar altivo e paterno
Ide já para as primeiras linhas;
Com roupas iguais às minhas,
Venham passar um Inverno!

As medalhas que trazeis pendidas
São minhas e dos meus camaradas;
Não queiram honras achadas
Á conta das nossas vidas!
Essas pensões garantidas
Pertencem aos desgraçados.
Seriam por mim louvados
Se fizessem o que eu faço
Lutando de braço a braço,
Nas trincheiras com os soldados! 25

3.3 O Herói português nas Trincheiras

 Sem condições, armamento adequado ou treino, a Grande Guerra recorda-se pelo cavar 
das trincheiras e pelas pragas. As trincheiras, onde morreram cerca de dois mil homens, marca-
ram muitos soldados e jovens portugueses, mas as condições abomináveis e asquerosas a que os 
soldados eram submetidos inspiraram muitos poetas que nos deixaram textos e Fados como os 
que se seguem:

25 In Para Uma História do Fado, pg.164;
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3.3.1 «Avança cantando o Fado»

Os soldados nas trincheiras
Junto ao estrondo do canhão,
Cantam do Fado a tristeza,
Co’a esperança no coração!
(...)

Depois quando a victoria 
Vem surgir ao militares
Cantam hynos de gloria
Lembram a patria, a historia
Bem celebre, a Portugueza
E depois com a alma preza
Tendo dan atria lembranças
E chorando como crianças
Cantam do Fado a tristeza.
(...)
Não vos julgueis desgraçado
Se de lá não vieres são
Porque esmagaste o Alemão
O causador d’esta guerra
E ide depois para a terra
Co’a esperança no coração! 26

 Esta idealização heróica, por muito que legítima, é manifestada de «retaguarda», pois não 
há quaisquer sinais de experiência por parte do poeta, sendo que estas imagens legítimas são, 
então, manifestadas em «segunda mão», informações extraídas de relatos. Estes relatos do quo-
tidiano militar português em frança, continua, tanto no cavar das trincheiras («Cavai, cavadores, 
cavai»), como em pleno combate («Passam balas cantando»), no experienciar das novas armas 
químicas («Na posição Gaz-alerta»), nas condições artrozes e a luta pela sobrevivência («Passa 
frio e passa fome») e, sem esquecer, as pragas que os soldados sofreram («Temos muitos bichi-
nhos»).

26 In Fados para a República, pp.155-157;
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3.3.2 «Cavai, cavadores, cavai»

 Este processo inicial do cavar das trincheiras, por tão surreal e grosseiro que pareça, foi 
o ponto de partida de muitos soldados do CEP, aqueles que mais tarde iriam sofrer de pragas e 
marchar contra o «tyrano alemão», já antes referido. No entanto, o texto da lírica militar «Cavai, 
cavadores, cavai» evidencia uma realidade dupla, pois tanto se refere ao cavar da trincheira como 
ao fugir à guerra, «cavando pelas trincheiras» para fugir ao fogo do inimigo:

Cavai, cavadores, cavai,
Que o cavar é doce e bom!
Porque também já cavaram
Todos os que foram ao «front».
(...)
Cava tudo lá da frente;
Até das segundas linhas
Cava capitão e tenente
E pessoal das cozinhas.

Pouco mais à retaguarda
Onde não caem morteiros,
Para fugir à granada
Cava major e parceiros.27 

 Então, é possível notar versos como “para fugir à granada e cava capitão e tenente/ e pes-
soal das cozinhas” que demonstram esse sentido mais humoroso da lírica, ou até mesmo que “o 
cavar é doce e bom”, que tanto pode aludir ao «fugir» como à oportunidade de não estar no fronte 
da guerra.

3.3.3 «Na posição de Gaz-alerta»

 Outra realidade cuja os soldados portugueses do CEP também tiveram que enfrentar 
com honra e coragem foi a estreia de novas armas químicas usadas em confronto. A aflição e 
inquietação que estas pronunciaram nos soldados, também deixaram a sua marca nos textos em 
questão. O gás mostarda deixou para trás muitos soldados, tanto feridos e internados como mor-
tos – a causa seria a destruição do pulmão.

27 In Fados para a República, pp.161/162;
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Os soldados nas trincheiras
Trazem sempre as mascaras alerta
Trá-las sempre mui unidas ao peito
Na posição de «gaz-alerta».

Todos os nossos aliados
Tiveram perdas bastantes
Dos gazes asfixiantes
D’aquelles alemães malvados
Mas hoje os nossos soldados
Já não caem n’essa asneira
Estudaram a maneira
Para da morte se livrarem
Os soldados nas trincheiras.

Têem mascara de respirador
Usam desta prevenção
Se avançam para o alimão
Levam este acessório
Tem capuz reservatório
Que depressa se desaperta
Que eles não têem pela certa
Atacam de noite e de dia
Mas como lhe conhecem a mania
Trazem sempre as mascaras alerta.
(...)
Quando a gaz apareça
Seja de noite ou de dia
A sentinela assobia
E vai tocar na sineta
Ouve-se além a corneta
Temos gaz além à certa
O nariz logo se aperta
E o tubo a boca aninha
Em posição de gaz-alerta.28 

 «Copiados no campo de concentração militar de Breesen, a 30 de Stembro de 1918, estes 
versos constam de um caderno manuscrito com apontamentos autobiográficos sobre a campa-
nha e recolhas de poemas compiladas por um oficial da Infantaria, José Sntónio Pombinho Jr., 
e recentemente descoberto pelo antropólogo Paulo Lima (...)»29. Como é possível analisar, o re-

28 In Fados para a República, pp.189/190;

29 NERY, Rui Vieira, in Fados para a República, pg.190;
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servatório de oxigénio e a máscara de gás passaram a ser parte da indumentária do soldado que, 
para além da artilharia pesada, do combate corpo a corpo, às metralhadoras, às espingardas tão 
bem conhecidas e aos bombardeamentos, teriam que juntar o gás  aos recursos utilizados para a 
ceifa.

3.3.4 «Passa frio e passa fome»

 A fome era outra preocupação. Nas trincheiras o cigarro passava a uma mera ilusão, a 
fome era tanta que já não se sentia. No entanto, essa mesma fome originava a fúria que alimentou 
muitos soldados na guerra. Quando era possível, o cigarro era o único conforto do soldado que, 
indignado, protestava pelas privações da linha da frente:

Passa frio e passa fome,
O soldado até não come,
-Nada tem nada lhe dói!
O cigarro é uma ilusão,
Dá-lhe a fúria de um leão
E a bravura de um herói.
(...)
O cigarro é um amigo,
Quer na paz quer no perigo,
Dá-lhe conforto e prazer;
Sente as mágoas que ele sente,
Pois arde todo contente,
Porque as sabe entender!
(...)
No meio de uma batalha,
Com a fúria da metralhadora,
Tudo se põe numa aragem;
E o cigarro é um achado,
Que traz ao pobre soldado
A alegria e a coragem.30 

 O “pobre soldado mal equipado”, com frio e fome, era iludido com a imagem do cigarro, 
o seu único agasalho, que tal como ele arde com as mágoas que o atromentam. «Este sistema 
inoperacional de reabastecimento, nos planos tanto na logística elementar de sobrevivência como 
do próprio fornecimento de armas e munições, ao que parece responsabilidade sobretudo da má 
vontade do comando militar britânico, estará, de resto, como é sabido, na base do desastre de La 

30 In Fados para a República, pp.172/173;
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Lys»31.

3.3.5 «Passam balas cantando»

Os bombardeamentos eram, no entanto, a fonte principal do terror sentido pelo herói por-
tuguês que partilhava o desconforto das trincheiras com os ratos chiadores:

Por cima das nossas trincheiras
Passam balas cantando;
Dentro dos nossos abrigos
Andam os ratos chiando.
(...)
-Essas cruéis safadeiras
Uns vão ferindo, outros matando,
Por cima das nossas trincheiras
(...)
E sem nos fazerem grande mal,
Passam as balas cantando.
Estes malditos tratantes
Têm grandes embenções,
Têm morteiros, têm canhões,
Têm gazes esficsantes.
A guerra não é como dantes
-Em que se riam cantando.
Andam ouroplanos boando,
Andam ouroplanos rondando,
-Para nos poder descobrir-
Ao som dos ratos chiando.32 

 «O poema é absolutamente auto-explanatório, com a sua estrutura descosida de sucessi-
vas imagens de puro terror: face à brutalidade esmagadora do conflito, com todo o seu aparato 
destruidor de tecnologia militar de ponta (...), e por entre os cadáveres que se acumulam nas 
trincheiras bombardeadas»33, analisa Rui Vieira Nery.

31 NERY, Rui Vieira, in Fados para a República, pg.173;

32 In Fados para a República, pp.185/186;

33 NERY, Rui Vieira, Fados para a República, pg.187;
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3.3.6 «Temos muitos bichinhos»

 As infestações de parasitas, já antes enunciadas, foram verdadeiros alvos de preocupação. 
Tanto roedores como insectos se aproveitavam das condições hediondas das imundas trincheiras 
para criarem ninhos, pois eram ambientes propícios para a procriação, devido à abundância de 
cadáveres que funcionariam perfeitamente como alimento.

Tenho uma divisão de piolhos
Já estou pronto a combater
No dia da ofensiva
É que se há-de poder ver!

Para guardar a fronteira
Tenho as baterias postas
E no meio das minhas costas
Estão abrindo uma trincheira.
É soldadesca guerreira
E gordos como repolhos;
Mas é só abrir-lhes os olhos
Marcham com grande disciplina
De espigarda e carabina
Tenho uma divisão de piolhos!
(...)
Já mandei pedir á Galiza
Se me poderão socorrer
(Com munições ou comer)
Se me faltar em um período
Porque o mais eu tenho tudo
Já estou pronto a combater!
(...)
Tenho um alferes e um capitão
Com uma táctica muito viva
E uma prática activa
Que não param um poucochinho,
Como ficará o meu corpinho
No dia da ofensiva?34 

 Estas tropas entreichadas na Flandres cumpriam, então, o seu dever, não esquecendo as 
suas raízes, cantando o Fado, sendo, também, cantados pelo Fado lá na sua Mãe-Pátria que era 

34 In Fados para a República, pp.173/174;
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Portugal. Os Fados aqui em análise, como foi demonstrado, confirmam a historiografia e as tão 
bem conhecidas condições da Grande Guerra. É, então, possível confirmar os horrores testemu-
nhados pelo vigoroso e resistente Corpo Expedicionário Português.

4. O Fado e o pós-Guerra (1918)

 A 11 de novembro de 1918 a Guerra chega ao fim. 
 Com a assinatura do Armistício de Compiègne o terror termina, os soldados voltam à 
Pátria, a saudade cessa. O medo tão experienciado por esses heróis já é motivo de celebração e 
Portugal, como muitos outros países, festeja pelo fim da Guerra. Muitos, contudo, sofrem des-
gostos. Suficientes maridos, pais, filhos e irmãos não regressam a casa. O Fado, tal como durante 
a Guerra, cumpre o seu dever de expressar o sentimento dos portugueses, tanto nos suspiros das 
mães que perdem os seus filhos, como no horror ainda tão vívido para os soldados do CEP.
Afinal, «no final da guerra, Portugal estava pior que no princípio»35.

4.1 «Quantas mães estão chorando?»

Quando vieram dizer á pobre mãe,
Que o filho tinha morrido lá na guerra,
Ela ajoelhou, a tremer, sentindo bem
O desgosto mais dorido que há na Terra!
                                                                                 
Trouxeram-lhe a Cruz de Guerra que o seu filho,
Como valente soldado merecera,
E sobre ela a mãe poisou o olhar sem brilho,
Recordando o filho amado que perdera.
(...)
Pobre mãe – santa do Céu em pleno inferno – 
Pôs-se a embalar o berço a dizer:
«-Dorme, dorme, filho meu, o sono eterno,
Como eterna é minha Dor de te perder!»
(...)
Por causa da Cruz de Guerra que ganhaste,
Quantas mães estrão chorando como eu?!...»36

 A memória dos caídos de guerra é invocada neste Fado, pelas mães que, ao receberem a 
Cruz de Guerra, se ajoelhavam, sentindo o desgosto mais forte e mais dorido que há na Terra.

35 TEIXIERA, Nuno Severiano, 25 olhares sobre a I República, pg.169;

36  In Fados para a República, pg.211;

Familiares de soldados mortos em França a 
caminho da Igreja, Arquivo Municipal de 
Lisboa, foto de Joshua Benoliel;
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4.2 «Sofri tormentos, horrores»

Não me queres, não admira,
Perdi os olhos na guerra,
Com eles tudo perdi.
Mas disse-me alguém que os vira
No chão cheinhos de terra
‘Inda choraram por ti! 37

 Para além do sofrimento e luto pelos soldados que da Guerra não haviam retornado, «o 
País enfrenta igualmente o desafio difícil da reinserção social dos militares de ex-combatentes, 
todos eles severamente traumatizados pela experiência da Guerra e muitos com limitações físicas 
severas que os incapacitavam para a vida activa, desde os mutilados de todos os tipos até aos que 
vieram com os pulmões destruídos pelos gases»38, explica Nery. 

4.3 «Temos a Guerra acabada»

Em 11 de Novembro soou
Essa nova vida tão desejada
Alegrem-se, ó prisioneiros
Temos a guerra acabada!
(...)
Em tristes semblantes
Pela guerra envelhecidos,
Tornaram-se coloridos
Mesmo alegres e radiantes,
E até os agonizantes
De alma dilacerada
Tão longe da terra amada
Se mostraram de bom agouro,
Para todos foi um tesouro

37 In Fados para a República, pg.212;

38  NERY, Rui Vieira, Fados para a República, pg. 213;

 Multidão assistindo à Missa dos soldados, Aquivo Municipal 
de Lisboa, fotografia de Joshua Benoliel
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Essa nova tão desejada!

Terá a sua liberdade
Todo o prisioneiro de guerra,
Cada qual p’rà sua terra
Marchará com brevidade!
(...)
O povo despirá os lutos
Que envergava com paixão,
Nossos pais do coração
E toda a família amada
Ao verem a hora chegada
Do fim da guerra atroz,
Gritarão como todos nós,
-Temos a guerra acabada! 39

 O sacrifício acaba, como este texto tão bem explicíta. A Guerra que tinha retido tantos 
homens conclui, dando-lhes essa nova “tão desejada” que o povo envergava com paixão. Esta data 
é, então, quando todos gritam “Temos a guerra acabada”.
 Este é o terminar do martírio, o reencontro com as famílias e o regresso à tão sentida 
Pátria.

39 In Fados para a República, pp.209/210;

Sidónio Pais lê um telegrama do rei de Ingleterra felicitando Portugal pela sua participação na 
vitória dos aliados na Grande Guerra, Arquivo Municipal de Lisboa, foto de Joshua Benoliel.
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Considerações Finais

 Detetada a origem popular do Fado, de que formas acompanhou este valor cultural 
situações e momentos da História do Portugal Contemporâneo?

 Foi, então, possível observar a partir da análise já realizada, que o Fado realmente cumpriu  
o seu dever ao acompanhar situações e momentos da História do Portugal Contemporanêo. 
Este acompanhamento originou novas visões do passado de Portugal, tanto a nível social como 
político. Neste caso, mais concretamente, o Fado serviu de base de análise comportamental da 
sociedade portuguesa e dos próprios soldados do CEP, durante a Grande Guerra. Formaram, 
para além de tal, um suporte para um melhor entendimento da vida nas Trincheiras experien-
ciada pelos soldados do Corpo Expedicionário Português e o episódio de retorno à Terra-Natal.

 Da contestação à Monarquia até à participação portuguesa na Grande Guerra: que 
Fados sinalizaram a história?

 Este período no qual tanto sucedeu, como já foi anteriormente referido, foi acompanhado 
pelo testemunho do valor cultural que é o Fado. Os Fados que sinalizaram tal temporada são 
inúmeros, desde Fados anónimos que sobreviveram ao evoluir da sociedade portuguesa, como 
Fados salvos por colecções pessoais. Ainda hoje novas colecções privadas são expostas e estuda-
das, permitindo inéditas revelações sobre o período em questão. 
 Contudo, este trabalho contou com a assessoria de 17 Fados (excertos e completos) que 
foram destacados de uma lista vasta.

 Para sempre a lírica do Fado irá recordar e evocar estas memórias autênticas da Grande 
Guerra, registando tanto um sofrimento peculiar e específico, como a euforia sentida pela Pátria 
e todo o sentimentalismo que tal engloba.
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Fontes Primárias

«Vive pobre o pobre op’rário»40

40  In Para Uma História do Fado, pp.153/154;

Vive pobre o pobre op’rário 
Que trabalha, noite e dia...
Vive rico o usurário
No seio da Burguesia!

Eis o contraste fatal,
Do nascer a subtileza:
D’um lado, o berço – Pobreza
D’outro o berço – Capital.
D’um lado o esforço animal
Do infeliz proletário;
E do outro o argentário
P’ra quem a vida é rendosa!
Porque enquanto o rico goza
Vive pobre o pobre op’rário.

O pobre é triste sendeiro
Que come a ração amarga,
Tal como a besta de carga
Debaixo do cavaleiro.
Monta-o o rico embusteiro
Com toda a sobranceira,
Crava-lhe a espora-ufania,
E com o cinismo arrojado,
Escarnece o desgraçado
Que trabalha noite e dia!
É assim que se faz puxar

O carro do Rei-Milhão,
Pois, do pobre a produção
Constitui o seu bem-‘star.
Tem, para o fazer trotar
O chicote do salário,
A cujo total precário
Quer que o infeliz se dobre...
E assim à custa do pobre
Vive rico o usuário!

Op’rários do Universo-
A minha humilde canção,
Incita à Revolução
Contra o Capital perverso,
Vêde neste pobre verso
Vossa amargosa agonia...
E lutai com energia
De modo que se invalide
O Inimigo que reside
No seio da Burguesia.
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«Canção Nacional»41

«A Guerra»42

41 In Para Uma História do Fado, pp.147-149

42  In Para Uma História do Fado, pp.161/162

Quem assim insulta o Fado,
Alcunhando-o de indecente,
Precisava ser trincado,
Comido por toda a gente!...                                   

Depois do que têm dito
Ao famigerado Albino,
De escrevinhar perco o tino
E não alcanço o meu fito.
É bastante o que tem ‘scrito
Avelino, esse enspirado!
Eis porque eu, mais exaltado,
Usarei da acção directa!...
Matarei com uma séta
Quem assim insulta o Fado!...
E após seu cadaver morto,

Chamarei, meus camaradas,
Que de banzas afinadas
Irão tocar junto ao horto...
Ficará direito o torto...
Jamais será insolente.
E à navalha, à faca, a dente,
Será partido às rodelas!
Ninguem abrirá guelas
Alcunhando-o de indecente!
Depois com cebola, sal,
Salsa, pimentas e azeire,
Faz-se na quinta do Alfeite
Um refogado real!
Levaremos d’um quintal
Favas p’ró assassinado
Com elas será guizado

Aquele Rei dos tiranos
Que há mais de 300 anos
Precisava ser trincado!

Ninguém ali faltará!
Que pagode este vai ser!
Carmo Dias’stou a ver...
Varela, também irá!
Avelino cantará
Nesse dia alegremente,
Tasso ficará doente...
Augusto Sousa cambaio...
Emfim será o S. Paio
Comido por toda a gente!

 
Combatendo a humanidade,
O Direito, a Paz, o Amor:
Pelo Universo se espalha,
Fome, guerra, luto e dor.

Generais, imperadores.
Reis, príncipes ministros
Assistem aos tão sinistros
Desmandos inquisidores,
Não os assustam os horrores,
Nem tanta atrocidade,
Calca-se a liberdade
Com o costumado cinismo
Combatendo a humanidade.

Pararam as oficinas,
Já não mexem os arados,

Os homens são atirados
Para horríveis chacinas,
Eleva-se às altas colinas
O canhão destruidor,
Combate-se com rancor,
Combate-se por prazer,
Ninguém conhece, a meu vêr,
O Direito, a Paz, o Amor.

Os povos n’um vil atraso,
Vão-se deixando arrastar,
Vão deixando escangalhar
De propósito e ao acaso,
Vai ficando tudo raso,
Vai aumentando a batalha,
E o povo que trabalha,
Vê seu trabalho extinto,
Porque um ódio faminto

Pelo universo se espalha.

Boche, abandona as fileiras
Não caves mais a ruína,
Regressa à oficina,
Às laboriosas canceiras,
Escangalhai as fileiras,
Abraçai-vos com ardor,
Batalhai! Mas pelo amor
Que a Natureza encerra,
Não consentis sobre a terra,
Fome, guerra, luto e dor.
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«Honrai o Portugal Novo»43

«Adeus casa onde nasci»

43  In Fados para a República, pp.151/152

Portugal terra bemdita
És lindo berço dourado;
Tens em cada filho teu
Um defensor dedicado

Quando o p’rigo de ameaça
Cai sobre nós ferozmente,
O valor da nossa raça
Demonstra-se sltivamente.

Quando o perigo d’uma afronta
Nosos corações vêem ferir,
É a Historia quem indica,
Qual o caminho a seguir.

E agora que a tirania
Que esmagar a Liberdade,
O soldado portuguez
Vai partir cheio de vontade.

O monstro, a féra brutal
Que o mundo desafia
Sabe já que Portugal
Não onhece a cobardia.

Vai tremular na batalha
A bandeira Portugueza,
Simbolo duma raça nobre,
Padrão de imensa grandesa.

Esta luta desumana,
Vem provar mais uma vez,
O valor, o heroismo
Do soldado portuguez.

Vão bater-se peito a peito,
N’essa encarniçada liça,
Em defesa do Direito,
Da Rasão e da Justiça.

Vão jogar-se finalmente
Os destinos d’este povo.
Soldados! A patria p’riga,
Honrai o Portugal Novo!

Adeus gente de Moncarapacho
Adeus concelho de Olhão
Adeus distrito de Faro
Meu Algarve do coração!

Adeus casa onde nasci
Adeus mãe que me criou;
Adeus pai que trabalhou
Sempre tanto para mim!
Adeus mulher que eu amei
À beirinha do riacho;
Hoje eu contigo me acho
Amanhã, sozinha estais
Adeus sítio dos Murtais
Adeus gente de Moncarapacho!

Adeus minha vizinhança,
Até que um dia, afinal, 
Eu regresse a Portugal
Tenho nisso muita esperança
Isto é apenas mudança,
Não comovam o coração;
Tenho dever e obrigação
Como português de raiz,
De honrar o meu País;
Adeus concelho do Olhão!

Vou a França combater
As forças desencadeadas,
-Vamos todos camaradas,
Liberdade defender!
Eu também desejo ser

Dos heróis de Santo Amaro.
Meu sentimento é tão raro
Que até choro de alegria
E dizendo: -Até um dia,
Adeus distrito de Faro!

Adeus fértil lavradio
Das terras à beira-mar,
Onde eu ia passear
Numa lanceira no ria;
Com as ondas ao desafio 
Cantando a minha canção
Nas quentes noites de Verão!
Mas uando a guerra acabar
Eu a ti hei-de voltar
Meu Algarve do coração!
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«Minha mãe jurei bandeiras»44

«O Soldado adora o Fado»45

44 In Fados para a República, pp.147/148

45  In In Fados para a República, pp.140-142

Minha mãe jurei bandeiras
Agora serei soldado,
Vou mostrar que Portugal
É pequeno, mas honrado.

Adeus terra, adeus Maria,
A pátria vou defender,
Addeusinho até mais ver
Se calhar até um dia,
Adeus ó moças trigueiras,
Tocou a unir fileiras,
Já oiço ao longe o clarim,             
A pátria chama por mim,
Minha mãe jurei bandeiras.

Esta terra bem falada
Com os meus braços amanhei,
Muita enxadada dei

Nesta terra minha amada,
Aí deixo amaparada,
Peguem outros no arado,
Porque eu fui alistado;
Da pátria sou servidor,
Fui cabreiro, fui pastor,
Agora serei soldado.

Vou envergar a fardeta
Do 11 de Infataria.
Chegou também o meu dia
Vibra ao longe a corneta,
Em sentinela, ou vedeta
O meu brio será igual,
Vou combater afinal;
Combater pela vitória;
Vou alcançar a glória,
Vou  mostrar que Portugal...

Está costumado a cumprir
Os seus antigos tratados,
Não se iguala aos capados
Que falam na honra a rir.
Enquanto um só existir
Português: será o meu brado,
Embora sacrificado,
Portugal há-se vencer,
E sempre há-de dizer:
É pequeno mas honrado.

O Soldado adora o Fado 
Como beijos de mulher,
Canta-o desde a madrugada
Ao toque de recolher.

Música espiritual
Nossas almas embriaga!
Quem uma guitarra afaga,
Considera-se imortal!
Instrumento sem rival
Por todo o pobre adorado,
Se na caserna é tocado,
Quantas saudades encerra!
Razão porque até na guerra
O soldado adora o Fado!

Todas as paixões traduz,
Recorda tristes amores,
É lenitivo p’ra dores
A canção que nos seduz!
P’ra quem tenha nêgra cruz
E na vida ande a sofrer,
O Fado lhe dá prazer,
O sofrimento afugenta;
É um gozo que nos tenta,
Como beijos de mulher!

Nasceu na reles taberna,
Mas também entra na sala,
Companheiro do magala,
Vive comel’na caserna.
Cantando de forma terna

Põe a mente alvoraçada,
Por isso a rapaziada
Que p’ra tropa vai um dia,
Com alma, com alegria,
Canta-o desde madrugada!

Té p’ra se distrair
Dos serviços de limpeza,
O magala com presteza,
Cantarola o fado a rir!
Quando consegue sair,
Nas rua p’ra se entreter,
Vai um copazio beber,
Canta fados a granel,
Até voltar p’ra o quartel
Ao toque de recolher!
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«Vou em defeza da França»46

46  In Fados para a República, pp.149/150

Contra o tyrano alemão                                                        
Vou lutar, talvez morrer,
Honrando a Patria amada,
Julgo cumprir um dever.

Um tratado de aliança,
Com a nobre Inglaterra,
Impele-me a ir p’rá guerra,
Deter a força que avança.
Vou em defeza da França,
O berço da Revol’ção,
Indica-me o coração
A que vá. Então irei,
E a Patria defenderei,
Contra o tirano alemão.

Longe da terra natal,
Lutando p’la Liberdade,
Sentirei viva saudade,
Do meu querido Portugal.
É o amor natural
De quem não pode esquecer
E procura defender
A terra onde nasceu
P’ra guiar ao apogeu,
Vou lutar, talvez morrer,

Vou honrar a tradição,
Vou engradecer a Histrória,
Confiando na Vitoria,
Vou combater a ambição.

A minha dedicação,
É assim manifestada.
Quero vêr aniquilada
A Alemanha já esangue,
Honrado a Patria amada.

Vou partir, deixando cá
A minha querida mãesinha,
Certo que á pobre velhinha
Nada lhe faltará.
Ella me perdoará
A magua que vou sofrer,
Mas deve compreender,
Sendo a Patria outra mãe,
Em defendendo-a também, 
Julgo cumprir um dever.

«P’rás Trincheiras vá você»                         

Ser cachapim é tão bom
Que da base do CEP
Dizem todos: - «lá p’ra o front?
Para nós não é do tom,
P’ras trincheiras vá você...»

Apesar de gente tesa
Não lhes importam soldados
Teem até a ligeireza
P’ra, da frente portuguesa,
Se livrarem dos cuidados.

Coro
Messieurs, dites moi
S’il y a tipos com mais chance
Que les embusqués de lá
E os cachapins en France.

Pôem todo o seu cuidado
Na imitação inglesa:
Casacos, grevas, calçado,
É tudo inglesado,
P’ra aumentar a gentileza,

É posição ideal
Ser cachapim nesta terra
P’ra engrandecer Portugal
E assim mesmo, tal e qual,
Já gritam «viva a guerra!».

Coro
Messieurs, dites moi...

Não receitam a granada,
Muito menos os morteiros.
P’ra fugirem á rascada,
Em caso de retirada,
Serão, enfim, os primeiros.

Coro
Messieurs, dites moi...
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«Se quereis saber o que custa a guerra»47

«Cavai, cavadores, cavai»48

47  In Fados para a República, pp.161/162

48  In Fados para a República, pp.161/162

Se quereis saber o que custa a guerra
Altos Senhores dos Estados:
Venham passar um Inverno
Nas trincheiras com os soldados...

Comei um quarto de pão
Tal como eu todos os dias;
Saiam dessas regalias
Que ganhásteis sem razão.
Formai lestos um pelotão
Fazei o exercício moderno;
Com ar altivo e paterno
Ide já para as primeiras linhas;
Com roupas iguais às minhas,
Venham passar um Inverno!

As medalhas que trazeis pendidas
São minhas e dos meus camaradas;
Não queiram honras achadas
Á conta das nossas vidas!
Essas pensões garantidas
Pertencem aos desgraçados.
Seriam por mim louvados
Se fizessem o que eu faço
Lutando de braço a braço,
Nas trincheiras com os soldados!

Cavai, cavadores, cavai,
Que o cavar é doce e bom!
Porque também já cavaram
Todos os que foram ao «front».

Cava da primeira linha,
Alferes, e todos os soldados.
Quando deles se avizinha
Um dos morteiros pesados.

Cava tudo lá da frente;
Até das segundas linhas
Cava capitão e tenente
E pessoal das cozinhas.

