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AMADEO

Quero ir aos museus aos velhos meus 

À pintura à memória até Deus 

Quero ir aos museus à eternidade 

Tocar nos quadros na História na vontade

Quero ir aos museus pelos passos meus 

Ao Antigo ao Moderno até ao céu

Contemporâneo extemporâneo Amadeo

O Extravagante de Amarante não morreu 

Quero ir às catacumbas deste Tempo

Ir com vocês para pensar o tal momento

Da vingança da mudança da justiça 

Que julgará a indiferença e a preguiça

 Quero ir aos museus e de repente

 Ver saltar tudo das paredes como gente

 As imagens as colagens e as cores

 Do Amadeo do meu país dos desamores

Vamos lá todos ao museu ouvir a cor 

Tocar o cheiro ler a tinta ser amor 

Talvez assim um Amadeo ressuscitado

Nos pinte um século mais presente que o passado

Quero ir à exposição à extradição

Pedir desculpa ao Amadeo e porque não? 

Dizer-lhe que hoje o que na escola mais se ensina

É como não consumir droga nem propina

Está na hora, Amadeo. Mas antes de ir

E como sei que eras danado para rir 

Quando voltar vou trazer-te uma moldura 

Com o retrato do país e da Cultura...

 Fernando Tordo



AMADEO 
Espinho, Phot. Evaristo [1902]
Espólio ASC-BA:ASC 01/04

Catálogo Raisonné 
Amadeo de Souza Cardoso

Fotobiografia
Fundação Calouste Gulbenkian, 2016
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Espinho faz parte do percurso e da vida de Amadeo de Souza-Cardoso.
No ano do centenário da sua morte, a Câmara Municipal de Espinho promo-

ve, apoia e organiza um conjunto de iniciativas de relevante interesse cultural asso-
ciadas à vivência e às memórias do pintor amarantino.

 Espinho é uma das “Cidades de Amadeo”. E por isso o ciclo internacional de 
mesas redondas e conferências sobre a obra de Amadeo de Souza-Cardoso passou 
pela Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva com a realização da Conferência 
subordinada ao tema ”Amadeo, Espinho e a Caricatura”

Amadeo morreu em Espinho, na sua casa de férias, onde conviveu e aprofun-
dou laços de amizade com o escritor Manuel Laranjeira e com a cidade. Ficaram 
na história as tertúlias que alimentava no Café Chinês onde se juntavam também 
outros vultos da cultura como Miguel de Unamuno, Pedro Blanco, Ramiro Mourão, 
António Carneiro e Teixeira de Pascoaes.

A Câmara Municipal de Espinho atribuiu o seu nome às Galerias de Expo-
sições Temporárias do Museu Municipal. Como forma de homenagear AMADEO 
no dia do centenário da sua morte, 25 de Outubro de 1918, a Autarquia, através do 
Museu Municipal convidou 100 artistas, consagrados e emergentes, a participarem 
numa exposição evocativa com uma obra que preste homenagem ao pintor amaran-
tino.

A Câmara Municipal de Espinho quer perpetuar e valorizar a história da ci-
dade e de todos quantos contribuíram para engrandecer o seu passado. Cabe-nos 
transmitir e dinamizar esse legado às gerações do presente e do futuro, através de 
mais e melhor investimento municipal na cultura e no conhecimento.

É esse património imaterial que acrescenta valor e complementa a valorização 
do investimento que estamos a fazer na requalificação do nosso território.

A Câmara Municipal de Espinho agradece aos artistas que participam nesta 
prestigiante exposição que constitui um tributo de todos nós a Amadeo de Souza-
-Cardoso, uma figura maior das artes em Portugal e na Europa.

HOMENAGEM DE ESPINHO A AMADEO
DE SOUZA-CARDOSO

 

PINTO MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO
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Em 1887, ano de nascimento de Amadeo de Souza-Cardoso, Espinho era uma 
das mais importantes praias no panorama balnear peninsular. O comboio, já em 
andamento desde 1864, transportava para Espinho vilegiaturistas provenientes de 
todos os distritos de Portugal e em grande maioria do Porto, onde se incluía a então 
vila de Amarante, e também da vizinha Espanha.

A família de José Emídio de Sousa Cardoso, um reconhecido produtor viníco-
la do concelho de Amarante, fez desta estância balnear um local privilegiado para o 
veraneio da família e adquiriu uma casa situada na Av. 8, n.º 66, perto da antiga Es-
tação do caminho-de-ferro. Assim, no limiar do século XX, o jovem Amadeo vivia 
entre a casa de Manhufe e a praia de Espinho.

Por volta de 1904 começou a conviver com o médico e escritor Manuel La-
ranjeira, seu amigo e confidente até à sua morte em 1912 e que com ele “criou” 
uma verdadeira tertúlia cultural, que se encontrava na grande sala de visitas da es-
tância balnear – o café Chinês. Destaco as figuras de Miguel de Unamuno, Ramiro 
Mourão, Eurico Pousada, António Carneiro, Teixeira de Pascoaes, Pedro Blanco, 
José Hierro, Quiléz, Martinez Sierra, Manuel Luís de Almeida e Carlos Evaristo, este 
último, fotógrafo e autor de alguns dos retratos mais emblemáticos de Amadeo de 
Souza-Cardoso.

