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PREFÁCIO
Isabel Lopes Cardoso

A análise da correspondência trocada entre Aquilino Ribeiro e Tomás Leal da
Câmara trazida a lume por Celina Arroz não só ilumina singularmente a figura
e a obra dos dois republicanos exilados em Paris como nos remete para tempos
e preocupações actuais através de, pelo menos, um aspecto unificador entre a
autora e as figuras que escolheu tratar: a paixão pela transmissão do conhecimento. Numa época em que no ensino se vive uma situação complexa, reflexo
de uma sociedade em convulsão profunda e de descrédito generalizado, o livro da professora Celina Arroz reenvia-nos para outros momentos charneira
da nossa história em que a questão da transmissão do conhecimento pela via
da instituição do ensino se colocava com igual premência, pese embora o contexto diferente. A leitura e a abordagem pessoal que nos oferece das cartas de
Aquilino Ribeiro e de Leal da Câmara consultadas nos arquivos da Biblioteca
Nacional e da Casa-Museu Leal da Câmara, reflecte a sua admiração por estas
duas figuras combativas do republicanismo português da primeira metade do
século XX, pela constância com que defenderam as suas ideias através da actividade multifacetada – política, social, cultural – a que se dedicaram ao longo
de toda a vida, pela sua descomunal capacidade de trabalho, pela sua firmeza
de carácter, verticalidade e humanidade. Mas também pelo amor ao país, e às
suas gentes, que se traduz no comprometimento com ele e na vontade de o ver
evoluir, o que seria, então, apenas possível uma vez derrubada a monarquia
bafienta – foi essa a sua convicção e a sua luta comum.
Porém, no regresso dos exílios respectivos, a jovem Re- Isabel Lopes Cardoso
pública dificilmente aproveitaria a vitalidade, o saber e a Investigadora,
experiência acumulados no estrangeiro pelos dois espí- curadora, autora,
escreve sobre artistas
ritos rebeldes e críticos. Uma ocasião perdida que ambos portugueses no
comentariam amargamente na sua correspondência e que estrangeiro e artistas
estrangeiros com
os inscreve na longa senda de outros “estrangeirados” que ligação a Portugal
o país já teve e que continua a produzir. É por este prisma (Emmerico Nunes,
Francis Smith, Mário
que o livro de Celina Arroz resgata o diálogo entre as duas Eloy, João Carlos,
figuras, porque com elas partilha a convicção da neces- Aurore de Sousa,
Semke, Jürg
sidade do investimento no conhecimento e na sua trans- Hein
Kreienbühl, Gérald
missão como forma sine qua non para fazer avançar o país. Bloncourt, e.o.).
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INTRODUÇÃO

Aquilino Ribeiro (1885-1963) e Leal da Câmara (1876-1948) são
duas figuras do modernismo literário e artístico, da primeira
metade do século XX, por influência da cultura artística de vanguarda parisiense, aquando dos seus exílios políticos no início
do século. Como atores, no combate pela implantação da República no país, desejam ardentemente contribuir para a mudança do horizonte cultural da sociedade portuguesa, com as novas
correntes da época.
Como muitos jovens intelectuais e artistas portugueses do seu
tempo, os seus primeiros trabalhos literários e artísticos iniciam-se ainda no período do Portugal monárquico na imprensa
republicana da capital. Aquilino Ribeiro como cronista e Leal da
Câmara como caricaturista político e social.
Paris, o centro do mundo cultural europeu, na primeira década
do século XX, é a cidade dos seus exílios políticos. A capital francesa irá esculpir os seus itinerários, literário e artístico, com tonalidades de modernidade. Ambos se tornarão reconhecidos na
literatura e na arte humorística a nível nacional e internacional.
Aquilino Ribeiro como um dos vultos da literatura portuguesa e
Leal da Câmara como um dos representantes maiores do desenho humorístico e da caricatura.
Por circunstâncias políticas da juventude (combate à Monarquia Constitucional) existem entre estas duas personagens da
cultura portuguesa contemporânea semelhanças nos seus trajetos de vida que se vão encontrar pela primeira vez na capital
francesa no ano de 1908, na condição de exilados políticos. As
convicções pelas ideias republicanas e as ações panfletárias e revolucionárias contra a Monarquia haviam de lhes traçar o trilho

do exílio forçado, fugidos à fúria do regime monárquico contra
a liberdade da crítica à governação do rei D. Carlos (1889-1908).
No Portugal de então vive-se um clima asfixiante pela censura
política e uma governação inibidora do progresso económico e
sociocultural, que impede o país de se aproximar de uma Europa
moderna. Os governos e o rei não conseguem apresentar ao país
uma nova política que dê um rumo de modernização a Portugal
e, por isso, os republicanos são vistos pelos portugueses como os
“salvadores da pátria lusa”.
É esta consciência política, social e cultural sobre o estado atual
da governação do país que os jovens republicanos, Leal da Câmara
e Aquilino Ribeiro, incorporam no seu pensamento ideológico e
combatem pela ação contra a Monarquia. Tomás Leal da Câmara
serve-se dos incisivos e corrosivos desenhos satíricos na imprensa
republicana e Aquilino Ribeiro da luta revolucionária, ao lado dos
republicanos carbonários. Câmara, com 19 anos de idade, surge na
imprensa republicana – em 1896 está na direção artística do periódico politico-satírico O Inferno. Aquilino é preso em 1907, com 22
anos, por ação revolucionária em que se envolve na capital.
Ambos, imbuídos de um irrequieto espírito republicano (anticlerical, patriótico e pelo progresso económico, social e cultural), opõem-se a tudo aquilo que a Monarquia representa de mais
conservador no país, reprovando o atraso económico e social de
Portugal em relação a uma Europa impulsionada pelo avanço
científico e técnico, alicerçada num sólido desenvolvimento industrial e na promoção cultural.
O envolvimento político dos dois jovens, no combate à Monarquia, ensombra-lhes a sua juventude com o risco do exílio político. Será uma questão de tempo.
Aquilino Ribeiro exila-se em Paris, pela primeira vez, em junho
de 1908, após uns meses de se ter evadido da prisão da Esquadra do Caminho Novo. Será acolhido na capital francesa em casa
do pintor Manuel Jardim e amparado financeiramente pelo Diretório do Partido Republicano. É em Paris que conhece Leal da
Câmara, que reside na capital francesa desde 1900, estando antes exilado em Madrid cerca de dois anos (1898-1900). O convívio
entre ambos, repartido por outros amigos artistas e intelectuais
portugueses emigrados, haverá de selar uma amizade pautada
pela convergência na ideologia política republicana, pelo interesse na cultura literária e artística e pela admiração recíproca
do planisfério da obra de cada um deles.
Nos anos em que Leal da Câmara e Aquilino Ribeiro chegam a
Paris, no início do século, vive-se um clima de prosperidade e de

Às 5 horas da tarde anuncia o Matin a mobilização geral; surge o primeiro
proclama numa parede da rue du Faubourg-Montmartre. Bandos vários, de
gaiatos na maioria, desfilam cantando. Ninguém vibra, todavia, de ardor
ou desfalecimento. Desceu sobre as almas uma impassibilidade hipnótica.
A guerra é aceite sem tibieza nem alarde; tem-se desde já a impressão que
a chamada às armas a França inteira responderá: presente! (Ribeiro, p. 36).
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euforia, o tempo da Belle Époque. O ambiente intelectual, artístico
e cosmopolita da capital francesa, que durará até ao deflagrar da
1.ª Guerra Mundial, é percetível no bairro de Montmartre, onde
muitos artistas franceses e estrangeiros se instalam, ponteando
as ruas de ateliê e de encontros entre artistas. Muitos frequentam
as Academias Jeonet e Colarossi e convivem nos cafés, como no
La Closerie de Lilas, em Monparnasse, lugar de tertúlia literária e
artística, frequentado, por exemplo, pelo pintor francês cubista,
Paul Fort (1872-1960), e pelo jovem exilado político português e
estudante da Sorbonne, Aquilino Ribeiro.
Leal e Aquilino vivenciam a efervescência das grandes mudanças artísticas e literárias da década de dez e cruzam-se com artistas plásticos de vanguarda que estão na frente dos movimentos
cubista e abstracionista, como o catalão Pablo Picasso (1881-1973)
e o italiano Amadeo Modigliani (1884-1920). Aquilino Ribeiro
torna-se amigo de artistas portugueses, como o pintor Amadeo
de Souza Cardoso (1888-1918), que lhe oferece três telas do pintor,
fruto da comunhão intelectual que os une; também o desenhador
humorístico Stuart de Carvalhais (1887-1961) que ilustra as capas
de dois livros de Aquilino Ribeiro – Filhos da Babilónia e A Via Sinuosa
– e que, tal como Souza Cardoso, lhe oferece desenhos seus.
Aquilino Ribeiro ficará em Paris durante seis anos, com uma
breve interrupção em Portugal, aquando da implantação da República, em 5 de outubro de 1910, e um outro interlúdio de alguns meses na Alemanha, onde casa com Grete Tiedemann, em
1913, no mesmo ano em que publica o seu primeiro livro, Jardim
das Tormentas, dedicado a Grete, até deflagrar a 1.ª Guerra Mundial (julho de 1914). O ambiente de ódio e de propaganda contra
a Alemanha que se faz sentir na capital francesa e que leva ao
desfecho da declaração de guerra, por parte da França à Alemanha, faz temer Aquilino Ribeiro em continuar a viver em Paris,
pois tinha-lhe nascido, em fevereiro de 1914, o seu primeiro filho, Aníbal Aquilino Fritz Tiedemann Ribeiro.
Na sua obra em forma de diário, É a Guerra, publicada em 1934,
no dia 1 de agosto de 1914, Aquilino Ribeiro descreve o estado de
alma dos franceses perante a proclamação da França na entrada
na guerra, ao lado da Inglaterra:

Aquilino deixa para trás o curso de Filosofia e Sociologia que
está quase concluído, na Faculdade de Letras da Sorbonne, lugar
onde conhece a jovem alemã, com quem veio a casar, e tem o privilégio de ser aluno de docentes de grande referência na época,
como o psicólogo Georges Dumas (1866-1946) e o filósofo André
Lalande (1867-1963).
Aquilino Ribeiro voltará à cidade da Sorbonne, mais duas vezes, na condição de exilado político. Em 1927, onde ficará alguns
meses, quando da sua participação na rebelião militar de 7 de
fevereiro contra o derrube da Ditadura Militar (1926-1933) e em
1928, quando se envolve na revolta de Pinhel, é preso em Viseu e
evade-se da prisão. Ficará, nesta terceira vez, em Paris até 1929. Já
casado com Jerónima Dantas Machado fixa residência em Baiona, onde nasce o seu segundo filho, Aquilino Machado Ribeiro.
Em 1931 reside na Galiza, em Vigo e depois em Tui, e regressa a
Portugal clandestinamente em 1932, instalando-se em Soutosa,
por um tempo, para logo a seguir, após ter sido amnistiado, se
fixar na Cruz Quebrada.
Madrid é a primeira cidade de exílio de Leal da Câmara, onde
chega em 1898. Na cidade madrilena participa numa roda de intelectuais e de artistas, como o desenhador humorístico Pablo
Sancha, pela mão de João Chagas, que está exilado na capital espanhola. Frequenta a Escola de Belas Artes e desenha para revistas e
jornais, como La Vida Literária. Leal da Câmara já se tinha distinguido, pela originalidade do traço nos desenhos humorísticos, em
periódicos republicanos de Lisboa, com destaque na publicação
do suplemento de caricaturas do jornal A Marselhesa, dirigido pelo
combativo republicano João Chagas. O artista irá ter grande receção no meio artístico espanhol e, mais tarde, em Paris.
No ano de 1900, ano da Exposição Mundial de Paris1, Leal da Câmara chega à cidade das artes, para uma estada de poucos meses,
mas encantado com a modernidade de Paris aqui permanecerá até
1915, com uma interrupção de cerca de dois anos, (1911-1913), período em que esteve em Portugal, após a implantação da 1.ª República.
Na imprensa satírica parisiense, como no periódico La Caricature (1880) e nas conhecidas revistas Le Rire (1894) e L´Assiette
au Beurre (1901), os desenhos de Câmara distinguem-se pela inovação na deformação ousada
A França já tinha
do traço de personagens políticas europeias da 1.realizado
em Paris
época. Permanecerá na L´Assiette au Beurre de quatro exposições
mundiais (1855, 1867,
1901 a 1910, o seu período de glória em Paris, em 1878 e 1889), após a
exposição
que produz quase interruptamente para a revista primeira
mundial em Londres,
satírica séries de caricaturas que tornarão Leal em 1851.
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da Câmara um caricaturista conhecido na Europa. Expõe nas mais
distintas galerias da capital parisiense, como na Well e na Sagot,
em Montmartre. Aquilino Ribeiro escreve na Ilustração Portuguesa,
em 1909, que Leal da Câmara, nos anos da produção de desenhos
na L´Assiette au Beurre “Entrou na galeria dos célebres em Paris.
Apaixonando-se da técnica alemã, assimilando-a, limou-a no seu
temperamento fogoso, sempre revoltado, sempre irreverente. Em
tempo algum português se evidenciou mais nobremente no estrangeiro” (Reis, 1988).
Na sua vinda a Lisboa, após a implantação da 1.ª República,
a convite da recente revista humorística A Sátira (fevereiro de
1911), Leal da Câmara é recebido como o artista republicano exilado pelo regime monárquico. Logo em julho de 1911, apresenta
ao público lisboeta, no Teatro de D. Maria II, uma mostra da sua
obra. Aquilino Ribeiro (1951) observa que “o alfacinha ficou estarrecido. Durante muitos dias Leal da Câmara andou na berra
(…) trazia uma arte própria, rica, forte e voluntária como os seus
gestos (…)” (p.39). Não participa no I Salão dos Humoristas Portugueses no Grémio Literário (1912), mas participará no II Salão
dos Humoristas (1913), ao lado de Emmerico Nunes (1888-1968) e
de Stuart de Carvalhais (França, 1984).
Apesar de o ímpeto de agraciamento inicial dos republicanos
para dar visibilidade ao artista parisiense, muito cedo Leal da
Câmara se apercebe das linhas de continuidade política entre o
regime monárquico e o republicano. Alcançado o poder, os políticos republicanos logo se interessam mais na manutenção do
poder do que nas expetativas que tinham alimentado às massas
populares, como melhores condições de vida, cultura e educação
da sociedade portuguesa, eixos centrais do pensamento dos republicanos contra a governação monárquica. Descontente com
a pouca atenção do poder político republicano pelos modernos
conceitos da arte, que dava os primeiros passos em Portugal e
pela falta de cultura artística dos portugueses para compreenderem os novos movimentos estéticos, Leal da Câmara deixa o país
em 1913, no ano em que Aquilino Ribeiro publica o seu primeiro
livro em Paris, e autoexila-se na Cidade Luz, onde ficará até 1915.
Na segunda fase de regresso de Leal da Câmara à pátria, que
será definitivo, o artista fixa residência em Leça da Palmeira,
(1915-1920). Envolve-se com um conjunto de artistas modernistas do Porto, como Armando de Basto (1889-1923), Diogo de Macedo (1889-1959), Manuel Monterroso (1876-1968) e Cristiano de
Carvalho (1874-1940) e organiza e preside o grupo dos modernistas, “Os Fantasistas”, que expõem, em 1916, no Palácio da Bolsa,