Pouco mais à retaguarda
Onde não caem morteiros,
Para fugir à granada
Cava major e parceiros.
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«Na posição de Gaz-alerta»49

«Passa frio e passa fome»50

49  In Fados para a República, pp.189/190

50  In Fados para a República, pp.172/173

Os soldados nas trincheiras
Trazem sempre as mascaras alerta
Trá-las sempre mui unidas ao 
peito
Na posição de «gaz-alerta».

Todos os nossos aliados
Tiveram perdas bastantes
Dos gazes asfixiantes
D’aquelles alemães malvados
Mas hoje os nossos soldados
Já não caem n’essa asneira
Estudaram a maneira
Para da morte se livrarem
Quando os gazes atacarem
Os soldados nas trincheiras.

Têem mascara de respirador
Usam desta prevenção
Se avançam para o alimão
Levam este acessório
Tem capuz reservatório
Que depressa se desaperta
Que eles não têem pela certa
Atacam de noite e de dia
Mas como lhe conhecem a mania
Trazem sempre as mascaras 
alerta.

Ali têm a sua vida
Amam-na com todo o ardor
É a obra de mais valor
Que lhe foi distribuída
Se a chegar a ter perdida

Ou lhe falta ao respeito
Fica à morte sujeito
E não tardará a morrer
Mas para não a perder
Trá-la sempre mui unida ao 
peito.

Quando a gaz apareça
Seja de noite ou de dia
A sentinela assobia
E vai tocar na sineta
Ouve-se além a corneta
Temos gaz além à certa
O nariz logo se aperta
E o tubo a boca aninha
Em posição de gaz-alerta.

Passa frio e passa fome,
O soldado até não come,
-Nada tem nada lhe dói!
O cigarro é uma ilusão,
Dá-lhe a fúria de um leão
E a bravura de um herói.

Se nas horas de ansiedade,
A amargura ou saudade
O coração lhe povoa,
No largar de uma fumaça
Que pelo ar se desfaça,
Também a suadade voa.

O cigarro é um amigo,
Quer na paz quer no perigo,
Dá-lhe conforto e prazer;
Sente as mágoas que ele sente,
Pois arde todo contente,
Porque as sabe entender!

E cá na terra estrangeira,
Quando se vê na trincheira,
Metendo a mão no bornal,
-Puxa de uma cigarrada
Que veio da Pátria amada,
Que vejo de Portugal.

No meio de uma batalha,
Com a fúria da metralhadora,
Tudo se põe numa aragem;
E o cigarro é um achado,
Que traz ao pobre soldado
A alegria e a coragem.
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«Passam balas cantando»51

«Temos muitos bichinhos»52

51  In Fados para a República, pp.185/186

52  In Fados para a República, pp.173/174

Por cima das nossas trincheiras
Passam balas cantando;
Dentro dos nossos abrigos
Andam os ratos chiando.

Nestas medonhas moradas,
Tão frias, tão mal cheirosas,
Aqui acabam as prozas.
Aqui não ha gargalhadas
Aqui não há cabeiras mirradas
E metralhadoras ligeiras.
-Essas cruéis safadeiras
Uns vão ferindo, outros matando,
Por cima das nossas trincheiras

Aqui vejo os tristes fins
Dos meus liais companheiros;
Morrem com grandes morteiros
Neste campo desgraçado.
Tanto homem sepultado,
Que os alemães vão matando,
E mesmo ali vom ficando,
Tão longe do seu Portugal!...
E sem nos fazerem grande mal,
Passam as balas cantando.

Já sinto a terra tremer
Com o estrondo do canhão:
E com granadas de mão,
Pronto a matar ou morrer.
Eu vejo casas a arder...

Vejo além os jazigos
Aonde repousam amigos
Que a infantaria não habitam...
Causa-nos isto paixão
Dentro dos nossos abrigos.

Estes malditos tratantes
Têm grandes embenções,
Têm morteiros, têm canhões,
Têm gazes esficsantes.
A guerra não é como dantes
-Em que se riam cantando.
Andam ouroplanos boando,
Andam ouroplanos rondando,
-Para nos poder descobrir-
Ao som dos ratos chiando.

Tenho uma divisão de piolhos
Já estou pronto a combater
No dia da ofensiva
É que se há-de poder ver!

Para guardar a fronteira
Tenho as baterias postas
E no meio das minhas costas
Estão abrindo uma trincheira.
É soldadesca guerreira
E gordos como repolhos;
Mas é só abrir-lhes os olhos
Marcham com grande disciplina
De espigarda e carabina
Tenho uma divisão de piolhos!

Quartel-General, a camisa
Ceroulas, campo d’instrução;
A camisola o barracão
Onde o plano se realiza!
Já mandei pedir á Galiza
Se me poderão socorrer
(Com munições ou comer)
Se me faltar em um período
Porque o mais eu tenho tudo
Já estou pronto a combater!

É tamanha laboração
Que não posso dormir de noite,
Mesmo que me afoite
A meter alguns na prisão.

Tenho um alferes e um capitão
Com uma táctica muito viva
E uma prática activa
Que não param um poucochinho,
Como ficará o meu corpinho
No dia da ofensiva?
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«Quantas mães estão chorando?»53 

«Sofri tormentos, horrores»54

Não me queres, não admira,
Perdi os olhos na guerra,
Com eles tudo perdi.
Mas disse-me alguém que os vira
No chão cheinhos de terra
‘Inda choraram por ti!

53  In Fados para a República, pg.211

54 In Fados para a República, pg.212

Quando vieram dizer á pobre mãe,
Que o filho tinha morrido lá na guerra,
Ela ajoelhou, a tremer, sentindo bem
O desgosto mais dorido que há na Terra!
                                                                            
Trouxeram-lhe a Cruz de Guerra que o seu filho,
Como valente soldado merecera,
E sobre ela a mãe poisou o olhar sem brilho,
Recordando o filho amado que perdera.

Na Cruz de Guerra pegou, como quem sente
Um reconforto divino que sonhara,

Com ternura a colocou, serenamente,
No berço em que pequenino o embalara...

Pobre mãe – santa do Céu em pleno inferno – 
Pôs-se a embalar o berço a dizer:
«-Dorme, dorme, filho meu, o sono eterno,
Como eterna é minha Dor de te perder!»

E a pobre mãe rematou, neste contraste:
«-Dorme, dorme, o sono eterno, filho meu!
Por causa da Cruz de Guerra que ganhaste,
Quantas mães estrão chorando como eu?!...»
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«Temos a Guerra acabada»55

55  In Fados para a República, pp.209/210

Em 11 de Novembro soou
Essa nova vida tão desejada
Alegrem-se, ó prisioneiros
Temos a guerra acabada!

 Qual não foi a alegria
Que todos nós sentimos
Quando essa nova ouvimos
Em explosão de alegria. 
Hoje paz e harmonia
Quando a Presidência assinou
Fez saber e publicou
A folha do armistício,
Terminou o sacrifício,
Em 11 de Novembro soou.

Em tristes semblantes
Pela guerra envelhecidos,
Tornaram-se coloridos
Mesmo alegres e radiantes,
E até os agonizantes
De alma dilacerada
Tão longe da terra amada
Se mostraram de bom agouro,
Para todos foi um tesouro
Essa nova tão desejada!

Terá a sua liberdade
Todo o prisioneiro de guerra,
Cada qual p’rà sua terra
Marchará com brevidade!
Irá matar saudade
Destes tempos tariçoeiros
Que nos fizeram herdeiros
Desta fúria mundial,
Que teve hoje seu final,
Alegrem-se, ó prisioneiros!

Nossos campos se vestirão
De flores e belos frutos,
O povo despirá os lutos
Que envergava com paixão,
Nossos pais do coração
E toda a família amada
Ao verem a hora chegada
Do fim da guerra atroz,
Gritarão como todos nós,
-Temos a guerra acabada!
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Introdução

Nas nações assoladas pela guerra, esta terá tido o efeito de modificar durante algum tempo a concepção 
habitual da vida humana. A época da morte deslocou-se. Hoje são os velhos que vivem e os novos que 
morrem. A viuvez, a orfandade passaram a ser acidente de todos os dias. Deixaram quasi de ser uma 
surpresa para passar a ter uma logica, evidentemente brutal, mas que os espíritos aceitam sem maior 

discussão. Hoje o caso não é morrer; é sobreviver.1 

 Decidimos iniciar este texto com um excerto de uma das crónicas de André Brun em 
que o autor fala da guerra, dado que este trabalho se irá focar na I Grande Guerra. O seu 
objectivo é, através da obra A Malta das Trincheiras, analisar as vivências dos soldados que 
participavam no conflito europeu e, ainda, o humor característico do cronista e a forma como 
este foi uma forma de lidar com a morbidez que as trincheiras da Flandres representavam, e o 
palco de morte que o rodeava.
 Ao longo do desenvolvimento deste trabalho encontramos algumas dificuldades quan-
to à linguagem que o autor utiliza, nomeadamente o calão característico das trincheiras, e nas 
interpretações realizadas a excertos da obra. Tentamos o mais possível mantermo-nos fiéis à 
narrativa do autor, tentando não deturpar a informação recolhida. 
 Este trabalho pretende, deste mono, analisar um dos relatos mais importantes da his-
tória da participação portuguesa na I Guerra Mundial: o livro dedicado por André Brun “aos 
meus companheiros de trincheiras, humildes ou notáveis, esquecidos ou louvados, aqueles que, 
a menos de mil e quinhentas jardas do inimigo, souberam ser soldados e portugueses ”2. E é 
esta mesma passagem, que escolhemos para lhe dar nome. 

1  BRUN, André, A Capital,  “Migalhas”, nº 2125 – 7ºanno, Lisboa – Sabbado, 15 de Julho de 1916, pág.1

2  BRUN, André, A Malta das Trincheiras, Dedicatória, pág. 7.
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1. André Brun: Antes de A Malta das Trincheiras

 Pretendemos com este capítulo explicitar quem foi André Brun antes do dia 18 de 
Abril de 19173, data em que terá embarcado para as trincheiras da Flandres. Pretendemos, 
também, apresentar uma breve descrição do seu trabalho anterior à obra aqui em estudo.
A sua vertente para a escrita não desperta após a sua presença na guerra, já muito antes de se-
quer poder imaginar que um dia se encontraria nas trincheiras da grande guerra, André Brun, 
mostrava já uma escrita repleta de humor, apoiado no tema da pequena burguesia urbana, onde 
a sátira é o seu meio natural. 
 Escreveu para vários jornais e revistas, como a Águia, o Palco, o Portugal na Guerra, a 
Sátira, entre outros. No entanto, não poderíamos deixar de dar especial destaque ao jornal A 
Capital, onde se destacou pelos trabalhos em torno da guerra, como o Jornal do Soldado, que 
era como um pequeno jornal dedicado à guerra, dentro do anterior, que pretendia dar alguma 
informação sobra a guerra e, ainda assim, satiriza-la um pouco, numa cronica em particular 
chamada de “Para ler e rir”, onde se pode ler numa destas edições uma pequena anedota: 
“Antes de marchar para a guerra, o 1.º sargento R… casou civilmente e depois na egreja, com 
uma linda menina, sua cunhada. «Que ideia foi essa de casares com a Maria?» «A de obter um 
ganho duplo, de ficar na mesma casa e não aturar duas sogras…» ”4.
 Ainda na Capital, com a colaboração de outros, escreve a crónica: “Ontem e Hoje: 
História da Guerra de 1870” e ainda “O cigarro para o soldado”, que, curiosamente, tinha o ob-
jectivo de arrecadar cigarros e envia-los para os soldados que participavam na Grande Guerra 
em ambas as frentes de combate: colonial e europeia. Escreveu, ainda,“Migalhas” e “Soldados 
de Portugal”, este segundo foi editado durante Novembro e Dezembro de 1914, e, tal como o 
nome indica, era um conto/peça na qual figuravam os soldados portugueses.
 No que diz respeito à Malta das Trincheiras é “«livro de crónicas» quando não «um livro 
de anedotas», assim o classifica dando a entender que o riso pode instalar-se em espaços onde, 
à partida, não teria lugar assegurado”5, mostrando, assim, a continuidade do seu bom humor e 
pensamento positivo, quando as condições não eram de todo as mais favoráveis para si e para 

3 Ver anexo nº1.

4 BRUN, André, A Capital, Lisboa – Quarta-Feira, 7 de Fevereiro de 1917, “Para ler e rir” in Jornal do soldado, 

edição durante a guerra – Nº4, pág.3. Nota da Autora: Optou-se por manter a grafia original.

5  CARVALHO, Teresa, A Malta das Trincheiras, Posfácio: A Ferro, Fogo e Riso: das Ondas do Mar Bravo às 

Trincheiras, pág. 233.
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os seus.
 Por fim, André Brun revelou-se sempre alguém com um sentido de crítica e humor 
bastante apurados, que mais tarde, se tornará evidente nas suas peças: A Vizinha do lado6 e A 
Maluquinhas de Arroios7. Tal como o respeito que já mostrava pelos soldados portugueses nesta 
altura era evidente, mais tarde, quando ingressar rumo à Flandres, tal sentimento será ainda 
mais apurado, especialmente no que toca ao seu batalhão. 

2. Quem foi a “malta” das trincheiras?

 Pretendemos aqui mostrar quem eram os soldados que partiam para as trincheiras: o 
contexto desta mobilização, quem os apoiou na sua chegada e permanência em França e ain-
da, considerações quanto aos mesmo. Em suma, este capítulo tem para além de um propósito 
factual, uma visão humanista quanto aos homens que partiam para a guerra.
 Em Portugal, as opiniões dividiam-se no que se trata da participação portuguesa na 
guerra que afectava a europa deste Julho de 1914. Do lado de Brito Camacho, defendia-se o 
não envio de tropas para a Flandres, no entanto, com um reforço ao envio de tropas para Afri-
ca. Porém, o mesmo, “insistiu sempre no ponto de vista segundo o qual «deveríamos pôr-nos 
do lado da Inglaterra, nossa aliada, dando-lhe todo o auxílio que ela nos pedisse, mas só o que 
ela pedisse, desde que pudéssemos dar-lho»”8. Por outro lado, partindo dos democráticos e in-
telectuais republicanos, defendiam o envio de tropas para a Europa, porém, a sua participação 
sempre foi reduzida.
 Apesar das todas a disclusões quanto à intervenção de Portugal no conflito europeu 
desde muito cedo,a declaração de guerra da Alemanha a Portugal só é feita a 9 de Março de 
1916. Após estas decisões são, a muito custo, treinados cerca de 35 mil homens mobilizados 
para combater em França. “Em Janeiro de 1917, iniciam-se os primeiros transportes maríti-
mos de Lisboa para Brest, em navios portugueses e ingleses. Ao longo de todo o ano, militares 
portugueses abandonam os seus lares para viajarem de comboio para Lisboa, onde embarcam 
rumo a França: muitos abandonaram a terra natal, viajam de comboio, conhecem a capital, 
vêem o mar. Embarques confusos em Lisboa, viagens marítimas desgastantes e desembarques 

6  Tem a sua estreia em 1913. Em 1945, a peça é adaptada ao cinema, dirigida por António Lopes Ribeiro.

7  Publica e estreia-se em 1916. Em 1970, é adaptado para o cinema com a direcção de Henrique Campos.

8 Coordenação de ROSAS, Fernando e ROLLO, Maria Fernanda, História da Primeira República Portuguesa, 

Capitulo por SERRA, João B., A evolução política (1910-1917) – A guerra, pág. 114.
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tumultuosos em Brest são o ponto culminante deste processo de transporte […]. De Brest as 
tropas portuguesas partiam de comboio até à região da Flandres, para aí constituírem um sec-
tor autónomo da frente de batalha do Primeiro Exército britânico. ” 9André Brun terá relatado 
todo este doloroso processo através de Folgadinho (tema que será mais profundamente abordado 
mais adiante neste trabalho).
 A Malta das Trincheiras não se resumiu aos combatentes portugueses na guerra que as-
solava a Europa, tendo como foco na obra, França, mais especificamente a Flandres. Podemos 
também aqui juntar as madrinhas de guerra, relatadas por André Brun, no capítulo “Madame 
Letailleur”. Estas madrinhas abrigavam soldados na sua primeira passagem em França, onde 
mais tarde partiriam para a frente de batalha, o primeiro contacto com uma terra que os veria 
morrer ou embarcar de novo, uma terra que não deixava saudade e lembrava a saudade da terra 
natal. Neste capítulo, o autor mostra o sentimento marcante que esta primeira passagem na sua 
viagem para as trincheiras deixa: “Despedi-me com um olhar daquela casa tão limpa e tão clara, 
daquele tecto de França que vira chorar às escondidas os meus amores distantes, e abri os braços 
a Madame Letailleur”10.
 Também os locais, com pequenos estabelecimentos que ali se mantiveram, foram a “mal-
ta” das trincheiras, tal como Madame Latailleur, não directamente, mas como um apoio aos sol-
dados que participavam no conflito que assolava aquela zona. André Brun dá-nos essa imagem 
no seu capítulo Q.G.3, onde nos dá a imagem de uma pequena loja que, segundo ele, “se todos 
os caminhos levam a Roma, todas as estradas do sector português passam pelo Aire e levam 
àquela loja.”11. Pelo que nos dá a ver, Madame Faës, dona da loja, tratava com grande carinho e 
dedicação os soldados portugueses como mostra numa conversa reproduzida pelo autor: “Todos 
nós para ela eramos notáveis, e penhora-a profundamente ter conhecido e sido amiga dos gran-
des homens deste pequeno país. «Disseram-me ontem que o senhor era dos primeiros escritores 
de Portugal…» «Já sei que trato com um dos grandes poetas portugueses.» «Constou-me que o 
meu caro tenente era o primeiro cavaleiro da sua terra.» «Ao que parece, o coronel que acaba de 
sair é um dos mais notáveis dos vossos oficiais.» […] Se Madame Faes não tivesse com os lucros 
da guerra arredondado os rendimentos que lhe permitirão fechar a sua casa concluída a paz e se 

9 Coordenação de ROSAS, Fernando e ROLLO, Maria Fernanda, História da Primeira República Portuguesa, Ca-

pítulo por MARQUES, Isabel Pestana, “Portugal nas trincheiras: os combatentes portugueses em França (1917-1919)”, 

pág. 302.

10  BRUN, André, A Malta das Trincheiras, Capítulo: Madame Letailleur, pág. 28.

11  BRUN, André, A Malta das Trincheiras, Capítulo: Q.G.3, pág. 91.
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não fosse uma ardente patriota, poderia ter feito fortuna comunicando ao inimigo os mais minu-
ciosos informes acerca das nossas tropas, porque ela sabe tudo. […] Mas de tudo isso só lhe inte-
ressam os amigos que durante um tempo não virão ali, os amigos que ela vai tornar a ver. A sua 
vida passa-se a despedir-se com ternura dos que partem, a saudar com alegria os que chegam”12.
 Mas quanto à verdadeira “malta” das trincheiras, os soldados e combatentes, aqueles que 
por lá ficaram e os que voltaram para contar a sua história, há muito mais para dizer. Estes ho-
mens, portugueses ou não, que encontramos, alguns, nos agradecimentos de André Brun, como: 
Capitão Luís Mouzinho de Albuquerque, Capitão Gleen, Tenente Harrowsmith, Cabo Gaspar, 
José de Oliveira, José Maria Bêcho, Serafim de Abreu, Tenente Victorino Gaivão, Alferes Mi-
chaud e Mercwell, Capitão-médico Bossa da Veiga, são apenas aqueles a que se deu um nome e 
por André Brun, um título: “Heróis”. Segundo o autor “O herói das trincheiras é um herói obs-
curo porque trabalha na escuridão e de dia não é tão tolo que se meta no beco duma aventura sem 
saída. Mas porque a sua heroicidade não tem espectáculo, nem por isso ela é menor e ninguém a 
poderá entender tão bem como nós que vivemos dentro dela e a praticamos todos em dose maior 
ou menor. O que há de principalmente heróico na trincha é viver nela. Na outra guerra, na guerra 
de movimento, por muito bem informado que o inimigo esteja, nunca pode fixar o alvo da sua 
acção como aqui, em que serenamente com um mapa, um transferidor e uma régua graduada se 
escolhe com a máxima facilidade um ponto onde há sempre noventa e cinco probabilidades de se 
atingir alguém”13, mas também por Portugal, a opinião não é muito diferente, “houve, neste lance 
supremo ela vida pátria, duas séries de combates. Uma desenrolou-se aqui, agitada, nevrótica, 
intrépida, assumindo os homens responsabilidades tremendas, chegando a ter de se bater contra 
o pavor das suas próprias deliberações, que iam envolver o País nos riscos. […] E com tal vigor e 
tam ardente heroísmo, que nós próprios, os que tínhamos contado previamente com o valor dos 
nossos soldados e marinheiros, ficámos surpreendidos com tamanho poder de sacrifício e tam 
intrépido frenesim de vitória”14.André Brun, mostra sim a crueldade que é as trincheiras, enaltece 
os seus companheiros que se esmeraram na guerra, como tal, o escritor compôs uma canção de 
marcha para o seu batalhão15. 
 No entanto, nas trincheiras da grande guerra, muitos foram os que ficaram sem um nome, 
uma nacionalidade, uma história. André Brun, mostrou no capítulo “Nossa Senhora das trin-

12  BRUN, André, A Malta das Trincheiras, Capítulo: Q.G.3, pág. 93 e 94.

13  BRUN, André, A Malta das Trincheiras, Capítulo: Heróis de trazer para casa, pág. 158.

14  ALMEIDA, António José de, Em Honra dos Soldados Desconhecidos – Discursos, pág.12.

15 Ver anexo 4.
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cheiras” com uma das imagens mais simbólicas da sua obra, todos aqueles que ficaram conheci-
dos pela sua lápide:

“TO AN UNKNOWN SOLDIER
«A um soldado desconhecido »”16

 Mostra, assim, a realidade da I Grande Guerra, onde pouco sobra além de um corpo 
enterrado sem identidade e, recorrendo às palavras de André Brun, “só fica o gesto protector 
dos seus braços abertos [Nossa Senhora] estendendo-se sobre a campa do «unknownsoldier», e 
também sobre nós, soldados desconhecidos da grande guerra” reflectindo assim o medo de todos 
de também, como aquele diante deles, pudessem tornar-se mais um desconhecido.
 A Malta das Trincheiras, retrata acima de tudo a 2ª Brigada do 2º Batalhão de Infantaria 
2317, no qual André Brun ocupava o posto de Capitão18, no 1º Copo Expedicionário Português. 
No último capítulo da obra, o Capitão mostra os seus sentimentos quanto aos homens que o 
acompanhavam, gabando-se que nunca houver um desertor, um prisioneiro e que jamais entrara 
um inimigo nas linhas protegidas pelo seu batalhão. E quase que como um sentimento profético, 
André Brun confessa que “quando, horas depois da minha chegada, seguíamos para as trinchei-
ras, mirando as filas á testa das quase caminhava, eu sentia que não haveria nunca soldados como 
aqueles. Mais tarde, quando as circunstancias, que não o favor de ninguém, me deram o coman-
do de mil almas e a defesa dum troço da linha portuguesa, em certas noites em que latejava no 
meu peito o coração de todos os meus rapazes, eu quase chorava de orgulho. Não trocaria o meu 
batalhão por nenhum e com o cego amor de um pai repetia sempre: «É o melhor!»19” e tal como 
um pai que defende os seu filhos “enquanto houvesse balas na minha pistola nunca eu veria um 
soldado meu deixar de ser soldado”.
 Em suma, a “malta” das trincheiras não se confinou aos combatentes, retratou também a 
“frente interna”que vivenciou os impactos da Grande Guerra: as madrinhas de guerra, aos que 
guardaram com carinho os soldados portugueses, aos que ajudaram estes homens. Mas acima 
de tudo foram os que arriscaram a vida, que olhavam todas as noites, na escuridão, para o no 
man’sland, foi o Batalhão de Infantaria 23 e o seu Capitão e tantos outros como ele, Augusto 
Casimiro, Jaime Cortesão e até mesmo Sousa Lopes, que pegaram nas suas vivências da grande 

16  BRUN, André, A Malta das Trincheiras, Capítulo: “Nossa senhora das Trincheiras”, pág. 64.

17  Ver anexo 5.

18 Ver anexo 1.

19  BRUN, André, A Malta das Trincheiras, Capítulo: O «meu» batalhão, pág.211 e 213.
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Guerra e nos deixaram o seu testemunho.

3. A visão portuguesa da Grande Guerra

 Neste capítulo pretendemos mostrar as opiniões que os portugueses tinham da partici-
pação de Portugal na guerra, para tal iremos recorrer a artigos de jornal, de forma a mostrar a 
posição de alguns intelectuais da época. Iremos, antes de qualquer análise das posições face ao 
conflito mundial, acompanhar tudo isto com uma contextualização factual de forma a compre-
ender as posições políticas que apoiaram a participação de Portugal.
Antes mesmo da preocupação com a guerra, já Portugal atravessava um período de grande di-
ficuldade. Com uma república ainda jovem, a grande guerra torna-se ainda mais um motivo de 
discórdia dentro do país. Em 1914, quando rebenta o conflito, Portugal é “governado por um 
Executivo minoritário. Bernardino Machado liderava um governo dito de «pacificação», criado 
pelo presidente da República, Manuel de Arriaga. O partido Democrático de Afonso Costa 
detinha uma maioria da Câmara dos Deputados, mas os seus rivais evolucionistas (liderados por 
António Joséde Almeida) e unionistas (liderados por Manuel Brito Camacho) controlavam o 
Senado”20.
 Aos que apoiavam a intervenção de Portugal na guerra, o Partido Democrático manteve-
-se sempre a sua posição, como tal, afirmou que seria necessário para garantir dois propósitos 
distintos: “defender o património colonial português, impedindo que este fosse usado com um 
joguete negocial pelas grandes potencias [e] reforçar o jovem regime republicano, fragilizado 
pela indiferença popular, pela hostilidade de monárquicos e católicos e por querelas intermi-
náveis entre os três partidos já mencionados e outras facções mais pequenas mas mesmo assim 
perigosas”21. Do lado do parido democrático estava também o Partido Socialista Português e o 
Partido Evolucionista.
 Quanto aos anti-intervencionistas, rematava a seu favor a hostilidade da Inglaterra quan-
to à participação de Portugal na guerra. Embora necessitasse ocasionalmente de algum apoio, 
não era de todo uma preocupação os problemas que a jovem república enfrentava. Assim, até 
anti-intervencionistas como Brito Camacho adoptavam um postura mais moderada fase à sua 
primeira, declarando que se a Inglaterra assim o pedisse, Portugal interviria a seu favor, embora 

20 Coordenação de ROSAS, Fernando e ROLLO, Maria Fernanda, História da Primeira República Portuguesa, 

Capitulo por Meneses, Filipe Ribeiro de, Intervencionistas e anti-intervencionistas, pág.267 e 268.

21 Coordenação de ROSAS, Fernando e ROLLO, Maria Fernanda, História da Primeira República Portuguesa, 

Capitulo por Meneses, Filipe Ribeiro de, Intervencionistas e anti-intervencionistas, pág. 268.
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tal convite fosse improvável. Porém, em Setembro de 1914 França pede o envio de artilharia para 
a frente de batalha, recusando-o, dado que para Pereira d’Eça, ministro de guerra, para tal, só se 
acompanhado por soldados portugueses. Isto apenas piorou quando, a 10 de Outubro, os Aliados 
convidam Portugal a entrar no conflito, no entanto, com a intentona monárquica a 20 do mesmo 
mês, Pereira Eça intende que não seria possível a organização de um corpo expedicionários de 16 
mil homens (valor por ele estipulado) dada a instabilidade do país. Depois da primeira recusa de 
armamento, Portugal acaba por aceder ao pedido, embora agora desnecessário.
 Por fim, os intervencionistas vencem, “o almejado convite britânico chegou: para Londres, 
a possibilidade de fazer uso de navios mercantes alemães suficientemente atraentes para justi-
ficar a entrada de Portugal na guerra (o que não significava, note-se, uma presença portuguesa 
na frente ocidental). Sem qualquer aviso ou oferta de negociação, o Governo português, após a 
publicação do decreto n.º 2229 de 24 de Fevereiro de 1916, apoderou-se dos navios em questão. 
Este decreto não mencionou as negociações com Londres, explicando a acção portuguesa como 
resposta ao «actual problema das subsistências, que é de salvação pública e por isso mesmo recla-
ma instantaneamente medidas urgentes»”22.
 A participação de Portugal na guerra implicou um enorme esforço de mobilização de 
forma a cobrir ambas as frentes, como evidência o seguinte quadro:

Total de tropas mobilizados por Portugal de 1914 a 191823 

Oficiais Sargentos Praças Praças Indígenas Total
CEP 3376 3051 48 658 55 085
CAPI* 70 120 1138 1328
Angola 387 403 (a) 11 640 6000 18 430
Moçambique 1128 (a) 19 295 10 278 30 701
Total Geral 105 544

 (a) Inclui sargentos         *  Corpo de Artilharia Pesada Independente

 Já na guerra, os soldados deparam-se com um sistema de roulement nas linhas da frente 
mal organizado, onde não existem efectivos suficientes para substituir aqueles que ao fim de seis 
dias nas primeiras linhas teriam direito a um dia de descanso, assim começam a sobrecarregar-se 

22 Coordenação de ROSAS, Fernando e ROLLO, Maria Fernanda, História da Primeira República Portuguesa, 

Capitulo por MENESES, Filipe Ribeiro de, “Intervencionistas e anti-intervencionistas”, pág. 275 e 276.