Verdadeiramente cosmopolita no Estio, a Praia de Espinho, a viver os seus 
melhores anos, abria-se à modernidade e foi precoce, ao tempo de Amadeo, em al-
gumas práticas sociais e culturais. O cinema, os cafés-concerto e a batalha de flores, 
são três exemplos dessas novas sociabilidades, que atraíam a Espinho uma burguesia 
portuguesa, cultural e intelectualmente evoluída, que se misturava com uma culta 
elite espanhola, e que conviviam na praia, no chiado, nos cafés, cinemas, casinos, 
teatro, praça de touros e nas grandes festas da Assembleia Recreativa.   

AMADEO EM ESPINHO

“Duas palavras apenas para dizer-lhe que não me esqueço de si, que é você uma 
das raras criaturas de que todos os dias me lembro com saudade.”

Manuel Laranjeira
 “Carta a Amadeo de Souza-Cardoso”, Espinho 14 de Junho de 1907.



Fora deste buliço, que se espraiava por um território em quadrícula, também 
ele moderno e singular, estavam os chamados “concertos íntimos” do pianista Pedro 
Blanco, realizados para ele e para um grupo muito restrito de amigos, no qual com 
certeza se incluía Amadeo, numa autêntica atmosfera de arte, com Beethoven e ou-
tros compositores clássicos à mistura.

Mas foi sobretudo a convivência e a grande amizade com Laranjeira e a cor-
respondência trocada entre ambos, que nos deixam perceber a importância cultural 
da passagem de Amadeo por esta afamada estância balnear, dos amigos que para aí 
iam veranear, alguns dos quais figuras importantes das letras e das artes em Portugal 
e Espanha, e desse Espinho nas palavras de Manuel Laranjeira “atulhado de foras-
teiros, de bruma pesada e parda, enervante e melancólico, mas ao mesmo tempo 
romântico e carinhoso” a quem se regressava sempre.

ARMANDO BOUÇON
DIRECTOR DO MUSEU MUNICIPAL DE ESPINHO
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As origens de Espinho estão, até ao momento, por precisar. Decorrente de 
uma fixação progressiva de pescadores ao longo do século XVIII, a costa da Vila 
de Anta experiencia um desenvolvimento considerável até à década de 30 do sé-
culo seguinte. A partir de então, com a chegada dos banhistas, a costa descobre a 
sua vocação como praia de banhos e as transformações aceleram-se. Um ponto de 
viragem é o da chegada do caminho de ferro na passagem para a década de 70. A 
partir de então, o surto construtivo obriga à criação de um plano por parte da Câ-
mara Municipal da Vila da Feira, tendo por base a ortogonalidade à qual ainda hoje 
associamos o aglomerado urbano. A povoação divide-se, então, em dois bairros, um 
velho bairro irregular, e um novo, ortogonal, como, pela mesma altura, nota Rama-
lho Ortigão, que nos fornece as melhores descrições deste período. Formam-se os 
principais arruamentos, povoados de habitações, de hotéis, de cafés e de estabeleci-
mentos comerciais. Data desta década um dos poucos edifícios históricos que ainda 
sobrevive, a Capela de Santa Maria Maior, conhecida atualmente como Capela de 
Nossa Senhora da Ajuda.

Em 1889 é conseguida a autonomia paroquial. A praia de terapia dava lugar, 
paulatinamente, à praia de lazer e a estação de banhos acarreta um conjunto de equi-
pamentos destinados a dotar o aglomerado das características urbanas requeridas 
pelos banhistas. Espinho possui já os seus mais famosos equipamentos da viragem 
para o século XX: o grandioso Hotel Bragança, a Assembleia, com o Casino Pe-
ninsular, e, entre ambos, o Café Chinez. Alinhados naquilo que podemos designar 
como “área de receção”, junto à estação, constituíam os cenários das principais socia-
bilidades da praia, marginando o principal espaço de passeio e convívio: o “chiado”, 
a atual Rua 19 a poente da linha. Quando Manuel Laranjeira (1877-1912) se fixa em 
Espinho, em 1899, a praia torna-se concelho, em clara demonstração do seu dina-
mismo e da sua crescente importância. Para tal muito terá contribuído a fundação 
da Fábrica de Conservas Brandão, Gomes & Cª e a influência dos seus proprietários. 
Uma nova planta expande e fixa a organização das ruas em todo o espaço concelhio, 
em função da linha do comboio, permitindo a expansão do tecido edificado e fixan-
do as bases da malha urbana atual. Espinho transformara-se definitivamente para lá 
da sazonalidade da saison de banhos.