surgindo a II Exposição dos Modernistas no Porto (a I Exposição
no Norte realiza-se no Salão dos Jardins Passos Manuel, em 1915)
(França, 1984).
Com a colaboração do médico e caricaturista Manuel Monterroso e do jornalista e escritor Guedes de Oliveira (1863-1932),
funda o jornal semanal humorístico Miau! (janeiro de 1916), no
período da entrada de Portugal na 1.ª Guerra Mundial. Vários artistas estrangeiros, com quem Leal da Câmara conviveu em Paris, colaboram na publicação satírica, como o ilustrador francês
Paul Ballurian (1860-1917) e o pintor e ilustrador suíço, Théophile
Steinlen (1859-1923). Aquilino Ribeiro colaborará também com
artigos para o jornal humorístico.
No ano de 1919, ano da III Exposição dos Modernistas no Porto,
Câmara há muito que luta por um emprego na Função Pública,
desde o tempo do seu autoexílio em Paris, junto de governantes
republicanos, com a colaboração de Aquilino Ribeiro, quando o
escritor vive em Soutosa, após ter regressado de Paris, e, mais
tarde, quando trabalha na capital, primeiro no Liceu Camões
(1915-1918) e depois na Biblioteca Nacional (1919-1927). Ainda
na cidade do Porto, em 1919, o artista Leal da Câmara envereda
pelo professorado na Escola Industrial Infante D. Henriques, lecionando Desenho Industrial e na Escola Faria Guimarães, regendo a disciplina de Desenho Ornamental. Um ano depois, pede
transferência para Lisboa e leciona na Escola Industrial Fonseca
Benevides até 1946. A dedicação ao ensino seguirá um caminho
paralelo ao de artista.
É fácil descortinar semelhanças na paisagem da vida do escritor
Aquilino Ribeiro e na do pintor e caricaturista Leal da Câmara.
Ambos lutam pela República e, depois da implantação do novo
regime político, pela modernidade cultural do seu país. Eles
acompanharam lá fora o que havia de mais contemporâneo na
Europa e sentem, como verdadeiros republicanos, a responsabilidade social e cultural de contribuírem para a transformação de
Portugal. Os dois têm clara consciência que ambos pertencem a
um mundo político, literário e artístico comum.
Para Aquilino e Leal, os sopros artísticos parisienses não encontram um autêntico eco naqueles que se instalam no poder da
governação republicana e que têm a obrigação de ouvir os artistas emigrados em Paris, que estão a par do que melhor se realiza
na Europa no campo das artes plásticas e da arte social, e que
mostram uma vontade gigante de transformar a visão tradicional naturalista e classista da arte em Portugal. Veem nas raízes
identitárias do seu país a força anímica para a transformação
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do país, pelo confronto entre a tradição e a modernidade. Muito cedo, compreendem que as elites republicanas da 1.ª República não conseguem congregar esforços para levar à prática as
propostas de mudança cultural do país. Ao tempo, perdidos em
questiúnculas e bifurcações político-partidárias, os republicanos
fragilizam o país, que tem uma oportunidade política, com gente promissora a governar, para se construir um novo Portugal.
Principalmente Leal da Câmara é muito crítico em relação a esta
perda de oportunidade dos republicanos, situação que o desilude
e sempre o entristeceu. Por isso, Leal da Câmara, quando emigra
de forma voluntária para Paris (1913), refere-se à ainda impreparação do país para perceber os artistas modernistas, dizendo que
Portugal “não era ainda um lugar para artistas”.
Aquilino Ribeiro e Leal da Câmara, desde o tempo de Paris, estabelecem uma amizade única, durante mais de três décadas, firmada numa admiração mútua que dura para sempre, até à morte
de Leal da Câmara, em 1948. Dois expoentes do modernismo que
traçam as estradas das suas vidas, ultrapassando os contornos
difíceis da montanha do existir, com combatividade e coragem,
e abraçando com gosto e dedicação aquilo que melhor sabem esculpir pelas suas mãos – a escrita e o desenho humorístico.
A atenção pela análise da correspondência entre Aquilino
Ribeiro e Leal da Câmara prende-se com o interesse em querer
saber mais sobre estas duas figuras republicanas contemporâneas portuguesas, compreender motivos intelectuais, culturais
e políticos que magnetizam uma tão intensa amizade. Quais as
âncoras que firmam e perpetuam uma forte comunhão afetiva
entre estes dois homens da 1.ª República Portuguesa? A troca de
correspondência entre os autores é uma fonte histórica que dá
vária informação privilegiada e que contribui para um conhecimento mais exato da personalidade de Aquilino Ribeiro e de Leal
da Câmara.
Algumas citações das missivas de Leal da Câmara estão inseridas na obra biográfica de Aquilino Ribeiro, Leal da Câmara: Vida e
obra (1951), mas quisemos penetrar em todo o universo do espólio
da correspondência para melhor estabelecer pontes interpretativas das leituras e posições políticas, sociais e culturais do artista em relação à governação republicana e à sociedade lisboeta
que dava os primeiros passos com o novo regime político.
Da pena de Aquilino Ribeiro chega-nos um reduzido corpo de
cartas para Leal da Câmara, 14 cartas, espólio do Arquivo da Casa-Museu de Leal da Câmara. Do Mestre Leal da Câmara para
Aquilino Ribeiro existem missivas em maior número, 45 cartas

e 13 postais, no espólio de Aquilino Ribeiro, que se encontra na
Biblioteca Nacional. Por cartas não datadas, mas pela interpretação das temáticas, julgamos que a correspondência entre ambos
se inicia em Paris entre 1908-1909, algum tempo depois da chegada de Aquilino. A correspondência de Leal da Câmara acaba
em fevereiro de 1948 e a de Aquilino Ribeiro finaliza em julho do
mesmo ano, mês e ano do falecimento de Leal da Câmara (21 de
julho de 1948) na sua Casa-Museu da Rinchoa.
Há cartas que não estão datadas, mas pela análise dos conteúdos
foram situadas em certos períodos e lugares de vivência dos autores.
Algumas missivas são escritas em papel timbrado. As de Aquilino Ribeiro com o timbre do Liceu Camões e as missivas de Leal
da Câmara revestem-se de uma notável singularidade, pois alguns timbres das primeiras páginas são desenhados pelo próprio
artista – Aldeia Portuguesa, Grupo dos Fantasistas, Grupo dos
Humoristas e postais para desejar um “Bom Ano Novo”.
A correspondência revela uma riqueza de linguagem, humor e
ironia e uma sinceridade despretensiosa na comunicação entre
ambos. Os temas cruzam a vida intelectual e política e a dimensão
artística. Grande parte das cartas respiram a política interna do
país, por todas as suas linhas e entrelinhas. É fácil, por exemplo,
perceber a desilusão do escritor e do artista caricaturista em relação aos republicanos democratas do partido de Afonso Costa que
não tiveram vontade política de proporcionar a sua integração em
cargos de direção do Estado na capital quando regressa a Portugal.
Ao longo das cartas, trocadas entre os dois personagens intelectuais, são visíveis os laços de profunda amizade e a sintonia
nos propósitos de realização de projetos literários e artísticos,
assim como a partilha sobre a secundarização da cultura em
Portugal, votada pela governação política republicana, e a preocupação para arranjar emprego no seu país, desenvolvendo esforços junto de conhecidos e amigos governantes. Na escrita fica
saliente um profundo respeito um pelo outro, bem vincado no
tratamento por “você” e no carinho comungado pela forma como
iniciam e finalizam as suas cartas, “Meu querido amigo”, “Seu admirador”. Uma amálgama de aspetos de índole sentimental e de
crença esclarecem a amizade entre Câmara e Ribeiro – a exaltação de virtudes morais em ambos, o respeito pela diferença do
outro, o apreço leal e sincero pelas realizações de um e de outro,
e a vontade em colaborarem pelo bem comum.
Em fases da vida de Aquilino e de Câmara foi-lhes mais difícil
encontrarem-se e daí a correspondência facilitar a comunicação entre ambos. Quando Leal está a viver em Lisboa, no período
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entre 1911 e 1913, Aquilino ainda vive em Paris. Quando Leal da
Câmara deixa o país em 1913 e se autoexila na cidade parisiense,
ainda Aquilino lá reside, ficando até poucos meses do final de
1914. Câmara continua em Paris ainda durante largos meses, até
finais de 1915. Neste período de tempo está Aquilino em Portugal,
em Soutosa e, logo depois, em Lisboa. Leal regressa a Portugal e
estabelece-se no Porto, em Leça da Palmeira, até cerca de 1920, e
Aquilino Ribeiro está a viver e a trabalhar em Lisboa.
O número mais significativo de cartas de Leal da Câmara, expedidas para Aquilino Ribeiro, prende-se com o facto de o artista ter
de dar notícias mais amiúde sobre matérias relacionadas com o
apartamento onde viveu Aquilino Ribeiro em Paris, quando este
regressa a Portugal em 1914 e também a sua solicitação de Paris e
de Leça da Palmeira a Aquilino Ribeiro para sensibilizar amigos
republicanos, com cargos de governação, para lhe arranjar emprego. Em Portugal, Leal também faz vários convites a Aquilino
para colaborar em artigos ou conferências para iniciativas culturais organizadas pelo artista. E, ainda, as cartas para convites
do “lanche das cinco” na Casa da Rinchoa, com amigos comuns.
A arrumação temática dos conteúdos segue a linha do tempo e
dos lugares donde foram expedidas as missivas, percorrendo-se,
deste modo, a espessura da vida do escritor e do artista, ao longo
de quase quarenta anos de correspondência. Como que seguíssemos num comboio do tempo e fizéssemos paragens nos lugares
onde Aquilino Ribeiro e Leal da Câmara viveram e se envolveram
em ações que concretizaram os seus interesses no meio literário
e artístico.
Apresentam-se, num primeiro capítulo, a paisagem de breves
percursos da vida de Aquilino Ribeiro e de Leal da Câmara, por
períodos e lugares onde viveram. Num segundo capítulo, expõe-se a análise e interpretação da correspondência, arrumada por
temáticas em períodos cronológicos e de lugares donde foram enviadas as cartas. Os anexos contêm uma carta de Aquilino Ribeiro,
com o timbre do Liceu Camões e algumas cartas e postais de Leal
da Câmara que revelam interesse pelo papel timbrado; uma tabela da correspondência, de ambos os autores, e uma síntese do
movimento periódico de missivas e de lugares donde foram expedidas; ainda uma relação de figuras políticas e jornalísticas e
uma outra de artistas e escritores incluídos nos textos escritos da
correspondência.

4. Leal da Câmara – óleo de Abel Manta
5. Ex Libris de Leal da Câmara
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6. Ex Libris de Aquilino Ribeiro
7. Casa de Soutosa / Fundação Aquilino
Ribeiro – Casa Museu

Breve paisagem da vida
de Aquilino Ribeiro
e de Leal da Câmara

1. Aquilino Ribeiro: Seminarista, revolucionário,
jornalista, tradutor, professor, bibliotecário e escritor
1.1. Aquilino Ribeiro – infância,
adolescência e parte da juventude
Aquilino Gomes Ribeiro nasce a 13 de setembro de 1885, em Carregal de Tabosa (Sernancelhe), e com nove anos de idade vai viver
para Soutosa (Moimenta da Beira), com seus pais, para ingressar,
meses depois, num colégio fundado por jesuítas, Colégio da Senhora da Lapa, ali perto. Aqui faz os seus estudos preparatórios
e com 15 anos está a estudar no Colégio da Roseira, em Lamego.
Depois de ter desistido de estudar neste colégio porque não queria seguir a “clerezia”, com desgosto para os pais, em 1902, parte
para a cidade de Viseu para acabar a disciplina de Filosofia. Em
outubro do mesmo ano, induzido por um seminarista de Viseu,
é desterrado para o Seminário Episcopal de Beja, para cursar
Teologia, ficando aí durante escassos dois anos. O Seminário era
prisão mais dura para o jovem rústico da Serra da Nave do que a
Lapa e mais severa do que Lamego. O seu espírito livre não se resigna com a disciplina autoritária e, num ato de rebeldia e de desobediência, é expulso com 19 anos pelo vice-reitor, José Maria Ançã.
É no Seminário de Beja que o jovem Aquilino desafia os seus
dons de narrador e se estreia como contista na imprensa. A sua
prosa, feita de simplicidade e imaginação, é pela primeira vez
publicada num periódico semanal de Olhão, Cruzeiro do Sul, em
1903. No seu segundo ano de Teologia, o estudante Aquilino
Ribeiro escreve dois contos, às escondidas, com o pseudónimo
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CAPÍTULO I