23 Reprodução do quadro presente em: Coordenação de ROSAS, Fernando e ROLLO, Maria Fernanda, História 

da Primeira República Portuguesa, Capitulo por AFONSO, Aniceto, Portugal e a guerra das colónias, pág. 297.
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os soldados, homens que dormitam por camas de hospital, escapam um pouco até ao acampa-
mento ou mesmo os que descansam por ali. Assim, toda esta situação leva alguns soldados a 
pedir licença até Paris ou Portugal, onde ultrapassam as datas estipuladas. “Este abandono de 
trincheiras irá subcarregar ainda mais os combatentes que resistem na linha da frente, apesar de 
não usufruírem de qualquer momento de descanso”24. As condições que os soldados tinham de 
enfrentar juntamanete com a ausência de descanso, não favoreciam em nada a sua situação, a 
lama misturada com restos de cadáveres, as constantes reparações do extremo português do no 
man´sland, levavam a um desgaste incessante dos soldados.
 Em Portugal, as opiniões quanto à participação portuguesa na guerra eram diversas, por 
um lado,a ida para a guerra era vista quase como um acto heróico e patriótico, em 1916, após a 
entrada de Portugal para a guerra, as opiniões a favor da nossa participação era evidentes. Luís 
Câmara Reis25 publica no Águia, em Junho de 1916, uma cronica intitulada de “Portugal e 
Guerra” onde afirma que “todos podemos compreender quanto são invioláveis, a par dos nossos 
interesses, os compromissos da honra nacional. A propaganda da participação no conflito euro-
peu deve ser feita numa linguagem franca, entusiástica e chã, que enobreça os que a escutam e 
os que a profiram. Tem de se acentuar sem disfarce a importância dos sacrifícios impostos, para 
que os gritos patrióticos não sejam, embora sinceros, superficiais e passageiros” e ainda “não haja 
receio, da parte do Estado e dos propagandistas da guerra, em patentear nobremente os pesados 
encargos da guerra, de sangue e de dinheiro, que se exigem; e assim, ao lêrem-se as primeiras 
linhas gloriosas de mortos e de feridos, afirmar-se-ha, em toda a nação, a estóica impassibilidade 
dos momentos heroicos”26.
 Por outro lado, o povo, preocupado evidentemente rejeitava esta ideia de actos heróicos 
e patrióticos, André Brun, numa das suas crónicas Migalhas retrata perfeitamente este receio, 
“Desde ante-hontem que o meu amigo capitão anda meio pateta. Se lhes parece! Assim que cor-

24 Coordenação de ROSAS, Fernando e ROLLO, Maria Fernanda, História da Primeira República Portuguesa, 

Capitulo por MARQUES, Isabel Pestana, Portugal nas trincheiras: os combatentes portugueses em França (1917-1919), 

pág.306.

25 Frequentemente citado como Câmara Reys, foi um professor, jornalista, defensor na causa democrática e um 

dos fundadores da causa Seara Nova.

26 Reis, Luís de Camara; Portugal e a Guerra; Revista a Águia nº150; pág 32; X volume de 1916.
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reu a notícia de que o Sr. Rosen27  tinha ido entregar as cartas e o cabelo ao Dr. Augusto Soares28, 
o meu pobre amigo não tem tido um minuto de socego. Sae de casa e logo o caixeiro da loja de 
moda o assalta, o prende pela manga e pergunta: «Sabe-me dizer se as reservas de 1912 também 
vão?». O capitão começa a pensar, na obrigação em que se julga elucidar os seus contemporâneos, 
mas salta-lhe á perna o marçano da tenda: «Eu tive baixa pela junta ha dois anos. Também vou?». 
N’isto apeia-se um cavaleiro de electrico para lhe perguntar se as segundas reservas de 94 serão 
chamadas. O homem do talho esteve nos serviços auxiliares e quer saber se terá de ir cortar bifes 
em campanha. A mulher da hortaliça desejava ser elucidada se um filho que tem em Thomar 
também terá que tomar armas”29.
 Por fim, podemos concluir que as opiniões quanto à entrada de Portugal na guerra se di-
vidiam, tanto em 1914, enquanto esperávamos pelo convite da Inglaterra, tanto em 1916, quando 
finalmente a nossa participação é confirmada e levada a cabo. Politicamente o país vivia dividido 
nestas duas facetas e socialmente, embora as classes mais baixas rejeitassem a ideia de que a nossa 
presença seria de alguma forma benéfica, existia igualmente quem defendesse a intervenção de 
Portugal na Guerra na Europa.

4. A Malta das Trincheiras: 
o retrato português da Grande Guerra

 O propósito deste primeiro ponto de abordagem à obra tem, apenas, um pendor introdu-
tório que será muito mais aprofundado nos capítulos que se seguem, onde iremos focar-nos em 
aspectos que consideremos importantes para o desenvolvimento deste trabalho. Assim, iremos 
mostrar brevemente de que forma A Malta das Trincheiras é um dos relatos mais importantes 
para a história da Grande Guerra.
 A Malta das Trincheiras é, até um certo ponto, o que consideramos um dos testemunhos 
mais importantes da história da I Guerra Mundial. Nele podemos encontrar descrições incríveis 
do que é, na primeira pessoa, a vida nas trincheiras da Flandres. Tal como Sousa Lopes fora para 

27 “Friedrich VonRosen, embaixador do Império alemão em Lisboa, que entregou a declaração de guerra a Portu-

gal em 6 de Março de 1916”.

28 “Augusto Soares Vieira Soares, Ministro dos Negócios Estrangeiros (29/11/1915 – 15/03/1916) do governo 

chefiado por Afonso Costa”.

29 BRUN, André, A Malta das Trincheiras, Anexos, Anexo IV: Migalhas, Edição Quartzo Editora, “Paz  em Tem-

po de Guerra, 12 de Março de 1916, pág. 210.
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França com o objectivo de retratar os actos heróicos da nossa gente, também André Brun viu no 
seu recrutamento para encabeçar um batalhão inteiro uma oportunidade de registar a vida dos 
nossos soldados que por lá combatiam. No entanto, o nosso escritor não se limitou a oferecer-
-nos apenas um simples relato das suas vivências e de tantos outros que o acompanhavam, o 
autor mostrou-nos a crueldade, os conflitos bélicos e as convivências de quem o acompanhava da 
forma mais humorística que uma trincheira nos podia proporcionar. É quase cruel da nossa parte 
rirmo-nos de algumas situações que Brun nos descreve, cheias de humor mas com uma revelação 
das mais frias que seriam dadas a alguém que nunca experienciou a vida numa trincheira, o hu-
mor negro presente neste livro é a característica mais marcante (tema que iremos abordar mais 
adiante neste trabalho).
 Como mencionado, André Brun descreve da melhor forma o que foi esta guerra que as-
solou a europa: “ESTA GUERRA é aquela a que melhor se adapta o feitio português. […] Para 
o soldado esta é também a guerra ideal em que um impávido legionário do Direito, da Justiça e 
do «CornedBeef» encontra de dez em dez metros da senda do seu destino um estaminet, uma 
ruína, um monte de cascalho ou uma banqueta para se sentar, fumar um cigarro,fingir que pen-
sa e ouvir crescer a barba. A perturbar a nossa serenidade, há, para os que permanecem algum 
tempo a menos de mil e quinhentas jardas da linha inimiga, o que, em língua ingleses e com a 
maior seriedade, se chama casualties, casualidades, cousas que acontecem. Por exemplo: numa 
trincheira de comunicação esbarrarem de repente um osso de homem e um estilhaço de granada 
ou morteiro. Neste «caso» ou o osso põe em prática a tempo as suas faculdades de adaptação ao 
terreno, a que alguns críticos militares chamam «cavanco» ou intervêm […]. Nos batalhões, em 
que o moral dos oficiais pode persuadir os homens de que os boches não são monstros de fábu-
la insensíveis ao frio, à neve, à água, e à metralha aliada, com dez braços e catorze pernas, uma 
espingarda automática em cada mão e vomitando morteiros pesados por todos os orifícios do 
corpo, o soldadinho português lembra-se que é dum país de desordeiros, de caceteiros, de fadistas 
e os boches levam identificações que não vinham buscar. Nos outros batalhões não sei o que se 
passa”30.
 Como dito, ninguém melhor que alguém que viveu as trincheiras para mostrar o que é o 
horror, e ao estilo de André Brun, o humor que é um lugar onde pelo meio da lama e cadáveres 
dos seus companheiros se tem de dormir com um olho aberto. A compaixão que se tem pelo ini-
migo e o ódio aos nossos aos quais “só vemos a assinatura”. E este passatempo, tal como o autor 
o diz, deu-nos um dos melhores relatos que a I Guerra tem memória, “também eu, para passar 
o tempo, apanhei da lama da Flandres e do Artois estas recordações, estessouvenirs como dizem 

30 BRUN, André, A Malta das Trincheiras, Primeiro capítulo, págs. 18 e 19.
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os soldados. Limpei a maior parte deles e aqui tos ofereço, leitor. Como Pawlowski te direi ainda 
que «os estilhaços de granada, os restos de espoletas, os capacetes velhos e as páginas que se en-
viam para a retaguarda não serão certamente para as gerações futuras senão bugigangas inúteis.  
Podem, no entanto, comover ou distrair os contemporâneos para quem não representarão dádi-
vas opulentas de espirito, senão humildes ofertas do coração»”31, mas a A Malta das Trincheiras foi 
mais avante do que as humildes palavras de André Brun, foi o retrato da Grande Guerra. 

4.1 A primeira capa da Grande Guerra

 Neste capítulo iremos brevemente analisar um das capas de A Malta das Trincheiras, no-
meadamente a de 4ª edição, de 192432, cuja capa é igualmente a da primeira edição. Decidimos 
incluir a análise desta, dado que o seu autor, combateu juntamente com André Brun, ao qual 
dedicou um capítulo do seu livro, e ainda por esta ser sido executada nas trincheiras.
Segundo André Brun, Sousa Lopes tornara-se apenas mais um soldado no momento em que 
vestira a farda do CEP, embora fosse de alguma forma protegido dado que o seu trabalho já era 
de alguma forma conhecido, pouca atenção era dada ao pintor. André Brun, após uma conversa e 
de ouvir os queixumes de Sousa Lopes, nos quais o pintor lhe pedia que lhe indicasse algo que o 
pudesse inspirar, o escritor responde-lhe: “«Venha connosco para as trincheiras. Aí terá tudo»”33. 
Talvez na convicção deste convite Sousa Lopes terá desenhado a futura capa de A Malta das 
Trincheiras.
 Conforme a 4ª edição de 1924, o retrato presente na sua capa terá sido realizado nas trin-
cheiras de Fermedu Bois34, indagaremos, então: quem serão estes dois soldados que pousam tão 
calmamente quando, atrás de si, levanta a poeira de explosões recentes? Terá Sousa Lopes ima-
ginado a si mesmo em pose de camaradagem com o homem que o levou para as trincheiras? Ou 
será André Brun com um companheiro de guerra? Talvez Folgadinho e um outro seu igual. Mas 
a competição para ficar num dos retractos de Sousa Lopes era de tal forma, que desconhecere-
mos a identidade destes soldados que, de arma debaixo do braço, fumando o “cigarro do soldado” 
e sem tremerem ao som dos morteiros, pousam e dão a cara para o pintor, porque nas trincheiras, 
“apenas ele se instalava a cavalo sobre uma cadeira para desenhar um canto de O Pátio das Osgas, 

31  BRUN, André, A Malta das Trincheiras, Primeiro capítulo, págs. 23 e 24.

32 Anexo nº 2.

33  BRUN, André, A Malta das Trincheiras, Capítulo: Um pintor nas «trinchas», pág. 140.

34  Anexo nº 3.
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logo a um sinaleiro lhe apetecia fixar um fio solto, uma estafeta lembrava-se de limpar as passa-
deiras, o cozinheiro vinha rachar lenha para a porta do seu cubículo, os impedidos engraxavam 
com furor as botas dos patrões e viu-se este caso estupendo do Menino dos Holofotes, criado 
de quarto do tenente sinaleiro, marau que nunca na sua vida fizera cousa nenhuma senão andar 
enrodilhado num cachecol de estimação, pegar numa picareta e agitar-se numa actividade febril. 
É que todos queriam “ficar no retrato»”35.
 Mas Sousa Lopes soube ser mais que um pintor, foi também um soldado, tal como André 
Brun o descreve, na forma mais humorística que só o Batalhão de Infantaria 23 sabe, “o corpo 
expedicionário foi infeliz e mal servido em muitos dos seus aspectos. Foi felicíssimo no seu pin-
tor. De toda a documentação artística, a dele ficará, porque foi sinceramente vivida e inteligente-
mente raciocinada. Depois digamo-lo sem rebuço: Sousa Lopes foi um óptimo soldado. Todos o 
pudemos verificar e foi assim que ele entrou nos nossos corações. Os lãsudos, ao vê-lo trabalhar 
à beira da terra de ninguém, miravam para os lados do boche e Folgadinho murmurava: – «E se 
vem um morteiro?...» Todos pensávamos o mesmo, juntávamo-nos em sua volta como para o 
proteger, e de nós todos o mais sereno era ele. Se alguma vez interrompia o trabalho, era apenas 
para dizer com a sua voz de pessoa muito bem-educada: «–Eu não sei se estou incomodando…
…»”36. 
 Concluímos que, o retrato presente na capa do livro em análise, é uma caricatura digna 
de tudo o que nos fala em A Malta das Trincheiras, a camaradagem que aqueles dois soldados 
mostram foi tantas vezes descrita por André Brun, as explosões que acompanham toda a tran-
quilidade dos nossos soldados, que o escritor, embora admirasse isso nos seus camaradas, tal não 
seria o mais aconselhado. E como é evidente, o primeiro plano desta imagem é exactamente 
numa trincheira. Se Sousa Lopes a desenhou de propósito ou não, será uma incógnita, mas de 
tudo o que, tanto o pintor como o escritor vivenciaram, foi, e recorrendo às palavras de André 
Brun, “inteligentemente raciocinada”. 

35  BRUN, André, A Malta das Trincheiras, Capítulo: Um pintor nas «trinchas», pág. 142.

36  BRUN, André, A Malta das Trincheiras, Capítulo: Um pintor nas «trinchas», pág. 143.
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4.2. Folgadinho: O soldado português

 Como mencionado anteriormente neste trabalho, André Brun utiliza Folgadinho como 
personagem tipo de forma a mostrar todo o processo porque passavam os soldados que partiam 
para a guerra, desta forma, José Maria Folgadinho era todo aquele português que sem porquê ou 
razão era treinado para combater numa guerra de trincheiras que travávamos ao lado da nossa 
aliada.
 José Maria Folgadinho é, em A Malta das Trincheiras, a personificação dos soldados da 
grande Guerra. Simbolicamente, é apenas uma parte de um grande todo que retirados da sua 
terra tiveram de partir para a combater em França. Começando pela terrível viagem que inicia-
va todo este doloroso processo:“ordem de mobilização e partida. Pegou num saco de retalhos, 
meteu pés ao caminho, chegou tarde, deram-lhe uma porção de equipamentos, enfiaram-no 
num comboio, ele dormiu e chegou a Lisboa, que, como o herói do Sr. Tomaz Ribeiro, ele nunca 
tinha visto. Também lha não deixaram ver, porque o puseram a bordo dum grande navio e este 
abalou”37 e, depois da sua chegada a França, o caminho até às trincheiras, “Para variar um pouco 
de meios de transporte, meteram-no num outro comboio. Este levou três dias a parar em todas 
as estações […].Um dia o tal comboio parou e com uma guedelha compridíssima, uma barba de 
oito dias, sujo como um limpa-chaminés, o equipamento às três pancadas, os ossos num feixe, 
José Maria Folgadinho fez a sua entrada numa pequena cidade (Aire-sur-la-Lys) onde há mui-
tos anos, quando foi duma guerra que durou cem, também vieram portugueses sob o comando 
de um infante”38.
 As convivências com os ingleses, os locais e as dificuldades da língua, chamada de “a lín-
gua do «pas compries»” por André Brun, levantavam barreiras de comunicação entre os soldados 
e os habitantes da região, tal como mostra a seguinte passagem que exemplifica a comunicação 
com os ingleses, que embora integrasse por vezes algum inglês era sobretudo feita em francês: 
“Folgadinho, à tarde, ou escrevia á família ou ia para os estaminets. A primeira vez que entrou 
num, estavam lá vários ingleses, soldados e cabos, bebendo uma cousa amarela. Que diabo seria 
aquilo? Folgadinho pediu também. Era amargo e tinha um sabor esquisito. Era cerveja, a quase 
única bebida da região. Também não lhe cheirou a lombo, mas enfim… O difícil para qualquer 
outro seria entender-se e fazer-se perceber. Folgadinho, aprendeu a falar o francês em três horas. 
[…] Como lhe perguntam a ele: Avez vozis compris?, ele indaga também: – «Compris?», quando 

37  BRUN, André, A Malta das Trincheiras, Capítulo: José Maria Folgadinho, pág.29.

38  BRUN, André, A Malta das Trincheiras, Capítulo: José Maria Folgadinho, pág.30.
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o não entendem; e, se a confusão chega ao cúmulo, encolhe os ombros com um profundo desdém 
por aquela gente que não sabe falar o francês dele e despede-se: «Non compris»”39. Tudo isto 
porque, e usando caricatamente as palavras de André Brun, “aos portugueses desembarcados na 
Flandres não se distribuíram dicionários. De resto, a maior parte não sabia ler. O mesmo seria 
entregar uma viola francesa a um hipopótamo. «Isto é rapaziada que noutro tempo foi à Guiné, 
às Angolas, à Índia, e sempre se soube entender» – disseram consigo os desorganizadores da 
nossa participação”40, o abandono era evidente, cada um comunicava um pouco como conseguia 
e das mais diversas formas: usando meias palavras, misturava dialectos, tentando, como em cari-
catura André Brun conta a história de um rancheiro que tentava comprar uma panela, linguagem 
física/gestual/sonora ou, rendendo-se à frustração, desenhando o que pretendia “num rolo de 
papel higiénico para W.C. que está em exposição na montra”. De tudo faziam os soldados para 
que o que pretendiam fosse conseguido, quer fosse um artigo numa loja ou apenas alguma cama-
radagem, entre os ingleses ou as raparigas da região, como refere o autor, acerca de Folgadinho. 
 Por fim, embora trapalhão, Folgadinho em a A Malta das Trincheiras foi, de alguma forma, 
a personagem tipo simbolista dos soldados da grande guerra. Embora por vezes exagerada, mas 
sendo André Brun também um dramaturgo, passa através deste “lãzudo” da grande guerra o que 
era a vida dos soldados, abordando quase sempre momentos caricatos, mas usando-o como fonte 
de reacção numa determinada situação.

4.3 RidendoCastigat Mores41

 O presente capítulo tem como propósito mostrar a característica mais particular da obra 
em causa: o seu humor. Como tal, iremos, através de sobretudo citações, mostrar situações cómi-
cas e que ao mesmo tempo revela uma dura realidade que é a vida das trincheiras. Serão igual-
mente acompanhadas de uma explicação/analise, de forma a compreendermos de que forma 
André Brun utiliza o seu humor característico para lidar com a morbidez que é as trinchas da 
Grande Guerra.
 Embora esta guerra, como guerra de trincheiras que é, tivesse como principal objectivo 
causar o maior número de feridos/mortos, André Brun declara que o que sente pelo inimigo não 
é ódio. Para este capitão, é muito mais motivo de rancor os seus companheiros que nunca entra-

39  BRUN, André, A Malta das Trincheiras, Capítulo: José Maria Folgadinho, pág. 32.

40  BRUN, André, A Malta das Trincheiras, Capítulo: A língua do «pascompris», pág. 68.

41 Expressão latina: “A rir se castigam os costumes”.
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ram numa trincheira, que segundo ele, “só vê a assinatura”, os que permanecem na lateral e que 
André Brun denomina de os cachapins42. Comicamente o escritor descreve da seguinte forma a 
simpatia que sentem pelos alemães, dado que como ele, eram apenas soldados cumprindo uma 
tarefa que lhes foi atribuída: “Esta é a guerra em que a gente se aborrece; mas ele aborrece-se 
também muito. Uma tarde, um soldado português descia uma trincheira levando ás costas um 
panelão de rancho. Sob o peso e debaixo do casaco de cabedal que os faxinas usam, o desgraçado 
suava em bica. Parou um instante a descansar, apoiou a carga no talude da escavação e, levantan-
do um pouco a cabeça, viu no alto duma escada encostada a uma árvore, um observador esprei-
tando por um óculo. «Tu que vês, ó 58?» pergunta o de baixo. «O quê? Não vejo nada», responde 
o outro sempre bispando pelo canudo. «Ah! Lá vejo agora… Lá vai um, muito adiante. Leva uma 
panela às costas». «Uma panela? Se calhar, é o rancho». «Se calhar…». E, só com esta ideia de que 
do lado de lá, àquela mesma hora, andava um boche também carregado e suando, o nosso ami-
go sorriu, criou alma e forças, com um ahn!esticou as correias e ele aívai, trincheira abaixo até á 
primeira linha. A panela tinha de menos o peso que carregava o lombo do camarada defronte do 
nosso “amigo Fritz”. Curioso efeito desta guerra, o de aproximar pela simpatia a distancia aqueles 
que tem por tarefa diária matar-se o mais possível!”43.
 André Brun sempre comentou e satirizou a comida, sobretudo o cornedbeef, chamando-o 
algumas vezes, ironicamente, como a “bênção”, tal era o seu desprezo por este alimento. “Folga-
dinho soube que a carne de vaca metida em latas se chamava cornedbeef e que há uma gente que 
se entretém a enfiar vinagre, cebolas e mostarda dentro de frascos a que chamam depois pickles.
Ele, que no regimento estava habituado ao feijão, á couve, á batata, à boa tora de carne fresca, não 
percebeu a graça que tudo aquilo podia ter”44.
 Mas até nas trincheiras existem situações completamente cómicas e de fazer rir o próprio 
inimigo, o escritor fala-nos de algumas, destas, gostaríamos de destacar a seguinte, dado que é 
quase surreal: “No começo do inverno de 1917 foram distribuídos aos nossos soldados pelicos e 
ceifões alentejanos e certos janotas de trincheira consideravam os supra-sumo da elegância usa-
rem os seus agasalhos com o pêlo de carneiro para fora, o que lhes dava um aspecto curiosíssimo. 
A primeira vez que os boches viram circular na sapa aqueles peludos adversários, o pasmo foi 
tal que todo o dia houve na beira oposta da cratera uma fileira de espectadores, até que um Fritz 

42  Um soldado que ocupa uma posição na retaguarda ou que passou muito pouco tempo nas trincheiras, tendo 

conseguido ir embora.

43  BRUN, André, A Malta das Trincheiras, Capítulo:Fritz e Berta, págs. 105 e 106.

44  BRUN, André, A Malta das Trincheiras, Capítulo: José Maria Folgadinho, pág. 30.



451

folgazão se lembrou de soltar um «Mê!» prolongado, que outros repetiram entre gargalhadas. 
Vexado, um dos nossos foi contar o caso ao seu cabo, que, sem a menor hesitação, avançou pela 
sapa e, como os heróis da Ilíada insultando-se sob os muros de Tróia, bradou de mão na cinta ao 
boche que continuava a facécia: «Carneiro será o teu pai, meu grande filho da…». E, enquanto 
de lá insistiam no «Mê!» irónico, atribuía à mãe de Fritz a mais deplorável das condutas”45.
André Brun fala ainda daqueles que temem a guerra, como seria de esperar, mas não é quem 
teme e o admite mas sim, que fora do perigo, aqueles que não têm pudor em falar dela, como 
se fossem valentes heróis, esta atitude irrita o autor e o mesmo não poupa quem assim o é,“O 
medroso chega, fora da tincha, a gracejar com a guerra e nunca perde afinal a esperança de con-
seguir escapulir-se um dia. Não contem com ele para procurar o perigo, para andar pelos sítios 
mal frequentados por granadas e para que vá voluntário às patrulhas. Numa hora grave será um 
empecilho e há que contar com a sua acção negativa. Fora disso é uma excelente pessoa e em 
geral joga bem às cartas se é oficial, tem jeito para polir os cabedais se é soldado e tem uma bonita 
letra se é sargento. Ele mesmo explica o seu caso: «Não nasci para estas cousas…» «Estas cousas» 
é morrer de repente”46. Consideramos esta passagem como uma das mais importantes de todo o 
livro, com o seu humor, mas revelando uma realidade fria quando apresenta o significado de “es-
tas cousas”, tudo em volta das trincheiras é uma questão de sobrevivências, de sorte até um certo 
ponto, André Brun não o poderia ter dito melhor, a vida nas trincheiras é a constante vigília para 
que a morte não apareça de repente. O autor evidencia também esta faceta, da sorte e da morte, 
falando de uma forma fria e crua sobre dois seus camaradas: “Um morteiro acabava de cair em 
cheio sobre os três dorminhocos. Do abrigo restava uma cova no chão. Dos homens nada restava 
que se distinguisse á primeira vista. É assim por acaso que se morre na guerra de trincheira e é 
também assim, por acaso, que se escapa. A morte nesse dia não nos quer”47.
 A forma como André Brun retrata a morte é quase assustadora, embora notemos que 
não é com leviandade que o escritor descreve a morte dos seus companheiros, a ironia como fala 
de certos assuntos relacionados com esta é muitas vezes arrepiante. No entanto, nada é deixado 
sem uma lição, um lembrete de como é a dura realidade da guerra. O autor utiliza o humor para 
aliviar a morbidez das trincheiras, porém, embora o consiga, não deixa de nos pôr a reflectir so-
bre tal. “Hás-de concordar que a mil e setecentas jardas da linha de frente, sob uma abóbada de 
granadas vindas de lá e idas de cá, quase á beira d’essa terra de ninguém, - no man’sland - como 

45  BRUN, André, A Malta das Trincheiras, Capítulo: A terra de ninguém, págs. 61 e 62.

46  BRUN, André, A Malta das Trincheiras, Capítulo: O medo, pág. 129 e 130.

47  BRUN, André, A Malta das Trincheiras, Capítulo: Um enterro, pág. 72.
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pitorescamente chamam os nossos aliados à estreita faixa de terreno compreendida entre o nosso 
e o dos boches, não se podia almoçar em melhor disposição. Depois, meu velho, aqui a vida é 
difícil e cara. Em compensação, a morte é fácil e barata”48.
 O orgulho que o autor sempre mostrou pelos seu companheiros acompanha toda a obra, 
nomeadamente em dois capítulos “Heróis de trazer para casa” e “O «meu» batalhão”, como tal 
também a caricatura cómica desta relação é expressa em algumas passagem, uma delas é um 
pequeno episódio que o autor nos conta, onde com ele se encontra também um outro escritor 
que participou no conflito europeu: “Certa noite – Augusto Casimiro, um dos meus tenentes, já 
vos contou esta aventura – faltou um soldado duma patrulha que o poeta da Hora de Nun’Alvares 
empreendera na esperança de colher um posto de escuta inimigo. Na manhã seguinte, quando 
combinávamos outra patrulha para explorar de novo a terra de ninguém à cata do perdido, que 
possivelmente lá podia estar ferido ou cadáver, um soldado vai à porta da caverna-mess onde 
conversávamos e disse apenas: «O soldado que falta está morto dentro de uma cratera ao pé do 
arame boche». E, como surpresos lhe perguntássemos donde lhe vinha essa informação, ele mui-
to simplesmente, mostrando a espingarda e o capacete do seu camarada, disse-nos: «É que fui 
lá ver»”49. A heroicidade está sem dúvida aqui expressa, numa situação mais cómica olharemos 
para a tranquilidade que o soldado lhes revela esta informação, uma morte não seria assim tão 
fácil de relatar, mas como já antes expresso, isto revela uma outra intenção: a tranquilidade pode 
ser comicamente interpretada, com um caracter de humor negro, no entanto, está tranquilidade 
apenas revela a triste realidade que é as trincheiras da Grande Guerra.
 Por fim, concluímos que André Brun usou o seu humor para mostrar ao leitor de A Malta 
das Trincheiras a dura realidade das I Guerra Mundial, porém, este foi também um meio para 
lidar com a tristeza, a morbidez e a morte que assolavam aquelas terras e assombravam os sol-
dados. O autor conseguiu assim, um dos mais únicos relatos da vida nas trincheiras da Flandres. 
Abordando vários temas da vida quotidiana dos soldados, satirizou-as e proporcionou-nos mo-
mentos únicos. Sendo um dos mais importantes humoristas da sua época, o capitão do Batalhão 
de Infantaria 23, mostrou-nos o que é ser um actor num palco onde ninguém quer estar, o palco 
da guerra.