UMA BREVE PANORÂMICA SOBRE AS TRANSFORMAÇÕES 
DE ESPINHO NO TEMPO DE AMADEO E DE LARANJEIRA



A vila poder-se-ia apresentar, para Laranjeira e para Amadeo de Souza-Car-
doso (1887-1918), como um local de contrastes. Por um lado, a voraz edificação que 
substituía os espaços de areal por construções e por ruas regulares. Por outro lado, 
a ferocidade do mar que parecia reclamar a terra que lhe fora conquistada e que, até 
1912, destruiria praticamente todo o núcleo primitivo. A expansão faz-se, assim, 
irremediavelmente para nascente da linha férrea, pontuada também por novos equi-
pamentos como a igreja atual, iniciada em 1902, quando a primitiva era ameaçada 
pelo mar, a praça de touros, os novos hotéis e as novas fábricas. A nascente da atual 
feira, e junto das zonas agrícolas mais próximas de Anta, começam a surgir habi-
tações com características mais associáveis à vilegiatura, rodeadas de jardim e com 
uma volumetria aparatosa. Estas contrastam com as habitações erguidas à face da 
rua, caracteristicamente urbanas, tal como as habitações da família Souza-Cardoso, 
no seguimento da “área de receção”, na atual Avenida 8, ou de Manuel Laranjeira, no 
número 277 da atual Rua 19, em lote estreito e profundo, à semelhança das constru-
ções portuenses, numa solução pouco habitual em Espinho devido ao desenho da 
Vila. A numeração das ruas dá-se em 1911 e reforça a imagem de progresso da Vila, 
bem como a ortogonalidade tornada já identitária. Edificam-se, então, algumas das 
primeiras construções que marcariam uma nova etapa estética, com a disseminação 
do universo plástico da Arte Nova, ainda visível nas artes aplicadas ou em notáveis 
exemplares como o antigo balneário da Rua 8.

À morte de Laranjeira, Espinho despedia-se de uma grande parte das suas 
raízes levadas pelo mar. O ritmo crescente do progresso antrópico rumo a nascente 
parecia abafado pela impiedade da destruição natural. À morte de Amadeo, com o 
final da Guerra e da década, Espinho entraria numa nova etapa, confirmando a vo-
cação urbana prometida pela planta de 1900. Esta concebera uma vila de residência 
permanente, com espaços dedicados para atividades culturais, sociais, comerciais e 
industriais. Ao longo das décadas seguintes estas seriam concretizadas e o concelho 
de uma só freguesia cresceria e englobaria a terra que o gerara. Nesta brevíssima 
panorâmica procurámos, com Amadeo e com Laranjeira como figuras de convite, 
dar conta do complexo processo de consolidação deste aglomerado, por aqueles tes-
temunhado, mesmo que inconscientemente, e o qual ainda agora se adivinha por 
entre as inúmeras transformações da atual cidade. 

HUGO BARREIRA 
DCTP-FLUP | CITCEM – hbarreira@letras.up.pt
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Apresentando-se como «impressionista, cubista, futurista, abstraccionista, de 
tudo um pouco» (e poderia ainda acrescentar-se orfista e expressionista) e «não se-
guindo escola nenhuma» (O Dia, 4 Dezembro 1916), Amadeo de Souza-Cardoso foi 
um pintor de uma obra única, em função da sua excepção e na pluralidade de situa-
ções vanguardistas que só por si ofereceu à cena artística portuguesa. Na quase au-
sência de companheiros directos nas artes plásticas portuguesas (apenas se podendo 
referir raros nomes, como Santa-Rita Pintor e Almada Negreiros), Amadeo ofereceu 
a si a pluralidade de vozes, um diálogo múltiplo no interior da sua obra, divergindo 
numa polifonia criativa vanguardista, análoga à heteronímia de Fernando Pessoa na 
literatura, mas agora sem máscaras e sob a alçada de um mesmo eu, uno e confiante.

«Pintor-encruzilhada numa época-encruzilhada», como considerou José-Au-
gusto França, a sua obra tem mais impacto se considerarmos que a sua aventura artís-
tica durou pouco mais de meia dúzia de anos, devido à sua morte precoce com a gripe 
espanhola, em 1918. Com a qualidade e excepção moderna da sua obra, a história da 
sua recepção adquiria particular importância e responsabilidade. Com o seu faleci-
mento a obra ficou em dois grandes núcleos: um local, na casa familiar de Manhufe 
onde criara atelier de trabalho, e onde fizera grande parte da sua produção, sobretudo 
no forçado exílio no próprio país devido à Grande Guerra, mas onde produzira gran-
de parte do que expunha nas individuais de 1916, em Lisboa e Porto; e as obras que a 
viúva Lucie Cardoso levou consigo, sobretudo da última fase de produção, ou que se 
encontravam em Paris, e que esta recolhia e guardava assumindo a responsabilidade 
de não dispersão. Só um terceiro núcleo, não muito extenso se distribuía por colec-
cionadores e amigos, com maior dispersão. Bruscamente interrompida, a questão que 
se colocava à sua produção era o da sua herança. Afinal, que capacidades existiram 
na cultura portuguesa para receber a sua obra, a entender e criar elos de influência? 
O que observamos foi a construção de um mito na invisibilidade de uma obra que se 
mantinha congelada no tempo, concentrada nos dois grandes núcleos referidos.

Eduardo Viana homenageava o nome de Amadeo de Souza-Cardoso (além de 
Santa-Rita e de Manuel Jardim) no I Salão de Outono (1925), mas só conseguia um 
pequeno número de obras suas e de amigos porque na mesma data Lucie realizava 
uma retrospectiva póstuma de Amadeo em Paris, centrada na última fase. Mas estas 
importantes aparições, quando Amadeo era ainda memória recente, ficavam aí per-
didas no meio da década de 1920. 

AMADEO DE SOUZA-CARDOSO – DA CONSTRUÇÃO
DO MITO À RECEPÇÃO DA OBRA



Na década de 1930, o nome de Amadeo era reabilitado com a criação por An-
tónio Ferro de um prémio Souza-Cardoso para as Exposições de Arte Moderna do 
Secretariado de Propaganda Nacional (a primeira em 1935), que premiava um jovem 
artista moderno. Mas com isso alimentava-se o paradoxo cultural do seu mito, sím-
bolo de uma vanguarda, mas sem obra publicamente visível, nem sequer entre pares 
artísticos, para justificar esse mesmo valor mítico. Nas obras que viriam a ser premia-
das, não houve, nem podia assim haver, qualquer ligação possível com as de Amadeo. 