Bias Agro, o primeiro com o título, Para os Anjos, e o segundo,
À Volta do Brasileiro, que tem a ver com a emigração para o Brasil (Almeida, 2001).
Numa entrevista, concedida pelo escritor Aquilino Ribeiro ao
jornalista Torquato da Luz, ao Jornal do Algarve, em 30 de março
de 1963, em Lisboa, dois meses antes do falecimento do grande
Mestre das Letras, perante a questão do jornalista sobre se tinha
sido, num semanário de Olhão, que Aquilino Ribeiro tinha escrito o seu primeiro artigo num jornal, o escritor relembra “Creio
que foi no Cruzeiro do Sul que publiquei umas frioleiras que não
sei se, mesmo com os 18 anos, deixam de ser ridículas. Devem
estar assinadas com um pseudónimo, Bias Agro”.
Aquilino Ribeiro já tinha evidenciado, quando estudante no Colégio da Roseira em Lamego, um certo pendor para a imaginação
na escrita numa redação, solicitada pelo professor de Português,
cujo tema é de difícil construção “Diálogo entre um piano e uma
agulha”. É esta produção de texto escolar do adolescente promissor do grande escritor da língua portuguesa, Mestre Aquilino
Ribeiro? O escritor, na sua obra Abóboras no Telhado (1955), faz referência a este episódio escolar, aceitando-o como o começo da
sua vida dedicada à escrita “Não há nada que não tenha ponto de
partida, reconheço-o (…). O meu exercício foi celebrado e tido em
conta de revelador. Porventura aqui esteja o encontrão que me
atirou para este pego [escritor]” (p.22).
Pelo ato de enviar a sua prosa para um jornal do Algarve, com
um nome fictício, o jovem seminarista Aquilino revela uma força interior tão corajosa que também ela é promissora do homem
revolucionário Aquilino Ribeiro, no combate pela República, e da
audácia na sua célebre fuga da prisão da Esquadra do Caminho
Novo, em 12 de janeiro de 1908. Aquilino sabe que o Seminário
é assinante do periódico Cruzeiro do Sul e que o vice-reitor é colaborador. Com todos estes riscos, fez o que a sua liberdade lhe
sussurrava na consciência, depois do seu amigo seminarista João
Machado Gonçalves, que viria a ordenar-se padre e a exercer na
vigaria de Faro, assíduo colaborador do jornal e conhecido do seu
diretor, o incitar a publicar o seu primeiro conto. (Mesquita, 1986).
Com cerca de vinte anos está na capital. Quando foi expulso do
Seminário de Beja, Aquilino Ribeiro parte para Lisboa, cidade que
tinha conhecido de passagem quando da sua ida para Beja, acompanhado pelo pai. Aquilino sabe que é na capital, o seu novo mundo, onde terá a oportunidade de encontrar e ler obras literárias
que a vida de seminarista não lhe proporcionou conhecer até aí.
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1.2. Revolucionário republicano,
tradutor e jornalista
A agitação das ruas da cidade de Lisboa impressiona Aquilino
Ribeiro. Num grande momento de angústia da sua vida, abandonado à sua sorte, mas em liberdade, desvenda sozinho o mundo
citadino buliçoso da Baixa lisboeta, que é a antítese do seu conhecido mundo rural e seminarista, onde a quietude, o silêncio e
a oração são a regra do quotidiano.
Instala-se na Baixa de Lisboa, na rua do Crucifixo. Respira o
ambiente social da cidade, apreende-a rapidamente e tira partido dela enquanto não arranja emprego. Enquanto os dias passam
e não consegue arranjar emprego, Aquilino visita museus e lê na
Biblioteca Nacional, desde a hora em que abre as suas portas até
ao fecho, devorando obras de autores nacionais e estrangeiros.
Lê com sofreguidão, “como um pássaro voeja nas ramalheiras”
(Ribeiro, 2008, p. 98). Aquilino Ribeiro folheia páginas e páginas
durante dias inteiros e continua esta caminhada da leitura depois do interregno de meses em Soutosa, quando se ausenta de
Lisboa por não arranjar emprego e regressa novamente à capital,
em 1906.
A tarefa a que se propôs na Biblioteca Nacional é uma caminhada aliciante, a descoberta do mundo na narração ficcional e no
conhecimento histórico. Descobre pela primeira vez muitos dos
autores dos finais do século XIX e de outras gerações anteriores,
autores estrangeiros e portugueses. Aquilino lê os escritores russos, como o socialista Máximo Gorki (1868-1936) ou Leão Tolstoi
(1828-1910), que retratou os conflitos sociais da Rússia dos czares, ou os escritores franceses, o poeta François Malherb (15551629), o dramaturgo Pierre Corneille (1606-1684) ou o escritor
francês mais admirado por Aquilino Ribeiro, Anatole France
(1844-1924). Na sua curiosidade literária encontra Camilo Castelo
Branco (1825-1890), Alexandre Herculano (1810-1877), Eça de
Queirós (1845-1900) e interessa-se pela História de Portugal de
Pinheiro Chagas (1842-1895).
Para ter melhores oportunidades de emprego, o jovem beirão
tenta aprender contabilidade comercial com um guarda-livros
(Joaquim Ramos, republicano que será mais tarde seu companheiro de luta contra a Monarquia), mas Aquilino não continua
porque percebe que não tem mesmo queda para os números. O
seu interesse são as letras. A construção de palavras e frases, a
matéria da escrita.
Sentindo-se desalentado, mas convicto de que o seu labor residia
na escrita, bate à porta do Diário de Notícias, na rua dos Calafates,

a gazeta de maior tiragem. Depois de algumas questões colocadas a Aquilino Ribeiro, pelo redator do jornal, Eduardo de Noronha (1859-1948), dão-lhe uns dias de trabalho e a garantia de
contratação se o seu desempenho agradasse. Aquilino começa no
dia seguinte, um domingo, com uma reportagem de uma festa
no quartel dos Bombeiros, na Rua da Esperança. A este trabalho
experimental seguiram-se outros, mas o novato Aquilino:
Cedo se apercebe de que os seus textos eram esladroados e tosquiados no
que podia suscitar matéria de escândalo para a prosa tabelada e clássica.
Na redacção, o repórter censor de serviço desfigurava e amputava os textos
entregues, o que era uma prática habitual com relatos noticiosos da província. Por outro lado, nenhuma apreciação era feita da sua escrita (…) e, pior
do que isso, se podia aspirar ou não a entrar para o quadro daquela gazeta
(…) (Almeida, 2001, p. 34).

Aquilino Ribeiro decide não voltar mais à gazeta. Desiludido e
sem ganhar faz a vontade ao pai e regressa a Soutosa. Ficará largos meses na aldeia. Lisboa já tinha entrado na alma de Aquilino,
o ambiente cultural e a agitação republicana tinham penetrado
no seu pensamento crítico e no gosto pelo fervilhar da tertúlia
de café na cidade. O alimento literário da Biblioteca Nacional
prepara Aquilino Ribeiro intelectualmente para os primeiros
contactos que estabelece com homens cultos republicanos que
defendem o anticlericalismo, o patriotismo e a modernização do
país nos lugares de tertúlia política e literária da Baixa de Lisboa,
como no café O Gelo. E prepara-o para a vida literária. A abertura de pensamento, proporcionada pela literatura e pelo contacto
com as ideias republicanas, dão-lhe uma visão real da política e
da sociedade portuguesa do país.
Para o jovem Aquilino, mais culto e citadino, a ruralidade de
Soutosa está muito distante do mundo da capital lisboeta. Há de
voltar, espera pela ocasião. No intervalo de tempo que ele permanece na aldeia, como na sua outra estadia em 1905, interessa-se em captar em profundidade comportamentos e vivências das
gentes que labutam de manhã à noite o alimento para a família.
Perceciona a Natureza humana e a Natureza física da Beira Alta,
os montes, os pássaros, as árvores, as flores silvestres. A cultura
que adquiriu na capital dera-lhe um olhar mais atento e refletido
sobre a realidade social da sua terra e da região da Beira Alta.
Teve matéria para ir escrevinhando, enquanto por lá fica. Porque
o impulso para a escrita está em si.
Em outubro de 1904 regressa a Lisboa, à rua do Crucifixo.
Aquilino vê um anúncio de emprego no jornal e logo se apressa a
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retornar à capital (Almeida, 2001). Inquieto e sôfrego pelas ideias
republicanas, sente necessidade da cidade, como um alimento do
seu ser.
Nem tudo corre bem, porém Aquilino vai sentindo e absorvendo
o clima republicano e revolucionário na cidade “(…) a tormenta
revolucionária condensava-se sobre a capital e não havia ninguém que se furtasse ao fluido magnético” (Ribeiro, 2008, p. 132).
Procura emprego para sobreviver sem a ajuda familiar, batendo
às portas de pessoas recomendadas pelos pedidos de ajuda do pai
a pessoas da Beira Alta que vivem na capital. Enquanto os dias
passam, sem conseguir emprego, visita a Biblioteca Nacional e a
Livraria Bertrand; aqui toma contacto com as novas edições nos
escaparates. Folheia-as e compra alguns livros, como a obra italiana Il Santo de Antonio Fogazzaro (1842-1911). Nesse tempo, ainda sem emprego no horizonte, tenta aprender italiano e espanhol.
Sem conseguir emprego duradoiro, Aquilino Ribeiro aceita
uma primeira oportunidade de trabalho remunerado, da Livraria Bertrand, para tradução da obra italiana Il Santo, que tinha
sido recentemente publicada em 1905. Uma obra polémica com
um pano de fundo religioso reformista católico, não muito bem
aceite pela critica literária, mas bem aceite pelo público. Para
Aquilino Ribeiro é um desafio fazer a tradução da obra, tendo
que, com gramática e dicionário, decifrar o italiano, e também
pela curiosidade no conteúdo do livro, que muito lhe diz pelo caminho religioso que teve até há poucos anos atrás.
Aquilino Ribeiro frequenta comícios onde ouve discursar António José de Almeida (1866-1929), Teófilo Braga (1843-1924) e
Magalhães Lima (1850-1928) e passa a ter uma participação política. Quando um conjunto de intelectuais republicanos se insurgem contra a sentença de morte, decretada pela tirania do
czar Nicolau II (1868-1918), do escritor e ativista político Maximo
Gorki (1868-1936), Aquilino dá o seu contributo na redação do
texto de uma das propostas a ser apresentada por um funcionário republicano da Livraria de Tavares Cardoso, que será enviada
ao Presidente da Duma (Ribeiro, 2008, p.142). Estes favores aos
republicanos vão dar-lhe oportunidades de emprego na tradução
e na imprensa republicana. O funcionário da Livraria Tavares
Cardoso arranja-lhe trabalho como tradutor de autores, como
Liev Tolstoi (1828-1910) e Pablo Mantegazza (1831-1910).
Aquilino Ribeiro escreve em gazetas e revistas, como a Ilustração Portuguesa e Serões, mas, cada vez mais, na imprensa panfletária republicana, à medida que intensifica os contactos com
conhecidos republicanos, como Magalhães Lima (diretor do jornal

Vanguarda), Meira de Sousa (diretor do jornal O País) ou Raul
Pires (diretor do jornal O Caixeiro).
Em 1905, Aquilino Ribeiro, com 20 anos, é chamado a comparecer na inspeção militar, em Vila Nova de Paiva, e fica quase
um ano em Soutosa, fazendo traduções para a Tavares Cardoso e
auscultando a Natureza e o seu ser interior nas caminhadas solitárias pela serra.
Aquilino Ribeiro volta a Lisboa em 1906 e os amigos republicanos irão dar-lhe a mão na imprensa panfletária. Os favores da
causa republicana, a necessidade de dinheiro para se manter em
Lisboa e o gosto pela escrita vão atraí-lo cada vez mais pela radicalidade no combate ao rei D. Carlos. Aquilino, nas suas memórias, diz “Era evidente que eu não tinha bossa para outra coisa
que não fossem as letras. Quem me daria a mão? Tinha perdido o
gancho da Tavares Cardoso (…)” (Ribeiro, 2008, p. 165). Aquilino
é convidado a participar nos encontros do grupo da Carbonária
da Alta Venda pelo maçon Luz de Almeida, um dos cabecilhas da
associação secreta. Aqui conhece Alfredo Costa e Manuel Buiça,
os dois carbonários que matam o rei D. Carlos e o príncipe herdeiro D. Luís Filipe, no dia 1 de fevereiro de 1908.
Em 1907, numa altura em que a intervenção revolucionária republicana fervilha em Lisboa e a censura está ao rubro, Aquilino
Ribeiro redige, com o republicano José Ferreira da Silva, um romance em fascículos, A Filha do Jardineiro (1907), que ridiculariza
a Monarquia e o rei D. Carlos, a convite de Alfredo Costa que tinha uma editora. Editam-se três fascículos, participando Aquilino Ribeiro em dois.
É a incursão de Aquilino Ribeiro pela luta política carbonária,
participando na organização de ações insurrecionais que o levam
à prisão, em novembro de 1907, quando explodem dois caixotes de
explosivos escondidos no seu quarto, na rua do Carrião, que o revolucionário Luz de Almeida lhe pedira para guardar, morrendo
os companheiros, Gonçalves Lopes, professor de Química, e Belmonte Lemos, que manuseavam os explosivos. Aquilino Ribeiro,
que se salva, no meio da tragédia, foge, mas é apanhado pela polícia que acorre prontamente ao local e nem as desculpas do conhecido jovem revolucionário dizendo que pensava que os caixotes
tinham propaganda impressa não o salvam de ser levado à presença do temido juiz Veiga, conselheiro da Coroa, “o grande papão
dos republicanos, o terror dos anarquistas (…)” (Ribeiro, 2008,
p. 194), que o interroga e lhe dá ordem de prisão. Aquilino é encaminhado para a Esquadra do Caminho Novo. Enquanto se desenrola este tempo revolucionário e tão difícil para Aquilino Ribeiro,