48  BRUN, André, A Malta das Trincheiras, Capítulo: Um almoço no front, pág. 56.

49  BRUN, André, A Malta das Trincheiras, Capítulo: Heróis de trazer por casa, pág. 159 e 160.
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Conclusão

 Após a realização deste trabalho, iremos responder às problemáticas referidas e retirar 
algumas impressões fundamentais.
André Brun, revelou-se deste muito cedo no seu trabalho, alguém com um brilhante sentido 
de humor e espirito crítico, desta forma, estas marcas na sua escrita são nitidamente reveladas 
em A Malta das Trincheiras, também os seus trabalhos posteriores como Migalhas e Soldados de 
Portugal, influenciaram a sua escrita, dado que ambas tinham como tema a guerra.
 As personagens iniciais que trataram a “frente interna” foram importantíssimas para a 
obra, como dito, também eles foram a “malta” das trincheiras, apoiando os nossos soldados. As 
a “malta” foi sobretudo o Batalhão de Infantaria 23, no qual também integrava Augusto Casi-
miro e Jaime Cortesão, ambos escritores que retrataram as suas vivências na Grande Guerra.
 As políticas que fizeram Portugal entrar na guerra sempre foram dúbias, no entanto, 
viviamos num país dividido social e politicamente. Com o inicio do conflito em 1914 e a nossa 
entrada em 1916, isto enfraqueceu as nossas tropas, no âmbito em que a nossa preparação não 
era suficiente, sem contar, ainda, com a falta de formação e a sobrecarga que era imposta aos 
nossos soldados. 
 A Malta das Trincheiras foi sem dúvida alguma o retrato da Grande Guerra, dado que 
ninguém melhor que do que alguém que viveu as trincheiras para mostrar o que é o horror e o 
humor. Esta obra dá-nos uma visão humanista do que são as trincheiras da Flandres, embora 
pouco de humano exista nelas. A aproximação que podemos ter através desta obra, ajuda-nos 
a entender a convivência, a guerra e a vida destes soldados que se despediram do seu país para 
lutar num dos piores conflitos que a Europa já viu.
Folgadinho, foi a representação do soldado português, como tantos outros que André Brun 
nos fala, não poderíamos deixar de o destacar. Usando-o como personagem tipo, o autor utiliza 
esta personagem como um representante de todos os soldados, dado que através dele o leitor 
deverá intender determinadas reacções numa situação específica, aproximando o leito da per-
sonagem.
 Um dos pontos mais importantes neste trabalho foi sem dúvida a forma em como 
André Brun utiliza o seu humor para combater a morbidez das trincheiras. Embora uma obra 
repleta de humor, A Malda das Trincheiras mostra a dura realidade destes homens, se por um 
lado, uma única passagem, pode provocar o riso, também essa mesma nos passa uma mensa-
gem que já mais podemos esquecer. Cheia de situações caricatas, mas tal como uma assombra-
ção, a morte e a guerra pairam ao longo desta obra.
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 Em suma, podemos concluir que A Malta das Trincheiras foi o retrato da Grande Guer-
ra, de uma forma única e ao estilo de André Brun, repleta de humor. Talvez um dos testemu-
nhos mais brilhantes do seu tempo, o autor consegue provocar o riso e causar impacto moral 
num único excerto da sua obra. Deixa-nos assim, um relato humanista do que foi as trincheiras 
de Fermedu Bois.
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Anexos

1. Registo Militar de André Brun50

50 http://arqhist.exercito.pt/details?id=123249.
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2. Capa de A Malta das Trincheiras, por LOPES, Sousa, 
4ª Edição, 1924, Livraria Popular Francisco Franco.
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3) Referência à autoria de Sousa Lopes sobre a capa 
de A Malta das Trincheiras, 4ª Edição, 1924, Livraria 
Popular Francisco Franco.
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4. Canção de marcha do Batalhão de Infantaria 2351

Letra de Capitão André Brun
Música de Edmond Lassailly

51  BRUN, André, A Malta das Trincheiras, Nota III, pág. 230.

I
Na nossa linda terra,
A terra da alegria,
Alguém nos disse um dia:
«Soldado! Vai para a guerra!»
E sem hesitação
Nosso dever
Com alma e coração
Viemos fazer.

E, na hora da rascada,
A nossa rapaziada
Há-de vencer
- Vocês vão ver! –
Que a gente do vinte e três
Má figura nunca fez ...

Vocês verão
Que batalhão!
Vocês hão de ver
Como ele sabe vencer.

II
Nós temos de mostrar
Aos nossos aliados
Que em brios de soldados
Não nos têm que ensinar,
Pois somos os herdeiros
- Gloria imortal!
Dos velhos marinheiros De Portugal.
E, na hora da rascada, etc.

III
Na nossa Pátria amada
Todos temos alguém:
Ou seja esposa ou mãe,
Ou noiva ou namorada.
Pois que esse amor distante
Farol nos seja,
A alma nos levante
E nos proteja!
E, na hora da rascada, etc.
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5. Batalhão de Infantaria 2352

52 BRUN, André; A Malta das Trincheiras – Migalhas da Grande Guerra: 1917-1918; Quartzo Editora, pág. 27.
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Introdução

 Este trabalho de investigação está enquadrado no projeto do Laboratório de História, 
uma parceria entre o Instituto de História Contemporânea e a Escola Secundária de Camões. 
Inclui também a colaboração de tutores.
 O trabalho que aqui se apresenta enquadra-se nos Módulo 8 (Portugal e o Mundo da 
Segunda Guerra Mundial ao início da Década de 80 – Opções Internas e Contexto Interna-
cional) e está inserido nas Unidades 2.1. (“A radicalização das oposições e o sobressalto políti-
co de 1958; a questão colonial - soluções preconizadas, luta armada, isolamento internacional. 
A “primavera marcelista”: reformismo político não sustentado; o impacto da guerra colonial.”), 
2.2. (“Da Revolução à estabilização da democracia”) e 3. (“As transformações sociais e culturais 
do terceiro quartel do século XX”)do Programa de História A consultado em: http://www.dge.
mec.pt/sites/files/Secundario/Documentos/Programas/historia_a_10_11_12.pdf.
Todo este projeto, que para alguns se revelou novo, para outros “maçador”, é um pequeno re-
flexo daquilo que contribui intelectualmente e mesmo culturalmente para a edificação de um 
seu participante, a ser pensado como possível adaptação a uma estratégia nacional.
 A preparação de todos os processos de construção de trabalho como a fase de pesquisa 
— entradas em bibliotecas, utilização e prospecção de arquivos públicos ou até mesmo priva-
dos — a fase de escrita — com a estruturação do trabalho, a preparação estética e a construção 
esquemática do seu conteúdo – e toda a finalização, assim como a colaboração com o IHC, 
com a Escola Secundária de Camões, os professores e a gestão da tutoria estabelecida permi-
tem uma situação de construção intelectual de uma pré-disposição, tanto mental como emo-
cional, para fazer frente a novas situações e desafios quotidianos, o que permite a consideração 
deste trabalho como uma mais-valia curricular.
 De resto, toda a utilidade pessoal e possivelmente pública, que naturalmente depende 
de fatores de rigor atingido e profundidade histórica, demonstra o propósito justificado da 
elaboração deste projeto.
No que toca ao trabalho, o gosto pela música e o seu interesse histórico provocaram a escolha 
deste tema.
 O tema, de si pouco estudado, propõe quase automaticamente, as balizas temporais (25 de 
Abril de 1974 a meados de 1975, não obstante toda a explicação de noções de contribuem para a 
compreensão do seu aparecimento em Portugal serem relativos a períodos temporais anteriores).
 De maneira alguma, se pretende com este trabalho a criação de um espólio para futura 
consulta, antes sim, uma reflexão, sobre o papel da canção de intervenção na Revolução dos Cra-
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vos, tentando também evidenciar-se a perspetiva de quem a cantou, passados cerca de 40 anos.
 O trabalho foi apresentando vários formatos, assim como várias metodologias possíveis. 
Se por um lado, tal facto denota uma certa instabilidade, denota por outro uma maior riqueza e 
profundidade que se crêem minimamente apresentadas no resultado final.
 As múltiplas perspectivas com que se encararam as várias frentes possíveis de trabalho 
possibilitaram também o contacto com novas realidades temáticas…
Assim, o trabalho, praticamente até à sua conclusão, consistiu numa mudança permanente de 
investigação, criação, mudança de perspetiva, abordagem temática, até ao formato que aqui se 
apresenta.
A fase de investigação, pesquisa de informação para a sustentação teórica e bibliográfica do 
trabalho revelou-se extremamente interessante (pelas leituras efetuadas e pelas visitas à Heme-
roteca Municipal de Lisboa).
 O trabalho que se apresenta reflete também a perspetiva de dois cantores (Carlos Alberto 
Moniz e Fausto Bordalo Dias), sobre a canção de intervenção, algumas memórias desse tempo 
e o seu papel para a Revolução. O testemunho de Vitor Santos, inserido no contexto de uma 
sociedade do Barreiro, permite também a ponte para uma visão de contributo da canção de in-
tervenção para a Revolução. Por tudo isto, assim se compreende e viabiliza a continuação deste 
trabalho, que pretende compreender de que forma a canção de intervenção deu o seu contributo 
para a Revolução e quão importante foi a música para este período da História de Portugal e para 
o processo da Revolução de 25 de Abril de 1974.
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1. Canção de Intervenção 

 Acredita-se que uma das primeiras formas de interacção e ligação, tanto sentimental 
como de relacionamento humano consiste na música. Facilmente se entende que o rítmico, an-
cestral e rotineiro movimento de trabalho, mais concretamente colheitas e ceifas, que desde os 
mais remotos períodos humanos se fazem constituir uma realidade quotidiana, permitiu, até pelo 
elemento natural da respiração humana, uma construção harmónica constante e progressiva para 
a iniciação daquilo que, mais tarde, se viria a constituir como conceito de música (obviamente 
complexificado por todos os constituintes que se considerem pertencentes a este conceito, a sa-
ber, melodia, harmonia e ritmo). Ora enunciado desta forma o cariz orgânico, quotidiano e de 
trabalho da música, importa igualmente compreender que a luta pelos direitos e as conquistas 
dos trabalhadores frequentemente estiveram presentes na consciência das massas e nas orgânicas 
das canções.
 No caso de Portugal desde os tempos das cantigas de escárnio e maldizer1 e dos costumes 
jogralescos de raiz provençal, que o canto de intervenção tem tido expressão
“Transmitidas de geração em geração através da via oral, é toda uma sucessiva prática onde a 
crítica, a ironia e o humor são características constantes, através do canto directamente relacio-
nado com a realidade, que perpassam ao longo da nossa história.”2. Relativamente a um limite 
temporal contemporâneo, o primeiro registo significativo de canção de intervenção em Portugal 
pertence à autoria de Fernando Lopes-Graça3 e que, correspondendo a adaptações de músicas 
tradicionais portuguesas, se consideram as primeiras canções de intervenção em Portugal (pelas 
suas características formais e cariz e sonoridades combativas). Importa enunciar o contributo de 
Lopes-Graça e do seu repertório, nomeadamente o seu cariz de luta contra a opressão e repres-
são do Estado Novo e Salazar. Note-se que, grande relação com a canção de intervenção tem o 
Canto(/e) Alentejano. A transmissão oral (importantíssimo fator de criação artística em Portu-
gal até finais de século XX), o fator de luta antifascista, aliados ao cariz e sonoridade tipicamente 
graves, emocionantes e até mesmo ancestrais permitiram dar grande relevância à denúncia das 

1 Séc. XI

2 RAPOSO, Eduardo, Canto de intervenção: 1960-1974, Textos Eduardo Raposo, João Mário Mascarenhas, João 

Paulo Guerra (Colab.), Ed. Museu República e Resistência, Dezembro 1999, pág.19)

3 Canções Heróicas, 1946
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injustiças e opressões. Note-se que toda a situação, em que se encontrava o País, contribuiu cla-
ramente para a proliferação deste carácter combativo e de luta nas canções (caso também cons-
tatável através da análise de outras manifestações artísticas em Portugal, como sejam a pintura 
e sobretudo a literatura). Um aspeto que importa salientar em todas estas noções, que iniciam a 
compreensão do estudo da canção de intervenção em Portugal, consiste no facto de que, até mes-
mo conceptualmente, este tipo de canção concretizar a postura quer do intérprete, quer do autor 
da letra, quer do seu compositor. É possível afirmar que a música se torna assim num agente, uma 
arma lúcida, neste caso concreto contra o regime Salazarista, que transmite uma mensagem clara 
e com um objetivo definido. A canção de intervenção ganha assim especial relevo em Portugal.  
 A situação do País contribuiu também para a divulgação deste tipo de expressão artísti-
ca. Os movimentos das oposições, a indignação contra o regime, as crises estudantis, a Guerra 
Colonial e a ambiência geral, permitiram à canção de intervenção ganhar relevo entre os anos 
60 e 70 do século XX. Claramente que a canção se adaptou a novos tempos e a novas realidades. 
Comprova-se isto com a mudança significativa que ocorreu após o 25 de Abril de 1974. Não só 
pela utilidade que passa a ter, como também pela mudança de objetivo. A canção, passa, a partir 
de 25 de Abril, a ter uma nova realidade política, social. E é observável uma mudança também ao 
nível das letras, dos poemas, das músicas e da maneira como os cantores passam a cantar. A can-
ção de intervenção após o golpe militar, passa a uma lógica de reação aos acontecimentos, sempre 
numa perspetiva quase pessoal, de resposta rápida, e se possível, eficaz aos acontecimentos. Todas 
as rápidas mudanças dos processos da Revolução, passam a ser alvo de observação, por parte dos 
cantores, e passam também a ser o motivo e o objeto de trabalho de quem cantava.
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2. A música de Intervenção na Revolução

 Neste capítulo introduzem-se algumas noções daquilo que se considera relevante aten-
tar relativamente à canção de intervenção, aos seus domínios concetuais e aspetos relacionados 
com este período.

2.1 Adesão à canção

 Se da aceitação e aderência à música e à sua audição dependem fatores como caracterís-
ticas do auditório e meio envolvente, dependem também aspectos da própria música (melodia, 
aspectos técnicos), assim como a sua mecânica, o seu encadeamento, o intérprete (maior ou me-
nor fator ethos) e o seu compositor. Deve ter-se em conta a época em que ocorrem a sua audiência 
e a sua composição, que obviamente influenciam a disciplina ética e disponibilidade do ouvinte. 
Assim se entenda este processo difícil que justifica e argumenta toda a ambiência e natureza 
desta relação direta entre arte, artista e neste caso auditório recetor, em que consiste a canção de 
intervenção.

2.1.1 Aspetos da canção

 Se ao longo de toda a história da humanidade um elemento essencial da convivência e 
existência humana é a música, a sua evolução desde o seu aparecimento progressivo é absoluta-
mente notável.
 Assim, se nota também que, para diversos tipos de expressões musicais várias foram as 
formas e conteúdos que se foram alterando na música.
 Um dos aspectos que importa reflectir sobre a canção de intervenção consiste na sua me-
lodia e evolução melódica e harmónica.
 Claro está que uma melodia e harmonia conjugadas se têm obrigatoriamente de aliar 
tanto no cariz, no ambiente, temática assim como na estrutura métrica e poética da canção. 
 Se se notar atentamente neste aspetos, é possível constatar que todos os arranjos melódi-
cos e harmónicos de Lopes-Graça4 (sobretudo em Canções Heróicas), transmitem toda uma carga 

4 “Fernando Lopes Graça (Tomar, 1906-Parede,1994) grande compositor, pianista, pedagogo, crítico e ensaísta, 

deixou uma obra musical extensíssima a par de uma importante obra literária que nos dá testemunho da sua grande 

formação humanista e da sua intensa atividade cultural e política.(…)Apósa sua prisão por motivos políticos em Ca-

xias(1936), Fernando Lopes Graça foi viver para Paris entre 1937-1939.(…) A sua intensa produção artística manteve-se 
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de resistência, que provocaram a sua proibição pelo regime, mesmo consistindo em arranjos de 
músicas tradicionais portuguesas.
 Note-se que toda uma evolução musical se veio construindo desde o início do século XX 
em Portugal.
Todo este processo de evolução pode considerar-se saído principalmente de Coimbra. Coimbra 
esta, que com todo o paradigma de tradição e valores “puristas”, se vê confrontada com uma “re-
volução cultural” e musical…
 Figuras como Artur Paredes e Edmundo Bettencourt revolucionaram o dito Fado de 
Coimbra, adotando um estilo de criação quase agressiva5 face ao lamechismo e sentimentalismo 
tão típicos até então- sofrendo, este movimento, influências do movimento da Presença, do qual 
fazia parte Edmundo Bettencourt. “Com efeito, Artur Paredes colaborou intensamente com 
Edmundo Bettencourt, um dos fundadores do movimento da “Presença”, na transformação da 
canção coimbrã.”6

 A canção e o Fado de Coimbra começaram assim a sofrer mutações… Não será propria-
mente possível afirmar que uma consciência política e um sentimento de resistência, que estão no 
cerne da canção de intervenção, se fizessem sentir hegemonicamente neste período em Coimbra 
(entre as décadas de 1930 e 1940), mas certamente a revolução cultural que ocorreu o permitiu a 
partir desse momento.
 A consciencialização e o combate ao regime, começaram a surgir em meados dos anos 50, 
pelo favorável ambiente quase subversivo das repúblicas estudantis, o ambiente juvenil, académi-
co e associativo.
 Relativamente a esta “revolução cultural”, figuras como Adriano Correia de Oliveira, José 
Afonso e Luiz Goes são absolutamente fulcrais para a compreensão da evolução da canção de 
Coimbra, da balada e posteriormente canção de intervenção, também pela imposição de estilos 
e novas influências.
 “Adriano Correia de Oliveira faz rutura com o fado tradicional, mudando o ritmo, a letra 
e ao mesmo tempo que faz convergir a tradição e a modernidade no seu trabalho, que sofre assim 

entre 1927 e 1992, tendo produzido 260 títulos e havendo no seu catálogo 694 peças, entre obras válidas, versões, revi-

sões, esboços e transcrições.” (in http://mmp.cm-cascais.pt/museumusica/flg/flg/, Biografia, Site do Museu da Música 

Portuguesa, consultado em Maio de 2016)

5 Como exemplo nuclear as Variações em Ré Menor de Artur Paredes, compostas em 1927

6 SILVA, Octávio Fonseca, Carlos Paredes/A Guitarra de um Povo, 2ª ed. Biografias MC: Mundo da Canção, Maio 

2010, pág.27
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uma mudança- estética, ética e ideológica.”7

 Evidentemente que os percursos biográficos dos enunciados permitiram e contribuíram 
para esta revolução cultural- exemplo disso o caso da influência que, elementos como ritmos 
africanos, “trazidos” por José Afonso após as suas estadias em África, tiveram na sua evolução 
estético-musical ao longo de toda a sua obra
 “(…)Recolheu imensas vivências e ritmos preciosos, que mais tarde servem para as suas 
composições futuras, porque, verdadeiramente, a produção do Zeca, assim já… quase que me 
apetecia dizer de larga escala, é a seguir a essa experiência africana.”8.
 O próprio ritmo de Grândola Vila Morena, pretende fazer alusão ao andar alentejano 
quando os cantores vão cantando ritmicamente pelas ruas das vilas e aldeias. Todos estes aspectos 
enriquecem e contribuem para esta noção de evolução.
Um outro aspeto que importa referir é a construção de uma estrutura de canção que permitiria 
cumprir os seus “objectivos”.
 A utilização constante e construída de um refrão sonante, facilmente memorizável e assi-
milável (conceito este, aspeto básico da construção técnica e teórica da canção e proveniente de 
influências exteriores como a inglesa, belga, francesa e brasileira), permitia aliar a mensagem a 
transmitira uma ambiência que para cada canção fosse a desejada.
 Portanto, toda a evolução musical, ocorrida em Coimbra, culmina na grande mudança de 
paradigma da canção de intervenção. As baladas e canções de Coimbra (com estruturas harmó-
nicas e estéticas promovidas por essa revolução cultural e musical de Coimbra e pela figura de 
José Afonso) são assim o mote para a evolução.
 Depois de algumas interferências no percurso de José Afonso, o seu regresso a Coimbra 
para a apresentação de algumas canções, após a sua rutura com o Fado de Coimbra (facto que 
o juntou a Rui Melo Pato – guitarrista de Coimbra que contribuiu grandemente para a estética 
musical que rompeu com a anteriormente estabelecida), permitiu o contacto com os locais e 
mostrar uma nova conceção de trabalhos e transmissão de novos modelos que por ele tinham 
sido criados. “(…)E sabia que podia mostrar uma nova poesia, mas não acorrentado àquilo que 
ele dizia que a guitarra parece que tocava com os arames farpados (…)”9

7 RAPOSO, Eduardo, Canto de intervenção: 1960-1974, Textos Eduardo Raposo, João Mário Mascarenhas, João 

Paulo Guerra (Colab.), Ed. Museu República e Resistência, Dezembro 1999,pág.52

8 VIEIRA, Joaquim, Maior que o Pensamento, (2ª Parte) Documentário audiovisual, Depoimento de João Afonso 

dos Santos, irmão de José Afonso, 2011

9 VIEIRA, Joaquim, Maior que o Pensamento, (1ª Parte) Documentário audiovisual, Depoimento de Rui Pato, 
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 A canção de intervenção, para aspetos dramáticos e estéticos, que lhe são quase obri-
gatórios, frequentemente utiliza e serve-se de certas práticas musicais específicas como sejam: 
acordes menores, para efeitos que proporcionam carga dramática, acordes maiores, para efeitos 
de animosidade, tendência de carga empolgante e que “agarre” o público/auditório ou até mesmo 
por vezes para efeitos jocosos ou de crítica, a técnica de guitarra clássica tanto “dedilhado” ou 
“rasgado”, que permitem atribuir respectivamente cargas poéticas, profundas, líricas e ambiente 
de raiva, fúria, velocidade, protagonizam e entregam na música cadências e momentos próprios 
de que a canção necessita.
 Um outro aspeto da canção de intervenção que importa salientar, também utilizada nas 
atuações ao vivo, é o conjunto de influências que sofreu de toda a evolução musical das décadas 
de 50, 60 e 70 (através de movimentos musicais/culturais, como a canção francesa, belga, grega e 
espanhola).
 Certas constantes éticas, morais, estéticas, harmónicas, teóricas, melódicas e situações 
sociais, que se vão interligando entre todos estes movimentos, permitiram as trocas quase inces-
santes entre todas estas correntes da Europa.
 Ora, exactamente um dos propósitos da utilização de todos estes elementos, anterior-
mente enunciados, incluindo influências e características técnicas, seriam exactamente a mobili-
zação da assistência. A animosidade e tendência empolgantes dos acordes, pretendiam também 
“agarrar” e “apanhar” o público.
 Por vezes, (obviamente que propositadamente) a técnica utilizada na guitarra clássica que 
se referencia com ritmo quase “fadista”, aliada a uma boa e especial colocação de voz, permitiam 
conferir um tom jocoso aquilo que se cantava.
 Através de processos rítmicos, harmónicos e melódicos específicos, a canção de interven-
ção e especialmente a música vão ganhando relevância, vão sendo assimilados pela assistência e 
permitem a aplicação, útil e intencional, de conceitos e mensagens, transmitindo e incutindo na 
assistência o espírito que está na génese deste tipo específico de canção.

2011
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2.1.2. Poesia

 Um aspeto integrador da noção de canção de intervenção é naturalmente o seu conteúdo, 
a sua mensagem, a sua poesia.
 Compreenda-se a evolução da música também pela evolução de uma construção híbrida 
entre mensagem, letra e melodia. Esta referência deve ter em conta o facto de não se poder defi-
nir uma linha distinta, sobretudo nos primórdios, ou que se possa separar a evolução de uma sem 
a evolução de outra.
 Um elemento existente desde a fundação de estilos modais e formas musicais cantadas, é 
a existência de espaços, extremamente definidos, para a improvisação de letras (comprovável pelo 
facto de as canções com sequências mecânicas e harmónico-melódicas quase monótonas, de dois 
acordes permitiam o vulgarmente conhecido “despique”).
 Nos tempos primordiais, a natureza didáctica das canções primava também pela existên-
cia de um espaço de letras, que inicialmente, em âmbito rural, pretendiam ser apenas um escape 
à dureza do trabalho.
 Ora, para efeitos menos formais, pode considerar-se que um dos poetas da revolução foi 
Manuel Alegre.

”Uma das características fundamentais do canto de intervenção foi a divulgação de poetas, 
de grandes poetas, como os casos de Manuel Alegre, de António Gedeão, mas também de 
muitos outros.”10

 Nos períodos anteriores ao 25 de Abril a poesia era propositadamente usada pelos canto-
res, para os objectivos definidos.
 Se toda essa utilização e emprego desses poetas se deu sobretudo antes de Abril, no mo-
mento posterior, urgindo transmitir a perspetiva, por vezes pessoal, a mensagem que pretendiam 
passar e, partindo as canções e as suas letras de uma vontade e de uma necessidade de expressão 
emocional e ética coletiva, após Abril de 1974 passam maioritariamente a serem escritas por 
quem as canta.
 Certos cantores defenderam que a utilização de poemas ou letras, em alguns casos muito 
abertamente, demonstravam o seu carácter e carga de resistência. Um role de cantores, já cons-
ciencializados, que sobretudo a partir da década de 1950, foram introduzindo estes aspetos.

10 RAPOSO, Eduardo, Canto de intervenção: 1960-1974, Textos Eduardo Raposo, João Mário Mascarenhas, João 

Paulo Guerra (Colab.), Ed. Museu República e Resistência, Dezembro 1999, pág.98
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 “Os cantores estavam politicamente esclarecidos e faziam as canções de acordo com a 
situação… e coincidentemente com os conceitos de quem queria que a revolução continuasse 
para a frente.”11

 Note-se também que uma espécie de “carteira” de poetas se foi escolhendo simultanea-
mente com a criação de poemas e letras dos cantores. Os antigos impedimentos e restrições que 
anteriormente censuravam certas escolhas, passaram a ter um efeito especial na escolha de poetas 
para as canções.
 É possível notar também uma interessante adaptação, ao nível da poesia, à nova realidade 
e ao novo papel da canção de intervenção.
 José Afonso nota exactamente isso quando no concerto realizado no Palácio de Cristal 
no Porto em 6 de Maio de 1974, da assistência se ouve um pedido para cantar os “Vampiros” e o 
cantor lhe responde “Os vampiros já estão desactualizados, agora vão surgir outros vampiros.”12

Um outro momento deste episódio, que clarifica o novo papel das letras/poesias da canção de 
intervenção é o da atuação de José Jorge Letria .”Deixem passar/esta linda brincadeira/que o 
fascismo foi a banhos/foi pr’á ilha da Madeira”, este foi o refrão cantado por José Jorge Letria e 
que se reportava ao facto de, poucos dias antes, Marcello Caetano e Américo Thomaz se terem 
refugiado na Madeira, após o 25 de Abril, antes de terem partido para o Brasil. Por aqui também 
se compreende a acutilância de uma canção e o fator imediato que deixou a assistência extrema-
mente empolgada, e cantando e entoando o refrão.
 São momentos como este, mais tarde recorrentes que atribuem uma nova dimensão à 
canção, quase como uma possível renovação, reinvenção, adaptação e um papel relevante e im-
portante de participação ativa e voluntária na Revolução.

11 Entrevista a Carlos Alberto Moniz, Lisboa, abril 2016

12 I Encontro Livre da Canção Popular realizado em 6 de Maio de 1974, no Palácio de Cristal, no Porto (Recurso 

disponível no Youtube)
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3. A Canção e a Revolução

 O fator do imediatismo da canção é uma característica que mais tarde se veio a evidenciar, 
pois muitas vezes, sendo os cantores convidados para cantarem numa qualquer região do País, 
e sabendo-o com pouca antecedência, se informavam sobre os acontecimentos recentes dessa 
região e propositadamente criavam uma canção sobre uma ocupação de terras ou formação de 
comissão de trabalhadores que tivessem ocorrido.
 Por isto se compreende a maior ligação afectiva, emocional e ética que se criava entre as 
populações que recebiam e os cantores que atuavam. Também o fator de intervenção política 
direta é importante, pois também se mobilizavam os camponeses em torno dessas questões.
 A canção permitia assim, a nível local/regional uma ligação emocional, reflectida para 
a intervenção social, o contacto e influência direta, como assim pretendiam os cantores com a 
criação de novas letras com um tema definido e imediato.
Se por um lado a letra e poesia obedeciam a critérios métricos, obedeciam por outro a temáticas 
filtradas e definidas pelos próprios cantores13 para a suas intervenções sociais.
 De todos os meios conhecidos utilizados para efeitos subversivos de convivência com a 
censura, os mais recorrentes eram a metáfora e todo um simbolismo.
É compreensível também a manutenção de certos simbolismos (para efeitos jocosos ou de críti-
ca) nas letras das canções no período pós-25 de Abril. Para todos estes processos correspondem 
um momento especial e uma situação política, económica e social específica do país.
 Contudo não será possível referir que estando mudada a situação antiga, que o termo/
conceito canção de intervenção esteja falido ou perdido tanto no tempo como na utilidade. Não 
só porque o seu carácter se manteve, mas porque a disciplina ética e perspectiva moral de quem 
a cantou e de quem a ouviu assim o não permitiu. Estes dois lados da canção estavam unidos 
na ambição de mudança do seu país. A perspectiva de mudança social, de mudança política, de 
mentalidades sociais, em grande escala, não permitiu o esquecimento da canção de intervenção. 
A transmissão de uma mensagem que fosse clara foi a principal missão de quem se dedicava à 
canção de intervenção.
 Uma vez compreendida esta ambiência de mudança de perspectiva das canções, do sim-
bolismo, do papel da canção de intervenção, um dos aspetos que contribuem para a permanência 
da canção de intervenção em Portugal no período pós-25 de Abril é o seu caráter de contacto 
com as massas.
 Um formalismo necessário de um discurso, que por vezes utilizava termos e conteúdos 

13 Como exemplos representativos, as canções Liberdade, de Sérgio Godinho e Alerta! de José Mário Branco
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desconhecidos ou não compreendidos pelas populações locais facilmente “esquecível” contrasta-
ria com um refrão empolgante de uma canção entoado por centenas de pessoas num ambiente 
quase festivo, de celebração e revolucionário.
 É também esta vertente da canção que importa referir. O seu fácil entendimento, com re-
frões que mais tarde poderiam ser entoados ou trauteados pelas populações (nomeadamente nas 
manifestações ou situações do quotidiano), serviu a revolução e serviu-a sobretudo no sentido 
de libertação, celebração, e seguidamente organização do país. Exemplo que ilustra esta situação 
de necessidade de organização, é o facto de quando José Afonso cantava em Grândola num 
piquenique-comício ter proferido o seguinte:

“Entendo que estamos a viver uma fase de euforia de entusiasmo, mas que é necessário 
passarmos a uma fase seguinte, uma fase de organização… Os camponeses do Alentejo, 
da zona de Montemor, de Beja e de aqui de Grândola, que são os núcleos de organizações 
progressistas e democratas, têm a obrigação de passar da fase do entusiasmo, da fase dos 
trálerás, (que é aquela que eu represento) para uma fase de organização (…) porque como 
disse ali a cantiga, desculpem eu citar-me a mim próprio, para o povo ordenar é preciso que 
na realidade e de facto o povo ordene. O povo não pode estar passivo à espera de virem as 
ordens e as determinações de cima…”14

 Por este episódio se faz notar a nova perspectiva do papel da canção de intervenção que 
incitava as vontades das populações locais à ação e à luta pelos seus direitos.
 Um outro aspeto que importa salientar sobre a canção de intervenção é a sua dinâmica, 
sabendo-se o seu contacto privilegiado com as “massas”, a sua contínua reinvenção e constante 
adaptação às circunstâncias.