Ao longo das décadas de 1940 e 1950, como diria José-Augusto França, «fala-
mos dele, também, e só, por ouvir falar». O mito Amadeo atravessava gerações por-
que dele se falava, mas nem a obra se exibia, impedida de influenciar novas gerações, 
nem a história da sua arte se fazia. Assim, várias gerações modernistas viviam na 
memória da possibilidade de terem visto as exposições de 1916, ou não viram a obra 
de Amadeo – e assim se passavam movimentos como o neorealismo, o surrealismo 
ou a abstracção, em tempos que o país se fechara cultural e politicamente. 

Só em finais dos anos de 1950, a sua obra começava a desocultar-se desse 
eclipse de décadas, com uma exposição parcial no Porto (Galeria Alvarez, 1956), 
depois ampliada com as obras da viúva do artista numa exposição parisiense (Casa 
de Portugal, 1958), acompanhadas já de um primeiro estudo histórico, por José-Au-
gusto França (1956). Lamentava-se então António Pedro: «É de facto extraordiná-
rio que, existindo oficialmente um prémio Souza-Cardoso, existindo um Museu de 
Arte Contemporânea em Portugal, e sendo relativamente fácil recolher, para uma 
exposição total, a obra deste artista que está na mão de meia dúzia de pessoas, se 
tenham esperado 38 anos depois de sua morte e se deva a uma iniciativa particular, 
sem recurso além dos da boa vontade, esta exposição incompleta».

A obra começava então a exibir-se, cruzando-se já com a geração neo-figurati-
va portuguesa que emergia entre a década de 1950 e 60, mas esta era já uma geração 
que recebia bolsas da Fundação Gulbenkian, recuperando o diálogo com os grandes 
centros artísticos, tal como Amadeo soubera fazer antes da Grande Guerra. Apenas 
era possível a reavaliação de Amadeo na história da arte moderna portuguesa, como 
se comprovava na primeira grande retrospectiva que a Fundação Gulbenkian or-
ganizava na comemoração do centenário do seu nascimento (1987). E depois desta 
várias se puderam fazer, acompanhadas de pesquisa que construíam com rigor a sua 
memória artística. Também museologicamente, Amadeo era recuperado a partir da 
viragem do século, primeiro com a criação da sala Amadeo de Souza-Cardoso no 
Museu Amarante (1953), com 33 obras, que seriam mais tarde acrescidas de obras de 
Lucie Cardoso, como depois com a criação do Centro de Arte Moderna da Fundação 
Gulbenkian (1983), que reuniu de imediato vasto espólio de Amadeo. 
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Durante décadas a obra não se mostrou, estando sem apreciação possível, tan-
to nos códigos de percepção como nos processos de institucionalidade cultural. A 
posteridade de Amadeo tornava-se mais o culto algo mítico de uma personalidade 
que de uma obra. A sua desgraça não foi pois ter nascido em Portugal, mas «por 
aqui ter morrido» tornando-se «português à força» (José-Augusto França), e cons-
truindo o mito imaginário duma obra que durante gerações nem se podia imaginar. 
Recuperar esse tempo perdido é como um voo na história da recepção que não se 
fez no tempo certo, que não se reabilita, mas também que nos permite saborear já 
sem culpa esse legado tão plural e único de Amadeo de Souza-Cardoso.

FERNANDO PAULO ROSA DIAS 
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa





LARANJEIRA CARICATURADO EM 1906 POR AMADEO: 
DE BICICLETA, COM AUTOCARICATURA; NA MESA DO CAFÉ; E DE PERFIL.

Porto, Ilustração Popular
Fotobiografias Século XX, Amadeo de Souza-Cardos, Dir. de Joaquim Vieira.

Edição: Temas e Debates, 2009 
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Se considerarmos que a caricatura coincide com a entrada de Amadeo de 
Souza-Cardoso na arte moderna, a cidade de Espinho ganha especial sentido para 
a obra do artista. Espinho não se resume, assim, à tragédia do outono de 1918 e às 
férias de verão da família Sousa-Cardoso. 

Recuemos à década de 1900, à altura em que Espinho proporcionou o encon-
tro entre Amadeo e o médico e escritor Manuel Laranjeira, que não só serviu de 
modelo, como estimulou, encorajando e criticando, a caricatura de Amadeo. A cor-
respondência atesta a confiança de Laranjeira nas qualidades artísticas de Amadeo, 
ainda muito jovem, e acompanha a passagem de Amadeo por Lisboa, bem como a 
sua mudança para Paris. Também através de Laranjeira, Amadeo tomaria contacto 
com artistas e intelectuais espanhóis, como o compositor Pedro Blanco e o escritor 
e filósofo Miguel de Unamuno, que frequentavam Espinho, ou o escritor Gregorio 
Martínez Sierra, com quem Amadeo conviveu em Madrid, em 1908. 

