
 
 

NOTA EXPLICATIVA 

 

Ao inventariar o espólio do compositor Ruy Coelho, doado à Biblioteca 

Nacional de Portugal, deparei com várias folhas soltas e desorganizadas com textos de 

sua pena. Estavam todas sequencialmente identificadas (ora com algarismos, ora 

alfabeticamente), pelo que a sua ordenação não levantou problemas.  

Parte dos papéis, que identifiquei fortuitamente como Conjunto 1, diz respeito a 

uma conferência que apresentou no Brasil, a 28 de Agosto de 1922, intitulada  

O verdadeiro sentido da Arte Moderna em Portugal (cf. corpo da dissertação, p. 94). 

Pude identificar uma sequência de vinte folhas, numeradas de I a XX, seguidas de 

outras onze (possivelmente acrescentadas em momento posterior à primeira versão da 

redacção), as quais o autor identificou por a, b, c, d, e1, e2, f1, f2, f3, f4, f5; a última 

destas folhas aponta a leitura para uma seguinte g, mas encontrei apenas as folhas o, o1 

e o2, pelo que há aqui, seguramente, uma secção em falta. Não é claro que a folha o2 

aponte para a retoma da numeração romana, mas não se acharam mais folhas de 

numeração alfabética; concluiu--se por isso a transcrição com as restantes XXI a XXVI. 

O Conjunto 2 (p. 14) dirá respeito a uma outra possível palestra sobre a sua 

actividade como compositor de bailados, embora nada se tenha ainda confirmado 

quanto a esta hipótese. A primeira folha encontrada está identificada como VII, pelo que 

se pode assumir seguramente a incompletude do documento. Falta também a folha X.  

A última folha encontrada identifica-se como XXIX. 

A transcrição segue a ortografia original. Para facilidade de leitura acrescentou- 

-se alguma pontuação e uma ou outra letra, a qual se assinala entre colchetes. Palavras 

indecifráveis foram assinaladas como [?], e quando a decifração é incerta mas possível 

incluíu-se a palavra proposta antes do ponto de interrogação. Mantiveram-se os 

sublinhados; transcreveram-se também os rasurados, assim identificados, que nalguns 

casos oferecem pistas de interpretação assaz interessantes, ou mesmo acrescentam 

informações relevantes; não se transcreveram todavia as rasuras relativas a gralhas ou 

pormenores sem relevância para o conteúdo do documento. 
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CONJUNTO 1 

 

O verdadeiro sentido da Arte Moderna em Portugal 

(Conferencia dita pelo auctor na Sociedade de Cultura Musical, no Rio de Janeiro) 

 

Evidentemente que as palavras pronunciadas por mim, para V. Ex.ªs, não serão 

ditas com qualquer aspecto brilhante de literato, que o não sou, nem tampouco com ares 

– ainda que leves – de conferencista, que tambem não sou. As breves palavras que vos 

vou dizer, Ex.mas Senhoras e Senhores, nascem do profundo desejo que possuo, de 

fazer um pouco de historia dos rapazes artistas da minha geração, meus companheiros 

de luctas e de propaganda, uma vez que chegou o momento de entre vós fixar  

o-verdadeiro sentido da Arte d’esses artistas modernos do meu paiz, antes que a infinita 

fantasia já quaes as suas preocupações estheticas, e direcção espiritual; e até mesmo, 

porque não, as suas desilusões, desenganos e falencia esthetica. 

Em 1911
1
, em Paris, n’um café de Boulevard, indo assistir a uma conferencia de 

Magalhaes Lima, vindo eu de Berlim em uma curtissima visita á capital do mundo, 

entre figuras diversas de diversos paizes, uma estava na assistencia que me chamou a 

attenção, pela sua [extranha?] rara linha esguia e correctissima de artista italiano da 

renascença, de fina cabeça recortada n’uma comprida cabeleira de pagem, e toda vestida 

n’um facto todo negro em que o laço tambem negro da gravata, no branco de polimento 

da camisa, dava austeridade premeditada. Reparei melhor, e perguntava-me quem seria, 

quando, no fim das tiradas oratorias do conferente, a figura curiosa se ergueu. O rosto 

magro, seco, vendo a figura marchar, e vendo-lhe seus os pequeninos olhos 

interrogativos de jezuita, o tronco estreito em [?], alargando-se sempre até ao fim do 

jaquetão, larguissimo, e então as calças ainda alargando-se mais, ficando mais largas 

sobre o sapato negro de polimento de verniz, do que as de “bocca de sino” me diziam 

que aquele rapaz não poderia sêr um italiano como a principio julgara. Aquilo tudo só 

poderia ser um portuguêz, e de Lisbôa. As calças cortadas em um alfaiate de Paris, lá 

tinham o geito fadista do Marialva da Mouraria. Os olhos, eram mesmo de jezuita do 

Largo de S. Domingos. Vivos como uma fogueira assando christãos novos. Enquanto 

                                                           
1
 Deve ter primeiramente escrito 1912 ou 1913, tendo depois corrigido a data. 
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observava tudo isto, pensando na personalidade tão original e simultaneamente tão 

portugueza d’aquela figura, a ponto de distinguir entre assistencia tão cosmopolita, – 

como extranha e nobre –, eis que ela a mim se dirige e me pergunta: É Ruy Coelho? 

Sim. Quem é o senhor? Santa-Ritta Pintôr. 