3.1. Aspetos do contexto sócio-político

 Uma perspetiva, que é necessária ter em conta como contexto para a compreensão da 
canção de intervenção, é a situação sócio-política do Portugal de 1974.
Não só a euforia provocada pela ânsia pela liberdade, aquando do 25 de Abril, mas também 
a alegria coletiva sentida, a partir desse momento, influenciaram a canção de intervenção em 
Portugal.
 Se por um lado a liberdade rebentava em Portugal, também o regime, que já poucos 

14 Reportagem RTP Fialho Gouveia, 1974 em Grândola, Série Crónica, 12 de junho de 1974
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meses antes começava a desabar, era aniquilado primeiramente por militares e de seguida pela 
vontade popular.
 Um momento exemplificativo deste aspeto é o concerto de 29 de Março de 1974. Con-
certo, este, realizado para a atribuição dos Prémios da Casa da Imprensa, em que pela primeira 
vez em Portugal, se juntavam todos os cantores em palco (obviamente excetuando aqueles que 
se encontravam exilados ou presos), e que anunciava já a decadência e podridão do regime. 
Este concerto é absolutamente fulcral para o processo da Revolução (a última música a ser 
cantada, no fim do concerto, da autoria de José Afonso juntamente com cerca de 6000 pessoas 
no Coliseu dos Recreios, foi Grândola Vila Morena – ironicamente das poucas canções que não 
tinham sido proibidas).15

 O ambiente de contestação era sentido no ar e deve considerar-se este o início do golpe 
da Revolução, não só pelo seu simbolismo inerente, mas também pela forte adesão popular. A 
preparação de segurança, em grande escala, por parte da DGS revela também a importância16.
 Ora, compreendida, deste modo, a relevância até simbólica da canção de intervenção 
como lápide do regime, deve atentar-se à situação do país logo após o 25 de Abril de 1974.
 O movimento dos capitães efetua as manobras militares e concretiza o início da revo-
lução apoiado fortemente e espontaneamente pelos populares.

15 Destaque também para as atuações de Carlos Paredes acompanhado de Fernando Alvim – Verdes Anos, Adria-

no Correia de Oliveira – Canção com Lágrimas, José Afonso – Milho Verde, Grândola Vila Morena e José Carlos Ary dos 

Santos.

16 Anexo 4- Relatório da Secretaria de Estado da Informação e Turismo relativo ao concerto de 29 de Março de 

1974 no Coliseu dos Recreios
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4. Aspetos das sociedades operárias do Barreiro

 Desde cedo que o processo longo e inacabado da tentativa de implementação da indús-
tria em Portugal (meados do século XIX), permitiu a aglomeração de grandes massas popu-
lacionais em torno dos pólos fabris e industriais. Caso significativo é o da Companhia União 
Fabril (1865) que, com a construção de bairros de habitações de operários, aglomerava as 
populações trabalhadoras e os seus agregados familiares. As condições oferecidas não eram as 
melhores… ”A atribuição de casas era um método seletivo para fixação de mão-de-obra mais 
qualificada e constituía um meio de marcar diferenciações no seio do pessoal. Para a maioria 
dos trabalhadores indiferenciados restavam, as “Vilas” e os “Pátios Particulares”, no Bairro das 
Palmeiras (Bairro da Folha), Alto dos Silveiros, Alto do Seixalinho, e tantos outros, onde as 
condições de habitabilidade eram muito precárias”17.
 Agravando este ponto, toda a consciência dessas grandes massas populacionais em re-
lação à dureza do trabalho, condições oferecidas, particularidades sociais (como sejam as do-
enças, relações familiares estabelecidas) influenciava estes pólos populacionais. No período 
do regime salazarista, a opressão e vigilância cerrada, em especial em torno desses centros de 
trabalho, na Margem Sul, onde já haviam antecedentes de contestação maioritariamente de-
vido à concentração de pólos fabris e industriais, permitiram certas condições nesses centros 
populacionais.
 Condições essas que, por vezes com maior ou menor apoio de forças políticas como o 
PCP ou o MDPCDE, permitiram uma consciencialização e agitação de vontades.
“(…)as pessoas iam motivadas politicamente e as organizações onde já estariam militantes do 
MDP e do CDE e do PCP, acabavam por mobilizar bastante…essas coisas não aparecem de 
geração espontânea, tem que haver um grupo sempre de núcleo de agitação e estes eram os que 
estavam mais preparados para que acontecesse esse tipo de actividades.”18

 Deste modo, se já todo um historial de agregação de trabalhadores se verificava nas 
margens das indústrias, também no período do Estado Novo se verificou que a contestação ao 
regime era forte.
 Se já antes, no período do regime, as sociedades recreativas, operárias, associativas e 
casas do povo tinham um papel organizativo, em que nos últimos anos do regime eram cen-

17 In Património Industrial, http://www.cm-barreiro.pt/pages/851 Site da Câmara Municipal do Barreiro, consul-

tado em Maio de 2016

18 Entrevista a Carlos Alberto Moniz, Abril de 2016, Lisboa
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tros associativos, subversivos e contestatários, após o 25 de Abril de 1974, passa a ter um papel 
de intervenção (em alguns casos, assumindo-se como movimentos sociais e de contacto com 
as populações locais). As sociedades recreativas, onde também estavam inscritos e associados 
grandes números de pessoas e trabalhadores, assumiam um papel de contacto direto, de inter-
venção social local, de informação, de mobilização e também de conexão direta com a revolu-
ção.
 Nesta lógica, é compreensível que a canção de intervenção pudesse utilizar estes espa-
ços para poder ter algum efeito direto na revolução. Esta relação entre intervenção, produção 
cultural, artística, musical e a canção de intervenção não está desfasada de uma lógica já pre-
cedente ao 25 de Abril de 1974.

 “(…)Naquela altura, não é, naquela altura, portanto, isto praticamente todas as se-
manas havia aqui espetáculos com música de intervenção e isso foi um aspeto positivo, 
não só porque este tipo de atividades, com uma outra perspetiva que já vinha do anterior-
mente, mas que demos seguimento, portanto, ao desenvolvimento dessa criatividade, Eh 
pá! Este aspeto é importante... O Zeca Afonso acho que esteve aqui duas ou três vezes, 
veio aqui duas ou três vezes fazer o espetáculo dele (…)”19

 As sociedades recreativas eram, no período do regime fascista, também um palco que 
não só permitia à canção de intervenção um efeito direto, mas também um elemento essencial, 
a intervenção e interação local.
 Relativamente aos palcos pisados pelos cantores, existe, após o 25 de Abril uma duali-
dade interessante.20 Por um lado, maioritariamente, o palco do teatro São Luís, onde se realiza-
vam as sessões de Canto Livre. Sessões essas, pagas, num ambiente revolucionário, certamente 
mais citadino, urbano. Por outro, o palco das sociedades com menor público, espalhadas pelo 
país, num ambiente, possivelmente mais rural, com menor densidade populacional.
 Considere-se também o facto de sociedades e espaços associativos, mais concretamente 
no Barreiro, para além do percurso histórico, estarem ligados à contestação ao regime. Um 
outro aspeto a considerar, quanto a este ponto, consiste no facto de a atuação não ser a mesma, 
de haver uma necessária adaptação à localidade, ao seu passado histórico, ao seu envolvimento, 
à sua população local.

19 19 Entrevista a Vitor Santos, Abril de 2016, Barreiro

20 Como é possível verificar pelos resultados das consultas da documentação da Hemeroteca Municipal de Lisboa 

(Anexo 1)
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 Importa também considerar o facto de existirem mudanças necessárias e inevitáveis 
provocadas pelo simples facto de haver uma deslocação de um plano central (Lisboa) para um 
plano secundário (Barreiro).
Haverá contudo um plano comum a certas constantes morais e características de esses dois 
planos… Evidenciam-se a vontade de intervenção, participação, adesão popular, manifesta-
ções, ânsia pela liberdade, vontade de organização da vida social e pública (e um crescente 
processo de politização das camadas populares).21

 Estas perspetivas, pontos comuns, permitirão à canção de intervenção ganhar terreno 
ou mesmo maior visibilidade, impacto em maior público e mais abrangentemente. A canção 
de intervenção ganha assim um palco para a intervenção no curso da vida nacional, da revolu-
ção.
 Todo um conjunto de palcos permitiam através das “sessões que se realizavam nas casas 
do povo, nas juntas de freguesia, salões paroquiais, bombeiros” e de efeitos escolhidos pelos 
próprios cantores, “alertar do que se estava a passar, isto tudo antes do 25 de Abril.”22

 A zona do Barreiro, onde se realizavam sessões era uma zona “(…) onde íamos com fre-
quência (…) a zona industrial de Lisboa, onde morava grande parte do operariado esclarecido 
e politicamente ativo (…) Era um circuito onde o operariado da zona já sabia que havia Canto 
Livre.”23

 Após o 25 de Abril, os termos e aspetos de concentração populacional de pólos de ope-
rariado mantinham-se politicamente informados e mobilizáveis… Assim se compreende que 
o Barreiro, como zona geográfica, populacional, política e social se tenha tornado num palco 
de revolução, e num palco para a canção de intervenção.
 O Barreiro assumiu-se como uma espécie de rota obrigatória. “Os Penicheiros, aquela 
Filarmónica no Seixal, em Almada também havia duas ou três…”24 Era também uma zona 
importantíssima para a organização política e ideológica das pessoas que voluntariamente se 
deslocavam para ouvir, cantar e entoar aquilo que os cantores tinham para dizer. “Era um cir-
cuito onde o operariado da zona já sabia que havia canto livre…”25

21 José Afonso fala sobre Grândola Vila Morena, Arquivo RTP, (Recurso Youtube)

22 Entrevista a Carlos Alberto Moniz, Abril de 2016, Lisboa

23 Ibidem

24 Ibidem

25 Ibidem
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 “O Barreiro era de facto um local onde quando a gente dizia que ia cantar ao barreiro 
já se sabia que ia cantar… é como os gajos que gostam de futebol irem ao Estádio da Luz, (diz 
o benfiquista), mas o Barreiro era uma referência, como se calhar para os cantores líricos ir ao 
S. Carlos é a consagração, para um cantor de intervenção ser convidado para ir cantar a uma 
ação politica no Barreiro era ser reconhecido pelos pares. E os operários quando convidavam 
determinados cantores não era por serem bonitos, o por terem olhos azuis ou amarelos, ou 
vermelhos, é porque gostavam da postura da pessoa, dos versos que ele cantava, da música e da 
forma de comunicação, não havia assim propriamente: Vamos trazer aquele porque ele está na 
moda!”26

Por este excerto se compreende a importância desta zona não só para os cantores como para as 
próprias populações locais. Este palco, Barreiro, foi um importante espaço de intervenção, um 
espaço relevante e um terreno “amigo” para os cantores. O Barreiro foi assim uma zona com 
influência e relevância para a Revolução.

4.1. Os cantores e a Revolução

 É possível notar nos cantores um certo espírito missionário… Se por um lado, as suas 
deslocações quase nunca eram pagas, por outro, havia também uma vontade dos cantores de 
intervirem na vida do país, de quererem mudar a sociedade.
 Essa necessidade de intervenção direta e vontade de participação, no destino de um 
País, é também a característica da canção de intervenção dessa época. Um exemplo que evi-
dencia estes aspetos, consiste na canção composta por Fernando Tordo, com letra de José 
Carlos Ary dos Santos, em que, reportando-se o refrão a um momento concreto (fuga de 89 
Pides da prisão de Alcoentre) permitia deixar nos ouvintes não só o espírito coletivo sentido, 
mas também uma crítica ao momento histórico que se ia vivendo. O refrão, claramente indig-
nado, denuncia a ajuda da reação - “Que se passa?/Então isto não é uma ameaça,/Aqui anda 
mãozinha da reaça,/Deixaram fugir mais 89.”. Este serviço prático, útil e imediato da canção 
é uma componente essencial para a compreensão da canção de intervenção neste período e da 
evolução da revolução.
 A utilidade prática, o pragmatismo, a intervenção direta, concreta e acutilante da can-
ção permitia o contacto com a população, e permitia dar voz à indignação das “massas” que não 
sabiam como dizê-lo (e neste caso já não o medo de o dizer…).
Se a todas estas vertentes e componentes da canção se aliarem os factores emocionais desse 

26 Ibidem
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momento (Período Revolucionário em Curso), compreende-se o verdadeiro impacto da can-
ção. A música, como alavanca de vontades e de forças, como se verificava já antes do 25 de 
Abril, teve assim um papel muito importante no período pós 25 de Abril.
 Canções como as já enunciadas exemplificam claramente a importância da canção para 
a Revolução.

“E depois fomos fazendo pontualmente ligado ao Humberto Delgado ao Pablo Neruda, 
à liberdade, ao 25 de Abril, situações pontuais que íamos musicando, fiz com o Pedro 
Osório , com Alfredo Vieira de Sousa, Madalena do Leal e Maria do Amparo, lançá-
mos uma canção num disco meu que se chamava Força, Força, Companheiro Vasco!, a 
música é minha e do Pedro Osório, a letra do Alfredo Vieira de Sousa, foi uma canção 
que foi um must na altura, passava em tudo o que era sitio, só que a gente não ganhava 
dinheiro… (…) Foi uma canção de amores e de ódios…Tenho pessoas amigas que ainda 
hoje me dizem: Eu não te podia ouvir nessa altura, Carlos Alberto! A gente mudava o 
rádio e desligava logo! Outros que ainda hoje me dizem: Epah! Cantou a nossa canção! 
E continuam agradecidos…(…) Essa canção aparece logo em 75/76, Verão Quente…”27

 As relações que se estabeleciam entre cantores e ouvintes que atendiam às sessões, 
possivelmente consequência de pontos éticos, morais, sociais, políticos ou ideológicos comuns 
poderão evidenciar também, não só o ambiente, como a convivência quase semanal, com este 
tipo de intervenção e o papel deveras importante da canção e dos cantores para as populações 
locais.

 “Nós eramos muito bem recebidos em toda a parte. Tenho amigos espalhados pelo 
país que ainda hoje se lembram. Porque, nós íamos 90% das vezes gratuitamente. Depois 
ficávamos a dormir em casa de família da organização, comíamos em casa deles, conhe-
cíamos a família, passávamos ali um dia ou dois, depois vínhamos embora, depois passa-
dos uns meses quando nos reencontrávamos estava uma rede espalhada pelo país, ainda 
hoje me encontram pessoas: Ah ficaste lá a dormir em minha casa em 1900… e eu nem 
me lembro da cara das pessoas, que é uma vergonha, depois eu sou assim um bocadinho 
despistado, mas nota-se ainda hoje um grande afeto das pessoas que nos viam cantar na 
altura, e que ainda vêm ter e dizem: Ah é daquele tempo, outros miúdos a quem eu en-
sinei a tocar viola, nessa fase, vêm-me dizer: ah o Sr. Carlos é que me tirou de uma vida 

27 Ibidem
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que podia ter sido pior, já chegou um jovem a dizer: graças ao trabalho que o Sr. fazia 
junto dos jovens o meu pai deixou de estar dependente das drogas, libertou-se e ele dizia 
sempre que o Sr. é que tinha ajudado muito, isto são coisas gratificantes, não é…“28

 Por tudo isto, certamente se depreenderá a relevância da reflexão sobre a importância 
da canção de intervenção para a Revolução.
 A canção assumiu, na Revolução um papel crucial na mobilização de vontades, na mo-
bilização de forças, de ânimos…
 Ora, a instabilidade política e sobretudo social que se vivia nesses momentos, permitiu 
também uma interessante adaptação da canção ao momento histórico. Todos os movimentos 
sociais e choques político-partidários, não muito visíveis nas primeiras semanas após o 25 de 
Abril, mas sobretudo alguns meses depois, iniciado o processo do movimento Spinolista e da 
Maioria Silenciosa, influenciaram não só a canção, mas também os cantores. Algumas muta-
ções e separações político-ideológicas se fizeram notar neste período. “O atrito entre cantores 
aconteceu depois do 25 de Abril, pelo facto de se terem assumido posições políticas e ideoló-
gicas diferentes.”29

 Algumas incompatibilidades, como as já referidas, não permitiriam cantarem juntos ou 
pisarem os mesmos palcos para as mesmas organizações – pressões e tensões essas com can-
tores alinhados com o PCP ou cantores mais “independentes” como os casos de José Afonso e 
Sérgio Godinho.

 “É natural que a princípio, a primeiro arranque é preciso cantar juntos contra o fas-
ciscmo! Viva a liberdade! Depois obviamente que foram-se arrumando os mais ligados 
ao MDPCDE, uns mais ligados ao PCP, o PS nunca teve muitos, mas depois começou 
a ter cantores também(…).”30

 Os aspetos que caracterizam este período denominado PREC (para termos formais 
iniciado em 25 de Abril de 1974 que se desvanece em meados de Abril de 1976 com a apro-
vação da Constituição) são a participação cívica, vontade popular, mobilização social, organi-
zação de comissões de trabalhadores, etc.
 Todos estes ingredientes contribuem para a receita de grande visibilidade da canção de 
intervenção.

28 Ibidem

29 Entrevista a Fausto Bordalo Dias, Abril de 2016, Lisboa

30 Entrevista a Carlos Alberto Moniz, Abril de 2016, Lisboa
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 Todo um conjunto de tumultos iniciais, nomeadamente movimentos Spinolistas, per-
mitiu aos cantores uma visibilidade que os encarava como uma espécie de defensores da Re-
volução.
 É neste ambiente que os cantores fazem centenas de deslocações a pavilhões, aldeias, 
pequenos barracões suburbanos, palanques rurais, palcos improvisados em cima de fardos de 
palha…

 “Em Alpiarça, ali nas zonas do Ribatejo, muitas vezes nós chegávamos e havia, sei 
lá, um atrelado, de um trator ou de um carro de bois e lá vinha um camponês, com um 
cabo de corrente que vinha a aldeia até às árvores, dos chaparros e ligava a um microfone. 
Primeiro começámos a cantar com um megafone, depois com um microfone ou dois.”31

 
 Uma espécie de pensamento ou mentalidade foi surgindo a partir destas condições. A 
corrente de que não deveriam os cantores receber pelas suas intervenções se se consideras-
sem cantores revolucionários foi ganhando terreno… Estes factos, criticados pelos cantores, 
denotam as difíceis condições em que se apresentavam os cantores, normalmente não pagos 
ou pagos simbolicamente (muito embora fossem profissionais como defendiam a maioria dos 
cantores.)

“Manuel Freire que numa entrevista diz que chegou a ser pago em lençóis…
-Eu também! Também fui nesse dia foi no Porto, ou Braga…
Foram cantar a uma fábrica de têxteis …
-Fomos sim senhor! Ainda tenho lençóis desse dia! Exatamente! Acho que o Fanhais 
também ia, O Adriano Correia de Oliveira lembro-me que ia. Quando a gente acabou 
de cantar vieram-nos agradecer e deram-nos um jogo de lençóis.”32

 Um exemplo representativo deste aspeto é o episódio de uma sessão em Viseu em que 
as condições eram de tal ordem precárias que Fausto e José Mário Branco se lembravam ainda 
de terem cantado para dentro de um copo de plástico onde se encontrava incrustado um pe-
queno microfone.33

31 Ibidem

32 Ibidem

33 A cantiga era uma arma, 2014, RTP2, (Recurso Youtube)
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 Toda esta degradação de condições se foi notando, sobretudo no que respeita à parte 
dos palcos e organizações. Situações como sessões realizadas em palcos improvisados, em cima 
de fardos de palha, em cima de tratores, tornaram-se frequentes.
 Os pagamentos das atuações, como referido por Carlos Alberto Moniz, ou não se con-
cretizavam ou eram muito simbólicos.
 Todas estas noções contribuem para uma conceção de cantores com um sentido de 
dever, de responsabilidade, de intervenção no processo da revolução, na vida e no decurso da 
organização político-ideológica do país, “O ser artista de uma forma de expressão que implica 
transmitir palavras ou ideias é um compromisso que se tom desde o momento em que se opta 
por ela”34.

5. Aspetos dos cantores, da canção e da revolução

 Canções como as já enunciadas exemplificam claramente a importância da canção para 
a Revolução. O contributo dos cantores para a lógica da canção neste período é importante.

5.1. A utilidade das canções

 O aspeto que é preciso ter em conta para precisar a influência da canção neste período, 
relaciona-se com o facto de as canções servirem um propósito e terem um impacto e ligação 
com o decorrer dos momentos do processo revolucionário.
 A partir do 25 de Abril, verifica-se que as canções, como já anteriormente referido, 
ganham um sentido imediato e útil…Como refere Carlos Alberto Moniz:

“Terá havido, de facto, algumas canções… lembro-me que o José Jorge Letria fez várias 
e eu entrei também, em que era preciso fazer… no dia ia haver um encontro da reforma 
agrária, em Beja no dia tal…E o cartaz dizia: Força aos Trabalhadores do Campo! E o José 
Jorge e outros de nós pegavam e faziam (entoando: Força aos Trabalhadores do Campo!), 
faziam-se canções pontuais para aquele dia. Muitas vezes aconteceu isso…Eu cheguei a 
fazer músicas para letras do José Jorge Letria para situações dessas.”35

 Também por estes episódios se revela a importância que a canção assumia para as po-

34 34 Entrevista a Carlos Alberto Moniz, abril de 2016, Lisboa

35 Ibidem
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pulações locais. A canção acompanhava assim os acontecimentos, tendo também o seu papel 
interventivo. Esta característica de acompanhamento da realidade e da rápida e incessante 
sucessão de acontecimentos, foi importante para manter uma vivacidade da canção de inter-
venção e simultaneamente visibilidade.
 Era através destes contributos e da abordagem de temáticas concretas que a canção 
seria a Revolução. Abordando temáticas concretas e relevantes.
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Conclusão

 Tendo em conta todo o desenrolar dos processos do trabalho, é possível notar-se que a 
canção de intervenção surge em Portugal num contexto de crescente contestação.
Surge integrada numa evolução musical e cultural surgida em Coimbra e que é promovida 
sobretudo por algumas figuras centrais, nomeadamente José Afonso, Adriano Correia de Oli-
veira e Luiz Goes.
 Tendo também em atenção que a canção simbolicamente ganha relevo como “lápide” 
do regime, com todo o protagonismo do Concerto de 29 de Março de 1974 no Coliseu dos 
Recreios, é possível concluir que a canção de intervenção, foi ganhando visibilidade pelo seu 
contacto direto com a revolução.
 A canção de intervenção é útil para algumas fases mais interessantes da revolução, e 
existiu uma adaptação necessária relativamente à utilidade das canções que serviam os propó-
sitos de quem a cantava.
 Note-se também que em especial a zona do Barreiro, como zona geográfica, social e 
política, foi um palco da Revolução onde a canção atuou.
Todo o conjunto de factores como a herança histórica e o ambiente dessa zona, permitiam 
não só à canção ganhar relevo e contacto direto com as populações, como ter uma influência 
concreta no processo.
 Assim se conclui, sobretudo, que a canção foi uma das vertentes importantes da revo-
lução que mais visível ou invisivelmente contribuíram para o desenvolver do processo revolu-
cionário.
 A revolução e em especial o PREC, são períodos da História de Portugal, em que se 
nota uma clara visibilidade da canção e certamente uma influência no seu desenrolar.
 As canções eram, assim, construídas de modo a que pudessem ser úteis para o seu ob-
jetivo. A sua construção envolvia sempre a perspetiva da sua utilidade.
 Conclui-se também que os cantores se serviram da canção para intervirem, também 
eles, no processo da Revolução.
 Deste modo se finaliza, concluindo que, a canção foi importante para o PREC e para a 
Revolução, contribuindo à sua própria maneira, com maior ou menor visibilidade e teve impacto 
relevante na História não só da Música como de Portugal.
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Anexo 2 - Registos fotográficos de algumas ocorrências-
publicadas (consulta na Hemeroteca Municipal de Lis-
boa, 2016)

“Espetáculo Solidário a realizar na Moita”, Diário Popular

“A Festa dos Emigrantes Amanhã na Estádio 1º de Maio”, Diário Popular
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“José Afonso e Luís Cília em Paris para a Festa de 
“L’Humanité” ”, Diário Popular

“Paco Ibáñez, Carlos Paredes entre outros na Festa da Paz 
Espetáculo Solidário a realizar na Moita”, Diário Popular
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“Canto Popular no Liceu de Passos Manuel”, Diário Popular

“Canto Livre em Guimarães”, Diário
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“Canto Livre no Liceu da Amadora”, Diário Popular

“Festival do Sindicato dos Vendedores de Jornais”, 
Diário Popular
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“Canto Livre no Barreiro”, Diário Popular
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Anexo 3 – Entrevista a Carlos Alberto Moniz, 
Abril de 2016, Lisboa

 Para tentar enquadrar mais um pouco o trabalho. Este trabalho é um trabalho de investi-
gação. Eu escolhi este tema porque acho que é um tema pouco tratado, e é um tema que é pouco 
tratado sobretudo por causa da época. É pós-25 de Abril e não pré-25 de Abril.

-Pois estou a perceber.

É uma especificidade interessante.

-Parece que tudo foi fácil e que já não houve mais trabalho.

Tentado perceber um bocadinho mais esse lado…Antes de mais gostava de poder perceber onde é 
que estava no 25 de Abril?

-Na noite do 25 de Abril estava a cantar num bar em Cascais chamado Wix, não sei como é que se es-
creve, deve ser Ix ou… era um bar…depois tentas saber isso. Estava a cantar com a Maria do Amparo 
e deitámo-nos tarde. No outro dia de manhã vínhamos para Lisboa e ao descer Monsanto e começar 
a entrar na zona das Amoreiras, tava…tava tudo vazio, não havia movimento, não havia carros (à hora 
que devia haver)… lembro-me até que ainda disse a piada de que Épah!Isto hoje parece feriado, mal 
sabia eu que o 25 de Abril ia mesmo ser feriado e ainda é felizmente. Continuo a contar o meu dia 25 
de Abril?

Não, pois se quiser acrescentar alguma coisa…

-Depois fomos para o largo do Carmo, andámos ali na zona da Baixa a ver o desenrolar dos aconteci-
mentos…Chaimites para baixo, chaimites para cima…Muito do que se passou não percebi na altura, 
só depois a ver filmes mais… filmes feitos na altura, é que percebi que provavelmente um daqueles 
chaimites que passou por mim era já a trazer o deposto presidente...e.… havia muita gente, muita 
festa, muitas pessoas a cumprimentarem-se. E a festejar o ter acontecido…Se bem que ainda não sa-
bíamos de todo o que é que ia acontecer.