1.3. Os exílios políticos em Paris
O republicano e aventureiro Aquilino Ribeiro chega a Paris, a
“moderna Atenas”, em junho de 1908. Leva no bolso algum dinheiro que tinha sobrado da compra do bilhete da viagem que o pai lhe
deu, pedindo-o emprestado. Em Paris tem a garantia da colaboração do Diretório Republicano. Aquilino não desanima, a fibra do
homem beirão irá ser uma fonte de resistência às dificuldades do
exílio e de atividade para vingar neste novo ciclo da sua vida.
É recomendado pelos amigos republicanos a outros exilados
políticos portugueses em Paris, como Magalhães Lima, e a artistas que lá estudam e têm os seus ateliês. Aquilino é bem acolhido
à sua chegada, ficando a viver na casa do pintor Manuel Jardim
(1884-1923), ao Val-de-Grâce.
Paris é o centro da cultura europeia para onde emigram artistas, escritores e políticos, uns, por vontade própria, à procura de
um novo ensino das Artes e dos novos movimentos artísticos de
vanguarda que experimentam outras formas e cores de representar as realidades do mundo de então, outros por força das circunstâncias políticas dos seus países, como Aquilino Ribeiro.
Quando chega a Paris o jovem Aquilino não fica deslumbrado
com a cidade. Não vê na paisagem da cidade a beleza que alguns
portugueses intelectuais emigrados lhe tinham retratado em Lisboa. Os primeiros contactos goravam as suas expetativas. “Paris
que encontrei não era o Paris que tinha na imaginação, sobretudo não era o Paris que me pintavam. Achei-me burlado. (…).
Além de que a cidade em si, casario, monumentos, arruados, não
correspondia nada de nada às imagens que traçara (…). Tudo era
regrado, comum, conservadorão” (Ribeiro, 1955, p. 22).
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o artista Leal da Câmara está no auge da sua carreira, como um
dos famosos caricaturistas da revista L´Assiette au Beurre, em Paris.
Aquilino Ribeiro evade-se da prisão, a 12 de janeiro de 1908, e
vai andar escondido em casas arranjadas pelos amigos republicanos (um deles, Meira de Sousa). O regicídio a 1 de fevereiro de
1908 acelera o propósito de Aquilino sair do país, perante o risco
de ser descoberto, ser preso e ser desterrado para S. Tomé, Angola ou Moçambique. Em junho de 1908, privado de liberdade, a
viver cativo em águas-furtadas há cerca de cinco meses, direciona a sua bússola além Pirenéus. Apanha o comboio no Entroncamento, onde consegue chegar escondido, e ruma até Paris, a
cidade do seu primeiro exílio e de outros que se seguirão.

Mais tarde, Aquilino, embrenhado na vida quotidiana da cidade, deixa-se fascinar pela capital francesa. O problema está no
olhar turvo “nas escamas nos olhos”, do jovem português provinciano. Aquilino Ribeiro, pouco a pouco, vê Paris como uma outra
cidade diferente, não é Lisboa. As cartas e crónicas de Paris, que
Aquilino escreve para periódicos portugueses no exílio (A Beira;
Ilustração Portuguesa), refletem o olhar atento e crítico sobre a vida
agitada das multidões nas ruas da cidade, como descreve num
dos artigos da Ilustração Portuguesa, em 1909 “As ruas de Paris vão
atulhadas de gente (…). Sobre os cais não despega a romaria dos
bandos arrulhadores, dos automóveis de sereia cantante, das bicicletas (…)” (Reis, 1988). Gradualmente vai admirando Paris até
ficar rendido. Em diferentes ocasiões, até nas suas memórias, Um
Escritor Confessa-se, Aquilino fala do que Paris lhe deu em bem-estar da alma e do corpo.
Quando da homenagem por intelectuais brasileiros e portugueses ao escritor Aquilino Ribeiro no Brasil em 1952, ele concede
uma entrevista, no Rio de Janeiro, à rádio do Ministério da Educação, conduzida por Aurélio Martins (13/7/1952), e à pergunta
“diga-nos alguma coisa sobre o Paris do seu tempo de estudante
[Sorbonne]?” Aquilino, na sua resposta, ilustra bem como a cidade dos artistas o prenderam para sempre:
Em Paris (…) tudo é singular. É uma cidade como as outras. E no fundo tudo
corre diferentemente. Nunca se deseja nada em Paris que não se realize. Eu,
por mim, nunca concebi um projecto que não levasse a seu termo. Nunca
tive em Paris uma dificuldade que não resolvesse. É uma cidade para dar
a quota de felicidade aos homens, e todos os seus costumes, todas as suas
leis, toda a compreensão das gentes concorre para realizar este “desideratum”. Paris foi a cidade da minha juventude. Lisboa, a carisiosa e versicolor
Lisboa, é o meu solar. Aí hei-de morrer e aí residem os que me amam. Mas
Paris formou-me. Deu-me imaginação. Incutiu-me o culto da beleza! Nunca lá adoeci do corpo nem da alma. Como não hei-de ter saudades de Paris,
a única! (Livraria Bertrand, 1952).

Em Paris contacta com a literatura, a arte e o conhecimento de
professores da Sorbonne em palestras e aulas, e “as danças de
Isidora Duncan”, a bailarina e coreógrafa americana (1877-1927),
percursora da dança moderna. É aluno do eminente professor
de Filosofia Henri Bergson (1859-1941) e vê o aviador francês
Louis Blériot (1872-1936) sobrevoar o Arco do Triunfo, “como um
anjo anunciador do século da época planetária”, como refere José
Cardoso Pires (1925-1998) (Cruz, 1998). Este caldo cultural parisiense influenciará indelevelmente Aquilino Ribeiro.
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Em Paris continua a escrever, por correspondência, para periódicos de Lisboa (Ilustração Portuguesa, A Capital) e de Viseu (A Beira), uma das formas do ganha-pão. No furor de contribuir para
a mudança da mentalidade portuguesa envolve-se no projeto
da revista literária e cultural Génio Latino, com Leal da Câmara,
Magalhães Lima e Manuel Jardim, a editar em Portugal.
Em 1910, após ter regressado da visita que faz a Portugal a seguir à implantação da República, inscreve-se na Universidade
Paris-Sorbonne, no curso de Filosofia e Sociologia, que frequenta até ao eclodir da 1.ª Guerra Mundial, não finalizando o curso.
Na Faculdade conhece a estudante alemã de Meclemburgo, da cidade de Parchim, Grete Tiedemann, que vem a ser a sua primeira
esposa, casando-se em fevereiro de 1913, em Schwerin, onde o
pai da noiva, Fritz Tiedemann, era conhecido (Hanenberg, 2014).
Neste primeiro exílio conhece e convive com artistas portugueses – Amadeo Souza Cardozo, Alberto Silva (1882-1940), Sousa
Lopes (1879-1944) ou Diogo de Macedo, entre muitos outros.
É também durante estes primeiros anos de permanência em Paris, como exilado político, que publica o seu primeiro livro de
contos Jardim das Tormentas, em 1913, prefaciado pelo monárquico,
jornalista e romancista Carlos Malheiro Dias (1875-1941), diretor
da revista semanal Ilustração Portuguesa (1906 a 1910), e conhecido do editor da Livraria Aillaud, com o qual conversa para editar o livro de Aquilino Ribeiro. Malheiro Dias elogia no prefácio
a admirável escrita do estreante escritor e “as suas impressões
calorosas (…) sobre as virtudes da escrita da sua primeira obra
haviam de fazer todo o sentido na continuada produção literária
(…)” (Mendes, 1977).
Aquilino conhecia bem Malheiro Dias. Publica-lhe o seu primeiro artigo na Ilustração Portuguesa, intitulado As Feiras, quando
Aquilino regressa de Soutosa em 1906, se fixa em Lisboa e bate
às portas de periódicos da capital para arranjar emprego. E em
Paris, Aquilino continua a corresponder-se com a revista, ainda no tempo da direção de Malheiro Dias. Além da cumplicidade
que havia entre ambos, Aquilino aprecia-o como escritor.
Aquilino Ribeiro regressa a Portugal, em 1914, com Grete Tiedemann e o filho Aníbal, e vive em Soutosa durante um tempo.
A seguir vai viver e trabalhar para Lisboa, primeiro como professor no Liceu Camões (1915-1918) e depois como conservador
na Biblioteca Nacional (1919-1927). Período de tempo em que a
produção escrita se torna mais veloz, escrevendo Aquilino Ribeiro nove romances até 1926 2, e mantém uma escrita regular
na imprensa periódica. Em 1927, a residir em Santo Amaro de

Oeiras, o escritor republicano envolve-se na revolta de fevereiro
de 1927, contra a Ditadura Militar, sendo demitido da Biblioteca
Nacional. Foge para a Beira Alta, esconde-se na serra da Nave, é
obrigado a exilar-se novamente em Paris, onde esteve a viver uns
meses para entrar depois clandestinamente em Portugal. É o ano
em que morre Grete Tiedemann.
Em 1928, o generoso republicano e revolucionário Aquilino
Ribeiro (nunca deixou de combater pela liberdade) participa na
insurreição de Pinhel com o médico e professor de Liceu em Viseu, António Gomes Mota (Cunha, 1968). Ambos foram detidos
e levados para o estabelecimento prisional de Viseu. Evade-se
da prisão com a ajuda de amigos, como o visiense Gilberto da
Cunha, que o visitava à prisão. Numa das suas visitas, o escritor
terá dito “Perdoo tudo. Até que me roubem! Só não perdoo a um
homem preso que não se esforce por fugir” (Cunha, 1968, p. 5).
E acaba por fugir. Em 1928 está novamente em Paris, no seu terceiro exílio político. Casa com a filha do emigrante político Bernardino Machado, Jerónima Dantas Machado, de quem tem um
outro filho, Aquilino Ribeiro. Só regressa definitivamente em
1932, sendo amnistiado no fim deste ano.
1.4. Aquilino Ribeiro conhece
Leal da Câmara no primeiro exílio
Aquilino Ribeiro conhece Leal da Câmara em Paris, no seu primeiro exílio (1908-1914), no tempo da Belle Époque. Quando Aquilino chega a Paris, Câmara já lá vive há oito anos. Leal da Câmara
reside nos arredores, em Clamart, e Aquilino instala-se em Paris
na rue Pierre Nicole, ao Val-de-Grâce. Toma contacto com o artista através de encontros com artistas portugueses nos cafés e
Galerias de Arte. Num destes encontros, Aquilino Ribeiro, sentado no café Source, do Boulevard St. Michel, recebe um pequeno
postal das mãos de Leal da Câmara, o caricaturista bem conhecido pelos seus desenhos na L´Assiette au Beurre, a noticiar-lhe
a próxima exposição de trabalhos no seu ateliê
da Avenue du Maine, em Montparnasse (Ribei- 2. Via Sinuosa (1918),
Terras do Demo
ro, 1955).
(1919), Filhas da
A aproximação entre ambos vai sendo gra- Babilónia (1920),
Milagre, A
dualmente cultivada e multiplicam-se os mo- Valeroso
Traição e Estrada de
mentos de tertúlia em jantares, com artistas Santiago e Anatole
France (entre 1919
amigos, quer em Clamart quer na Rue Pierre e 1923), O Romance
Raposa (1924) e
Nicole. Aquilino partilha com o afamado cari- da
Andam Faunos pelos
caturista da L´Assiette au Beurre o seu período de Bosques (1926).
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maior glória no meio artístico, até 1910. A revista humorística
interromperia a sua publicação em 1912.
Na entrada da segunda década do século, quando Aquilino frequenta a Universidade da Sorbonne e conhece Grete, existe um
período de tempo em que os encontros com Leal da Câmara são
mais ausentes, dizendo Aquilino Ribeiro “alastravam entre mim
e Leal da Câmara, longos e espessos silêncios”. Reencontram-se
de “modo definitivo, já fora proclamada a República em Portugal” (Ribeiro, 1951, p. 35) quando Aquilino já mora na Rue Dareau,
perto do Parc-de-Montesouris. No final do ano de 1910, Aquilino
Ribeiro faz uma estada rápida em Portugal, para sentir o clima
político e social do país com a inauguração do novo regime político. Logo em 1911, também Leal da Câmara está em Portugal e
deixa-se ficar até 1913. Neste ano volta a Paris, à célebre cidade
para artistas.
Leal da Câmara fala a Aquilino Ribeiro de Toulouse-Lautrec
(1864-1901) e da sua admiração pelo pintor, que morre um ano depois de Leal da Câmara chegar a Paris, 1901. O pintor francês que
pintava o quotidiano da cidade, nos bordéis e nos teatros, representando as franjas sociais da sociedade parisiense e punha a arte
ao serviço de todos. O último período de vida de Leal da Câmara
na Rinchoa, em que se apaixona pelas tradições e vivências dos saloios das aldeias de Sintra, nas feiras de Rio de Mouro, e as representa na tela, é fruto de uma visão modernista do artista – o todo
social deve ser representado na Arte. Sousa (1984) observa que a
arte de Leal da Câmara e de Toulouse-Lautrec “fundem-se desses
instantâneos de autenticidade. As criações de ambos exprimem
individualidade e vivências próprias, mas aproximadas” (p.65).
Câmara trabalha com grande entusiasmo nos projetos, alguns
deles são encomendas de arte decorativa. Na sua fase de autoexílio (1913-1915), ainda Aquilino assiste à sua chegada a Paris,
instalando-se o artista num Hotel da Rue de Faubourg, em Montmartre. Neste breve período, Aquilino aprecia os seus desenhos
para frisos infantis para decoração de espaços interiores do Jardim Escola João de Deus de Lisboa, projeto arquitetónico de Raul
Lino (1879-1974), de 1913 (Ribeiro, 1951, p. 41).
Aquilino Ribeiro chega a conhecer Trotsky (1879-1940) pela
mão de Leal da Câmara, que se encontra em Paris, como exilado político, por combater a Monarquia autocrática de Nicolau II
(Ribeiro, 1951). O revolucionário russo, que conhece Leal da Câmara talvez pela pujança dos seus desenhos humorísticos de
personalidades políticas da Europa, na L´Assiette au Beurre, solicita trabalhos ao caricaturista Câmara.

Aquilino Ribeiro, com a família, deixa para trás o clima de guerra que se faz sentir em França e regressa a Portugal, em 1914, e
Leal da Câmara continua por pouco mais tempo em Paris. A ausência entre os dois amigos será preenchida por correspondência.