Era o Guilherme de Santa-Ritta, o pobre Guilherme que meia duzia de annos 

depois morria em Lisbôa, jovem, sem ter feito a sua obra. 

N’essa noite, do meu primeiro encontro com Santa-Ritta, logo elle me fez 

diversas perguntas indagando das minhas opiniões sobre o Conservatorio de Musica de 

Lisbôa, dos compositôres portuguezes, da Musica em geral, de Strauss, de Debussy. 

Fallamos de tudo, e assim enquanto estive em Paris rara era a noite que não ficassemos 

conversando até de Madrugada, isto é discutindo, porque Santa Ritta em Arte, em tudo, 

quasi que só discutia; até de Madrugada. Essas convers questões nocturnas tinham-se 

sempre em longos passeios. Em um d’elles, logo no segundo talvez, fomos 

conversando, tendo passado por uma rua em que o templo de Notre de Dame nos ficava 

á esquerda, andamos sempre, enquanto elle fallava de Picasso, o pintôr cubista seu 

Mestre e amigo, da sua franca adhesão ao cubismo, então em voga, de novas theorias da 

Pintura, que de forma alguma deveria ser objectiva, representnado formas do mundo 

physico, mas sim uma arte creadôra das suas proprias formas, subjectiva. Por isso, ele ia 

pintar o seu estava acabando o seu quadro “Cabra céga tocando guitarra”em que a – 

sonoridade – – o som rythmico – era procurado como meio pictural da descripção do 

quadro, em que não se veria nem a cabra céga, nem tão pouco a guitarra, formas 

objectivas figuras objectivas sem interesse creadôr. O José Campas, esse afinal era um 

pintôr fotografico como a maior parte, dizia elle, sempre caminhando nos seus longos 

passos lentos. A Academia mandava os rapazes para Paris, e afinal elles aqui ficavam 

seguindo mechanicamente os processos da Eschola de Lisbôa. Elle não. Nunca faria 

Arte para burguezes. Não o comprehenderiam? Melhor. Faria a sua arte. Entretanto já 

tinhamos ido muito longe e já vinha-mos de volta em frente de novo á Notre Dame. 

Santa-Rita, pára subito, interrompe o seu discurso, e nervosamente pergunta-me: “Mas 

então como é que há pouco Notre Dame estava á esquerda e agora está á direita? Como 

hei-de agora encontrar a minha casa? Eis o blagueur. Eis o Santa-Ritta. Pintôr que 

passeava todas as noites pelas ruas de Paris, até altas horas, conversando e creando as 

suas fantasticas theorias de arte, e que depois perdido, não sabia ir para casa. Blague? 

Foi assim, porque assim morreu sem nos deixar uma obra, aquele que tantas belas 
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grandes obras creou na mais sugestiva fantasia, sendo como que o iniciadôr da 

sensibilidade da arte moderna em Portugal, fortalecendo creando pela palavra imagens 

novas no espirito de todos aqueles rapazes que sempre, desde Paris, lhe ouviram as 

bizarras prelecções. 

Entre esses discipulos de Santa-Rita, lá o ouviram tantas vezes em Paris, e 

depois em Lisbôa todos os rapazes que de volta a Portugal, crearam o sentido moderno 

de arte no seu paiz. A Guerra teve o condão de os juntar todos em Lisbôa, reunindo-se 

todas as noites no Café Tavares, valendo-lhes isso a cognominação de “Grupo do 

Tavares”. Eram elles: Guilherme Santa-Ritta, Almada Negreiros, Eduardo Vianna, José 

Pacheco, João do Amaral, Victor Falcão, e eu. Algumas vezes lá aparecia o Amadeu de 

Souza Cardoso que estava no Norte, e que era, como Manoel Jardim, pintôr que estava 

em Coimbra, tambem vindo de Paris, artista pintôr modernissimo muito considerado 

pelo grupo. 

Foi no Tavares, que nasceram todas as iniciativas de arte Moderna Portugueza. 

De lá saiu logo o Orfeu, a primeira publicação, e depois o Portugal futurista, em que se 

rompia contra a velha eschola. Foi de lá que sahiu a celebre conferencia de Santa-Ritta e 

Almada Negreiros no theatro S. Luiz. Depois os Bailados aristocraticos no theatro de S. 

Carlos, com Almada, Pacheco, e a parte musical minha. O Tavares, triunfava na mais 

aristocratica nobreza de Portugal, tendo como interpretes das suas concepções mais 

ousadas, o melhor da fidalguia nacional. 

Entretanto Amadeu de Souza Cardozo, abria na Liga Naval a sua bizarrissima 

exposição de pintura. Mario de Sá Carneiro, colaboradôr do Orfeu morria em Paris, 

deixando fundas saudades entre o grupo que o admirava. Santa-Ritta, morria tambem 

em Lisbôa, mas o grupo continuava realisando o seu sonho de arte. Eduardo Vianna, 

isolado durante alguns annos em Vila do Conde, trabalhava, e realisava na pinctura 

aquela renovação apregoada pelo grupo. De facto algum tempo depois, dois ou trez 

annos, apresentava em Lisbôa uma galeria de quadros que o impunha como o mais forte 

pintor nacionalista. Trazia paysagens, aspectos do norte. Pedaços do Pôrto. Galeões da 