Pois, portanto ainda não tinha a noção…

-Havendo um golpe com muitos cravos e com gente da liberdade, o Salgueiro Maia e ouras pessoas 
ligadas desde sempre à democracia, tudo levava a crer que era o que de facto foi… mas ainda havia 
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presos na prisão de Caxias… Caxias ainda estava cheia de presos políticos. E acho que foi no dia se-
guinte 26 que também fui lá para o fim da tarde e à noite até, e eu e a Maria do Amparo fomos e lá 
estivemos e lá voltamos a encontrar mais gente que nem suspeitávamos que estariam ligados à vontade 
da democracia…E lá nos festejámos muito lá recebemos...depois estivemos à espera que saíssem os 
presos políticos que la estavam, amigos, um colega meu de Agronomia que lá estava: o Mário Abran-
tes, e mais outros amigos que agora não me lembro do nome ou não me lembro se estavam cá fora 
a espera…Eu lembro-me do José Manuel Tengarrinha só que como é uma pessoa amiga com quem 
tenho convivido depois bastante já não me lembro se ele era um dos que estava a espera se foi depois 
dos que saíram. Acho que estava preso na altura…

E portanto, agora direccionando um bocado mais para a canção e para a canção de protesto e de in-
tervenção, sente que de alguma forma a canção conseguiu influenciar a revolução, ou pelo menos 
nos momentos pré-25 de Abril se conseguiu alavancar um bocadinho…

-O próprio José Mário Branco compôs a canção A cantiga é uma Arma e diz que é uma forma de 
expressão, a própria letra diz tudo: depende da bala e da pontaria, e principalmente quem é que vai 
receber a bala…As balas das cancões eram uma forma( e nos tínhamos noção disso) de chamar em 
lugares públicos muita gente, daí que as sessões que se realizavam na casas do povo, nas juntas de fre-
guesia, salões paroquiais, bombeiros… eram anunciados os cantores e tal, e tal, e tal, umas vezes havia 
autorização para ir um representante das forças democráticas, no caso UMDP OCDE, alertar do que 
se estava a passar, isto tudo antes do 25 de Abril. Outras vezes só deixavam as cantigas, outras vezes 
autorizavam as cantigas mas à ultima da hora chegava um senhor fardado, mostrava um papel e dizia 
neste caso dessa história: O Sr. José Jorge Letria não pode cantar nada. E o Manuel Freire só pode 
cantar a Pedra Filosofal…Estava a sala cheia e o José Jorge Letria, que sempre foi um indivíduo muito 
perspicaz e interventivo, lembrou-se de perguntar ao Sr.: Olhe e falar, podemos? Não diz aí nada…Ah 
aqui não diz nada falar, não podem é cantar. Então tá bem! E foram para o palco e fizeram uma hora 
e tal de comício pah, pah, pah, e no fim o Manuel Freire lá cantou a Pedra Filosofal, e quando iam a 
descer a escada, o guarda estava de braços cruzados no fim da escada do palco e eles disseram: Pronto 
agora é que estamos tramados, e é ao contrário, o guarda abre os braços e diz; Ora aí estão dois ho-
mens de palavra, se fossem todos como os senhores não era preciso haver polícia…Disseram que não 
cantavam e não cantaram... São passos de capote que às vezes é preciso dar…E houve muitos casos 
desses, eu terei tido uma intervenção mais de, cantava as minhas coisas mas não tinha a força de um 
José Afonso, de um Adriano, de um Paredes…Esses sim eu tocava com eles, acompanhava à guitarra, 
fazia segundas vozes, fui gravar discos com o Adriano, com o Zeca Afonso, e eu era a segunda voz…
Agora que eles já morreram eu estou a cantar as cantigas deles e quando for eu, são vocês, jovens, que 
hão-de cantar estas cantigas…

-E que memórias têm de sessões que tenham sido realizadas no Barreiro, e… pelo menos nessa 
zona…Tem algumas memórias de sessões?

-Tenho. Eram zonas onde íamos com muita frequência, É engraçado que a tua pergunta, vem já anexa-
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da a informação de que isso era um facto, mas aí há dois anos eu estava na Serra da Estrela e estava-se 
a falar da canção de intervenção e há um jovem, que me pergunta: Ó Sr. Porque é que os senhores 
falam sempre em canções em Paris, Lisboa, Porto e depois aparece logo: Baixa da Banheira…(Que 
é uma coisa que ninguém sabe onde é que fica…) e disse: Olha provavelmente tu não conheces, mas 
no tempo dos anos 60 Barreiro, Baixa da Banheira, Seixal, estávamos ali na zona industrial de Lisboa, 
onde morava grande parte do operariado esclarecido e politicamente ativo, então íamos muitas vezes, 
ou eram escolas ou eram orquestras filarmónicas, as sociedades filarmónicas…Há um episódio engra-
çado que também…Aquilo no fundo corria bem…algumas vezes fugir à pressa porque a polícia apa-
recia, mas eu nunca tive problemas de ser preso nem nada, felizmente. Só umas fugidas, umas saídas à 
pressa, mais nada. Mas uma vez estava a cantar com o Zeca Afonso, e ele gostava muito de cantar Os 
Bravos, dos Açores (Eu fui à terra do Bravo) e eu a acompanhar, a certa altura à segunda quadra, eu 
continuo a tocar e ele não entra…Não entra e eu continuo treca-treca e ele não há maneira de entrar… 
e ele assim a olhar para o lado com aquela cara de malandro que ele tinha, que ele era um indivíduo 
inteligentíssimo, com sentido de humor brutal, diz para a assistência: Agora a segunda quadra quem 
canta é o Moniz porque ele é que é dos Açores, Não se lembrou da letra! E eu cantei e depois no fim 
disse: Meu grande malandro!

E mais concretamente lembra-se de alguma sessão que tenha sido realizada na sociedade Os Peni-
cheiros, que é uma sociedade que é.. que até costumava ser uma espécie de rota…

-Era…Os Penicheiros, aquela Filarmónica no Seixal, em Almada também havia duas ou três…Eu 
não me lembro é dos nomes…
Mas era uma espécie de ponto obrigatório…

-Era um circuito onde o operariado da zona já sabia que havia canto livre…

E quando se faziam as idas às sociedades recreativas, aos teatros, às escolas, eram por convite ou 
eram por normalmente…?

-Porta aberta.

E era portanto, muitas vezes pedido pelas próprias pessoas ou não havia limites…

- Eu tanto quanto sei nós não cobrávamos nada…não me lembro…Depois do 25 de Abril, sim, já 
houve uma organização, mínima e que recebíamos um cachet simbólico, mas antes do 25 de Abril 
não…A gente ia à boleia uns com os outros, e também tanto quanto me apercebia as entradas eram 
gratuitas, as pessoas iam motivadas politicamente e as organizações onde já estariam militantes do 
MDP e do CDE e do PCP, acabavam por mobilizar bastante…essas coisas não aparecem de geração 
espontânea, tem que haver um grupo sempre de núcleo de agitação e estes eram os que estavam mais 
preparados para que acontecesse esse tipo de actividades..
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E agora já pós-25 de Abril…

-Vou só contar uma, depois aproveitas se quiseres…Antes do 25 de Abril, também tem as partes ga-
gas… de eu ir uma vez com o José Jorge Letria a Setúbal ou Barreiro, numa festa que pediram para 
cantarmos de borla, lá uma sociedade qualquer… e a gente como partia sempre do princípio de que 
era sempre gente porreira, dizia sempre que sim…E quando acabou o espectáculo tínhamos cantado 
os dois e veio um indivíduo da comissão a dizer: Oh amigo muito obrigado, muito obrigado por te-
rem vindo cá fazer esta oferta, já arranjámos dinheiro para trazer o Paco Bandeira quando forem as 
festas…Ficámos assim a olhar um para outro, também acontecia disto, mas como em toda a parte, 
mas lembrei-me agora desta, mas geralmente a gente ia… geralmente quando ia acompanhar o José 
Afonso, eram coisas… e o Adriano e o Paredes e era frequente ver-se determinadas mesas e o Zeca já 
os conhecia: Olha está ali um que é da Pide, etc... Pós 25…

Sim, relativamente ao pós-25 de Abril, qual é que acha que era a importância dessas sociedades 
recreativas, dessas associações para as populações locais? Antes do 25 de Abril tinha importância 
conspirativa e até subversiva, às vezes, e depois do 25 de Abril, que perspectiva é que tem ?

-Eu não acompanhei totalmente o evoluir de umas e de outras, tanto quanto sei estão quase todas 
abertas, não é? As filarmónicas funcionam, há sempre grupos da população que se organizam e fazem 
com que se mantenham as filarmónicas a trabalhar, os salões de festas, a função agora é outra não é? 
Na altura era agitar, hoje em dia será mais cultivar.

E para a revolução ou pelo menos para PREC, o designado PREC, qual é que achaque era a im-
portância dessas associações ou sociedades recreativas? Para a revolução e para o PREC…

-Continuaram a ser um dos pontos onde as pessoas se encontravam, para ouvir, tanto intervenções 
faladas como musicais. Começaram a aparecer mais cantores, e os que já cantavam de trás começa-
ram a formar…a adotar uma forma de cantar mais direta…O próprio Zeca Afonso, que é um cantor 
que tem um repertório brutal que vai durar séculos… pela qualidade literária e musical superior, fez 
algumas canções de descasca-pessegueiro…Falava na capa e no Portas…também tinha canções assim 
de intervenção mais direta. Para mim não é o que fica do Zeca, o que fica do Zeca são as Águas dos 
Rios que correndo para o Mar e os Vampiros, e O Que Faz Falta é Animar a Malta… essa O Que Faz 
Falta é Animar a Malta é uma das que eu estou a fazer segunda voz no disco e o Zeca está a cantar 
a primeira…Logo a seguir houve uma canção na qual eu participei com letra de José Carlos Ary dos 
Santos, música de Pedro Osório em que canto eu, Fernando Tordo, a Tonicha, o Fernando Girão, e o 
Herman José também foi tocar baixo que era: Agora o Povo Unido Nunca Mais Será Vencido.(…)

Estava agora a lembrar-se de alguns “companheiros de estrada”, que memória é que tem desses 
“companheiros de estrada”? Memórias que queira partilhar…

-Com todos aprendi muito, não é…Morreram novos…tanto o Adriano como o Zeca, teriam hoje 
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setenta e tal ou oitenta, mas morreram com quarenta e tal e aos cinquenta…Mas na altura em que eu 
apareci, eu era estudante de Agronomia, 18 anos…e eles é que me abordaram. O Adriano chegou-se 
ao pé de mim: Ó miúdo tu é que tocas viola? Sou sim Senhor, Então amanhã vamos gravar, e então 
gravámos aquelas músicas dos Açores, nesse dia apareceu o Zeca Afonso que diz: Epah, tocas bem 
viola, amanha vamos gravar a Madrid para a semana aconteceram essas coisas todas... E a partir daí 
criei uma ligação grande com eles, depois acabei por tocar com o Calos Paredes também, e era tudo 
gente muito solidária que gostava de novos...O Zeca teve vários guitarristas…O Paredes…O Paredes 
nem tanto porque aquilo não era pêra doce, não era muito fácil…Mas com o Adriano e com o Zeca 
apareceram muitos guitarristas a quem eles davam o protagonismo e lançaram muita gente... Aprendi 
com eles principalmente a estar de costas direitas na vida, o que já não é mau! Depois criei um trabalho 
muito grande ao longo destes últimos anos, já antes do 25 de Abril, depois com o José Jorge Letria 
com quem compus mais de 500 canções, só para a arca de Noé fizemos 240…E depois fomos fazendo 
pontualmente ligado ao Humberto Delgado ao Pablo Neruda , à liberdade, ao 25 de Abril, situações 
pontuais que íamos musicando, fiz com o Pedro Osório , com Alfredo Vieira de Sousa, Madalena do 
Leal e Maria do Amparo, lançámos uma canção num disco meu que se chamava Força, Força, Com-
panheiro Vasco!, a música é minha e do Pedro Osório, a letra do Alfredo Vieira de Sousa, foi uma can-
ção que foi um must na altura, passava em tudo o que era sitio, só que a gente não ganhava dinheiro…

Que importância é que teve essa canção para a revolução?

-Foi uma canção de amores e de ódios…Tenho pessoas amigas que ainda hoje me dizem: Eu não te podia 
ouvir nessa altura, Carlos Alberto! A gente mudava o rádio e desligava logo! Outros que ainda hoje me 
dizem: Epah! Cantou a nossa canção! E continuam agradecidos…

E teve, durante o pós 25 de Abril, logo nesses…

-Essa canção aparece logo em 75/76, Verão Quente…

Notava algum atrito com cantores?

-Entre nós? Não.

Eu digo isto pelos posicionamentos políticos…

-É natural que a princípio, a primeiro arranque é preciso cantar juntos contra o fasciscmo! Viva a liberdade! 
Depois obviamente que foram-se arrumando os mais ligados ao MDPCDE, uns mais ligados ao PCP, o 
PS nunca teve muitos, mas depois começou a ter cantores também, a direita propriamente nunca teve assim 
grandes nomes para dar a cara por eles, é verdade…Faziam serviço de alienação, a direita agradecia, eu nun-
ca vi assim, tirando um ou dois casos, cantores que militantemente atuassem ao lado dos secretários-gerais 
dos partidos, voluntariamente, como nós fazíamos nós não íamos cobrar cachet, mesmo quando( já lá vão 
uns quinze ou vinte anos,) ia à festa do avante, nunca cobrei um tostão…Era sempre militantemente…
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E sofreu alguma vez, ou pelo menos se tem essa noção, pressões políticas indirecta ou directamente?

-Mesmo depois do 25 de Abril…

Sim, mesmo depois do 25 de Abril…
O facto de cantar determinadas canções fez com que não fosse muito fácil participar em alguns programas 
de televisão, chegaram a aconselhar-me a não cantar Ceifa, ceifeira: Epah! Isto é um programa de diversão, 
vê lá…Vens para aqui com essas coisas… Porque tinha havido o 25 de Abril, mas os interesses continuavam 
vivos e quem pudesse cortar neste tipo de música, cortava: Ah isso são cantores que devem andar para as 
colectividades, não é para andarem na televisão como os outros… A minha sorte foi como eu tinha um avô 
maestro e um pai pianista, aprendi música… e muito novo, por mão do Pedro Osório estava a orquestrar 
canções o que fez com que fosse ao Festival da Canção dirigir a orquestra várias vezes, fui `a eurovisão 
também duas ou três vezes como maestro, e não havia nada a fazer porque tinha que ir…Mas nunca tive 
assim grandes hostilidades, só as pessoas que tinham a memoria do Companheiro Vasco é que não…Perdi 
muitos espetáculos, com certeza, mas foi uma opção… Houve omissões de festas e camaras que nunca nos 
levaram a mim e à Maria do Amparo a cantar…

E sentiu alguma dificuldade e adaptar-se ao novo tempo que havia depois do 25 de Abril, ao nível da 
canção de intervenção?

-A canção passou a ser mais direta só. Porque não era preciso chamar os Vampiros, podia-se chamar mes-
mo exploradores de sistema económico internacional que andam a sugar nosso dinheiro, não era preciso 
arranjar imagens…E há uma série de canções muito bem feitas: o José Mário Branco deixou uma obra 
fantástica… o Sérgio Godinho continuou sempre a produzir, o Vitorino ainda hoje compõe, está a gravar 
um disco, agora estamos em 2016, está a gravar…Jorge Palma… Há uns que pararam, aqueles cantores da 
altura que acabaram por cantar ainda hoje as canções que cantaram em 1960… pronto é uma opção deles…
mas também é natural que os que avançaram continuem aí a ter requisições para trabalhos…
Portanto houve uma regeneração da canção? Teve que haver alguns ajustes?

-É natural que quando se tem que falar por metáforas e de repente se percebe que já não é preciso, é 
natural que se fale mais à vontade… Mas os poetas continuaram a escrever bem: o José Carlos Ary dos 
santos, o José Jorge Letria, outros, Manuel Alegre, escreveram em liberdade tão bem como escrevam 
na repressão.

Notou que depois do 25 de Abril, já sem censura, não digo pela sua parte, digo pelos cantores em 
geral, tenha havido uma diferença ou uma mudança na qualidade das canções?

-…Já tenho pensado nisso, nessa questão…Mas a qualidade…O próprio Zeca Afonso dizia quando 
alguém dizia: Epah isto não tem qualidade nenhuma (de outros cantores) ele dizia: Epáh, olha que 
ainda não foi inventado o qualidómetro, portanto tenham muito cuidado… Ele próprio que era o pai 
de nós todos, como a gente chama, tinha muito cuidado em não deixar ofender outros…Havia can-
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tores a quem normalmente se dizia que teriam menos qualidade, que eram aqueles que chegavam a um 
palco com uma guitarra e com dois acordes e levantavam plateias, toda a gente a cantar, Tinos Flores, 
não vale a pena pôr nomes mas…José Manuel Osório que era um grande amigo e fadista, ele tocava 
numa guitarra e cantava duas ou três cantigas com dois acordes, e mobilizava a plateia, era mesmo um 
cantor de intervenção política, no verdadeiro sentido… Estar a chamar-lhe menos qualidade eu acho 
que é um erro, porque a qualidade é fazer bem aquilo a que uma pessoa se propõe fazer, o que é que 
ele se propunha fazer: mobilizar politicamente as pessoas e conseguia. Eu lembro-me de uma brin-
cadeira de um outro cantor mais erudito da nossa franja, posso até dizer: o Luís Cília uma vez, que é 
um camaradão simpatiquíssimo, um grande guitarrista e compositor, e uma vez disse: Ó José Manuel 
Osório devias ter mais cuidado em estudar um bocadinho mais de viola, apurar as tuas canções, e o 
José Manuel disse assim: Olha quando vais para o palco tens mais palmas que eu? Não tens pois não? 
Então…Portanto ele propunha-se a fazer aquilo e conseguia, e houve mais malta a fazer esse tipo de 
trabalho direto, e conseguiu.

Que perspectiva é que tem sobre o seu contributo para a canção? Pós 25 de Abril?

-Eu comecei por ser um bom segundo plano. Que é muito importante, um gajo ser um bom sargento, 
não sou militar, mas este exemplo não serve, Ser um segundo plano, numa equipa de futebol, jogar a 
meio campo é tão importante como estar lá à frente a marcar golos. E como e acompanhei o Adriano e 
o Zeca e o Carlos Paredes, durante muito tempo, ganhei muito com isso, como já disse humanamente, 
ganhei em termos de formação profissional e pessoal, ganhei um estatuto, uma estatura de verticali-
dade. O que eu contribuí foi, para já, há uma parte prática nisto, é que às vezes haviam espetáculos com 
o Adriano e o Paredes e o Moniz como tocava com os dois era só uma passagem, o que me facilitava, 
e depois fui compondo muita canção, e continuo no ativo a fazer muitos espectáculos…

E a perspectiva sobre o seu trabalho para a revolução?

-Terá sido útil, penso eu. Terá sido útil… ninguém é dono de ter aplicado a receita certa, mas como 
acompanhei muitos dos grandes e estava sempre disponível para ir com eles… porque o trabalho 
também era feito fora das alturas eleitorais…Íamos muita vez para o Canadá, para a Alemanha, para 
França, ,Bélgica, fomos para aí 16 ou 17 países com a viola na mão, que é outra coisa: aí foi a revolução 
que teve um contributo para a minha formação, não foi a…E como eu também cantava, comecei a 
cantar e eles disseram: Epáh, canta também uma…, e quando dei por mim estava a cantar ao lado 
deles e hoje continuo…

Acha que os cantores estavam ao serviço de uma encomenda social? Da revolução?

-Eu acho é que os cantores estavam politicamente esclarecidos e faziam as canções de acordo com 
a situação… e coincidentemente com os conceitos de quem queria que a revolução continuasse para 
a frente. Terá havido, de facto, algumas canções… lembro-me que o José Jorge Letria fez várias e eu 
entrei também, em que era preciso fazer… no dia ia haver um encontro da reforma agrária, em Beja 
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no dia tal…E o cartaz dizia:
Força aos Trabalhadores do Campo! E o José Jorge e outros de nós pegava e faziam (entoando: Força 
aos Trabalhadores do Campo!), faziam-se canções pontuais para aquele dia. Muitas vezes aconteceu 
isso…Eu cheguei a fazer músicas para letras do José Jorge Letria para situações dessas. O caso do 
Companheiro Vasco, foi ao contrario: nós fizemos primeiro a cantiga par um lado B de um EP que 
se chamava: Daqui o Povo não Arreda Pé, com letra de Mário Castrim, e precisávamos de um lado B: 
Epah, vamos fazer um abraço ao Vasco, então a cantiga foi a que pegou, e depois fizeram cartazes a 
dizer: Força, Força Companheiro, Vasco!

Pelo Abel Manta…

-Exatamente depois de nós lançarmos a cantiga.

O cartaz sai então depois dessa cantiga, inspirado nessa canção…

-Sim, sim.

E tinha noção da sua visibilidade e da sua importância para quem o ouvia?

-Nós eramos muito bem recebidos em toda a parte. Tenho amigos espalhados pelo país que ainda 
hoje se lembram. Porque, nós íamos 90% das vezes gratuitamente. Depois ficávamos a dormir em 
casa de família da organização, comíamos em casa deles, conhecíamos a família, passávamos ali um 
dia ou dois, depois vínhamos embora, depois passados uns meses quando nos reencontrávamos estava 
uma rede espalhada pelo país, ainda hoje me encontram pessoas: Ah ficaste lá a dormir em minha 
casa em 1900… e eu nem me lembro da cara das pessoas, que é uma vergonha, depois eu sou assim 
um bocadinho despistado, mas nota-se ainda hoje um grande afeto das pessoas que nos viam cantar 
na altura, e que ainda vêm ter e dizem: Ah é daquele tempo, outros miúdos a quem eu ensinei a tocar 
viola, nessa fase, vêm-me dizer: ah o Sr. Carlos é que me tirou de uma vida que podia ter sido pior, já 
chegou um jovem a dizer: graças ao trabalho que o Sr. fazia junto dos jovens o meu pai deixou de estar 
dependente das drogas, libertou-se e ele dizia sempre que o Sr. é que tinha ajudado muito, isto são 
coisas gratificantes, não é… Encontro muita gente, felizmente, que ainda hoje vem ter comigo a par 
deste trabalho que também era revolucionário, fiz muito Arca de Noé, Fungagá da Bicharada, Vamos 
Contar um Conto, uma série de canções que tinha um lado pedagógico, sempre ensinando qualquer 
coisa aos miúdos, que também e uma forma de fazer a revolução.

Tem memória de uma atuação sua que tenha sido boicotada? Por partidos políticos ou…

-Havia. Havia às vezes umas vozes que se levantavam, muitas vezes reagia a vozes que falavam lá 
de cima do escuro, e dizia: Olhe, no 11 de Março havia uma manifestação que ficou conhecida pela 
Maioria Silenciosa, que era formada pelos covardes que não tinha, coragem de dizer as coisas de 
frente e escondiam-se no escuro para dizer as suas opiniões; estou convencido de que não é esse o teu 
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caso, eu não estou a ver a tua cara, onde é que estás, mas virás aqui ao palco, obviamente, dizer a tua 
opinião, ou então és um daqueles covardes que estavam na manifestação. O que geralmente acontecia 
era que não vinham e eu acabava por levar as palmas…Transformava a coisa ao contrário...É mesmo 
assim...Houve uma vez umas cadeiras pelo ar, numa esplanada, no Algarve, uns gajos que me queriam 
vir bater… Mas houve uma coisa muito engraçada, ainda no tempo, para aí em 75/76, fazia parte do 
MDPCDE, e fomos ao Açores a uma freguesia à Ribeirinha, que era das mais contra, gente abastada, 
rica, lavradores, e eu, o Sr. João D’Ávila e outro representante do MDPCDE… veio o presidente da 
freguesia, da coletividade da filarmónica receber-nos, levou-nos à sala, cheia de gente, e ao lado a 
filarmónica da terra, diz o presidente: Vamos receber aqui estes senhores que vieram fazer uma visita 
à nossa sociedade, e a filarmónica ta-ta-ta-tchim; e diz João D’Ávila: Bem sou da Ilha Terceira, estou 
aqui para vos falara do MDPCDE uma força... e a filarmónica ta-ta-ta-tchim e sempre que ele queria 
dizer qualquer coisa a filarmónica: ta-ta-ta-tchim! Até que o presidente disse: Sempre que quiserem 
vir à nossa terra ouvir a filarmónica são bem-vindos, agora para falar dessas coisas não...Eu acho que 
é um boicote lindíssimo, saímos de lá todos a rir… é grave mas ao menos teve um sentido de humor.

E agora voltando um pouco ao Barreiro e às sociedades e colectividades, que memória é que tem 
dos públicos já há bocado tinha dito que as pessoas acolhiam-nos bem mas que memória é que tem 
assim de algum público em especial Os Penicheiros …

-Eu não tenho, às vezes bem, a noção de onde é que estou, a gente saía de carro (ainda por cima um 
gajo dos Açores…!), de Lisboa, trec-trec-trec atravessávamos a ponte, parávamos à porta da coletivi-
dade entravamos chegávamos ao palco, ainda hoje, quando passo nessas colectividades todas, Pen-
icheiros e Almadas e Seixal, reconheço as salas por onde andava, mas na altura tanto me faia, eu sabia 
que era gente porreira que organizava, as pessoas já conheciam as cantigas, eram afáveis a dar abraços, 
a receber, cantavam connosco as canções, as memórias que eu tenho assim mais, não em especial em 
nenhuma terra, mas de uma forma geral era assim que acontecia…

Como é que encarava o facto de ter de sair de Lisboa, grande capital do país, mesmo após o 25 de 
Abril, e ter que ir fazer uma sessão no Barreiro, uma sessão em Almada, num meio mais pequeno, 
menos…

-Esta franja de cortiças, na qual eu estou integrado, e estava, nunca viveu dos espectáculos em Lisboa, 
não havia Pavilhão Atlântico, no Coliseu vinha a Maria Callas e ópera e em Lisboa nós cantávamos 
aqui e ali, em lugares pequenos, num bar ou noutro, um espectáculo no teatro…Portanto, o ir cantar 
pelo país fora, têm ido todos: o Rui Veloso, Marco Paulo, são os Carreira pai e filho e neto, toda a gente 
depende dos espectáculos que faz pelo país fora. Eu ainda hoje gosto disso…Agora vou para Alcanena 
cantar no dia 24 de Abril, ainda ontem estive toda a tarde a ensaiar com os músicos em minha casa, fiz 
almoço para a banda, convivemos, tocámos, cantámos e agora vamos para lá às cinco da tarde, montar 
o material, jantar, cantar, faz tudo parte da festa… eu ainda hoje tenho bons amigos espalhados pelo 
país inteiro, pelo mundo fora, posso mesmo dizer, à conta das cantigas. Gente que nos recebia, ou 
gente que ia ver e ficava no fim, sempre gostei de fazer uma coisa que é: chegar à terra muito cedo, 
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poder dar uma volta, a pé pela terra, ir ao café, à tasca, as lojas e fazenda, lojas de ferragens, conhecer a 
terra e pessoas. E depois, às vezes, era frequente estar à mesa a petiscar no lugar da festa: Epah agora 
vou cantar, e ia. Quando alguns empresários que contratavam diziam: Epah, tu não devias fazer isso 
porque o público gosta de esperar pelo artista e o artista deve estar fechado no camarim e pessoas não 
têm nada que saber se o artista vai de branco, de preto ou de azul. Eles gostam da surpresa. É possível 
que, de facto, o encantamento venha de a pessoa estar sentada: Olha que giro o gajo vem de smoking; 
mas isso é para outro tipo de apreciações… eu queria era que gostassem de mim pelo que eu era no 
dia-a-dia e pelas canções que cantava. Sempre tive o cuidado de ter uma viola bem afinada, ainda hoje 
com 67 anos, trabalho com guitarra umas 3 horas por dia: toco, toco, toco, revejo as canções todas, uso 
uma aplicação no Ipad, que é o Onsong, para quem estiver eventualmente interessado é uma aplicação 
muito barata, que dá para escrever as letras todas das cantigas, a cifra dos acordes, se for preciso alterar 
um tom ou dois ou três para baixo ou para cima, tem a sorte, que a pessoa as vezes não se lembrados 
acordes, está rouco, quer cantar em ré, quer cantar em do, portanto, sempre me actualizei, tenho esse 
material todo, vou para palco com Ipad, com as guitarras ligadas electronicamente, vejo as pilhas se 
estão boas, enfim…

A guitarra clássica, como base harmónica, era importante para si?

-A guitarra é o meu instrumento, eu uso o piano geralmente só para compor, uso o piano para tocar as 
canções, para distribuir os instrumentos de orquestra, mas geralmente 90% das vezes em palco e com 
guitarra.

E era importante na altura?

-Era o instrumento que havia na altura…e o mais fácil…

Era uma ferramenta?

-Na altura a gente todos tinha uma viola para acompanhar, não era… chamava viola àquilo, aliás gui-
tarra clássica é o termo correto, há quem chame viola, por causa de haver a guitarra portuguesa, e os 
fadistas para facilitar: há a guitarra e há viola, e nós todos tínhamos uma guitarra que nos acompan-
hava: a guitarra clássica e fui melhorando as guitarras, com o decorrer do tempo. Quando fiz televisão 
ofereceram-me guitarras, também uma da Yamaha, uma da Ibanez, ofereceram-me guitarras para eu 
tocar e eu ainda hoje as tenho, são boas guitarras e é um instrumento de 90% dos cantores que vão para 
o palco é a guitarra, tirando o Jorge Palma que chega ao palco e toca piano e bem.

Alguma vez chegou a atuar em cima de fardos de palha, ou para um megafone?