Se é possível associar Espinho à primeira fase da obra de Amadeo – a carica-
tura –, resta lembrar que foi o último lugar onde Amadeo de Souza-Cardoso pintou. 
No verão de 1918, Amadeo pedia a Lucie que preparasse os materiais de pintura 
para levar do atelier de Manhufe para Espinho, onde voltaria a trabalhar, recuperado 
da doença de pele que tratou nas Caldas das Taipas e que o impedira de pintar nesse 
ano fatal. Em 1918, Amadeo ansiava o seu regresso a Paris, onde tencionava organi-
zar uma exposição. E tinha também os olhos postos nos Estados Unidos. Confessou, 
aliás, o sonho de expor num grande transatlântico. 

É frequente repetirmos o ecletismo de Amadeo de Souza-Cardoso. Ao citar 
a resposta à entrevista durante a exposição na Liga Naval – “Sou impressionista, 
cubista, futurista, abstracionista? De tudo um pouco, mas nada disso forma uma 
escola” –, entramos amiúde num jogo de comparações com os movimentos de van-
guarda, ora procurando proximidades capazes de o legitimar na cena internacio-
nal, ora sondando demarcações, apropriações, distanciamentos críticos e singulares 
capazes de o destacar como caso ímpar, para usar um adjectivo caro a Amadeo e a 
Almada. Neste outono, gostaria de sintetizar a obra em poucas linhas e noutros ter-
mos, mais temáticos talvez, e arriscando simplificações. 

AMADEO E ESPINHO, NO “INÍCIO” E NO “FIM”



Amadeo deixa-nos sobretudo a caricatura da tertúlia e da amizade, escolhen-
do modelos que estimulavam – Manuel Laranjeira –, ou praticavam a caricatura – 
Emmérico Nunes. Apesar de sentir maior vocação para a caricatura do que para a 
arquitectura, que inicialmente estudava em Paris, Amadeo deixou-nos muitas casas: 
o icónico interior da cozinha de Manhufe, vistas exteriores da Casa de Manhufe 
e da Casa do Ribeiro, o interior de uma igreja em tonalidades de azul, para além 
de casas coloridas e castelos na paisagem. As montanhas podem metamorfosear-se 
em composições abstractas. Cores e sons regionais podem fixar-se numa máscara, 
numa procissão, ou numa canção popular de letra inscrita em aguarela. A curva das 
montanhas acompanha o dorso dos galgos e os coelhos saltam como peixes. A par-
tir da primeira guerra mundial, quase deixamos de ver animais. Objectos emergem 
de composições garridas, surgem grandes títulos (por vezes bilingues e com sinais 
gráficos) e homens sombrios, mecanizados e possíveis marionetas. Neste mundo, há 
materiais colados, colagens pintadas e varas a intersectar figuras humanas e objec-
tos. Pode dar-se o caso de uma guitarra, ferida pela vara, sangrar. É nesta fase que 
vemos a vida e a cor a serem transferidas dos homens para os objectos, sobretudo 
para os instrumentos musicais. 

Lisboa, Outubro de 2018

MARTA SOARES
INSTITUTO DE HISTÓRIA DE ARTE DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
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Espinho, 25 de outubro de 2018

Caro Amadeo
 
Sabendo da ansiedade diária na hora em que o carteiro deveria chegar com as 

cartas que te ligavam à vida e como o acto de receber correspondência com novas 
da Lúcia, dos teus amigos e do Mundo marcava os teus dias, escrevo-te de Espinho, 
bem perto do nº 66 da Rua 8, antiga Avenida Serpa Pinto, onde passavas férias com a 
família, para te dizer que é inaugurada hoje uma exposição com obras de 85 artistas 
portugueses em tua homenagem por ocasião do centenário do teu passamento.  

Onde quer que estejas, sei que vais ficar contente como sei que gostarás de sa-
ber que a tua obra triunfou resistindo este tempo todo, qualquer coisa como 36.524 
dias, confirmando o que escrevias a tua mãe no dia em que partiste para Paris: 
“…O(s) meus destinos só estão bem comigo. Ou por eles triumpho ou por eles sou 
esmagado.” Cumpriu-se o teu destino.

É verdade que tiveste pouco tempo mas, visto a esta distância, deixaste-nos 
uma obra notável, porventura a mais marcante do último século em Portugal e com 
lugar na história da arte mundial. Foste um concentrado puro 100/100. Mas tam-
bém é verdade que muitos ainda não perceberam bem o que te aconteceu, a ti e à tua 
obra. Lá chegarão, estou certo.

Ontem dei comigo a pensar se nós merecemos o legado que nos deixaste, o 
amor e a intensidade que colocaste nas telas, a marcação a fogo das nossas cores, o 
vermelho com a força do sangue, os verdes brotos tenros, primavera, serra, verdes-
viço, verdes tropicais, e o nosso imaginário colectivo nas máscaras que somos nós.

Muito poucos poderiam ter pintado naquele 1913 a Procissão do Corpus Christi 
e a Cozinha da Casa de Manhufe ou a Casa de Manhufe, mas só tu poderias ter feito 
a obra que fizeste entre 1915 e 1917, quando, nas tuas palavras, ao “pintar como um 
animal”, em busca de fixar o movimento perpétuo, chegaste muito próximo do Sol.

Todos nós exultamos com a intensidade e revelação no arraial que montaste 
da grande festa da luz, da representação e da cor, despedindo-se dos teus cavalos, 
galgos e mouras. E, tristes, sentimos não ter visto envelhecer o teu olhar, seguramen-
te sereno, intenso, interrogativo, mas sempre uma lava de fogo a queimar as telas.