Ribeira. Casarias. Tudo Portugal peninsular. Vianna era o verdadeiro pintôr do nosso 

Portugal de sol. As suas feiras, as suas ermidas de dias de festa, são uma gargalhada 

forte no meio da tristura colectiva. Há foguetes estralejando, sinos gritando ao ar, polkas 

de festança, no pincel de Vianna. Vianna pinta como quem come castanhas á dentada. 
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Bom pintôr, todas as transcendentes theorias de Santa-Ritta, de Delaunay que com elle 

viveu em Vila do Conde, as purificava no ar lavado da Patria. Todas as subjectivissimas 

especulações interceccionistas de Delaunay, resolvias Eduardo Vianna, pintando uma 

bôa abobora portugueza ao sol quente do Minho, em dia farto de Agosto. É pois Vianna 

o pintôr portuguez moderno assim mesmo. N’este momento está pintando o Sul. Está no 

Algarve. De dia pinta, como qualquer operario, de sol a sol. Á noite, põe um bonet na 

cabeça e lá vai elle ao cinema. Não escreve a ninguem porque quasi não sabe escrever. 

O Vianna só pinta. 

Santa Ritta, era a theoria. Vianna é a acção. 

 

Almada Negreiros 

O Almada Negreiros, é o pensadôr e executôr em continuas “recherches”, no 

desenho e na literatura. Na literatura desde a “Mima Fataxa” ao “Mendes” [?] 

“Quadrado azul” “Invenção do Dia Claro” o Almada é sempre mais diferente e mais 

complexo, paralelamente á sua serie de desenhos, desde o retrato pessoal do “Diario de 

Lisbôa” do Jayme de Cortezão e do Presidente, aos seus ultimos publicações desenhos 

da Contemporanea – “D. Affonso Henriques” “Cintra” etc. É o mais forte e verdadeiro 

espirito moderno da Arte, em Portugal, sempre avançando e sustentando salvando 

perante tudo e todos, a sua notavel individualidade rara. 

Ultimamente com a “Invenção do Dia Claro” Almada descobrio a mais formosa 

theoria da sua arte. Achou ele que a verdadeira felicidade espiritual está na conquista do 

“Dia Claro”; isto é, do dia simples e luminoso, tal como é para as creancinhas com as 

suas verdades decididas, sem as convenções e todos os enganos de que é feita a vida das 

pessôas grandes, artificiosas de tudo. 

E aqui, na “Invenção do Dia Claro”, se encontra a Arte de Almada e Vianna, 

fugindo de tudo que não seja tranquilamente natural, no sentido que esta palavra tem 

por oposição ao arranjo artificial dos que não podendo “crear”, fabricam arte, como 

quem fabrica [brinquedos?] palhaços. 
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“Invenção do Dia Claro” é uma synthese peninsular do Portuguezismo que nós 

conquistamos para a nossa arte actual, que desejamos reflorir e fecundar no mais intimo 

amôr racico da Patria a que pertencemos. 

José Pacheco, architecto, revelou-se nos Bailados o grande decoradôr compondo 

o magico scenario da Princeza dos Sapatos de Ferro, o que estabeleceu definitivamente 

a epocha moderna na scenografia theatral. As decorações modernas da “Zilda” e de 

outras obras theatraes, são devidas áquele impulso de José Pacheco, que revolucionou 

toda a decoração theatral portugueza, até então executada sem gosto algum, para quem, 

como nós conhecia as ultimas recherches de Diaghilef. 

A elle se deve a iniciativa das publicações do grupo, como “O Orfeu”, o maior 

escandalo literario dos ultimos annos, o “Portugal Futurista” e agora n’este momento a 

“Contemporanea” que nas suas paginas impõe os nomes sempre victoriosos de Almada, 

Mario de Sá Carneiro, e Fernando Pessôa, que sempre foi considerado do grupo, desde a 

primeira hora, apezar de viver afastado por vezes. 

José Pacheco, foi ainda há pouco o chefe das luctas entre novos e velhos, por 

causa da entrada dos novos na Sociedade Nacional de Bellas Artes, tendo ocasião de vêr 

em sua volta todos os artistas novos de Portugal, ainda que das mais variadas origens e 

direcções. 

No Tavares, é elle, do grupo, o único que,  desde 1914 lá vai todas as noites. E é 

elle, entre todos o que melhor sabe recordar as já celebres blagues de Santa-Rita, 

blagues que encerram sempre uma subtil critica de arte. 

Permiti que eu recorde aqui José Pacheco contando uma das famosas blagues de 

Santa-Ritta, n’uma das noites do Tavares. 

Vindo Santa-Ritta de Paris, encontrou-se um dia na Brazileira do Chiado, 

quando um seu antigo condiscipulo da Eschola, se foi sentar muito respeitosamente na 

sua meza, falando-lhe com as mil cautelas que um alumno vulgar de pintura academica, 

poderia falar a Santa-Rita, que n’uma simples observação desacreditava quem quer que 

fosse, tal o ar mordaz dos seus comentarios. 