1.5. Professor do Liceu Camões
e conservador na Biblioteca Nacional
Quando Aquilino Ribeiro regressa de Paris, fica a viver em Soutosa com a família durante uns tempos. Logo que consiga emprego em Lisboa, instalar-se-á na capital. Grete Tiedemann não se
adapta ao meio aldeão de Soutosa, que à época era um lugar em
que a miséria e a falta de condições de salubridade são um quadro idêntico em muitas terras do país.
Em 1915, Aquilino Ribeiro e a família estão em Lisboa, com residência no Campo Grande, e é professor no Liceu Camões. Aquilino Ribeiro e, sobretudo, Leal da Câmara a viver nesta altura em
Leça da Palmeira, desenvolvem esforços junto de amigos republicanos para arranjar emprego. Neste ano, Magalhães Lima (18501928) estava como Ministro da Instrução Pública (17 de maio a
14 de junho), e João Lopes Silva Martins (1866 -1945) estava com
a Pasta da Instrução (19 de junho a 29 de novembro). Como Presidentes do Ministério, João Chagas (1863-1925) está como interino (15 a 29 de maio) e José de Castro (1868 -1929) ocupa o cargo
de presidente do Ministério durante seis meses (29 de maio a 29
de novembro). Estes republicanos, com funções governativas,
no ano de 1915, têm provavelmente influência na nomeação de
Aquilino Ribeiro para o Liceu Camões. O lugar de professor era o
cargo da Função Pública que melhor assentava ao jovem escritor
que tinha cursado Filosofia na Sorbonne. Aquilino Ribeiro leciona no prestigiado estabelecimento Liceal, que desde a sua construção, em 1902, tem sido uma referência no ensino secundário
na capital e no país, até 1918.
Em 1919 é convidado pelo intelectual e socialista Raul Proença
(1884-1941), chefe dos serviços técnicos na Biblioteca Nacional,
desde 1911, a trabalhar como segundo bibliotecário daquela organização pública. Em 1919, era diretor da Biblioteca Nacional o
escritor e historiador Jaime Cortesão (1884-1960). A Biblioteca
Nacional é a casa do mundo do conhecimento que Aquilino tantas vezes visitou nas estadas em Lisboa, antes do exílio. O lugar
onde tomou contacto com a dimensão grandiosa do saber, devorando obras e autores.

1.6. O Escritor e a sua consagração
Em 1932, após a chegada a Portugal do seu terceiro exílio, o político e romancista Aquilino Ribeiro decide dedicar-se integralmente à vida literária, como único trabalho do ganha-pão. À
época não era fácil viver do labor da pena, mas Aquilino, como em
tudo na vida, usava o seu lema “Alcança quem não cansa”, avança
por águas turvas, mas sempre fito na linha do horizonte. Não desiste, segue em frente. Fixa-se com a família na Cruz Quebrada,
em 1933, no ano em que publica Mulheres de Sansão e recebe o prémio Ricardo Malheiros por esta obra literária. Aquilino Ribeiro
é aceite como o escritor modernista por grande parte dos seus
pares, mas também é acusado por adversários da crítica literária
de regionalista, por retratar as paisagens e as gentes das terras
da Beira Alta, que soube fazê-lo como nenhum outro escritor.
A sua obra ficcionista penetra indelevelmente na caraterização
da geografia física e humana da ruralidade da Beira Alta. Aquilino
Ribeiro transporta para as personagens dos seus romances os
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Aquilino Ribeiro trabalha na Biblioteca Nacional até 1927, ano
em que é despedido por se ter envolvido na revolta republicana
de fevereiro contra a Ditadura Militar (1926 -1933), tal como Raul
Proença e Jaime Cortesão que por se envolverem igualmente
na conspiração, exilaram-se os dois, tal como Aquilino Ribeiro,
em Paris.
Durante o tempo dedicado à Biblioteca Nacional, ao lado de
Raul Proença e de Jaime Cortesão, Aquilino Ribeiro desenvolve
intensa atividade cívica, como a sua participação na fundação da
revista Seara Nova e integra a primeira direção. Colabora ainda na
efémera revista Homens Livres (1923) (Assembleia da República,
2007). Em outubro de 1921 sai o primeiro número da revista Seara
Nova que tem como objetivo, no seu programa ideológico, construir um “núcleo de homens de boa consciência e vontade enérgica”, pela democracia republicana. Uma elite intelectual culta e
crítica da realidade política, social e cultural do país. Aquilino
Ribeiro, republicano convicto, nunca deixa de colaborar com todos aqueles que quisessem unir esforços para o desenvolvimento
social e cultural da sociedade portuguesa, colaborando em diversas iniciativas literárias, culturais e cívicas, ao longo da sua
incansável vida. Para Aquilino Ribeiro, a revista Seara Nova seria
uma continuidade do pensamento que esteve presente na idealização da revista Génio Latino, em Paris.

retratos das vivências sociais e morais que o escritor tão bem
sabia observar em Soutosa e em outros lugares do concelho de
Moimenta da Beira – a vida rotineira quotidiana do duro trabalho daquelas gentes, recheada de encontros e desencontros nas
relações amorosas e também de dias prazenteiros do calendário
de festas religiosas das aldeias de Sernancelhe ou de Vila Nova
de Paiva. O escritor procura nas raízes da identidade do povo
português os aspetos universais do ser humano, captando a plenitude das suas vidas. A beleza da prosa de Aquilino Ribeiro
está na simbiose entre a narrativa das paisagens físicas e humanas das terras do Demo, com um léxico próprio das suas gentes
que dão voz às personagens, e uma erudição de cultura clássica,
apreendida quando do curso de Teologia no Seminário e no curso de Filosofia na Faculdade de Letras na Sorbonne. Dois mundos de conhecimento que estão na base da erudição de Aquilino
Ribeiro:
A formação clássica que Aquilino recebeu na adolescência e a formação de
adulto com os mestres (…) na Faculdade de Letras da Sorbonne, permitir-lhe-iam um outro olhar “civilizado sobre o primitivismo da aldeia sobre
que quer fazer escrever a sua pena. (…). Ora, a narração lendária abundante
em Aquilino, devido, certamente, àquela formação clássica, eivada de mitologia, explica a intromissão da erudição aquiliana na barbárie e incivilização da aldeia serrana (Almeida, 1985, p.9).

Entre a segunda parte da década de 30 e o fim da década de 50
são os anos em que Aquilino Ribeiro mais labora a escrita. É neste período que escreve Volfrâmio (1944), O Arcanjo Negro (1947),
O Malhadinhas (1949), A Casa Grande de Romarigães (1957). Em 1959
publica Quando os Lobos Uivam, livro que dá origem a processo judicial pelo governo de Salazar porque põe em causa as instituições do regime da ditadura.
Em 1935, Aquilino Ribeiro é eleito sócio correspondente da
Academia das Ciências de Lisboa. O escritor é reconhecido pela
sua obra literária, pelo trabalho da língua portuguesa que Aquilino tão bem maneja, com o vernáculo da região da Beira Alta. Em
1958, o escritor consagrado como Mestre da Literatura, é eleito
sócio efetivo da instituição científica e literária portuguesa.
Apesar de Aquilino ser considerado, na década de 50, um Mestre da literatura por muitos escritores e por muitos portugueses,
não deixa de ser ignorado por aqueles que estão de mãos dadas
com o regime de Salazar. Com a publicação do livro Príncipes de
Portugal – Suas Grandezas e Misérias (1952), a convite da editora
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Livros do Brasil, o escritor compõe sobre personagens históricas do país, “príncipes reinantes ou apenas caudilhos”. Aquilino Ribeiro, que não abdica das suas convicções e do “gosto da
provocação, do impulso, que nele era inerente, de confrontar a bruteza do poder”, como diz seu filho, Aquilino Machado
Ribeiro, numa reedição de 2011, tece várias considerações sobre
o rei D. João III sobre as quais a censura da ditadura Salazarista é
implacável.
Ficou célebre a acalorada e extensa discussão na Assembleia
Nacional, na sessão de 13 de dezembro de 1952, sobre a obra do
escritor, na qual o deputado Abrantes Tavares refere que “Não
são só reis e príncipes que Aquilino Ribeiro amesquinha e ridiculariza, mas a própria universidade [Coimbra] e seus mestres
(…)” e o orador Lopes de Almeida, em tom depreciativo, diz “(…)
eles chamam-lhe Mestre. Mestre de quê? Mestre de quem?”. A vil
tentativa do poder político de desmoronar o escritor consagrado
por muitos portugueses, que não se calava perante as trombetas
cristalizadas do regime salazarista, ia de encontro à inabalável
firmeza de caráter de Aquilino Ribeiro.
No mesmo ano de 1952, Aquilino Ribeiro vive um dos grandes momentos da sua vida pela homenagem que brasileiros e
portugueses lhe prestam, no lado de lá do Atlântico, no Brasil.
É recebido e homenageado no Rio de Janeiro, mas também em
São Paulo e na Baía. É condecorado pelo governo brasileiro de
Getúlio Vargas (1951-1954), pelas mãos do Ministro das Relações
Exteriores, João Neves da Fontoura, com as insígnias de Comendador da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul.
No almoço de homenagem ao escritor, oferecido pelo governo
brasileiro no Palácio Itamaraty, onde estiveram presentes uma
plêiade de figuras brasileiras e portuguesas e representações
de várias instituições culturais e do governo brasileiro e português, como o Embaixador de Portugal, o Presidente da Academia
Brasileira de Letras, os escritores Vitorino Nemésio (1901-1978),
Cecília Meireles (1901-1964) e Jaime Cortesão, ouviram-se discursos de enaltecimento da obra literária do escritor Aquilino
Ribeiro (Livraria Bertrand, 1952).
A notável poetisa Cecília Meireles, no seu discurso “Em Louvor
de Aquilino Ribeiro”, observa sobre o escritor “O que possuis é
uma eloquência robusta, com fragas de aspereza e ternura de pétalas; e a vossa narrativa é a de um rico proprietário de palavras
que as tem ao seu serviço com firmeza e acerto, usando-as com
liberalidade, mas sem ostentação da sua abastança”.

Jaime Cortesão, no seu discurso “Saudação a Aquilino Ribeiro”
nota que:
Todos unânimamente vemos e admiramos em Aquilino (…) o supremo pintor das paisagens portuguesas; o criador dos tipos que mais teluricamente
representam a sua grei; e o criador dessa outra criação que é a língua portuguesa na sua obra. Porque na pena de Aquilino, dir-se-ia que o idioma
português ganha personalidade; que tem corpo, alma e vida independente.

Em 1960, o escritor Aquilino Ribeiro é proposto ao Prémio Nobel da Literatura pelo professor, filósofo e escritor Francisco
Vieira de Almeida (1888-1962). A candidatura é apoiada por muitos escritores e intelectuais portugueses, como Ferreira de Castro (1898-1974), Jaime Cortesão, Vitorino Nemésio, José Gomes
Ferreira (1900-1985), Urbano Tavares Rodrigues (1923-2013), José
Cardoso Pires, David Mourão Ferreira (1927-1996), Mário Soares
(1924-2017), entre outros.
Em 1963, no ano da sua morte, o escritor é agraciado com uma
grande homenagem pelos cinquenta anos de vida literária, promovida pela Sociedade Portuguesa de Escritores, presidida por
Ferreira de Castro, escritor com quem Aquilino Ribeiro cria a associação de escritores em 1956. Aquilino Ribeiro é o seu primeiro
presidente. O país manifesta grande emoção com as celebrações
centradas em Lisboa e no Porto e o regime de Salazar estremece
e reage, ordenando que a festa ao grande escritor não se prolongue. Logo depois do fim da celebração, o escritor Aquilino Ribeiro
parte para sempre e deixa-nos como legado a sua extensa obra e
a memória da sua verticalidade e humanidade.
No Jornal do Algarve, de 1 de junho de 1963, Torquato da Luz dava
a notícia do desaparecimento de Aquilino Ribeiro (27 de maio),
com o título “O maior Homem de Letras de Portugal Contemporâneo” e notava no seu artigo:
Com a morte de Aquilino Ribeiro encontram-se de luto todos os homens
de letras de Portugal. O mundo perdeu um homem extraordináriamente
inteligente, honesto e sincero e, mais do que tudo isto, um dos maiores pensadores do Portugal dos nossos dias. Ele foi entre nós um dos poucos que
até hoje conseguiram realizar o milagre de serem exclusivamente homens
de Letras.

No seu epitáfio, está escrito “Mais não pude”.

2.1. A vida de Leal da Câmara
até ingressar na caricatura jornalística
Tomás Júlio Leal da Câmara nasce em 1876, em Nova Goa, porque o seu pai, que é Capitão do Exército Português, fez várias expedições no território colonial português. Com seis anos deixa a
cidade indiana e regressa com a mãe à metrópole para viverem
em Lisboa. O pai é morto, mais tarde, numa outra missão, por
uma insurreição de nativos em Timor.
Quando nasce Leal da Câmara, que virá a ser um dos mais conhecidos caricaturista português na imprensa panfletária republicana, no final do século XIX, Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905), o
reconhecido caricaturista da segunda metade do século XIX, fundava, em 1875, o jornal humorístico A Lanterna Mágica na capital.
Leal da Câmara faz os estudos elementares e secundários, com
aproveitamento regular, em Lisboa, pois como diz Aquilino
Ribeiro, no seu livro dedicado a Leal da Câmara – Leal da Câmara:
Vida e Obra, “a massa cerebral era do melhor quilate “ (Ribeiro,
1951, p. 10). Estuda durante um ano Veterinária e Agronomia
para, logo depois, abandonar este seu primeiro interesse e dedicar-se à vida de arte e de boémia, o caminho que mais o atrai.
O jovem Leal da Câmara, que desde muito cedo mostra ter jeito
para o traço, “Aos 11 anos colabora no Liceu Ilustrado, ainda vivia
seu pai, (…). Em 1884 participa em O Petiz” (Sousa, 2000), procura
seguir a área artística, como desenhador humorístico, “na velha
Lisboa mole e patriarcal, à qual começava a arrepelar a epiderme
cascuda de conformismo a furunculose política anti-dinástica”
(Ribeiro, 1951, p. 10).