NO CENTENÁRIO DA MORTE DE AMADEO 
DE SOUZA-CARDOSO



Caro Amadeo

Fizeste a tua parte. Com a galhardia que te marcou e distinção. Ousaste ex-
perimentar, lutaste contra as telas e os pigmentos da cor, lutaste por domar a nossa 
luz, marcaste um caminho, e serás lembrado para sempre. É verdade que não foste 
aclamado no teu tempo. Nem no meu. Mas continuas, diariamente, a provocar-nos 
a curiosidade, a traçar novas abordagens e sobressaltos, provando que o teu tempo 
é e será de todos os tempos.

Salvo raras interrupções festivas, os poderes públicos esqueceram-se de ti e 
da tua obra, inclusive agora no centenário da tua morte. Acredita que, tal como o 
Dantas, deles ninguém se lembrará. Melhor sorte teve o teu amigo Modigliani cujas 
comemorações a cargo do Instituto com o seu nome (se tiveres acesso à net passa 
por lá: www.istitutoamedeomodigliani.it) decorrem entre 2017 e 2020.

Um beijinho para a tua querida e amada Lucie. 

Com amizade

PEDRO BARROS
CENTRO DE ESTUDOS AMARANTINOS





AMADEO [Paris, 1908]
Espólio ASC-BA:ASC 01/15

Catálogo Raisonné 
Amadeo de Souza Cardoso

Fotobiografia
Fundação Calouste Gulbenkian, 2016





A MÁSCARA DE OLHO VERDE, CABEÇA
c.1915-1916

Óleo s/ tela
55 x 39,5 CM

(Col. Particular)
Catálogo Raisonné, 186

 
Amarante, Portugal 1887 | Espinho, Portugal 1918
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Adão Cruz
Vale de Cambra, Portugal 1937

S/TÍTULO
Acrílico s/ tela
120 x 80 cm



35

Agostinho Santos
V. N. de Gaia, Portugal 1960

REVISITAR AMADEO
Acrílico, grafite 

e art graf s/ pladur
110 x 247 cm



36

Alberto Gallingani
Firenze, Itália 1938

HOMMAGE À AMADEO 
DE SOUZA-CARDOSO
Técnica mista s/ tela
171 x 104 cm



37

Alberto d’Assumpção
Lisboa, Portugal 1956

À JANELA DE AMADEO
Óleo s/ tela
80 x 106 cm



38

AMADOSE
Óleo e acrílico s/ tela
147 x 100 cm

Alexandre Magno
Huambo, Angola, 1966



39

A CASITA
Técnica mista, s/ tela

97 x 130 cm

Alvarenga Marques (Al.Ma.)
Pemba, Moçambique 1965



40

DESENHO
Pena nanquim s/ papel
21 x 29,7 cm

Álvaro Siza
Matosinhos, Portugal 1933



41

DOCUMENTO (PPTD_PLANTA+CORTE+VISTA)
Caneta e lápis sobre papel vegetal

80 x 100 cm

Ana Aragão
Porto, Portugal 1984



42

L´ADIEU
Acrílico s/ tela
93 x 112 cm

Ana Del Rio
Santander, Espanha 1950



43

O TEMPO AMARELO
Óleo s/ tela
172 x 98 cm

Ana Maria
Lisboa, Portugal 1959



44

AR LIVRE #8
Acrílico s/ tela e contraplacado marítimo
135 x 200 cm

Ana Pais Oliveira
V. N. de Gaia, Portugal 1982



45

FEEL ME #07.1
PVAc, acrílico e cimento sobre MDF

140 x 140 cm (díptico)

André Lemos Pinto
Porto, Portugal 1976



46

COMPOSIÇÃO MUSICAL
Óleo s/ tela
150 x 150 cm (biombo com 2 faces)

António Carmo
Lisboa, Portugal 1949



47

PARA MEDITAR
Óleo e massa s/ platex

90 x 170 cm

António Leite
Lisboa, Portugal 1924



48

AO NORTE DOS OLHARES
Acrílico e colagens s/ tela
100 x 200 cm

António Melo Rosa
Porto, Portugal 1955



49

RELEMBRAR AMADEU (FRAGMENTOS)
Técnica mista s/ tela

110 x 80 cm

Anttónia Portto
Porto, Portugal 1945



50

AMADEO ENERGIA E COR
Acrílico s/ tela
100 x 80 cm

Arez
Portimão, Portugal 1957



51

Artur Moreira
Espinho, Portugal 1946

MEMÓRIA DO CLÁSSICO A AMADEO
Escultura, gesso pintado

54 x 26 x 16 cm



52

CAVALOS COM LIBELINHAS SALMONADAS
Acrílico s/ tela
120 x 120 cm

A. Pizarro
Coimbra, Portugal 1960



53

ABSENT
Tinta acrílica e cera de abelha s/ papel 

210 x 105 cm

Augusto Canedo
Porto, Portugal 1958



54

PARA ALÉM DA MÁSCARA V
Óleo s/ tela e impressão s/ plexiglas
145 x 115 cm

Balbina Mendes
Miranda do Douro, Portugal 1955



55

TELHADOS DE LUCCA
Desenho

90 x 70 cm

Barata Feyo
Oeiras, Portugal 1938



56

AMADEO GO M K
Acrílico s/ tela
100 x 100 cm

Cabral Pinto
Espinho, Portugal 1947



57

HOMENAGEM A AMADEO
Acrílico s/ tela
100 x 100 cm

Capela
Porto, Portugal 1945



58

O AMOR DE UMA VIDA – AMADEO  
E LUCIE DE SOUZA-CARDOSO
Acrílico e pastel s/ tela
100 x 70 cm