O pintorsinho, enthusiasmado pela confiança de Santa-Ritta, que o admitia á sua 

meza com tanta consideração, (sofismava é claro) foi-lhe dizendo, ao fim de duas horas, 
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que seria para elle uma definitiva consagração no meio artistico do paiz, pintar fazer o 

retrato d’um pintôr tão discutido e avançado. Santa-Ritta, é claro, disse-lhe que sim, e 

continuou durante grande espaço de tempo, conversando com o antigo colega, no tal 

tom serio sofismado. Algum tempo depois levantaram-se, e depois de combinado o 

encontro, sahiram. Á porta, já separados um do outro, Santa-Rita, estendendo o longo 

braço chamou-o: É lá, oiça, oiça; diga-me uma coisa: A Machina é bôa?” 

Como V. Ex.ªs vêm esta blague é a mais engraçada comica critica aos infinitos 

pinturecos, que, julgando usar pincel, são sobretudo usam maquinas fotograficas. 

E José Pacheco todos os dias lá vai recordando Santa-Rita, para que as lições do 

Mestre frutifiquem, entre todos os artistas novos que lá passam para ouvi-lo. 

João do Amaral, trazia em si, para a vida mental dos rapazes do Tavares, aquele 

poder forte de disciplina, de raciocinio e de profundidade racica, que a todos faltava, e 

que a todos era necessario para um perfeito conhecimento da verdadeira sensibilidade 

nacional, sensibilidade em que se pretendia basear as mais ousadas concepções da arte 

moderna. Artista de raça, aquela epocha não a podia dar toda á realisação de qualquer 

obra de arte, porque tinha responsabilidades activas na vida politica do paiz. No entanto 

era certo no Tavares todas as noites, creando com todos os do Grupo, o ambiente forte 

de que sahiram todas as nossas obras. De facto, o Grupo que em 1913, defendia um 

cosmopolitismo artistico, pouco depois defendia toda a renovação esthetica, baseada no 

mais intriseco amôr da Raça, – universalisando a sensação propria, que tanto mais 

profunda será, quanto mais longinquas raizes tiver, – tanto mais se elevará e perdurará 

pelos tempos fóra, quanto mais se possuir da nossa propria Vida, que começa não no dia 

em que nascemos, mas nos tempos remotissimos em que nasceram todos aqueles que 

nos crearam. O nosso sangue, a nossa linguagem, a nossa historia, a nossa rythmica, o 

nosso gosto, as nossas virtudes tudo nos vem de muito longe. Por isso nós tanto maiores 

seremos quanto de mais longe tivermos começado. Existimos há oito seculos: 

Continuemos. Isto nos dizia o portuguezismo tradicional de João do Amaral, de tal sorte 

que nós – continuavamosnuamos. 

E Este é, pois o verdadeiro sentido da Arte Moderna em Portugal. – Continuar. 

O vôo portuguez do Atlantico, começado na Idade Media – continua, continua 

sempre. 



7 
 

Victor Falcão, tambem não pode deixar de ser apresentado a V. Ex.ªs, como 

figura do Tavares. Elle é entre nós o jornalista. Santa-Rita dava-lhe um papel 

importantissimo, porque ele era o reveladôr da obra do grupo, ao publico, missão 

dificilima que só uma alta comprehensão de arte poderá desempenhar. Aliás Falcão, fez 

diversos artigos sobre Amadeu de Souza Cardozo, sobre José Pacheco, em que de facto 

explicava d’uma forte forma superior de clareza, as figuras artisticas d’esses dois 

nomes, e esperamos todos o seu proximo livro sobre o Grupo em que todos serão 

estudados com mão de mestre 

Aqui têm pois V. Ex.ªs todas as figuras do grupo que revolucionou Portugal 

artistico, e qual o seu sentido verdadeiro de arte Moderna. 

Evidentemente que depois começaram apparecendo de todos os cantos do paiz 

artistas novos que vinham por assim dizer dar a sua adhesão ao Grupo. Lá veio do 

algarve, o pintôr Porfirio, com quem Santa-Rita muito sympathisou, e depois de elle 

muitos outros rapazes que estão hoje fazendo o seu nome na literatura, no desenho, 

como o Marques, etc.  

Dois rapazes que desde quasi a primeira hora appareceram, e logo ficaram a 

nosso lado, são Antonio Soares e Jorge Barradas, dois notabilissimos artistas que eu 

admiro a valêr. 

Do Porto poz-se a nosso lado Diogo de Macêdo, Affonso de Bragança, Mario 

Pacheco, o esculptôr Antonio de Azevedo, pintôr Joaquim Lopes. De Coimbra, 

apareceram logo Luiz Vieira de Castro, artista curiosissimo, Acacio Leitão, que teve 

uma acção fortissima, promovendo concertos no Porto, fazendo conferencias e 

publicando manifestos. Com elle houve uma epocha intensissima. Mais tarde de 

Coimbra, appareceu tambem João Ameal. 

De Lisbôa, uma das figuras que lá mais se aproximou do Grupo do Tavares foi 

Antonio Ferro, que mais modernamente entrou na liça; quando da questão das Bellas-

Artes, e quando das representações da minha Opera Auto do Berço em S. Carlos. É uma 

figura combativa e ousada, que marcou o seu logar já forte e valorosa. 