2.2. Colaboração do jovem caricaturista
nas gazetas da capital
Leal da Câmara, com apenas 19 anos, inicia a sua carreira artística de desenhador humorístico no periódico O Inferno, jornal de
Arte e de Crítica (Vicente, 1994). Na direção artística do jornal
conhece vários nomes ligados ao movimento republicano, como
o jornalista Mayer Garção (1872-1930) e o escritor Júlio Dantas
(1876-1962). Em 1896 saem alguns dos seus desenhos humorísticos
de cariz político no periódico satírico Os Ridículos.
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2. Leal da Câmara: Caricaturista, pintor, ilustrador,
desenhador, decorador, professor, urbanizador
e dinamizador cultural

Decorrido pouco mais de um ano da fundação do semanário
A Marselheza (1897), pelo jornalista republicano e revolucionário João Chagas, sai com o jornal um Suplemento de Caricaturas
ilustrado por Leal da Câmara. É a primeira vez que o artista se
apresenta como caricaturista panfletário (Sociedade das Belas
Artes, 1974). No início do ano de 1898, o Suplemento de Caricaturas, com os desenhos de Leal da Câmara, passa a chamar-se
Semanário de Caricaturas, o qual vai ter uma vida curta, até dezembro de 1898.
Os desenhos subversivos e cáusticos de Leal da Câmara, em
1898, no jornal A Marselheza, que têm como único objetivo hostilizar a governação política e financeira do país e criticar o rei
D. Carlos, desprestigiam a Monarquia Constitucional. Contra a
sociedade estabelecida, sustentada por uma Monarquia que estava a falecer dia para dia, sobretudo com o Ultimato Inglês (1890)
e a Revolta no Porto (1891), “Há que defender esta [República],
neste difícil período de transição, opondo-se, ridicularizando os
governantes, os poderosos que se acham contra uma imensidade
de gente, de famílias mais fracas e uma evolução da Arte que tende a seguir novos caminhos (Sousa, 1984, p. 35).
Leal da Câmara torna-se demolidor na complementaridade das
legendas irónicas e satíricas dos desenhos. Aquilino Ribeiro escreve no prefácio da obra Stuart e os seus Bonecos, numa edição de
Armando Paulouro do Jornal do Fundão, que a “complementação
do desenho pela legenda era um dos inexcedíveis predicados de
Stuart, que só teria igual em Leal da Câmara”. A desconfiança do
Ministério do Reino reage com sucessivas apreensões do jornal e
perseguições políticas.
O jovem artista, com apenas 21 anos de idade, não desistindo
da luta pela ideologia republicana, através da caricatura política,
cada vez mais combativa, irá contribuir para a apreensão do seminário A Marselheza, logo após o segundo suplemento, quando
os seus desenhos se dirigem ao rei com os títulos “Olaré quem
brinca” e o “Chefe do Estado em Portugal”, em que Leal da Câmara
representa D. Carlos de charuto ou com um chapéu à Mazzantini,
a bailar de braços abertos e levantados, dando estalinhos com os
dedos. Sousa (1984) refere que Leal da Câmara é “um dos nossos
mais célebres desenhistas, caricaturistas, pintores, aguarelistas
(…) críticos da nossa política e sociedade que gracejam com tudo
e por tudo, por vezes desmesurada e ferozmente” (p.11).
No final de maio de 1898, desaparecem os desenhos e o nome
de Leal da Câmara no cabeçalho da folha do jornal e o jornal humorístico é suspenso. No final de junho, o jovem Leal da Câmara

À hora a que escrevemos este Suplemento a polícia está apreendendo o
nº 17 da “Corja”. A polícia mandada pelo agente Fagulha entra nas lojas e
apreende todos os exemplares. Os nossos vendedores são presos. O público
que faça o comentário a este facto passado numa cidade onde se acaba de
fazer um congresso a favor da Liberdade de Imprensa (Sociedade das Belas
Artes, 1974).

Leal da Câmara, incriminado pela lei de 13 de fevereiro de 1896,
pelo ministério de João Franco (1893-1897), que permite “que um
cidadão fosse preso e, após julgamento sumaríssimo, deportado para qualquer domínio do ultramar sem mais fórmula de
processo (…). Havia mandato de captura contra ele (…). Amigos
o esconderam até amainar a tempestade” (Ribeiro, 1951, p. 12).
Refugia-se no Cartaxo, em casa do dramaturgo republicano
Marcelino Mesquita (1856-1919). Os rumores sobre a insegurança
de Leal da Câmara, de permanecer no país, levam amigos republicanos a cotizarem-se para contribuírem nas despesas para o
artista se exilar no estrangeiro.
Logo que pôde partiu para Madrid e é João Pinheiro Chagas,
exilado em Madrid, que ajuda Leal da Câmara a instalar-se na
capital espanhola. Chagas é seu fiador na pensão onde o caricaturista fica hospedado e visita-o algumas vezes, como refere
Aquilino Ribeiro na obra biográfica do artista. A mãe de Leal da
Câmara não tem dinheiro que possa sustentar a nova vida com
que o filho se depara, no início do seu exílio político, até conseguir vingar no meio artístico espanhol.
Nesta primeira fase do desenhador humorista nos periódicos
da capital lisboeta (1894-1898), Leal da Câmara inicia a arte de
ilustrador nos livros infantis de Ana Castro Osório, de quem é
amigo, que tinha começado a publicar uma série de contos para
crianças baseados em tradições populares, em 1897 (Vicente,
1994). A escritora publica-os em parceria com Leal da Câmara
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funda o jornal de caricaturas A Corja!, com a colaboração literária do poeta e crítico literário Gomes Leal (1848-1921) e o caricaturista portuense Sebastião Sanhudo (1851-1901). Câmara ainda
é mais combativo nos seus desenhos e a censura e a pressão policial também se tornam mais presentes na apreensão de vários
números do jornal. A violência do poder monárquico contra a
liberdade de imprensa ainda mais estimula o talento do artista
(Sociedade de Belas Artes, 1974).
A provocação de Leal da Câmara, num aviso para o público leitor do periódico, com ilustração de uma perseguição de um ardina pelo agente Fagulha, é o final da publicação do jornal A Corja!:

que “os enriquecia com os seus desenhos, que funcionavam como
um todo na perceção dos contos recolhidos pela autora. Ilustrações que permitem compreender e visualizar as personagens e
situações, mas, simultaneamente, deixando espaço para a imaginação do leitor” (Alberto, 2005 p. 411). A colaboração de Leal
da Câmara na ilustração de livros para crianças mostra a importância que o artista dá à educação e à transmissão de novas ideias
aos mais novos.
Neste período, Leal da Câmara ainda desenha para os livros infantis de Faustino da Fonseca, Três Meses no Limoeiro (1896) e Almanach para o Encanto de 1898 (1898) (Sousa, 1984).
2.3. O exílio político em Madrid
Leal da Câmara atravessa a fronteira espanhola no final de 1898,
com destino a Madrid, a cidade do seu primeiro exílio. Faz-se à
vida, com o talento que tem e confiante na experiência que leva
de Portugal, como caricaturista na imprensa republicana. O exilio não afasta o artista de colaborar com a imprensa republicana
portuguesa, pois, em 1899, por correspondência, Leal da Câmara
tem uma colaboração efetiva com o jornal O Diabo, dirigido pelo
caricaturista Diamantino Leite (Sousa, 1984).
Leal da Câmara chega a Madrid numa altura em que a Espanha vive um contexto político e social difícil que abre feridas
na sociedade espanhola – a guerra de independência cubana
(1895-1898) contra o domínio espanhol e a guerra hispano-americana pelo apoio dos Estados Unidos à guerrilha cubana pela
libertação colonial. Acontecimento político que impele intelectuais de todos os quadrantes artísticos a cantar a liberdade do
povo cubano e serem implacáveis pela escrita e pela discussão.
Um período da História de Espanha que Leal da Câmara partilha
quando conhece gente da intelectualidade madrilena, como o escritor e dramaturgo Miguel Unamuno (1864-1936), o dramaturgo Jacinto Benavente (1866-1954) e o poeta e dramaturgo Ramón
Valle-Inclán (1866-1936).
É pela mão do republicano João Chagas que Leal da Câmara é
introduzido no meio dos intelectuais ligados às artes, teatro, literatura e jornalismo, que lhe proporciona colaborações em periódicos e revistas. A sua primeira caricatura é apresentada no
jornal El Album. Desenha, com traço destorcido, o dramaturgo espanhol Jacinto Benavente (prémio Nobel da Literatura em 1922),
bem conhecido no meio literário, no qual Leal da Câmara se vai
adaptando (Sousa, 1984). Progressivamente, o artista é conhecido

Tengo el gusto de presentarles a ustedes al distinguido dibujante português
señor Leal da Câmara, que se halla en Madrid a consecuencia de dibluras
politicas, y el cual se propone seguir en esta Corte su campaña caricaturesca, sempre en companhia del diablo, cicerone insustituible para recorrer
Madrid en outros tempos de Aguileva (Sousa, 1984, p.52).

Num ambiente de sucesso pela obra em Madrid, Leal da Câmara, numa carta escrita à mãe, diz-lhe:
O êxito dos meus pastéis foi estrondoso no meio intelectual, só há um grande contra: ter de trabalhar de graça. Esta classe de gente, literatos, periodistas, actores, dramáticos, e poetas e quejandas pagam com artigos (…)
Alguma coisa ganhei com a exposição e é que determinadas pessoas que até
ao presente não nutriam o menor interesse pela arte de caricatura saíram-se a encomendar “coisas”. Tanto aqui como em Barcelona e Valência (…)
O que preciso é lutar mais redobrando de esforços, dando um pouco de mão
nos periódicos que pagam mal quando pagam, e preparar desde já nova exposição (Ribeiro, 1951, p.15).

Leal da Câmara, estimulado por um clima intelectual e artístico e pela aceitação das suas obras na sociedade espanhola, exibe
o seu verdadeiro talento na técnica e na expressão do desenho.
Além de Jacinto Benavente, caricatura outras figuras, como os
pintores Joaquín Sorolla (1863-1923), José Moreno Carbonero
(1860-1942) e o poeta Manuel del Palacio (1831-1906), entre outras
personalidades. Câmara torna-se conhecido não só em Madrid,
mas também em Barcelona e até em Valência (Sousa, 1984, p. 52).
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pela sua aptidão invulgar no desenho humorístico. Trabalha com
afinco para conseguir o reconhecimento artístico em Madrid que
lhe traz oportunidades para ganhar dinheiro para viver.
Leal da Câmara, como descreve Aquilino Ribeiro na biografia
do caricaturista, tem a sua estreia na capital madrilena em colaborações para periódicos e revistas – Almanach de La Vida Literaria,
La Vida Literária, Almanach de la Revista Vinicula. Sousa (1984) refere que Leal dirige com o escritor da obra de teatro La Ciudad Alegre
y Confiada (1916), Jacinto Benavente, a revista La Vida Literária. Um
periódico com novas perspetivas estéticas modernistas em Espanha, que conta com colaborações de muitos escritores espanhóis,
como o poeta e dramaturgo Miguel Unamuno, entre outros.
É no ambiente intelectual da revista La Vida Literária que Leal
da Câmara dá o seu melhor no desenho, com excecional talento.
Num dos números do periódico, do início de 1899, faz um desenho que representa o diabo disfarçado de bufarinheiro e que é o
seu ex-líbris. Na legenda da sua caricatura, Leal da Câmara apresenta-se assim:

Frequenta a Academia de Arte de S. Fernando em Madrid, mas
por pouco tempo, pois rejeita os seus princípios que se opõem à
liberdade de composição. Leal recusa a pintura palaciana, como
o pintor espanhol Francisco de Goya (1746-1828) já antes se tinha
oposto. Um pintor que Câmara admira, por ter rompido com as
normas morais aristocráticas de comportamento da sociedade
espanhola ultrapassadas, e pelo seu interesse em fazer figurar
nas suas telas a gente do povo. Leal também irá mais tarde pintar Pierrots, gente do povo disfarçada, que vive mostrando os seus
sentimentos, ora alegres, ora tristes.
Na Academia de Madrid conhece o republicano e artista Pablo
Picasso que abandona a escola das artes, tal como Leal da Câmara, por não concordar com o ensino retrógrado da escola e parte
para Paris, onde experiencia os estilos modernistas e se consagra
como o grande pintor modernista do início do século XX. Pouco
tempo depois, Leal da Câmara fixar-se-á em Paris e cruzar-se-á
com o futuro artista do cubismo na vida artística da Cidade Luz.
Durante os dois anos que Leal da Câmara permanece em Madrid
(1898-1900) colabora em inúmeros periódicos. As portas iam-se-lhe abrindo pela celebridade que ia conquistando em Espanha.
Leal publica ainda caricaturas no El Mundo Cómico, na Ilustracion
Americana y Espanñola, uma das melhores revistas de arte, onde
colaboram grandes vultos da arte espanhola, e ainda na Revista
Moderna, La Revista Cómica y Taurina, Vida Y Arte, La Esfera, e no
El Imparcial, entre outras revistas e jornais. Colabora, ainda, com
desenhos no Madrid Cómico, onde o caricaturista Sancha, seu
amigo, faz uma caricatura de Leal da Câmara e um dos números
especiais do periódico é todo desenhado pelo artista português
(Sousa, 1984). Além da sua atividade nas gazetas e revistas, Leal
da Câmara mostra os seus trabalhos em exposições de arte.
O reconhecimento de Leal da Câmara, como um grande artista
que contribuiu para a evolução artística em Espanha, é referido
pelo escritor e crítico de arte espanhol José Francés (1883-1964),
amigo de Câmara. Francés refere que a obra do artista é inconfundível, que as suas caricaturas são célebres em todo o mundo e
que é considerado um dos maiores artistas em Paris (Sousa, 1984).
Francés visita Leal da Câmara na Casa da Rinchoa, na década de
30, aquando de uma sua estada em Lisboa. Leal da Câmara recebe mais tarde a maior distinção que tinha sido dada a portugueses até aí, pela Academia Espanhola de Belas-Artes de Madrid,
de Membro Honorário, em 1944.
Mais tarde, em 1916, Leal da Câmara volta novamente a Madrid,
no contexto político de neutralidade de Espanha na 1.ª Guerra