Carmen dos Santos
Amadora, Portugal 1968



59

AMADEO EM PERSPETIVA
Técnica mista s/ tela

198 x 130 cm

Carruço
Lisboa, Portugal 1976



60

ENTRADA 300 BRUT KK
Óleo s/ tela
180 x 180 cm

Celeste Ferreira
V. N. de Gaia, Portugal 1953



61

THE MOUNTAIN II
Técnica mista s/ tela

160 x 110 cm

Christina Rasga
Lisboa, Portugal 1972



62

MESA DE OBSERVAÇÃO #1
Bronze
90 x 40 x 25 cm

Cristina Ataíde
Viseu, Portugal 1951



63

SALTO DO COELHO
Acrílico s/ tela de linho

131 x 146 cm

Cristina Troufa
Porto, Portugal 1974



64

RETROZ
Acrílico e pastel seco; impressão; colagem de papel de 
parede, papel pardo, folha de madeira e renda s/ papel.
134 x 99 cm

Cristina Vouga
Luanda, Angola 1969



65

HARMONIE (SÉRIE)
Acrílico s/ tela
120 x 100 cm

Darocha
Oliveira de Azeméis, Portugal 1945 | Paris, França 2016



66

AMADEO
Óleo s/ tela
150 x 125 cm

Do Carmo Vieira
Vila Pouca de Aguiar, Portugal 1956



67

S/ TÍTULO
Acrílico s/ tela
200 x 90 cm

Dulce Barata Feyo
Fafe, Portugal 1940



68

O MEU MODELO E AMADEO
Técnica mista s/ tela
179 x 179 cm

Élio Oliveira
Jaureguy, Venezuela 1959



69

O MUNDO NÃO SE FEZ
PARA PENSARMOS NELE

Acrílico s/ tela
210 x 130 cm

Elizabeth Leite
Caracas, Venezuela 1982



70

S/ TÍTULO
Acrílico s/ tela
100 x 70 cm

Emerenciano
Ovar, Portugal 1946



71

UNBALANCE
Acrílico e linha s/ tela

160 x 140 cm

Fátima Teles
Penedono, Portugal 1982



72

MATRIZ 1
Acrílico s/ tela
90 x 90 cm

Fernando Cruz
V. N. de Gaia, Portugal 1942



73

S/ TÍTULO
Acrílico s/ tela
150 x 150 cm

Fernando Rocha
Paços de Brandão, Portugal 1958



74

LOOKING RIGHT
Acrílico s/ tela
160 x 130 cm

Filipe Rodrigues
V. N. de Gaia, Portugal 1978



75

URBAN TEENAGERS (FRAGMENTO)
Acrílico s/ tela

60 x 160 cm

Graça Martins
Vila do Conde, Portugal 1952



76

ÁRVORE DA VIDA 
Técnica mista s/ madeira
205 x 205 cm

Hélder Mendes
Paços de Ferreira, Portugal 1977



77

S/ TÍTULO
Tinta acrílica colada em tela

217 x 155 cm

Helena Dias
Viana do Castelo, Portugal 1956



78

Henrique Silva
Paredes, Portugal 1933

O BOI ESFOLADO, SEGUNDO REMBRANDT
Óleo s/ tela
100 x 81 cm



79

Isabel Cabral + Rodrigo Cabral
Porto, Portugal 1949/42

MEMÓRIAS
Acrílico  s/ tela

120 x 110 cm



80

PAISAGEM
Acrílico s/ tela
80 x 120 cm

Isabel de Sá
Esmoriz, Portugal 1951



81

ONTEM - HOJE – AMADEO
Espelho acrílico e óleo s/ tela

120 x 180 cm

Isabel Saraiva
Porto, Portugal 1947



82

AMADEO
Técnica mista s/ tela
80 x 80 cm

Joana Eggers
Porto, Portugal 1956



83

KOUDENBERG
Croché em lã feito à mão, adereços, poliéster, s/tela 

Moldura dourada com ornatos, contraplacado
160 x 120 x 40 cm

(Col. da artista)

Joana Vasconcelos
Paris, França 1971

C
ré

di
to

 fo
to

gr
áf

ic
o:

 ©
 U

ni
da

de
 In

fin
ita

 P
ro

je
ct
os



84

ALEGORIA À MÚSICA E À PINTURA
Acrílico s/ papel de arroz em suporte de madeira
120 cm (diâmetro)

José Emídio
Matosinhos, Portugal 1956



85

EROS
Carvão s/ papel

97 x 126 cm

José Rodrigues
Luanda, Angola 1936 | Porto, Portugal 2016



86

EU E AMADEO
Técnica mista e acrílico s/tela (Díptico)
200 x 140 cm

José Silva
Porto, Portugal 1953



87

EVOCAÇÃO 6
Óleo s/ tela
90 x 80 cm

Júlio Resende
Porto, Portugal 1917 | Gondomar, Portugal 2011



88

Laura Bártolo
Espinho, Portugal 1983

FREE WILL
Óleo s/ tela
90 cm (diâmetro)