Outros como Ruy Vaz, Leal da Camara, Esaguy, José Dias Sancho, Antonio de 

Monforte Monsanto, Ruy de Veras, Myly Rodrigues Pereira, o forte e original Santa 

rita, poeta, auctor de coisas lindas, Americo Durão, poeta a valer, Migueis, os Francos 
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da Madeira, Victoriano Braga, dramaturgo de envergdura, Cortez, outro dramaturgo 

poderoso, auctor da Zilda, Carlos Selvagem, auctor formidavel da peça “Entre Giestas” 

para não citar muitos outros, são tudo nomes que têm accompanhado a ação do Grupo 

do Tavares, nas multiplas campanhas p’ro Arte Moderna. É claro que em vida de Santa 

Rita pintôr, nas reuniões do Tavares, raros eram aquelles que frequentassem o grupo, 

porque Santa-Ritta os expulsava contando-lhes a já celebre historia dos sobrinhos do 

Conde de Monsaraz. 

Bastava que o indesejavel se sentasse á nossa meza para que Santa-Ritta lhe 

perguntásse se conhecia a historia dos sobrinhos do Conde de Monsaraz, começando na 

sua voz dôce e maliciosa: 

“Olhe! O Conde de Monsaraz tinha diversos sobrinhos que foram todos m.to 

infelizes. O primeiro . . . . . e contava com as minucias mais detalhadas todo o 

nascimento do primeiro sobrinho, no que gastava uma bôa hora. Depois descrevia 

n’outra bôa longa hora a entrada do menino para o colegio e sobrava-lhe assumpto para 

mais meia hora. Entretanto o Restaurant fechava e elle pela rua fóra lá ia contando a 

vida de colegio do primeiro sobrinho do Conde de Monsaraz, com as suas diabruras, 

etc, etc, vida de ferias em casa do tio, os episodios do verão nas prai[a]s, os exames, a 

vida de soldado, a proteção do tio, etc, etc, o casamento, a historia do primeiro filho 

com minucias ainda mais detalhadas, etc, até o rapaz fugir, quasi louco 

É claro que se o artista voltasse, mesmo que fosse d’ahi a um anno, ele 

começava logo a historia do segundo sobrinho. Evidentemente nenhum resistia, e todos 

acabavam por desaparecer do Tavares. O mais resistente foi um que ouvio até á historia 

do terceiro sobrinho. Era aluno distincto das Bellas-Artes. Foi por este processo de 

isolamento que o Grupo resistio sempre ás visitas importunas.  

Quanto a mim a acção que tenho desempenhado na Musica do meu paiz, é a 

seguinte: 

Á minha volta de Berlim, onde sempre conservei puro e forte e amôr da Patria, 

alimentado e esclarecido na leitura da poesia e da literatura nacionaes, encontrei a 

musica em Portugal, não só sem qualquer noção de modernismo, como tão pouco sob 

qualquer influencia nacional, ainda que por mais leve. A não sêr o povo que conservava 

pura e original a sua musica, auctores eruditos não existiam. 
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Estudei Marcos Portugal e vi que elle nada mais ocupava que um logar 

“italiano” na musica italiana da sua epocha. Bontempo outro grande nome, era um 

pouco da mesma eschola incaracteristica. Damião de Goes, que na Basilêa, hospede de 

Erasmo publi composera diversos contrapontos, era um contrapontista sem 

personalidade. 

Não havia positivamente qualquer auctor portuguez na musica de Portugal, paiz 

que possuia tão invulgar tradição artistica, creando uma poesia propria, uma literatura, 

uma architectura, e até uma magnifica eschola pictural, com Nuno Gonçalves. 

Comecei então estudando os contemporaneos. Li todo o Neuparth, Keil, e vi 

com magua que não tinham ainda qualquer portuguezismo na sua arte, e tão pouco se 

poderiam considerar nomes dignos de attenção, pois eram fracos pela technica e pela 

expressão, que se [resentia?] da sua origem extrangeira judaica. 

Vianna da Motta, nada me adiantou, pois cahia nas mesmas faltas, não 

possuindo a technica do compositôr e e muito menos qualquer expressão original e 

interessante.  

Sobretudo a sensibilidade moderna não existia no meu paiz. 

Que pretendia pois eu pois? 

Crear uma musica portugueza, sendo simultaneamente da minha epocha. Eu não 

podia ignorar onde residia a diferença de sensibilidades, porque a minha epocha sente, 

incontestavelmente sem duvida diferentemente das outras, por tudo, sendo o movimento 

o nervo de toda a moderna expressão, não porque exista sómente outro movimento, mas 

por existir outra sensibilidade do movimento. 

Mas não extranhemos o exagero da imagem porque todos sabemos que não 

bastará a qualquer artista contemporaneo cantar o motôr para realisar arte. Isso seria tão 

ingenuo supôr, da mesma forma que não bastava a um artista da epocha da liteira fazer 

um soneto sobre a liteira, para fazer um bom soneto. Sempre, agora como antes, não 

basta ter o motivo para realisar arte. O essencial é têr sêr artista. 

O artista é eternamente o eleito. Os motivos de sugestão é que variam segundo 

os aspectos de cada epocha. [?] é a maior força em todas as epochas. E como dizia, uma 

das maiores syntheses da epocha actual é o movimento mechanico. 
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Por exemplo, o rythmo quadrado, já destruido no seculo passado, dinamisou-se, 

da mesma forma que qualquer aspecto de cidade observada do alto de uma torre ha 

pouco mais de cincoenta annos, observada hoje, mudou de compasso. Os andamentos 

não só são outros como são diferentes. Essa cidade de hoje, na visão de ha meio-seculo, 

é a agitação, de uma simultaneidade rythmica desordenada. 