-Sim muita vez! Em Alpiarça, ali nas zonas do Ribatejo, muitas vezes nós chegávamos e havia, sei lá, 
um atrelado, de um trator ou de um carro de bois e lá vinha um camponês, com um cabo de corrente 
que vinha a aldeia até às árvores, dos chaparros e ligava a um microfone. Primeiro começámos a can-
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tar com um megafone, depois com um microfone ou dois. Eu lembro-me de uma situação mais para 
diante quando começaram já a aparecer aparelhagens, haviam técnicos de som já a meio da sala, de 
estar ao pé da mesa de som e um técnico voltar-se para o outro que estava na mesa e apontar para a 
malta do Trovante, podes usar esta frase que é verdade que eu ouvi, portanto não é inventada e então 
ele apontou e disse ao técnico: Estes camaradas do Trovante estão muito burgueses, então eles não 
querem um microfone para cada um! Quando hoje em dia para uma bateria já se poem 16 microfones! 
Só para a bateria!…O facto de eles quererem um microfone para cada um. Eu acho que nunca contei 
isto nem ao Luís Represas nem ao João Gil, pode ser que eles leiam depois o teu trabalho…

Voltando ao Barreiro, estamos sempre a voltar ao Barreiro, o Barreiro era também um sítio, até em 
termos históricos, um sítio de concentração de operariado, era também um palco da revolução? Já 
no início tinha dito que era uma espécie de circuito por onde tinham de passar os cantores…

-Era…O barreiro era de facto um local onde quando a gente dizia que ia cantar ao barreiro já se sabia 
que ia cantar… é como os gajos que gostam de futebol irem ao Estádio da Luz,( diz o benfiquista), mas 
o Barreiro era uma referência, como se calhar para os cantores líricos ir ao S. Carlos é a consagração, 
para um cantor de intervenção ser convidado para ir cantar a uma ação politica no Barreiro era ser 
reconhecido pelos pares. E os operários quando convidavam determinados cantores não era por serem 
bonitos, o por terem olhos azuis ou amarelos, ou vermelhos, é porque gostavam da postura da pessoa, 
dos versos que ele cantava, da música e da forma de comunicação, não havia assim propriamente: Va-
mos trazer aquele porque ele está na moda!

E quando ia ao Barreiro, ou pelo país fora encarava as sessões de canto agira era livre como uma 
missão?

-O ser artista de uma forma de expressão que implica transmitir palavras ou ideias é um compromisso 
que se tom desde o momento em que se opta por ela. Portanto eu a cantar palavras ou digo disparates 
ou digo conceitos interessantes. Se optei por ter a palavra co razão à minha volta, sempre foi a minha 
forma de estar, eu ou cantava para crianças as canções das letras, dos números do alfabeto para eles 
aprenderem os meios de transporte, ou simplesmente para brincarem com os animais na Arca de Noé, 
ou então, cantava as canções que tinham qualquer substrato. Ainda hoje o que canto, os espetáculos 
que faço é o mesmo: canto algumas minhas, duas do Zeca, duas do Adriano, duas do Barata Moura, 
havia uma coisa que outro dia me lembrei, na Siderurgia Nacional aconteceu uma vez eu estar a cantar 
a terceira cantiga e dizer: Agora vou terminar a cantar… e aparecer um dos da organização na cortina 
de lado a dizer: Òh Carlos canta mais umas que o Barata Moura agora é que vai a sair da Aula Magna 
.Acontecia muitas vezes nos irmos cantar a vários sítios que não se compadece com a organização de 
espetáculos hoje em dia que vão ao rigor de às 21:04 o fulano fala durante um minuto e quarenta; a 
gente entrava a cantar e estava para ali…Depois cantava mais duas ou três e se não acabasse as onze 
acabava a uma…Depois havia sempre um petisco, a seguir… era uma coisa sempre boa que a gente 
nunca se limitava a fazer o papel do artista de ir num carro as escondidas ficar fechado num camarim, 
cantar e vir embora, que era o que muitos faziam, haviam muitos artistas de oura franja que nunca 



506

perceberam o que é que a gente andava a fazer, porque é que teríamos optado por fazer este tipo de 
espetáculo ou fazer o outro que era só ganhar dinheiro e era só chatices…Mas também perdiam o 
encanto que era chegar cedo as terras, conviver, ir à cooperativa, ir ao campo ver a malta a trabalhar, 
conviver com eles, depois virmos todos juntos, para o lugar do espectáculo, no fim se alguém se vinha 
embora diziam logo : Ah temos ali um coelho, um presuntinho, ou um chouriço ou um pão ou meio 
frango, cada um dava o que tinha não havia banquetes de luxo, ninguém ia comer marisco, com cham-
pagne para banda nenhuma, era um copo de vinho um chouriçinho, e isto era óptimo e é das coisas 
que mais ninguém esquecerá.

Não se limitava só a cantar e a vir-se embora, era uma intervenção…

-Não…Criava-se laços…Lembro-me de uma cooperativa aqui perto que fazia trabalho de metalo-
mecânica que eu fui cantar uma ou duas ou três vezes para eles e eles: Epah a gente tem que te fazer 
qualquer coisa para retribuir o teu trabalho e eu disse: Epah não preciso de nada e certa altura disse: 
Epah façam-me então assim umas pleias que é para eu por umas prateleiras, uns triângulozinhos para 
por umas prateleiras,… quando cheguei lá tinha p’raí uma dúzia delas em ferro pesadíssimas com meio 
metro de largura, que dava para por um automóvel quase em cima! Mas era a vontade que a malta 
tinha de retribuir o que nós fazíamos… Acharam que fazendo as pleias maiores…E ainda hoje me 
recordo disso, a gente ia a ouros lugares e trazia batatas, couves, petiscos…

Eu estou a lembrar-me do Manuel Freire que numa entrevista diz que chegou a ser pago em len-
çóis…

-Eu também! Também fui nesse dia, foi no Porto, ou Braga…

Foram cantar a uma fábrica de têxteis …

-Fomos sim senhor! Ainda tenho lençóis desse dia! Exatamente! Acho que o Fanhais também ia, O 
Adriano Correia de Oliveira lembro-me que ia. Quando a gente acabou de cantar vieram-nos agrade-
cer e deram-nos um jogo de lençóis.

Era de facto um tempo de generosidade…

-Era, era…por isso é que nenhum de nós enriqueceu…

Quão importante foi a canção para a sua vida? Resumindo quão importante foi a música para a 
sua vida?

-Ainda é. A minha vida é a música (…)

Para terminar, a revolução está mal-agradecida à canção?
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-Essas coisas nunca se deve por em balanças de agradecimentos porque eu vejo muitas vezes alguns 
militares dizerem que o país não está agradecido aos militares, outros de economistas que o povo 
nunca percebeu o trabalho dos economistas, que há medidas que é preciso tirar. Eu não quero entrar 
nesse grupo de queixinhas, para já porque nunca fui maltratado. E de uma maneira geral, os cantores 
que cantaram a revolução, na preparação ou na consequência, são reconhecidos hoje em dia, mesmo 
pela direita…Eu noto que a direita hoje em dia, é raro encontrar um amigo meu que tenha optado por 
outros caminhos que não os meus dizer Epah não gosto do José Mário ou não gosto do José Afonso. 
Dizem Epah de facto ficou um trabalho magnífico, ainda hoje ouço as canções com muito gosto…
Também lhes fica bem dizer mas nunca notei, na altura sim mas ser amigo do Zeca Afonso o tocar 
Zeca Afonso era um bocadinho ser conotado como gente que devia star presa, mas hoje em dia não. 
Acho que não, acho que não. A gente não tem as benesses que têm ouros artistas outro tipo de inter-
venção, são apaparicados por tudo e por nada, mas também é uma questão de uma pessoa optar. Eu 
por optar ser um cantor ligado à esquerda, nunca esperei que o Pedro Passos Coelho, que é uma pessoa 
com quem até já convivi e tenho contacto telefónico dele e ele tem o meu e já trocámos duas ou três 
mensagens, nunca de cariz político, porque ele tem a sua forma e eu tenho a minha, mas nunca esperei 
ir cantar a festas do PSD, não me admiro nada que não me tenham convidado, da mesma maneira 
que acho natural cantar como fui à campanha do Dr. António Costa e quando há festas de unidade 
de esquerda, de homenagem ao 25 de Abril, em que se encontram cantores da ex-UDP e PCP e PS 
encontramo-nos todos. Para mim a fasquia está em nunca pisar o laranja. Do laranja para a direita 
nunca contem comigo…Agora a unidade das forças de esquerda, não é por estar agora a esquerda 
unida, mas sempre falei nisso, já o João Soares quando ganhou a Camara Municipal em Lisboa com 
o apoio do PCP sempre disse…Enfim…sinto-me bem, não me sinto hostilizado… e não estou ar-
rependido de nada que fiz.

É bom sinal…

-Claro que tudo se podia ter feito melhor nalguns casos…Há cuidados que a pessoa devia ter tido, 
tudo se pode fazer melhor do que o que se fez…Mas não é por aí que vou desistir de gostar do que 
fiz…(…) 
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Anexo 4 – Entrevista a Fausto Bordalo Dias, Abril de 2016 

Onde estava no 25 de Abril? 

Estava em Lisboa. 
Nessa madrugada regressava de um bar que existia em Alfama e que, salvo erro, era o Bonaparte, e 
frequentado, maioritariamente, por pessoas do «contra» e de esquerda. Íamos de carro, em direcção 
à Estrada da Luz. Onde morava com outros estudantes, quando fomos obrigados a parar no Campo 
Grande (ainda antes de chegarmos à Churrasqueira). Assistimos, assim, à entrada em Lisboa de uma 
coluna militar que, mais tarde, soubemos que vinha de Santarém, e era comandada por Salgueiro Maia.

Sente que de alguma forma a canção conseguiu influenciar a revolução?

Tenho a certeza que sim. Naquele tempo, estávamos na fase da Canção de Protesto que se desenvolveu 
a partir da Balada. A Canção de Protesto afirmou-se como um meio de mobilização das pessoas, 
fossem em convívios universitários ou em sociedades recreativas, e surgindo como um elemento es-
timulante do despertar das consciências e, ainda, como um factor incómodo de contestação do regime 
político salazarista.
Que memória tem de sessões realizadas no Barreiro? Pessoalmente, actuei mais junto dos meios uni-
versitários. Só a partir de 1972/73, acompanhando o José Afonso e o Adriano Correia de Oliveira, 
pude «saltar» os muros da universidade. Nessa altura, recordo-me de sessões no TEP ( Teatro Experi-
mental do Porto), no Pavilhão da Marinha Grande que foi cercado pela GNR a cavalo, e proibido o 
recital que estava agendado naquela noite, no Centro Nacional de Cultura, em Lisboa, que ao che-
garmos, com o José Afonso, já estavam as portas fechadas com sinais evidentes da repressão exercida.

Que memória tem dos “companheiros de estrada”? 

Para além do José Afonso e do Adriano, a minha memória recorda nomes como o Manuel Freire, 
Francisco Fanhais, A.P. Braga, António Macedo, entre outros. Não sendo cantores, recordo, também, 
Carlos Paredes, Mário Viegas e José Fanha.

Notava algum atrito com cantores? 

O atrito entre cantores aconteceu depois do 25 de Abril, pelo facto de se terem assumido posições 
políticas e ideológicas diferentes.

Alguma vez sofreu pressões políticas de alguma forma? 

No meu disco editado em 1969, e que, pessoalmente, já não o reconheço, foram 5 faixas proibidas de 
serem divulgadas na rádio. Proibição que, nessa altura, foi do meu conhecimento, e divulgada, recente-
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mente, pelo José Carlos Calixto no Facebook. Quando em 1972 fui eleito Presidente da Associação 
Académica do ISCSPU, e eleito o Seixas da Costa como Presidente da Assembleia Geral, fomos, os 
dois, não homologados a título individual, quando a norma consistia na homologação, ou não ho-
mologação, de toda a lista vencedora nas eleições. Foi um caso inédito! Na sequência desta medida, 
determinada pelo Ministério da Educação, por informação da PIDE, como era regra, fui, apesar de ser 
um bom aluno, e com direito a adiamento, chamado, compulsivamente, para o serviço militar. Recusei-
me a comparecer em Mafra e fui considerado refractário. Só depois do 25 de Abril, o problema foi 
completamente resolvido. Pressões que existiram, entre outras.

A revolução está mal-agradecida à canção? 

A revolução nunca esteve mal-agradecida à canção. No 25 de Abril de 74 aconteceu um golpe de es-
tado que terminou quando a revolução se afirmou, e que, por sua vez, foi derrotada quando o golpe de 
estado, finalmente, venceu no dia 25 de Novembro de 1975. O que aconteceu foi que algumas forças 
políticas, ou partidos, nascidos depois do 25 de Abril se mostraram hostis, fosse à Canção de Protesto 
ou à Canção de Intervenção, como é lógico.

A canção era mesmo uma arma? 

A canção, apesar de «nunca ter feito tiro curvo», funcionou, ainda assim, como uma espécie de arma.

Sentiu alguma dificuldade em adaptar-se à nova realidade pós 25 de Abril? 

Houve um inevitável confronto entre a direita e a esquerda. As dificuldades de adaptação existiram de 
ambos os lados.

Os cantores estavam ao serviço de uma encomenda social? Da revolução? 

Nunca estiveram ao serviço de qualquer encomenda social. Nem sei o que isso é! Os cantores foram 
movidos por um ideal que era o antifascismo, e por uma utopia que consistiu na transformação de um 
país de injustiças e desigualdades, num outro mais justo e igualitário.

Tinha noção da sua visibilidade e importância para quem o ouvia? 

Só tive noção de uma certa visibilidade após o 25 de Abril de 1974. Antes, dessa data, havia pouca, ou 
nenhuma visibilidade. 
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Entrevista a Vítor Santos, Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral da Sociedade Instrutora e Recreativa do Barreiro 
“Os Penicheiros”

Gostava de tentar perceber, também na perspetiva de alguém que está dentro da sociedade…

Sob o aspeto, sobre o ponto de vista de minha intervenção aqui dentro ao longo dos tempos, eu antes 
do 25 de Abril fui dirigente dessa coletividade, fui como tantos associados, tantos operários, tantos tra-
balhadores, porque isto essencialmente era uma coletividade pelas suas características e elos seus ideais 
portanto levava a ter aqui um papel interventivo de denuncia do regime anterior (nomeadamente, para 
vosso conhecimento muitos livros da nossa biblioteca foram emparedados pela pide, até livros do pon-
to de vista sexual, até isso os gajos vinham aí e emparedavam), tal como muitos trabalhadores e muitos 
dirigentes, não é, operários e…dantes aqui, e há aqui uma questão que a gente não pode esquecer, e 
que vivíamos portanto numa vila, vá, antigamente numa vila operária com um grande complexo in-
dustrial, não é…com as oficinas da CP Caminhos de ferro e tinham um grande desenvolvimento dos 
caminhos de ferro aqui, em Portugal e nomeadamente aqui no Barreiro, havia as oficinas de reparação, 
do material, da ferrovia e havia a indústria portanto chamada CUF União Fabril em que cujo patrão 
era o Jorge de Melo penso que vocês já ouviram falar…Epah e por essas razões todas as características 
desta colectividade, não é, portanto, precisamente por isso, pelo enquadramento que tinha e muitos 
trabalhadores quando saíam do trabalho vinham aqui à colectividade onde vinham colocar e reflectir 
os seus problemas, era aqui que reflectiam, por isso é que muitos de nós tiveram alguns dissabores com 
a antiga polícia política, não é, e aqui se organizavam nomeadamente reuniões onde a gente denunci-
ava o regime e se possível, portanto, divulgávamos informação, portanto, contra a política do próprio 
regime, podemos dizer que aqui a coletividade “os Penicheiros” foi efetivamente uma das coletivi-
dades, como muitas outras aqui no Barreiro, pelas características que eu acabei de referir, que era uma 
vila operária porque era uma vila operária que teve um papel preponderante na luta conta a ditadura 
fascista, pronto isto é um aspeto…Esta característica da coletividade vem de trás, não é, portanto, 
em 1870, a coletividade hoje actualmente tem 146 anos, vai fazer 146 anos , nasce na cisão de uma 
banda de música, não é forma conjuntamente com os Franceses as principais coletividades aqui do 
Barreiro, embora haja uma coletividade mais antiga não sei se vocês sabem que é a SFAL Sociedade 
Filarmónica Agrícola Lavradiense, que é no Lavradio agra a Filarmónica, a banda filarmónica que era 
considerada, vamos la ver, era considerada uma espécie de uma coletividade do movimento associativo, 
não é, ainda mais antiga que a SFAL. A SFAL é fundada em 1948, a própria banda nasce portanto…
nasce portanto muito mais cedo. Portanto como é que se dá isto e como é que se dá portanto esta 
intervenção do movimento associativo, esta divisão, o que é que se considera, portanto, entre estas 
duas coletividades…Havia uma coletividade que era mais conservadora e outra na altura que era mais 
liberal, chamávamos era mais progressista, não é, portanto intervieram aqui no sentido de levar a bom 
termo, portanto, este tipo de manifestações e este tipo de posições em relação ao regime, ao regime que 
na altura, portanto vigorou… portanto e é a partir daí…porquê? Porque o Barreiro antes, o Barreiro 
antes da formação do…da própria banda era uma colónia-balneário...O Barreiro, a praia do Barreiro 
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tinha todas as condições para ser estabelecida aqui uma colonia balnear. E isto até tem a ver com esta 
coletividade se chamar “Os Penicheiros”…Passou aqui pela coletividade e, portanto, dizia-se que ele 
pertencia, portanto, ao chamado partido liberal e aqui também conjuntamente com um conjunto de 
corpos sociais desenvolveu, portanto a sua intenção e participou no desenvolvimento da cultura, no-
meadamente no aspecto da música. Portanto isto tem algumas referências reais que levam ao desen-
volvimento, portanto, da própria coletividade em si. O desenvolvimento da música, do teatro, portanto, 
e outros tipos de atividades é a própria essência da coletividade pronto... E a partir daí tal e qual como 
à bocado de referir muitas pessoas passaram por aqui, muitos trabalhadores, muitas profissões liberais, 
portanto que constituem os campos sociais desta instalação, uns deles foram presos, portanto, em que 
aqui se reuniam, que refletiam sobre os problemas dos trabalhadores no antigo complexo da CUF. E 
era aqui, portanto que se contribuíam, de alguma maneira, para engrandecer o movimento associativo.

Portanto a sociedade fazia parte do dia-a-dia dos trabalhadores...

Tanto que a maior parte da direção, nomeadamente aqui, era constituída essencialmente por trabal-
hadores...Trabalhadores do caminho de ferro, tal e qual eu à bocado lhe falei, como trabalhadores e 
operários da antiga CUF do Barreiro, a própria indústria que veio para cá teve uma grande influência, 
portanto, no desenvolvimento e criação neste tipo de cultura, na perspetiva da sua contribuição para o 
desmascaramento do regime que vigorou durante 48 anos e até para o progressismo, podemos chamar 
assim, desenvolvimento da cultura, do recreio e do desporto. Portanto, esta coletividade é uma cole-
tividade de cultura, de recreio e de desporto e, portanto, nesse aspeto desenvolve, portanto, este tipo de 
atividades. Portanto isto é uma primeira parte...Depois veio o 25 de Abril, como é óbvio, em que esta 
coletividade tem uma participação ativa no movimento progressista dos capitães de Abril que é efe-
tivamente o apoio a uma constituição da república progressista, portanto, e apoiou sempre aquilo que 
considerou na perspetiva de melhorar a qualidade de vida das pessoas, isto é a própria coletividade e o 
próprio movimento em si, do Barreiro, que é um movimento muito progressista e que normalmente 
sempre procurou trabalhar no desenvolvimento tanto da cultura ligada aos aspetos que consideramos 
sob o ponto de vista político e social, portanto, questões que devem ser salvaguardadas. Tivemos uma 
perspetiva de que as coletividades trabalham para as suas comunidades onde estão inseridas... Aqui 
“os Penicheiros” têm aqui uma área de intervenção, não é, aqui o chamado Barreiro Velho não é, por-
tanto, o trabalha aqui para a, nomeadamente a maior parte dos sócios são daqui, desta comunidade, da 
zona daqui... E procura trabalhar para os seus sócios fazendo a ligação aos sócios e levando até eles, 
segundo aquilo que a gente considera sob o ponto de vista cultural, recreativo e desportivo, de maior 
importância para o desenvolvimento das pessoas, isto é, é a coletividade na perspetiva da cultura, rec-
reio e desporto, mas também numa perspetiva social, não é, temos também esta perspetiva e por isso 
é que a gente apoia os movimentos contra a guerra e a favor da paz... Com esta questão que foi muito 
polémica que foi a questão da fusão das freguesias.

Sim...

Quando a gente diz que quanto mais perto do cidadão melhor, portanto, este movimento da reposição 
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das freguesias já na altura estivemos contra, não é... A maior parte das coletividades apoia, portanto, 
este tipo de movimentos... Tendo como objetivo a melhoria da qualidade de vida das pessoas, apoia 
naquilo que considera na perspetiva social, para epah, inclusivamente contestando aspetos fundamen-
tais, porque a própria coletividade, a própria coletividade em si também sofre as consequências, porque 
o aumento do IVA, o aumento da eletricidade, o IVA na eletricidade, os 23%, está a ver...As dificul-
dades das pessoas, uma coletividade tinha à volta de 4.000 sócios, hoje tem perto de 1.000 e isto, por-
tanto, a vida social, não é, as dificuldades das pessoas também se refletem no movimento associativo, 
não é, pronto... Isto são aspetos que consideramos extremamente importantes. Portanto os problemas 
da cultura e do desporto, o problema que as pessoas têm no seu dia-a-dia, na sua vida social, e portanto, 
a gente pesa sempre essas coisas e porque... além de termos, portanto atividades desportivas, temos aí 
dois grupos de teatro...

Mas, isso é agora...

Sim, atualmente...

Eu queria só tentar enquadrar um bocado o trabalho, só para...

Sim...

O trabalho, é um trabalho em colaboração do Liceu Camões em Lisboa, ao pé do Marquês de 
Pombal, uma colaboração que existe há pouco tempo, com o IHC, que é um trabalho que se vai 
desenvolvendo com tutorias e os alunos do 12º ano vão trabalhando. E este trabalho, eu escolhi 
exatamente a música de intervenção num período que é assim um bocado pouco estudado, e sobr-
etudo pouco estudado por causa da época, que é, em vez de ser a canção de intervenção e de pro-
testo, em vez da temática antes 25 do Abril, é a importância da canção na revolução mas no período 
pós 25 Abril, no PREC...

Ah! sim, sim, sim ....

Eu gostava de saber que perspetiva é que tem sobre a importância da canção...

Nós temos uma perspetiva sobre a canção e música de intervenção, uma perspetiva muito progressista 
desta vivência, porque consideramos que a música de intervenção, portanto, de alguma maneira ajuda 
a construir aquilo que a gente defende que é a construção de uma sociedade mais justa, e a música de 
intervenção, na situação após o 25 de Abril, teve aqui n’”Os Penicheiros”, portanto o seu auge, é aqui... 
aqui vieram muitos cantores de intervenção, não é... o Correia de Oliveira, o Zeca Afonso, portanto, 
o Fanhais, portanto, todos os cantores de intervenção na altura, portanto, intervinham e desenvolviam 
aqui, portanto, esse aspeto da musica de intervenção vieram aqui aos “Penicheiros”... “0s Penicheiros” 
estava aqui de braços abertos para recebê-los e colaborava no sentido também de colocar as questões 
que considerava importantes em, portanto do próprio significado que a musica de intervenção trazia, 
portanto para as pessoas...e “Os Penicheiros” teve efetivamente para as pessoas aqui um papel muito 
importante, portanto, na divulgação desta musica, não é...e no trazer aqui este conjunto de pessoas, 
não é, que intervinham nessa área como esses cantores que eu já referi, não é, e mais outros, não é, e não 
só, não é...O maestro Lopes Graça também veio aqui muita vez, que era um resistente antifascista, isso 
antes do 25 Abril e depois do 25 Abril o Coro Lopes Graça trouxe aqui também, também era musica 
de intervenção, também era considerada musica de intervenção, na altura... e aqui... e aqui... tanto 
que... aquilo que a gente considera os aspetos essenciais e as conquistas essenciais do 25 de Abril... 
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portanto, continuam vivos e essa própria música deu espaço e ajudou, portanto também a criar essa 
perspetiva que a gente tem da divulgação da musica, de intervenção neste aspeto. E eu acho que isso 
é extremamente importante. Eh pá! Sobre a música de intervenção é isso eu… eu poderei dizer... aqui 
vieram muitos cantores e aqui efetivamente vinham, pelo significado e por aquilo que a colectividade 
representava...

Sim...

A própria colectividade convidava-os a vir cá...

Ah era isso que eu queria saber, os cantores quando cá vinham era por convite da sociedade que ...

Era, alguns era por convite da sociedade, outros até se ofereciam...

Para cá vir...

Naquela altura, não é, naquela altura, portanto, isto praticamente todas as semanas havia aqui espe-
táculos com música de intervenção e isso foi um aspeto positivo, não só porque este tipo de atividades, 
com uma outra perspetiva que já vinha do anteriormente, mas que demos seguimento, portanto, ao 
desenvolvimento dessa criatividade, Eh pá! Este aspeto é importante... O Zeca Afonso acho que 
esteve aqui duas ou três vezes, veio aqui duas ou três vezes fazer o espetáculo dele, e a malta resolveu 
homenageá-lo, ele tem ali uma placa no salão, resolvemos homenageá-lo, razão pela qual aparece ali a 
placa... Eh pá! A música de intervenção, eu a única coia que posso dizer é efetivamente isto: os can-
tores vinham aqui, gostavam de cá vir e Eh pá! Pronto!

E tem algumas memórias de sessões que tenham sido realizadas?

Epah! Isso é que eu já não tenho memória. É isso que me falta, falta aqui… por isso é que eu te dizia 
que falta aqui alguma documentação, não é…

Pois…

Porque eles vinham cá, não é… faziam a sua intervenção, a música de intervenção e seguiam a vida 
deles, não é… Agora a gente, epah… Se guardámos coisas sobre isso…não…não… A única coisa que 
a gente tem e é antes do 25 de Abril é algumas intervenções e reflexões que fazíamos aí de reuniões 
com o Lopes Graça…O Lopes Graça é que antes do 25 de Abril vinha cá muitas vezes… E tivemos 
aí problemas por isso…

E a sociedade depois…Eu há pouco tempo estive a fazer uma entrevista a Carlos Alberto Moniz…

Sim ele ainda vem. O Carlos Alberto Moniz veio cá, a Maria do Amparo, a antiga companheira 
dele…Todos os músicos de intervenção e todos os cançonetistas de intervenção vieram aqui.

E ele referia-me que o Barreiro, em especial também esta sociedade d’ ”Os Penicheiros”, ele refer-
iu-me que se tornava uma espécie de… roteiro obrigatório para os cantores…

Sim. Era isso que eu queria dizer, precisamente por aquilo que a coletividade representava, foi isso que 
eu… pelas suas ideias, portanto progressistas… 
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Tornava-se num…

Portanto, sob o ponto de vista do desenvolvimento social ou, portanto da procura de arranjar, portanto, 
uma vida melhor para as pessoas, melhorar a sua qualidade de vida, constituía uma referência para 
esses cantores de intervenção, por isso eles aqui passavam… não é… essa própria referência ajudava a 
que eles aqui viessem, não é, portanto, fazer as suas canções de intervenção.

Eu creio que...

E esses aspetos estão todos ligados. Tá a perceber… Devido à vivência da coletividade, sob o ponto de 
vista social… E é isso, é isso… Agora, coisas que a gente tenha aí, que não estou … a não ser a placa 
do Zeca, não estou a ver assim mais nada, não… Eu pelo menos não conheço, não conheço e nenhum 
director acho que conhece. Eu até sou das pessoas mais antigas que aqui estou e não estou a ver aí mais 
nada de especial, por isso é que eu te dizia que pouca coisa tenho sobre o Zeca Afonso e sobre a música 
de intervenção. A gente tem mais coisas antigas…

Eu tinha também… Queria tentar ter também a sua perspetiva só sobre o facto de… dos cantores, 
principalmente pós 25 de Abril, nas suas intervenções diretas, pronto… O Barreiro também era 
uma espécie de um palco onde tinha mesmo acesso direto à população e a canção, pelo menos do 
seu ponto de vista, tinha influência direta na vida nacional? Ou pelo menos à escala do Barreiro…
?Mas a canção tinha, digamos, conseguiu influenciar o PREC? Ou as cantigas que os cantores 
cantavam conseguiam continuar a revolução?