89

PEDRAS
Óleo  s/ tela
97 x 116 cm

Luís Fortunato Lima
Porto, Portugal 1976



90

KUADRADO AZUL
Acrílico s/ tela
80 x 100 cm

Luiz Morgadinho
Coimbra, Portugal 1964



91

ESTUDO DE HOMENAGEM 
A AMADEO DE SOUZA-CARDOSO

Técnica mista (acrílico/óleo) s/ madeira
80 x 80 cm

Manuel Almeida
Espinho, Portugal 1955



92

THE GEOMETRICAL COMPOSITION OF SUMMER
Óleo s/ tela
92 x 65 cm

Manuel Cargaleiro
Castelo Branco, Portugal 1927

[FM
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-A 2143 /creditos fotográficos de D
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93

S/ TÍTULO
Acrílico  s/ tela

150 x 150 cm

Manuela Mendes da Silva
Porto, Portugal 1948



94

TRIBUTO A AMADEO - SEIS DESENHOS
Acrílico s/ tela
100 x 120 cm

Margarida Santos
V. N. de Gaia, Portugal 1946



95

SINTONIA
Técnica mista s/ tela

110 x 170 cm

Maria Rafael
Porto, Portugal 1950



96

AMADEO
Acrílico s/ tela
120 x 80 cm

Mariana de Castro
Porto, Portugal 1980



97

AMA | DEO
Carvão e colagem s/ papel

100 x 100 cm

Mário Bismarck
Porto, Portugal 1959



98

EL PUNTO DE UNIÓN- MAKTUB 1
Óleo e acrílico  s/ tela
114 x 146 cm

Marta Maldonado
Málaga, Espanha 1967



99

O TRIUNFO DE AMADEO
Acrílico s/ tela
110 x 130 cm

Martinho Dias
Stº. Tirso, Portugal 1968



100

O DIA DO ENCONTRO DE LUCIE PECETTO
COM AMADEO SOUZA-CARDOSO NA 
CRÉMERIE CHAUDE
Collage de papel original do tempo de 
Amadeo s/ tela com acabamento acrílico
40 x 30 cm

Miguel de Carvalho
Luxemburgo, Luxemburgo 1970



101

AMARANTE
Acrílico s/ tela

87 x 131 cm

Nadir Afonso
Chaves, Portugal 1920 | Cascais, Portugal 2013



102

AMADEO
Óleo s/ tela
100 x 80 cm

Norberto Nunes
Pedrógão Grande, Portugal 1942



103

AMADEO E EU
Técnica mista s/ cartão canelado

140 x 140 cm

Otília Santos
Albergaria-a-Velha, Portugal 1951



104

S/ TÍTULO
Técnica mista  s/ madeira
35 x 135 cm

Paulino
Espinho, Portugal 1963



105

PAGLIACCI
Acrílico s/ tela

100 x 80 cm

Paulo Fontes
Saint Maurice, França 1975



106

OH GOD SAVE HISTORY
Acrílico e aerossol com colagens s/ tela
150 x 200 cm (díptico)

Paulo Moreira
Luanda, Angola 1968



107

O FANTASMA DO PASSADO 
ASSOMBRA OS DIAS DE HOJE

Óleo s/ tela
70 x 90 cm

Pedro Prata
Santa Comba Dão, Portugal 1967



108

NU JARDIM DO ÉDEN
Caneta s/ papel
100 x 80 cm

Raquel Rocha
Porto, Portugal 1976



109

CARBON LABYRINTH
Acrílico e óleo s/ tela

150 x 190 cm

Rik Lina
Valkenburg, Holanda 1942



110

DANÇA
Acrílico  s/ tela
200 x 200 cm

Rosa Pereira
Porto, Portugal 1958



111

ALMA SEM ABRIGO
Óleo e pastel s/ tela de linho

70 x 90 cm

Seixas Peixoto
Porto, Portugal 1960



112

DESTINOS ERRANTES: ASC – O TEMPO
É UM ROSTO SENTADO
Acrílico  s/ tela
100 x 90 cm

Sérgio Reis
Lisboa, Portugal 1958



113

RETRATO DE AMADEU DE SOUZA-CARDOSO
COM 9 FIGURAS ORGÂNICAS

Acrílico e PVA s/ tela
100 x 150 cm

Silva Nuno
Esmoriz, Portugal 1977



114

NÓ LUSITANO
Aguarela, gouache e 
tinta da china s/ papel
70 x 100 cm

Susana Bravo
Porto, Portugal 1960



115

NO LAND. NO THING #04
Técnica mista s/ MDF

100 x 140 cm

Susana Chasse
Lisboa, Portugal 1972



116

NATURALISMO #*
Óleo s/ tela
80 x 80 cm

Taveira da Cruz
Vila Real, Portugal 1958



117

FASCÍNIO
Acrílico s/ tela

80 x 100 cm

Xavier
Sto. António, S. Tomé e Príncipe 1947



118

A CASA BRANCA DE AMADEO
Acrílico  s/ tela
129 x 97 cm

Zeller
Espinho, Portugal 1952



FAMÍLIA
Acrílico e tinta da china s/ tela

50 x 100 cm

Inês Sousa Cardoso 
Porto, Portugal 1988
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