No entanto, para nós, essa confusão, essa transcendental multiplicidade de 

direcções, de movimentos, de compassos, são logo assimilados pelo nosso instincto, 

porque a nossa sensibilidade actual se formou no contacto quotidiano d’esses novos 

aspectos.  

O que para a visão antiga (de há meia duzia de annos) é a confusão, o cahos, 

para nós é a ordem. Isto não só quanto ao simultaneismo da rythmica, quanto ao 

simultaneismo da côr, do desenho, e consequentemente da imagem. A vertigem é um 

estado de expressão comum. 

Assim, estes aspectos novos da vida quotidiana crearam consequentemente o 

simultaneismo da rythmica, da côr, da linha, e da ideia em syntheses rapidas de 

vertigem, de forma a que o lento, a expressão estatica, – o silencio – por contraste 

maximo, alcançam finalmente todo o seu poder infinito de evocação. do absolutamente 

[?] 

Logo, o nosso poder de analyse é maior, porque a distancia, entre o mais lento 

simples e o mais acelerado composto, entre o mais extatico absoluto e o mais 

movimentado dinamismo, é mais vasta e complexa. 

A nossa direcção comporta infinitas direcções. 

O nosso systema, é um systema  

De resto estamos no começo de uma epocha, no momento culminante da 

transição. Sobretudo ainda sentimos a nosso lado todo o impulso colossal que nos atirou 

do clacissismo dos seculos passados. O seculo XIX foi, em arte, o seculo da 

consonancia, o seculo de uma só direcção. A humanidade marchava n’um sentido igual. 

Agora, falando no caso musical, a polyfonia deixou de sêr consoante e harmonica. Há 

muitas vozes diferentes simultaneas. A Humanidade marcha em muitas direcções. 

Discorda-se. O choral perfeito maior não pertence a esta epocha. 
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[secção em falta] 

Muito tenho trabalhado n’esse sentido tendo com meus camaradas desenvolvido 

em Portugal uma acção que merece ser lembrada. 

Fizemos todos os annos series de concertos em Lisbôa e Porto, de orchestra, 

musica de camara, etc; Almada fez diversas conferencias, e exposições de desenhos, 

não contando a colaboração diversa em publicações. 

Publicou ainda, O Mendes, Engomadeira, Quadrado Azul, Invenção do Dia 

Claro, etc. 

Vianna expoz no Porto e em Lisbôa, algumas dezenas de telas. 

Amadeu de José Pacheco publicou [dive?] o Orfeu, Portugal Futurista e 

Contemporanea. 

Comigo, fizemos o primeiro Salon Infantil em Lisbôa, a que concorreram 

trezentas creanças em pintura e musica. Hoje algumas já são nomes na Arte Portugueza. 

Ainda com Pacheco e Almada, realisamos os Bailados de S. Carlos. 

Santa-Rita, iniciou as conferencias modernistas, no S. Luiz.  

Victor Falcão escreveu diversos artigos sobre Amadeu de Souza Cardozo, José 

Pacheco, Almada, etc 

João do Amaral defendeu na imprensa as artes de todos nossas manifestações de 

arte, perante o mais tradicional publico de todo o paiz. 

Temos trabalhado 

Eu alem dos concertos ainda montei duas operas e escrevi diversas obras 

[secção em falta?] 

Infelizmente eu que vos fallo dos Artistas Modernos de Portugal, fazendo aqui 

hoje um pouco da sua historia, tenho muita pena de vos não trazer a Arte de elles. 

Era agora mesmo o momento da visita d’uma Embaixada de Novos, a esta 

cidade. ao Brazil. 
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Almada Negreiros 

Eduardo Vianna 

José Pacheco 

João do Amaral 

Victor Falcão 

e eu, actuaes sobreviventes d’esse grupo, na sua origem, decerto seriamos 

satisfeitos de vos mostrar melhor a nossa arte, em que trabalhamos desde 1913. 

Um dia isto se realisará, para que conheceis o verdadeiro sentido da Arte 

Moderna em Portugal, na sua verdadeira significação, na certeza de que o “Grupo do 

Tavares” seria, junto de vós, essa Embaixada de Arte Moderna do Portugal actual. 

E, se bem que eu, como authentico representante de esse grupo junto de vóz, até 

agora não tenha feito valêr as minhas credenciaes de representnate do grupo da mais 

moderna geração artistica do meu paiz, isso não quere dizer que no momento oportuno 

não saiba defender todos os meus direitos de representante da geração a que pertenço, 

com direitos sagrados conquistados no campo da ação de cada dia. 

No entanto, em respeito para comigo proprio, e para com ela, sempre, em todas 

as minhas manifestações de arte, quer aqui, como em toda a parte, nunca desci a pactuar 

com a mediocridade, com a vulgaridade, mesmo que ella se encontre nos meus 

compatriotas e me traga resultados financeiros faceis e imediatos. O Grupo do Tavares 

jamais vendeu a sua Arte. 

Que importa que, por exemplo eu não tenha tivesse tido toda a minha colonia 

nos meus concertos symphonicos? Nem por isso deixo de amar o meu paiz, e resolver o 

meu problema de artista. 

Tambem os “Luziadas” são a Biblia de Portugal, e há decerto muitos 

portuguezes aqui, e em toda a parte, que nunca leram os Luziadas. 