2.4. O exílio na cidade de Paris
Leal da Câmara chega a Paris em 1900, no ano da Exposição
Universal e dos II Jogos Olímpicos da Era Moderna3. A exposição internacional fecha o século do desenvolvimento industrial
e científico e da afirmação da burguesia capitalista. Uma Belle
Époque, de progresso económico, social e cultural, que se consolida na primeira década do século seguinte e que termina com a
tragédia da 1.ª Guerra Mundial (1914-1918).
Mal chega a Paris, Leal da Câmara respira o clima cultural que
se vive na cidade (nada que se pareça com Madrid e Lisboa!).
Ainda mais neste ano, em que na Exposição Mundial de 1900 se
dá, pela primeira vez, importância às artes. A Arte Nova, aplicada à arquitetura, à industria e às artes decorativas ganham um
lugar de destaque na capital francesa – a nova estação de comboios D´Orsey e o Petit e Grand Palais, dos teatros e dos cabarés
–tornando-se num centro produtor artístico e de cultura (Lopes,
2007). Leal da Câmara tem o privilégio de visitar pela primeira
vez Paris, no ano em que estava a acontecer o maior evento europeu de dimensão internacional que abria portas para o futuro
desenvolvimento do século XX.
Esta vertigem de criatividade que atravessa a ponte entre os
dois séculos inspira com certeza a decisão de
I Jogos Olímpicos
Leal da Câmara em se deixar ficar por Paris. Ele 3.
da Era Moderna, em
tem a ocasião de perceber que Paris deve ser, Atenas, 1986.
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Mundial, com uma política pró-Alemanha (Leal numa das suas
cartas a Aquilino, descreve o ambiente alemão de Madrid), para
fazer um trabalho para o Jornal A Noite, do Rio de Janeiro. Nos
três meses de permanência entrevista várias personalidades da
cultura espanhola de que resulta o seu livro Miren Ustedes: Portugal visto de Espanha, publicado em 1917 (Martel, 2004).
A vontade de Leal da Câmara de ir até Paris visitar a principal
cidade artística e cultural europeia, o lugar do ensino da Arte e
dos artistas de vanguarda, de um tempo de rotura e inovação no
fechar do século XIX, realiza-se pela proposta da gazeta espanhola O Imparcial “para ir a Paris fazer umas crónicas semanais
para o suplemento das segundas-feiras consagrado às letras (…)
entrevistas a artistas, políticos, gente de clube e de botequim, colher em suma impressões vividas” (Ribeiro, 1951, p.16). Uma visita a Paris que, segundo Aquilino Ribeiro, deveria ter a duração de
três meses e que o artista acaba por ficar 13 anos. A cidade que o
iria consagrar como um dos grandes caricaturistas.

depois do caminho trilhado em Madrid, o seu habitat artístico
para viver por algum tempo porque essa nova trajetória trazer-lhe-á um campo aberto à modernidade. Como bem observa Silva
(2005) “a capital francesa apresentou-se-lhe como uma nova libertação salvífica e como um novo pretexto e patamar de apoio
para voos ainda mais altos” (p. 62). O artista fica a viver na rue
Campagne Première, com o caricaturista espanhol Pablo Sancha
com quem conviveu em Madrid.
Em França, as leis de liberalização da imprensa de 1881 impulsionam o aparecimento de muitos jornais e revistas. Neste contexto de liberdade de imprensa, as revistas ilustradas tomam
lugar na capital francesa e passam a ser um espaço para o desenho humorístico e para a caricatura e “rivalizam entre elas através da notoriedade dos artistas apresentados e da qualidade das
suas produções” (Cardoso, 1911, p. 2).
Logo em 1900, o semanário humorístico Le Rire, um dos jornais
satíricos com mais êxito em Paris, onde trabalham os pintores
Toulouse-Loutrec e Jean-Louis Forain (1852-1931), acolhe os trabalhos de Leal da Câmara. O periódico Le Rire lança o artista
caricaturista português em Paris, abrindo-lhe as portas para
outros “voos”. No ano de 1901, Leal da Câmara colabora para a
equipa que funda o jornal de humor e sátira, L´Assiettee au Beurre,
onde está o pintor e gravurista suíço Félix Vallonton (1865-1925)
e o pintor e caricaturista francês Noel Dorville (1874-1938) (Sousa,
1984). A revista parisiense dá a conhecer Leal da Câmara em
França e na Europa e o consagra como um notável artista durante os nove anos que o caricaturista se mantém a colaborar com a
revista (1901-1910).
Nas páginas da revista L´Assiette au Beurre, o caricaturista Leal
da Câmara desenha, com o seu traço singular, o combate aos abusos da autoridade “criticando os costumes encardidos das classes, sobretudo da burguesia (…) charqueando das mil ridicularias
insossobráveis da vida moderna, pondo no pelourinho os homens do governo venais ou ineptos” (Ribeiro, 1951, p. 20). Leal da
Câmara, como caricaturista, é um crítico e um observador atento às situações políticas e à sociedade parisiense. Na L´Assiette
au Beurre, Leal da Câmara dedica alguns números consagrados à
1.ª República Portuguesa.
Em 1903, o editor francês Felix Juven (1862-1947), do jornal satírico Le Rire, convida Leal da Câmara a ir à Bélgica para tratar
do lançamento do jornal naquele país, Le Rire Belgue. Na Bélgica contacta com o movimento modernista do país, liderado pelo
pintor e gravador James Ensor (1860-1949). Em 1905 viaja até
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Londres, no mesmo ano em que participa no Salon des Humuristes Français.
A partir de 1905, Leal da Câmara produz várias séries de retratos de figuras políticas internacionais caricaturadas como
“Nos Ministres, Les organisateurs de la guerre et les organizateurs de la
paix (…) Avec ses séries de portraits caricaturaux généralement
dépourvus de toute legende au caractere satirique, Leal da Câmara se situe donc à la limite extreme entre grand arte et dessin satirique” (Perthuis, p.p. 15-16). Os vencedores da 2.ª Guerra
Mundial (Charles de Gaulle, Churchill, Roosevelt, Estaline) são
as últimas personalidades que o artista retrata em 1947.
Em França colabora com muitos mais jornais conhecidos do
público pela qualidade dos artistas que neles participam – La Caricature, Frou-Frou, Le Cri de Paris, Le Bom Vivan, Gavroche, Le Journal
pour Tous, Nos Loisirs, Le Sans Gène, Le Diable, La Vie pour Rire, Le Petit
Bleu, L´Indiscret, Le Sourire, Le Carrillon (coleção de postais) e tantos
outros (Sousa, 1984).
Na pintura, Leal da Câmara imprime aos seus quadros uma
grande luminosidade e alegria nas cores, uma das características
do pós-impressionismo do início do século, como nas obras de um
Cézanne (1839-1906) e Van Gogh (1853-1890). Logo nos primeiros
anos desta primeira fase, na cidade francesa, o artista plástico
produz um conjunto de trabalhos de aguarela – La Lata (1900), as
conhecidas obras de cariz político Mapa da Ásia em 1900 (1900),
Portugal, Espanha, França e Inglaterra (1906); pinta personagens
como Sancha (1901), O cançonetista Marcel Legay (1901), Atriz francesa
(1903); cenas de boxe, o Combate Franco-Inglês (1902), de contextualização política, e O Boxe (1902); a vida quotidiana de Paris –
Cancan (1903), No Casino, Paris (1904), Casal no Café, em Paris (1904)
(Câmara Municipal de Sintra, 2010).
Leal da Câmara tem o seu estúdio em Montparnasse, tal como
muitos mais artistas, e outros em Montmartre, como os pintores
Georges Braque (1882-1963), Henri Matisse (1869-1954), Amadeo
Modigliani, Pablo Picasso ou o caricaturista Jean-Louis Forain.
Frequenta o ateliê de decoração do suíço Eugéne Samuel Grasset
(1845-1917), pioneiro em desenho Arte Nova e entra no ateliê de
Picasso. Leciona croquis na Academia Colarossi, em Montmartre
(Sousa, 1984). Leal da Câmara expõe nas galerias de arte Weil e na
Sagot, ao lado de Pablo Picasso, Pablo Sancha e do pintor francês
Maurice Utrillo (1883-1955), entre outros.
Em 1908, Leal da Câmara participa, como decorador do Grand
Palais, e inicia a colaboração no suplemento humorístico do jornal O Século no mesmo ano em que Aquilino Ribeiro chega pela

primeira vez a Paris, como refugiado político. No suplemento
humorístico do jornal português saem mais de sessenta páginas com ilustrações de Leal da Câmara que se reportam a vários
temas, mas com forte incidência em temas de política internacional, um tema que era muito grato a Câmara. E mais de uma
quinzena de páginas com caricaturas contra a Monarquia de
D. Carlos e campanha pela República (Sociedade das Belas Artes,
1974). A última ilustração de Leal da Câmara em O Século é dirigida ao rei D. Manuel II (1889-1932) (A Pobre Liga Monárquica).
Em outubro de 1909, Câmara suspende a sua colaboração no suplemento do jornal O Século, um ano antes da implantação da República. Volta a colaborar quando vem a Portugal em 1911.
Em 1909, Leal da Câmara colabora com o jornal espanhol Crónica e, em 1910, com o periódico brasileiro A Imprensa. Neste mesmo
ano, Leal da Câmara faz a sua primeira intervenção na decoração
de uma Escola Primária – Escola Primária de Berchem, perto de
Antuérpia (Câmara Municipal de Sintra, 2010).
2.5. Estada em Portugal após
a implantação da 1.ª República, 1911-1913
Após a implantação da 1.ª República em Portugal (1910), o caricaturista Leal da Câmara, com uma projeção assinalável na Europa nesta altura, acérrimo combatente contra o anterior regime
político monárquico, decide voltar ao seu país, depois de doze
anos de exílio, a convite do jornal humorístico de caricaturas A
Sátira (fevereiro de 1911), que se tinha estreado no Portugal republicano. O periódico tem como editor o desenhador humorístico
Stuart de Carvalhais.
Leal da Câmara chega a Lisboa com vontade de colaborar na
mudança da mentalidade cultural e artística da capital lisboeta.
Os dirigentes políticos republicanos conhecem bem o seu passado político e o seu percurso artístico em Madrid e em Paris, por
isso é recebido com todos os louvores que normalmente se prestam à chegada de um reconhecido artista exilado político “pelos
devotos do panfletário”.
No curto período de estadia em Portugal, Leal da Câmara participa no ambiente de abertura cultural da capital, um benefício da conjuntura política no país. Procura tornar, como os
outros modernistas vindos de Paris, as fronteiras das Artes mais
permeáveis às pessoas, através de mostras das artes plásticas e
da arte da caricatura e de conferências em que se discursa sobre a arte social ou a arte do humorismo. Em 1911, organiza uma

(…) à semelhança da sua homóloga francesa de 1907. Ela seria efectivamente criada e teria como presidente Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro (…)
participaram muitos artistas no I Salão de Humoristas Portugueses, inaugurado pelo Presidente da República Manuel de Arriaga dia 9 de Maio de
1912, nas salas do Grémio Literário (…) mas não estava Leal da Câmara há
pouco regressado de Paris (…) e que expunha ao mesmo tempo, individualmente, noutro local (França, 1984, p. 33).

O Grémio Literário apresenta à sociedade lisboeta as manifestações do Modernismo em Portugal – os modernistas da
1.ª geração. Leal da Câmara não participa na I Exposição dos
Humoristas (1912), onde se apresentam os modernistas desenhadores humorísticos Cristiano Cruz, Stuart de Carvalhais,
Emmerico Nunes e Almada Negreiros (1893-1970) e muitos mais,
e expõe as reproduções fotográficas dos originais de A Velhice
do Padre Eterno. Paralelamente, colabora com o jornal humorístico Os Grotescos e com a revista ilustrada de literatura e crítica
A Águia.
Ainda em 1912, Leal da Câmara profere uma conferência no Teatro de S. Carlos sobre O Humorismo e o Satyrismo, na qual o artista
Leal da Câmara explica que “(…) a importância da crítica pessoal
ultrapassa estes objetivos imediatos [o ataque da figura pública,
reduzindo-lhe estatura e interesses] adquirindo um alcance mais
vasto quando a sátira transforma a personalidade em símbolo,
elevando-a pela sua mediocridade e pela sua imagem negativa, a
representante de um sistema” (Santos, 1982, p. 10).
No último ano que está em Lisboa, 1913, Câmara expõe na II
Exposição dos Humoristas Portugueses, a ter lugar, novamente, no Grémio Literário. Participam muitos artistas que tinham
marcado presença no I Salão e outros novos, como a pintora Mily
Possoz (1888-1968) e António Soares (1894-1978). O caricaturista,
de ascendência francesa, André Brun (1887-1926), seu amigo em
Paris, escreve o prefácio do catálogo da II Exposição, em que defende o humorismo “como a menos frívola e a mais alevantada
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exposição de mobiliário no Teatro Nacional D. Maria II e uma outra exposição no Grémio Literário, onde o artista mostra a sua
aperfeiçoada técnica de montagem de exposições. No café Montanha, Leal da Câmara faz uma comunicação sobre A Arte Útil e
produz ilustrações para a edição de A Velhice do Padre Amaro de
Guerra Junqueiro (Câmara Municipal de Sintra, 2010).
Nas páginas da quarta publicação (e última) do jornal A Sátira,
em junho de 1911, lança-se a ideia da fundação de uma Sociedade
de Humoristas Portugueses:

das correntes de Arte” (França, 1984). Ainda em 1913, Leal da Câmara profere as conferências - O Movimento anticlerical e a parte tomada pela Caricatura Universal nesta Campanha, Arte da Caricatura, A
Arte do Humorismo e a Caricatura e a Caricatura Anticlerical (Câmara
Municipal de Sintra, 2010).
Apesar de Leal da Câmara desejar participar por uma capital do
país mais moderna, mais próxima de outras capitais da Europa,
pois havia um tempo de oportunidade política para mudar, ele
sente, desde muito cedo, uma certa indiferença e ignorância do
público e dos políticos pela Arte. É este sentimento sobre a Lisboa republicana que Leal desabafa em Paris para com Aquilino
Ribeiro, com uma certa desolação:
(…) achava tudo na mesma, os homens igualmente atrasados, mais perto da
idade Média (…) Mas o que boiava ao-de-cima eram os destroços dum naufrágio de séculos (…) da galé carregada de contrabando e de riquezas mal
ganhas, de prosápios mentirosos, de falhas ideais e falsas virtudes com um
Deus mar e tripulantes venais no comando” (Aquilino, 1951, p.38)