Ajudou, ajudou… Sob o ponto de vista do desenvolvimento da procura de soluções do que se passou, 
não é, durante o PREC, ajudou um bocado, portanto, a… portanto é a opinião que eu tenho, ajudou 
efetivamente e contribuiu numa maneira positiva para ajudar a que a revolução fosse no sentido que 
todos nós desejávamos, aqui no Barreiro, que isto sempre foi uma terra progressista, no sentido pro-
gressista da palavra… Ajudou aqui, no Barreiro ajudou… E nalguns setores a nível nacional também 
ajudou, pronto…ajudou… é evidente que pode não ter o reflexo nalgumas cidades, nalgumas vilas, 
nalgumas zonas do País, nomeadamente para o Norte… talvez não tivesse assim tantos reflexos, mas 
aqui… aqui…aqui, portanto no Barreiro, no distrito de Setúbal…

Foi importante no Barreiro…

Não só no Barreiro, mas no distrito Setúbal, teve um papel positivo, portanto, no desenvolvimento, 
até no desenvolvimento político-social das pessoas e isso não há dúvida nenhuma… Ajudou, até in-
clusivamente, a trazer pessoas para o movimento, não é…para aquilo que a gente considera o movi-
mento de massas, não é, no sentido de repor um conjunto de direitos e em defesa da Constituição das 
República, por exemplo, não é… Ajudou muito… ajudou um bocado as pessoas a perceberem isso, 
não é… portanto, os próprios músicos, portanto, colocavam, quando vinham cá, colocavam… aliás a 
própria letra das canções davam esta perspetiva da vida, não é, e do movimento social que havia nessa 
altura, não é…

E as pessoas memorizavam…

No sentido…

Memorizavam as canções ou alguns refrões?
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As pessoas memorizaram. Ah então a Grândola Vila Morena, essa foi… a que de memória as pessoas 
mais têm…e a que cantam mais, cantam no 25 de Abril…

Portanto tinham um efeito concreto na população…

Cantam no 25 de Abril, cantam… em todas as alturas se canta a Grândola Vila Morena, é das canções 
que mais se canta, não só aqui e no Barreiro mas em muitas vilas e cidades de Portugal… isso não tenho 
dúvidas, não é… isso não há dúvidas nenhumas… Acho que o Zeca Afonso teve um papel importante 
no desenvolvimento da música, mas há outros cantores progressistas que também tiveram: o Adriano 
Correia de Oliveira, portanto, nomes conhecidos tiveram aqui um papel importante, nomeadamente 
estes dois… Foram dos cantores que mais popularidade tiveram por aquilo que representavam, quer 
antes, quer depois na sua própria canção de intervenção que levavam às pessoas a mensagem que as 
pessoas queriam ouvir…era um bocado isto…

E partilha da ideia de que, eu não sei se estou a roubar já muito tempo ou…

Diga, diga…

Poucas perguntas que faltam. Não sei se partilha da ideia que os cantores, pela própria situação 
do País, estavam numa espécie de missão…Se estavam, numa perspetiva missionária, de se entre-
garem totalmente ao País e de contribuírem para…

A perspetiva que eu via nalguns desses cantores era precisamente essa…

Era de uma missão…

Eu acho que sim. Poderemos chamar uma missão… mas eu acho que tinham, sob o ponto de vista cul-
tural, sob o ponto de vista cultural…deram um contributo muito positivo. Eu via mais…Não chamaria 
missão… Chamaria sob o ponto de vista cultural e social um papel preponderante e um papel extre-
mamente positivo na construção, efetivamente da consciência da mentalidade das pessoas. É mesmo 
mais isto, não como missão mas como uma contribuição…Uma missão… isso é um bocado relativo…
Eu acho que é mais a contribuição das pessoas em si, naquilo que eles representavam, naquilo que 
cantavam…É esta mais contribuição, sob o ponto de vista social e político, portanto, tentar, portanto, 
transmitir às pessoas aquilo que era a verdadeira consciência, portanto, que é… consciência que é mais 
justa, direito das pessoas… Eu acho que aí eles conseguiram, de alguma maneira, dar o contributo 
extremamente positivo. Só mais sob o ponto de vista missão…Eu tenho alguma…

Sim…

Tenho alguma…não tenho assim muito bem esta ideia que fosse como missão…Não é como missão… 
como contributo…Eu acho que falaria mais no contributo que era mais positivo.

(…)

Eu creio que só a última pergunta, para concluir…

Diga, diga…
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Elevando a sociedade a uma escala mais… a um nível não de Lisboa, mais nacional…Ponhamos 
nestes termos: não a sociedade em si, mas o Barreiro, foi importante para a revolução?

O Barreiro deu um grande contributo para a revolução, para a revolução do 25 de Abril. Aqui no 
Barreiro, pela concentração operária, pela concentração de mutos trabalhadores, deu um contributo 
essencial, não só para o desmascaramento do regime, e aqui muitos filhos da terra e muitos trabal-
hadores foram presos. Muitos deles foram deportados para o Tarrafal, muitos deles estiveram presos 
nas masmorras da PIDE, não é, e foi uma terra de luta, de intervenção e epah e havia aqui momentos 
em que as pessoas mesmo perdendo o medo, não é, o medo que a polícia política, portanto, repre-
sentava… até mesmo em manifestações à vista, portanto, da própria polícia política, aqui portanto 
reclamava os direitos das pessoas: o direito à liberdade, o direito à expressão, portanto, de pensamento, 
portanto, o Barreiro deu…não há dúvida nenhuma, que mais contribuiu para o derrube deste regime, 
desta ditadura.

E para a escolha de um caminho novo?

E para a escolha de um caminho novo, e continua, portanto, nessa senda e nessa perspetiva, a tentar 
construir esse caminho, não só no passado, mas também no presente, actualmente continua nessa 
perspetiva. 
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Anexo 5 - Relatório da Secretaria de Estado da Informação 
e Turismo relativo ao concerto de 29 de Março de 1974 no 
Coliseu dos Recreios
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Introdução 

 O trabalho que aqui se apresenta enquadra-se no Módulo 6 - “A Civilização Industrial – 
Economia e sociedade; Nacionalismos Choques Imperialistas” -, unidade 3 – “Evolução democrática, 
nacionalismo e imperialismo” - e compreende a subunidade 3.2 – “Os afrontamentos imperialistas: o 
domínio da Europa sobre o Mundo”, retirado do programa do 11º ano do website, do Ministério da 
Educação in http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Documentos_Dis-
ciplinas_novo/Curso_Linguas_e_Humanidades/historia_a_10_11_12.pdf
Para tanto, tomou-se como centrais as fontes o Tratado do Zaire (documento assinado entre Portu-
gal e a Inglaterra sobre o controlo da foz do rio Zaire em 1884), o Tratado de Simulambuco (do-
cumento assinado entre a Coroa Portuguesa e o Reino dos Cabindas a 1 de Fevereiro de 1885) e o 
Acordo Anglo-Português de 1891 (acordo diplomático entre Portugal e a Inglaterra que estabeleceu 
as fronteiras de Moçambique e Angola) lançam-se as seguintes problemáticas centrais: 

 Como se organizou a  defesa das Colónias na Conferência de Berlim e o porquê da singu-
laridade do Tratado de Simulambuco?
Partimos desta problemática e chegamos á conclusão que seria necessário o desdobramento da pro-
blemática central em:
• No contexto da Conferência de Berlim (1884), que posição tomou Portugal na defesa das suas 
colónias?
• Qual o papel do Tratado de Simulambuco neste processo?
• Qual era a situação colonial europeia? E a de Portugal?
• Qual era o estado de Portugal na década de 80 até a inícios da década de 90 do séc. XIX, tanto 
economicamente como politicamente?
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• Quais as políticas coloniais, que se implementaram nas colónias, especialmente em Angola?
• Depois de um sonho como o Mapa Cor-de-rosa o que se segue? Uma nova etapa? Um verdadeiro 
império?

Ponto Prévio—Em torno da Conferência de Berlim 1884-1885

 A Conferência de Berlim de 1884-1885 foi um encontro diplomático entre as potências co-
loniais africanas (República Francesa, Império Alemão, Império Britânico, Reino de Portugal, Reino 
de Espanha, Reino da Itália e Reino da Bélgica) e outras Nações que não detinham controlo de co-
lónias africanas (Império Russo, República dos EUA, Império Austro-húngaro, Reino da Holanda, 
Império Otomano e o Reino da Suécia e da Noruega). Os trabalhos da conferência foram abertos 
em Berlim a 15 de Novembro de 1884 e terminaram em 26 de Fevereiro de 18851.  A participação 
de nações sem interesses diretos em África, deu outra dimensão à questão, isto é, as potências colo-
niais também se regiam pelas normas elaboradas por Estados que não estavam envolvidos direta-
mente na questão2.

1  Ver Anexos, Arquivo Histórico-Diplomático, Conferência de Berlim e LUCAS, Maria Manuela «Organização 

do Império, Estruturas Políticas e Institucionais», AAVV, História de Portugal, dir. José Mattoso, 5º Volume de 8 vols. 

(Lisboa: Círculo de Leitores, 1993), pp. 307, 310 (712)

2  Ver Anexos, Arquivo Histórico-Diplomático, Conferência de Berlim.
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1. A Situação Colonial Europeia antes da 
Conferência de Berlim de 1885

Mapa das possessões europeias em África, em 18803

 Ao observarmos este mapa temos uma ideia de como era a ocupação tanto europeia como 
portuguesa, isto é, uma ocupação junto ao litoral (Angola e Moçambique são exemplos de tais for-
mas de ocupação). No entanto quando observamos as ocupações britânicas do Egito e da Colónia do 
Cabo temos de ter em consideração que a ocupação da primeira foi privilegiada, devido á existência 
do Rio Nilo e dos seus afluentes, a segunda, pois a existência de grandes quantidades de minérios, 
tais como ouro e diamantes.

1.1 Territórios Coloniais Portugueses 
(da década de 80 à década de 90)

 Antes da Conferência, Portugal mantinha uma presença muito limitada nos seus territórios 
coloniais, mantendo pontos estratégicos ao longo da costa, sendo regra o desconhecimento e não 

3 Retirado do website: http://wps.ablongman.com/wps/media/objects/419/429222/thumbs/ch27_652.html, 

visitado a 25 de abril de 2016 às 16:58.
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povoamento do hinterland4. 

Mapa das possessões europeias em África, em 18805

 Como podemos ver a política europeia de ocupação dos territórios coloniais baseava-se numa 
ocupação de pontos estratégicos no litoral, no entanto a Conferência de Berlim veio estabelecer o 
conceito de ocupação efetiva. 

Mapa das Províncias de Angola e Moçambique (c. 1886-89)6 

4  Ver Anexos, Arquivo Histórico-Diplomático, Conferência de Berlim

5  Ver nota de rodapé número 2

6 Retirado do website: http://afmata-tropicalia.blogspot.pt/2014/09/evolucao-mapa-de-angola-desde-1483.html 
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 Um dos princípios para o estabelecimento de colónias e a sua validação internacional foi a 
produção de um conceito chave, o da ocupação efetiva, que iremos abordar com maior profundidade 
no capítulo 1.4, aquando das conclusões retiradas da Conferência de Berlim. Este conceito obrigou 
ao reforço da política imperialista de Portugal, que iremos abordar no capítulo 3.2.1.

1.2 As razões de uma partilha

 A Conferência de Berlim foi convocada pelo Chanceler Alemão, Bismarck, após este ter 
conhecimento do Tratado do Zaire (1884) e rejeitou-o, por nota7, este tratado entre Portugal e a 
Inglaterra tinha o intuito de resolver bilateralmente as disputas em relação á área contestada do 
Congo, no entanto e devido às ações de Otto von Bismarck nunca foi ratificado, (além da Alemanha 
seguiram-se outras nações europeias na contestação do documento), pelo que o Ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros português, José Vicente Barbosa du Bocage, lançou a ideia de uma conferência 
internacional para resolver a questão africana que se tinha internacionalizado8. Além das razões ini-
ciais, as nações europeias e os Estados Unidos da América resolveram alguns dos problemas que se 
impunham na África oitocentista, tais como, a necessidade da garantia de livre circulação, principal-
mente no Rio Zaire, e do estabelecimento de uma lei internacional sobre a ocupação dos territórios 
africanos.

1.3 A participação portuguesa na Conferência de Berlim

 Na Conferência de Berlim Portugal foi representado ao mais alto nível por António Serpa 
Pimentel e António José da Serra Gomes (Marquês de Penafiel)9. 

1.3.1 A defesa dos nossos Territórios Coloniais 

 Portugal entrou na Conferência de Berlim com a necessidade de defender as suas possessões 
coloniais, tal como podemos ver na citação retirada dos Protocolos da Conferência de Berlim apre-

, visitado 29-04-2016 ás 06:19

7  Ver Anexos, Arquivo Histórico-Diplomático, Conferência de Berlim.

8  Ver documento citado anteriormente

9  Ver Anexos, Arquivo Histórico-Diplomático, Conferência de Berlim.
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sentados às Cortes Legislativas de 1885:
“O Governo Português tem, portanto, o prazer de reafirmar, perante das Potências represen-
tadas aqui, o que tem dito em várias ocasiões: sua plena adesão aos princípios da liberdade de 
comércio e navegação aplicada a bacia e na foz do Congo, cuja execução solenemente com-
promete ante vós. Tais princípios, Portugal já aplicou durante a ocupação Cacongo e Massabi 
e norte de 5 ° 12 ‘de latitude S., que foi realizada recentemente pelo Governador-geral de 
Angola em nome do Governo Português. Vários atos, antigos e recentes, mostram que ele 
não deixou de defendê-los e mantê-los e em ambas as margens do Congo.”10 

 Tal como podemos ver Portugal inicia a conferência de forma “defensiva” começando por 
afirmar que sempre defendeu os princípios de liberdade de comércio, usando logo de seguida um 
outro argumento:

“Vocês sabem, senhores, que Portugal introduziu as sementes da civilização na África; vocês 
também sabem os sacrifícios que isto impôs para alcançar a supressão total do tráfico nesses 
territórios.”

 Afirmando agora com uma enfase especial na questão da civilização e que a imposição da 
mesma na África Portuguesa tem sido difícil, no entanto alcança a “supressão total do tráfico”, isto 
é, Portugal consegue estar a par das medidas civilizadoras das demais Potências europeias. 

1.3.2 A invalidação do argumento português

  Portugal, aquando a Conferência de Berlim, tinha uma posição face á ocupação de territó-
rios africanos, esta posição era baseada no direito histórico, isto é, devido á longa data de contatos 
portugueses com os povos africanos, Portugal reclamava para si vastas áreas do Continente Afri-
cano. Face a este direito, as Potências europeias tinham criado um conceito de ocupação efetiva, 
isto é, a negação do direito histórico português e a afirmação da ocupação pelo estabelecimento 
de acordos com os povos locais, exemplo o Tratado de Simulambuco, para que ficasse comprovado 
perante a comunidade internacional o direito da Potência de estabelecer aquele determinado terri-
tório como seu.

10  Traduzido pelo autor.
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1.3.3 A mudança de estratégia

 Como já foi explicado no ponto anterior, o argumento Português cai por terra e é necessário 
uma mudança de estratégia. Esta mudança de estratégia é de rápido e eficaz, como se pode ver atra-
vés da comparação de datas, a Conferência de Berlim que teve o seu término a 26 de Fevereiro de 
1885 e Portugal rapidamente fá-lo ser aplicado (o conceito de ocupação efetiva) ainda mesmo antes 
da Conferência acabar a 1 de fevereiro do mesmo ano, com o Tratado de Simulambuco.

1.4 As conclusões retiradas da 
Conferência de Berlim (1884-1885)11 

 As conclusões que retiramos da Conferência de Berlim após o seu término foi a afirmação 
da ocupação efetiva para as costas africanas no Ato Geral, artigos 34º e 35º12, que assim obrigavam 
a uma mudança de estratégia por parte da política colonial portuguesa. Outras decisões que vieram 
afetar de modo direto Portugal foram as de liberdade de culto, pois Portugal não estava preparado 
para enfrentar os desafios postos por tais deveres internacionais e assim não salvaguardou os seus 
interesses.
 Com a conclusão da Conferência afirmou-se de forma muito forte o carater “humanista” e a 
sua retórica, que se pode notar na Conferência através da exposição do Marquês de Penafiel na Con-
ferência de Berlim:

“O Governo de Sua Majestade Fidelíssima partilha plenamente e com um profundo pensa-
mento (…) que as relações comerciais que se desenvolverão no continente Africano servirão a 
causa da paz e da humanidade; (…) porque os nativos beneficiarão tanto quanto possível aos 
benefícios da civilização, possível alcançar de forma completa, através da extinção do tráfico e 
escravidão, os maiores obstáculos que podem ser opostos ás chances de existência de civilização 
nas costas de África.”13 

11  A Ata da conferência de Berlim encontra-se completa em anexo.

12  Ver documento citado anteriormente.

13 Ver anexos, Protocolos da Conferência de Berlim apresentados ás Cortes Legislativas de 1885.
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2. A Situação Colonial Europeia depois da 
Conferência de Berlim de 1885

 Neste capítulo iremos abordar a situação geográfica das colónias das potências europeias na 
África de oitocentos, como é referido mais comumente à delimitação por “régua e esquadro”.

Mapa da África Pós-Conferência de Berlim14

 Tal como podemos observar no mapa acima exposto, após a Conferência de Berlim houve 
uma rápida delimitação das fronteiras e dos territórios africanos das Potências, devido á necessidade 
de afirmação por ocupação efetiva e de ratificação de acordos com povos indígenas para confirmar a 
ocupação.

3. Portugal entre 1884-1891

 Neste capítulo pretendemos analisar o estado da Nação, como se encontrava o Portugal da 
década de 80 de oitocentos até a 1891 em termos económicos, políticos e coloniais.
Quanto às políticas coloniais focar-nos-emos no território colonial de Angola. 

14 Retirado do website: http://www.mhhe.com/socscience/anthropology/image-bank/kottak/chap24/image2.htm , 

visitado a 29-04-2016 às 06:57.
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3.1 A situação económica (década de 80 do séc. XIX)

 Portugal mantinha-se atrasado face á Europa Central e do Norte, dependendo de uma políti-
ca de obras públicas financiadas por um contínuo fluxo de empréstimos (fontismo) que eram obtidos 
nas praças europeias, com destaque para a britânica e germânica.15 
3.1.1 A dependência financeira face ao exterior

 A política económica fontista, que era baseada na construção de infraestruturas e de meios 
de comunicação (caminhos de ferro, estradas) através da requisição de empréstimos e ou a concessão 
das obras a empresas inglesas e/ou norte-americanas.
 Esta situação criou uma tal disparidade na divida portuguesa que o seu volume continuou a 
aumentar até á crise 1891/1892, de 1870 até 1890 a dívida portuguesa aumentou de 312 000 contos 
para 598 000 contos, o que o tornou refém das praças europeias. 

3.2 A situação política (1884-1891)

 Desde do fim da Guerra Civil (1832-34) que Portugal vivia num regime de Monarquia 
Constitucional, á data que vamos analisar a situação política, Portugal encontra-se na Regeneração 
(1851-1910) este período de tempo é caracterizado pelo rotativismo partidário e o fomento do cres-
cimento económico, focado na construção de infraestruturas de transporte e comunicação como, para 
tal foi criada um Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, este gabinete foi entregue a 
Fontes Pereira de Melo16. Por outro lado, foi marcado economicamente pelo Livre-cambismo e um 
forte arranque industrial marcado como já foi referido pela política do ministro Fontes Pereira de 
Melo.

3.2.1 A ação governativa nos territórios coloniais 

 “Na segunda metade da década de 1870, o projecto colonial português conheceu um novo 
impulso, motivado em grande parte, pela pressão internacional que começava a fazer-se sentir 
em torno dos territórios africanos. (…)” 17

15  A dependência económica face ao exterior será abordada no capítulo 3.1.1 .

16 Abordarmos as ideias de Fontes Pereira de Melo (Fontismo) no capítulo 3.1.1. aquando da política económica.

17 ALEXANDRE, Valentim, «A ocupação efetiva», O império, AAVV, História Económica de Portugal 1700-
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 Como podemos observar através das palavras de Valentim Alexandre, já existia uma “pressão 
internacional” que iria atingir o seu pico aquando da Conferência de Berlim de 1885, o que por sua 
vez, levou a uma maior atenção aos planos imperialistas portugueses e adaptando-os às exigências 
internacionais, iremos aprofundar as ideias e propostas no capítulo 3.2.3.

3.2.2 Protagonistas

 A política de Portugal nos territórios coloniais teve protagonistas, dos quais podemos desta-
car Andrade Corvo (a sua política esteve em vigor até 1879) e Mariano Cirílico. Iremos abordar as 
suas ideias e propostas no capítulo seguinte.

3.2.3 Ideias e propostas 

 A política colonial de Andrade Corvo, que prevaleceu até 1879 foi a tentativa de elaboração 
de planos para o desenvolvimento de um corredor africano, fomentando-se expedições como a de 
Capelo e Ivens (1877-80).

 “Uma outra vertente de relevo do projecto de Andrade Corvo estava voltada para o 
desmantelamento do sistema protecionista que impedia ou limitava o acesso do comércio e 
dos capitais estrangeiros aos territórios ultramarinos portugueses. Com esse fim, três acordos 
foram negociados com a Inglaterra – o da Índia, em 1878, o de Lourenço Marques, em 1879, 
e do Congo, em 1884 -, mas, face às resistências encontradas, interna ou externamente, só o 
primeiro entrou em vigor.”18 

 Tal como é nos possível observar através da citação acima exposta, Andrade Corvo tentou 
implementar uma política de livre-cambismo nas colónias, pelo que realizou uma série de acordos 
internacionais, porém encontrou dificuldades internas e externas como referido e dos 3 acordos pre-
vistos só um deles entrou em vigor.
 Outra proposta portuguesa foi o Mapa Cor-de-Rosa, documento cartográfico realizado a 
partir dos resultados das explorações portuguesas entre Angola e Moçambique, que serviria como 
modelo para a junção interoceânica19.  Nada disto passou de um sonho, pois o território era recla-

2000, 2ª Edição, dir. Pedro Lains, 2º Volume de 3 vols. (Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2015) pp. 369.

18  Ver obra citada anteriormente.

19  PÉLISSIER, René, História das Campanhas de Angola – Resistência e Revoltas (1845-1941), 2 Vol., 2ª edição 

Lisboa, Editorial Estampa 1997.
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mado pela Grã-Bretanha, a maior potência deste tempo. No entanto e após alguns confrontos com 
povos aliados aos Ingleses, o Governo da Inglaterra enviou um Ultimatum a Portugal, o qual gerou 
uma onda de críticas internas20. 

4. O Tratado de Simulambuco (1885)21 

 O Tratado de Simulambuco foi um acordo diplomático assinado entre os Reinos de Portugal 
e de N’Goyo a 1 de Fevereiro de 188522, que estabeleceu um protectorado no território de Cabinda, 
que se encontra a norte da foz do rio Zaire. 
 “Artigo 3º- Portugal obriga-se a fazer manter a integridade dos territórios colocados sob o 
protectorado.”

4.1 A sua singularidade e importância

 O Tratado de Simulambuco foi importante para a defesa das colónias, e mostrou-se por 
excelência a adaptação dos conceitos que estavam a ser debatidos em Berlim. Como já esclarecemos 
no ponto 1.4, Portugal viu refutada o seu direito histórico, pelo que se fez impor a ocupação efetiva, 
que podia ser comprovada de entre outras maneiras com um Tratado ou Convenção com os povos 
indígenas.
 “Artigo 1º- Os príncipes e mais chefes do país e seus sucessores, declaram voluntariamente 
reconhecer a soberania de Portugal, colocando sob o protectorado d’esta nação todos os territórios 
por eles governados.”
  Sabendo desta informação e a necessidade de se afirmar na comunidade internacional, Portu-
gal realizou o Tratado de Simulambuco, que garantiu o enclave de Cabinda ao Império Português.

5. Acordo Anglo-Português de 1891 – Uma nova etapa?
 
 Depois da análise económica, da situação política e da situação internacional, iremos concluir 
neste capítulo que Portugal nunca poderia ter tido os sonhos megalómanos e imperiais.

20  Ver obra citada anteriormente.

21  O Tratado de Simulambuco encontra-se completo nos anexos.

22 Embora haja consenso com esta data, existe ainda quem afirme que o Tratado foi assinado em 22 de Janeiro



535

5.1 A verdadeira formação de um Império?

 Após uma Conferência de Berlim (1884-1885), em que Portugal não conseguiu fazer valer 
os seus argumentos perante as outras potências europeias, recusa internacional do argumento que ca-
racterizava a defesa dos territórios portugueses (direitos históricos), da queda completa do projeto do 
Mapa Cor-de-Rosa (humilhação do Ultimatum) e das dificuldades financeiras (598 000 contos de 
dívida pública) e da grave crise (bancarrota de 91) que abalou o país entre 1891-92, restou a Portu-
gal contentar-se com o “pouco” que lhe sobrava, o qual era mais de 20 milhões de km2 em território 
virgem, de onde poderia” usufruir” do seu Império, com a segurança de ter as suas fronteiras com as 
outras potências europeias garantidas, através de convenções com a França e a Alemanha em 1886 
para a definição dos limites fronteiriços da Guiné, no sul de Angola e no Norte de Moçambique23, 
que permitiu assim estabilidade necessária para o desenvolvimento das colónias.

NOTA CONCLUSIVA
Em suma, após o trabalho aqui exposto temos um melhor entendimento e compreensão face às 
questões africanas tanto europeias como as portuguesas do final do séc. XIX, da Conferência de 
Berlim e a sua importância, qual a posição tomada por Portugal, assim como a defesa, a mudança de 
estratégia portuguesas as conclusões tomadas a partir da analise da Conferência, qual é a importância 
do Tratado de Simulambuco para a defesa dos interesses coloniais portugueses; a situação política e 
económica de Portugal na década de 80 até à década de 90 do séc. XIX; depois da Conferência de 
Berlim, das consequências políticas do Mapa Cor-de-Rosa e do Ultimatum surgiu uma nova etapa e 
a realidade de um novo império.

23  Ver Anexos, Arquivo Histórico-Diplomático, Conferência de Berlim.
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 “O Ultimatum de 11 de Janeiro de 1890, que iria provocar grande crise nacional que co  
 nhecemos, obrigou Portugal a modificar os seus planos: o Governador-Geral Guilherme   
 Augusto de Brito Capelo (1886-1892) teve de dar contra-ordem à marcha para a Barotselân 
 dia e reduzi-la a uma simples exploração geográfica do Cubango.” pág. 69

 “Em 1887, o Governo Português, através do Ministro dos Negócios Estrangeiros, José Vi  
cente Barbosa du Bocage, decide avançar com um plano de expansão no Sul de África, isto depois 
de ter garantido no ano anterior, através de tratados, respectivamente com a França e a Alemanha, 
os limites fronteiriços na Guiné, no Sul de Angola e Norte de Moçambique. Este plano apostava na 
ocupação efectiva, na modernização, na afirmação da soberania, na definição de fronteiras no interior 
do continente e no recurso ao investimento estrangeiro.” Congresso de Berlim, Arquivo Histórico 
Diplomático, encontra-se em anexo.



538

Anexos

Cópia do Tratado de Simulambuco 

         Guilherme Augusto Brito Capello, capitão tenente da armada, comandante da corveta RAI-
NHA DE PORTUGAL, comendador d’Aviz e cavaleiro de várias ordens, autorizado pelo Governo 
de Sua Magestade Fidelíssima El-Rei de Portugal, satisfazendo aos desejos manifestados pelos prín-
cipes de Cabinda em petição devidamente por eles assignada em grande FUNDAÇÃO, Concluiu 
com os referidos Príncipes, Governadores e Chefes abaixo assignados, seus sucessores e herdeiros o 
seguinte:

Tratado
           Artigo 1º- Os príncipes e mais chefes do país e seus sucessores, declaram voluntariamente 
reconhecer a soberania de Portugal, colocando sob o protectorado d’esta nação todos os territórios 
por eles governados.
           Artigo 2º- Portugal reconhece e confirmará todos os chefes que forem reconhecidos pelos 
povos segundo as suas leis e usos, prometendo-lhes auxílio e protecção.
           Artigo 3º- Portugal obriga-se a fazer manter a integridade dos territórios colocados sob o 
protectorado.
           Artigo 4º- Aos chefes do país e seus habitantes será conservado o senhorio directo das terras 
que lhes pertencem, podendo-os vender ou alienar de qualquer forma para estabelecimento de feito-
rias de negócio ou outras indústrias particulares, mediante o pagamento dos costumes, marcando-se 
de forma clara e precisa a área dos terrenos concedidos para evitar complicações futuras, devendo ser 
rectificados os contratos pelos comandantes dos navios de guerra portugueses ou pelas autoridades 
em que o Governo de Sua Magestade delegar os seus poderes.
           Artigo 5º- A maior liberdade será concedido aos comerciantes de todas as nações para se 
estabelecerem n’estes territórios, ficando o Governo Português obrigado a proteger esses estabeleci-
mentos, reservando-se o direito de proceder como julgar mais conveniente, quando se provar que se 
tenta destruir o domínio de Portugal n’estas regiões.
           Artigo 6º- Os príncipes e mais chefes indígenas obrigam-se a não fazer tratados, nem ceder 
terrenos aos representantes de nações estrangeiras, quando essa cedência seja com carácter oficial e 
não com o fim mencionado no artigo 4º.
             Artigo 7º- Igualmente se obrigam a proteger o comércio, quer dos portugueses, quer dos 
estrangeiros e indígenas, não permitindo interrupções nas comunicações com o interior, e a fazer uso 
da sua autoridade para desembaraçar os caminhos, facilitando e protegendo as relações entre vende-
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dores e compradores, as missões religiosas e científicas, que se estabelecerem temporária ou perma-
nentemente nos seus territórios assim como o desenvolvimento da agricultura.  
           § único – Obriga-se mais a não permitir o tráfico de escravatura nos limites dos seus domí-
nios.
             Artigo 8º - Toda e qualquer questão entre europeus e indígenas será resolvida sempre com 
a assistência do comandante do navio de guerra português que n’essa ocasião estiver em possível 
comunicação com a terra, ou de quem estiver munido de poderes devidamente legalizados.
             Artigo 9º - Portugal respeitará e fará respeitar os usos e costumes do país.
             Artigo 10º - Os príncipes e governadores cedem a Portugal a propriedade inteira e completa 
de porções de terrenos mediante o pagamento dos seus respectivos valores, a fim de n’eles o Governo 
Português mandar edificar os seus estabelecimentos militares, administrativos ou particulares.
             Artigo 11º - O presente tratado, assinado pelos príncipes e chefes do país, bem como pelo 
capitão tenente, comandante da corveta RAINHA DE PORTUGAL, começara a ter execução 
desde o dia de sua assinatura, não podendo contudo considerar-se definitivo senão depois de ter sido 
aprovado pelo Governo de Sua Magestade.

                         Simulambuco, em Cabinda, 01 de Fevereiro de 1885.