O essencial é o artista nunca se nivelar para agradar ás multidões. Ellas que 

venham até nós. Por isso, caminhemos sempre n’esta formosa estrada de sonho, mesmo 
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que se tenham momentos em que sem luz do sol, seja nosso guia somente, a nossa 

propria estrella. 

Não quero acabar este pequeno esboço de estudo de alguns companheiros de 

arte, sem pronunciar algumas palavras de agradecimento a todos aqueles camaradas que 

me proporcionaram este momento, para mim tão agradavel, de evocar aqui, entre gente 

amiga a lembrança de companheiros artistas ausentes; alguns ausentes já nas distancias 

mysteriosas do Infinito, e todos presentes em nossos corações irmãos. 

Tenho dito. 
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CONJUNTO 2 

 

[início em falta] 

A scenografia musical do artista finissimo que é José Pacheco, obtida nos 

Sapatos de Ferro, marcou para todos os efeitos uma data na scenografia portugueza. 

Raul Lino, que foi o interpreste scenografico do Bailado do Encantamento, tambem 

realisou um scenario não menos bello. E de tal forma elle continha beleza, que ao 

levantar do pano, o mais requintado publico de Lisbôa que enchia S. Carlos, n’essa 

noite da première, fez uma vibrante ovação só ao scenario, logo antes de começar o 

Bailado. 

Os outros décors foram todos executados por estes dois distinctissimos artistas 

portuguezes.  

As figuras da scena foram, por sua vez desempenhadas por damas da mais culta 

sociedade portugueza, tendo á frente as ilustres filhas dos senhores Marquezes de 

Castello Melhor, D. Helena e D. Maria. D. Helena no riquissimo e artistico costume 

d’uma Rainha oriental rivalisou com os mais ricos costumes que até hoje tenha 

apresentado a magnificencia dos proprios bailados russos. 

N’essa mesma epocha, uma outra comissão de damas ilustres de Lisbôa, 

apreciadôras da fina arte do Bailado, tam composta das Ex.mas Senhoras, Marqueza do 

Lavradio, Condessa das Alcaçovas, e D. Maria Augusta de Carvalho Monteiro, 

tomaram a iniciativa de montar no theatro Nacional, em trez magnificas matinées, um 

novo bailado meu, um bailado infantil – O Sonho da Pobrezinha, que foi interpretado 

por mais de duzentas creanças das melhores familias da capital. 

Foi a seguir que apareceu a Historia da Caróchinha, que tirei da tão afamada 

historia infantil portugueza, e que foi feito representar desde logo em Lisbôa, por 

iniciativa de M.me Esther de Pinto de Levy, no seu Palacio, e depois por iniciativa de 

M.me Sofia de Mello Breyner, na Liga Naval. 

[secção em falta] 
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provas de absoluta falta de bom gosto e até de bom senso. A arte das creanças é 

muito mais exigente e dificil do que a arte das pessôas grandes. É por isso que admiro 

as felizes tentativas actuaes do meu camarada Leal da Camara, e as realisações do poeta 

Affonso Lopes Vieira nos “Animais nossos amigos” de colaboração com Raul Lino, e 

no Bartholomeu marinheiro. Esta arte, pequenina nas dimensões, pequenina na Fórma 

geral, é grande na expressão e na intenção. Ella tem por fim, maravilhar a fantasia dos 

pequeninos, creando em todos nós, pessôas grandes, a [gesta?], o saboroso gosto a 

saudosa lembrança de como já fomos pequeninos tambem. É portanto uma Arte para os 

pequeninos e simultaneamente para as pessôas grandes. 

E esta arte, como V. Ex.ªs conhecem ocupa hoje um papel primordial não só na 

educação esthetica das creanças como tambem na sua propria educação moral e 

perfeição phisica. 

Jacques Dalcroze fundou na Suissa, justamente, um grande e luxuoso institudo 

repleto de vastissimas salas e luxuosos jardins, onde estão internadas centenas de 

creanças de diversas idades que ali fazem a sua cultura physica por esta forma. Os seus 

passos os seus gestos, as mais variadas poses plasticas são marcadas e sugeridas pela 

Musica, na choreografia.  

E vejam V. Ex.ªs a distancia de civilisação que existe entre o Methodo Dalcroze, 

e o Methodo grego. 

Na Grecia a educação phisica obtinha-se pelo exercicio physico. Em Jacques 

Dalcroze, o exercicio physico é sugerido e marcado pelo rythmo musical e pela frase 

musical. D’ahi os maravilhosos efeitos que V. Ex.ªs imaginam decerto, como sejam as 

interpretações rythmicas do preludio em dó sustenido menor de Rachmaninof, por 

centenas de figuras elegantes, sem uma exitação rythmica. Pode dizer-se que um aluno 

de Dalcroze, tem sobre todos nós outros, uma distinção de gestos, de “alure” que o 

superiorisa como pessôa humana. 

– Isto, é claro, só se obtem atravez longos e methodisados trabalhos. Entre nós, toda a 

Arte que vulgarmente se destina ás creanças, é cheia de erros, sem qualquer methodo 

educativo, sem gosto, e até mesmo sem intenção moral. 
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A techina da arte infantil, em Portugal, ainda não foi encontrada. Nas festas de 

creança, um bom observadôr, quasi sempre chega a definições pouco lisongeiras das 

pessôas que as organisam. 

Em Lisbôa, onde a pedagogia, deveria sêr mais civilisada, tenho visto as coisas 

mais horrorosas.  

Em geral, é vulgar nas festas de creanças, vêr os pequeninos representando 

comedias, tragedias, revistas. Ora isto é redondamente errado. As creanças, por 

condições de fragilidade geral, prejudicam o seu equilibrio fisico e mental, tendo de 

recitar de cór grandes periodos, que irão fatalmente fatigar o seu cerebro e a pequenina 

voz. Alem d’isso a atenção intensissima das creanças, mais intensa do que a intenção 

dos adultos, é curtissima. Por isto a atenção e esforço mental para representar uma longa 

comedia prejudica e não favorece esses pequeninos sêres. 

Alem de que as qualidades das revistas, com os seus ditos equivocos, não são 

propriamente admissiveis. As suas cançonetas encerram todo um programma 

desprezivel. 

N’esta parte que diz respeito ao canto, existe até agora um desconhecimento 

absoluto da technica da voz infantil. Cometem-se os maiores barbarismos. 

Não se atende á respiração, á qualidade dos intervalos, a extensão das frases, e á 

colocação das sylabadas. N’este ponto existe uma perfeita anarquia quasi primitiva. É 

um horrôr. Dir-se-ia que se não ensinam creanças, estragam-se as gargantas e os 

pulmões, provocando-se doenças que muitas vezes se tornam chronicas. A melodia 

infantil é muito particular, e ainda não existe entre nós. Ora, foi verificando a pobreza 

da Arte infantil portugueza, que há poucos annos decidi crear entre nós o Bailado 

infantil, que sendo um ingenuo divertimento para as creancinhas, e para nós pessôas 

grandes obedecesse a estes dois fins simultaneos: Educação esthetica e filosofica, e 

educação fisica, tendo a preocupação que deve acompanhar toda e qualquer creação 

artistica, de mantêr sempre nitida a sensibilidade nacional.  

É claro que não fui escolher qualquer dramalhão nacional, ou qualquer comedia 

ridiculamente sentimental. 
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Procurei um conto intrinsecamente simples, e que estivesse na memo[ria?] de 

cada creança. De facto, a primeira historia que as creanças aprendem ainda ao colo das 

mamãs, é a Historia da Caróchinha. Encantadôra licção de zoologia, e de leve humôr. A 

passagem de cada animalsinho sugerida na narração da historiasinha, aviva na fantasia 

infantil o sentido das formas e do rythmo, e até do décor. A acção geral contem, por sua 

vez, uma terrivel lição que os pequenos nunca mais esquecem. Ninguem deve ás 

condidas das mamãs, mexer seja no que fôr, porque se o guloso do João Ratão, não 

tivesse ido mexer no caldeirão, quando a Caróchinha foi á missa, ainda hoje seria vivo, 

pois não teria morrido cosido e assádo no caldeirão. 

É uma terrivel lição contra os gulosos, mas é tambem igualmente terrivel lição 

contra as meninas Caróchinhas, que logo quando querem casar, escolhem um qualquer 

João Ratão, só porque elle gosta das coisinhas bôas, o guloso. Encerra pois a pequenina 

grande obra de arte multiplos e varios aspectos de educação infantil. A forma de bailado 

que lhe dei presta-se muito á educação visual da creança, sugerindo-lhe a correcção das 

linhas e das poses plasticas no desenho das figuras. 

Não dei ás vozes de conjunto mais do que o “unissono” porque me parece mal o 

emprego do côro mais do que a uma voz simples, em creanças d’esta idade, que mal 

podem ainda fixar as mais faceis melodias. Demais no canto infantil deve prevalecer, 

em minha opinião o rythmo claro, nitido e simples, mais até do que a propria melodia e 

a harmonia. É o rythmo o primeiro elemento musical assimilavel pelo espirito infantil.  

Alem de que, quasi sempre se deve, no Bailado, plastizar[?] as melodias em 

gestos rythmados. O assumpto ou acção da Historia da Caróchinha, evidentemente não 

podia nem comportaria os longos desenvolvimentos por todas as razões há pouco 

apresentadas baseadas no sentido e nas proporções a que deve obedecer toda a Arte 

infantil.  

Tão pouco o Bailado, pode sêr considerado uma serie de dansas mais ou menos 

estylisado. O Bailado como já disse e convem fixar é a choreografia expressão musical 

do gesto e da figura.  

Evidentemente não é em 15 dias que poderia apresentar a V. Ex.ªs um trabalho 

perfeito. No entanto, posso garantir-vos, que em Lisbôa, com bem maior numero de 

ensaios, não consegui obter das creanças, tanto na Historia da Carochinha, como no 
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Sonho da Pobrezinha, mais perfeição do que aquella que V. Ex.ªs em breve apreciarão 

no desempenho da Historia da Caróchinha, pelas creanças lindas d’esta encantadôra 

terra. 

E é o momento de, aqui, directamente, de viva voz, agradecer a todas as pessôas 

que tão finamente me auxiliaram na realisação d’este exemplo de Arte infantil 

portugueza feita na ideia de dar ás creanças do nosso paiz uma arte, ao menos tão 

civilisada, como aquela que há muito possuem as creanças de outros paizes, para que 

não digam que não sabemos pensar nos nossos pequeninos, – na Felicidade dos nossos 

pequeninos. 