Mais tarde, em 1917, Leal da Câmara, no seu livro Miren Ustedes:
Portugal visto de Espanha, recorda uma frase dita pelo jornalista
republicano João Chagas, quando exilado em Paris, sobre a diferença cultural entre as duas capitais europeias (Paris-Lisboa) “Se
Paris é uma janela aberta sobre o Universo, Lisboa é uma janela
que dá para um saguão!” (Câmara, 1917, p.21).
Em 1913, Leal da Câmara, aborrecido com o seu país republicano, regressa à cidade das artes. Dirá para Aquilino Ribeiro, em
carta que lhe escreve para Paris, a razão principal da vontade em
voltar a Paris “Portugal não é ainda um lugar para artistas”.
2.6. Autoexílio em Paris, 1913-1915
No final de 1913, Leal da Câmara está em Paris. Neste segundo
ciclo parisiense, Leal da Câmara ainda convive cerca de seis meses com Aquilino Ribeiro até próximo do eclodir da 1.ª Grande
Guerra (28 de julho de 1914). Fica a viver num hotel na rua Faubourg em Montmartre.
Neste período, de cerca de dois anos em Paris (1913-1915), Leal
da Câmara é apanhado pelo deflagrar da Grande Guerra, acontecimento que tem repercussões económicas, sociais e culturais
em França. As consequências do contexto de guerra em Paris, no
trabalho artístico de Leal da Câmara, e o seu débil estado de saúde, traçam a tomada de decisão do caricaturista em regressar a
Portugal definitivamente, no final de 1915.
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Neste intervalo da sua vida em França, organiza uma exposição no Cercle Berthlot, “derradeiro bastião racionalista e republicano (…) ficava paredes meias com a Sorbonne” (Ribeiro, 1951,
p. 44). Na exposição, o caricaturista mostra retratos de figuras
políticas e intelectuais, como o presidente francês Georges Clemenceau (1841-1929) e do escritor Anatole France; seguir-se-ão
outras personalidades retratadas, ao longo da vida artística do
caricaturista (Eça de Queirós e Camilo Castelo Branco), e profere
conferências sobre a História da Caricatura, A Arte de rir e a Caricatura ou A Arte e os novos rumos (Sousa, 1984). Ainda em 1914, expõe
no ateliê de Maître Jambeau e faz uma palestra sobre A Psicologia
da Publicidade, na Universidade Popular. Dissertação que mostra
o seu grande interesse, teórico e criativo, pela arte publicitária.
No segundo trimestre de 1914, o entusiasta artista Leal da Câmara pela arte da publicidade recebe um convite de Madrid, da
perfumaria Floralia, para produzir uns cartazes publicitários sobre o principal produto da empresa espanhola, Flores del Campo,
uma sólida empresa que tinha a sua própria secção de publicidade. A revista ilustrada Mundo Gráfico, publicação de 1911, divulga uma série de anúncios da marca Flores del Campo (Martel,
2004). Leal da Câmara conheceu os fundadores da revista Mundo
Gráfico (Mariano Zabala, Francisco Landi e Diaz Casriego) no seu
exílio em Madrid, que também tinham lançado a revista Esfera,
um periódico que teve também a colaboração de Leal da Câmara.
Quando estala a guerra na Europa, Leal da Câmara toma uma
posição anti- Alemanha, ao lado dos Aliados, substituindo neste espaço de tempo, durante o período do desenrolar da guerra,
o seu traço de caricatura de troça e sarcástico sobre a sociedade
francesa por desenhos humorísticos, dirigidos ao ódio contra o
inimigo dos Aliados. Desta fase poder-se-ão destacar as caricaturas A Turquia e a Alemanha (de 1915), General Hindenburg (de 1917)
e Afonso Costa (de 1919).
É neste contexto da Primeira Grande Guerra que Leal da Câmara, no trilho da caricatura como arma apontada ao alvo alemão,
vai sozinho lançar o periódico Le Barbier, em 1914 “o primeiro
jornal de sátira e de caricatura, feito naquela cidade [Paris], contra os alemães, onde se refere o bombardeamento da Catedral de
Reims (…) ao fim de poucos números morria o periódico” (Sousa,
1984). Leal da Câmara dá a notícia do fecho do jornal, em carta
ao amigo Aquilino (estava já em Portugal), apresentando-lhe a
razão principal da curta existência do Le Barbier. Segundo Leal da
Câmara, o motivo do insucesso do jornal humorístico não estava
na tiragem, mas na tipografia Charraire de Sceaux. Alguns editores

franceses, clientes habituais de Charraire de Sceaux, ter-lhe-iam
dado a entender que se a tipografia se tornasse numa casa editorial eles procurariam outra tipografia para as suas publicações
(Aquilino, 1951). A aventura editorial do caricaturista de um jornal humorístico em Paris chegava ao fim.
O artista, trabalha também para periódicos portugueses, como
A Revista Nova, O Jornal dos Pequeninos, Os Grotescos, A Águia, suplemento humorístico do O Século (Ribeiro, 1951). No Brasil, publicam-se também desenhos de Leal da Câmara, nos jornais A
Bruxa, A Ilustração, Brasileira e Tico-Tico.
Neste tempo de permanência em Paris, o artista tem em mãos
o trabalho de decoração de um friso infantil para o Jardim Escola
João de Deus, em Lisboa. Aquilino Ribeiro, ainda em Paris, visita
o amigo em Montmartre e testemunha este trabalho decorativo.
2.7. Os projetos no Porto e em Madrid
após o regresso de Paris, 1915-1920
A França que dera fama ao caricaturista Leal da Câmara, o país
em que tinha exposto a sua obra nos grandes salões de Paris e ter
sido um dos notáveis colaboradores da L´Assiette au Beurre, vive
uma das maiores crises de agitação política, económica e social,
com a entrada no conflito europeu. O contexto conturbado da
guerra na capital francesa gera um ambiente de ameaça permanente que se reflete necessariamente na produção artística e cultural. Muitos artistas deixam a Cidade das Luzes.
O caricaturista decide deixar Paris e voltar para Portugal. Fixa
residência em Leça da Palmeira. Porquê o Porto e não Lisboa?
Leal da Câmara, que se encontra doente em Paris, pede ajuda aos
médicos amigos republicanos do Porto, Eduardo Santos Silva
(1879-1960), presidente da Câmara do Porto (1915-1918) e Manuel
Monterroso, caricaturista, para olharem pela sua saúde em Portugal. Por outro lado, a Leal da Câmara agrada-lhe o ambiente
intelectual que se vive no Porto, com um conjunto de intelectuais
e artistas modernistas que apreciavam a obra de Leal da Câmara,
alguns deles estiveram em Paris, como o caricaturista e pintor Armando de Basto o escultor Diogo de Macedo (1889-1959).
E ainda, não talvez de menos importância, Leal da Câmara tinha
ficado muito aborrecido com Lisboa.
Neste período nortenho de Leal da Câmara, que se prolonga quase
todo ele no intervalo de tempo em que se desenrola a 1.ª Guerra Mundial, o artista envolve-se em diversas iniciativas culturais. Ficando desta sua permanência no Porto, como traço mais significativo
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de atividade, a dinamização do grupo de artistas modernistas,
“Os Fantasistas” e a criação do jornal humorístico O Miau!.
Logo pouco tempo depois de Leal da Câmara regressar de Paris
(1915) realiza-se em maio, no Porto, a III Exposição de Humoristas e Modernistas na capital do Norte, no Salão de Festas do antigo Jardim Passos Manuel (Coliseu do Porto). Uma “grande festa
de arte e de mundismo”, com música, conferências e serões de
arte. Lisboa faz-se representar por alguns artistas que já tinham
participado na I Exposição (Stuart Carvalhais, António Soares,
Cristiano Cruz e outros). Pelo Porto, participam o pintor Armando Basto que tinha acabado de chegar de Paris, o médico e pintor
Abel Salazar (1889-1946), o escultor António de Azevedo (18891968), entre outros. “Estavam ausentes “Manuel Monterroso,
Manuel Gustavo, Leal da Câmara e Eduardo Viana, anunciados,
não compareceram, nem os modernistas Ernesto do Canto ou
Amadeu Souza Cardoso que também eram esperados e não compareceram” (França, 1984, p.42).
Neste ciclo cultural dos modernistas do Norte, Leal da Câmara
preside a um outro grupo de modernistas “Os Fantasistas”, com
Armando Basto e Diogo de Macedo na comissão organizadora.
“Os Fantasistas” realizam uma exposição no átrio do Edifício da
Bolsa que, como nota José-Augusto França (1984), reúne cerca
de 40 participantes, mas “(…) cujas opções, menos avançadas de
gosto, afastaram os modernistas, reduzidos aos nomes destacáveis de Armando Basto e Diogo de Macedo. Cristiano, Almada,
Soares e Barradas não participaram, mas sim Abel Salazar e, sobretudo, Leal da Câmara, que, compondo uma boa capa modernizante para o catálogo, expôs 72 fastidiosas ilustrações para A
Velhice do Padre Eterno, de Junqueiro” (p.42).
No programa de conferências, do evento cultural, Leal da Câmara faz uma “(…) interessante conferência (…) falou desembaraçadamente, a todos prendendo pela vasta cultura que facilmente
manifestou e pela simplicidade com que expôs os seus originais
pontos de vista” (Lopes, 2007, p.180). No mesmo ano profere uma
outra comunicação sobre “O Boxe” quando da exposição no hall
do Olímpia, no Porto, e, em 1917, palestra sobre “A Caricatura e a
Guerra”, no Éden Teatro (Câmara Municipal de Sintra, 2010).
Em 1916, com o jornalista Guedes de Oliveira e o caricaturista
Manuel Monterroso, do grupo dos “Fantasistas”, lança o jornal
humorístico semanal O Miau!. Aquilino Ribeiro colabora com
artigos para o jornal e muitos mais artistas nacionais e estrangeiros, como Cristiano Cruz, Armando Basto, Diogo de Macedo
e Ballurian e Steilen. Estes últimos trabalharam com Leal da

Câmara na L´Assiette au Beurre”. O jornal teve um período de vida
curto, apenas de cinco meses. Leal da Câmara colabora no Miau!
e noutros periódicos e revistas portuguesas, como Os Grotescos,
O Riso da Vitória ou a Ilustração Portuguesa. Para Espanha, envia
desenhos para La Esfera e El Zorro.
Ainda no ano de 1916, Leal da Câmara volta a Madrid, passados
dezasseis anos, para uma colaboração com o jornal A Noite, um
dos órgãos de grande informação do Rio de Janeiro, para escrever
sobre a posição de Espanha em relação à guerra europeia. Entrevista várias personalidades de Madrid ligadas à ciência e à cultura, um trabalho de que resulta o seu livro Miren Ustedes: Portugal
visto de Espanha. Leal da Câmara regista na sua obra o desenvolvimento de Espanha a nível cultural e científico e as razões das
diferenças culturais entre os países vizinhos da Península. Nota
que personalidades da cultura e da ciência espanholas, como o
escritor Diaz Castillo (1492-1584), Francisco Ginner de los Ríos
(1839-1915), já defendiam que a diferença do progresso cultural
entre os países ibéricos estava na ligação de Espanha à França, à
Alemanha e à Bélgica, existindo um intercâmbio intelectual com
o estrangeiro (Câmara, 1917).
Nesta permanência, de cerca de três meses em Espanha, Leal
da Câmara faz uma conferência no dia 17 de abril de 1916, no
Ateneu literário, artístico e científico de Madrid (fundado em
1820), e expõe no mesmo local. A conferência tem como tema a
Arte Publicitária, de tendências artísticas europeias que se haviam
de consolidar em Espanha. Em 1914, Câmara tinha trabalhado
com cartazes publicitários para uma empresa de produtos de
perfumaria e divulgados no Mundo Gráfico (Martel, 2004). Por
sua iniciativa, Leal da Câmara funda, durante este ano, a Societé
Amicale Franco-Portugaise, uma aliança que tem como objetivo
promover as relações amigáveis entre os dois países durante a
1.ª Guerra Mundial. Câmara organiza a exposição “Arte e Guerra”
na Societé Amicale Franco-Portugaise e colabora, em 1917, com o
seu habitual frenesim, no Certame Nacional de Arte, promovido
pela Junta Patriótica do Norte.
Numa das exposições de Leal da Câmara, no Palacete da Trindade do Porto, pela Société Amicale, no catálogo, Leal da Câmara
escreve sobre o mais importante motivo do “mostruário”:
Tentar mostrar uma vez mais, que a Arte pode ter um fim e uma utilidade.
Tenho feito em muitas conferências e em exposições (…). Pelos bonecos,
verá o meu Exmo. Visitante, a tendência que tenho, como quasi todos os
desenhadores modernos, de integrar nos simples desenhos as noções que
antigamente só eram utilizadas na pintura propriamente dita.

Sua Magestade EL-Rei D. Carlos nunca subsidiou a minha educação. Quando
o meu querido pae foi trucidado em Timor, eu tive de abandonar os estudos
por impossibilidade material e fui trabalhar em um modestíssimo emprego
e depois no jornalismo que me levou ao exílio, um anno e tanto depois, em
consequência de um grande número de processos de imprensa que foram
por fim rematados com a famosa lei de 13 de fevereiro [1896] que me fazia
perder os direitos cívicos e permitia enviar-me imediatamente, sem outra
forma de processo, para o mesmo Timor onde o meu pobre pae fôra morto ao
serviço de Portugal”. (…) apesar de tudo, eu guardo uma grata sympatia pela
memória do rei D. Carlos, não só porque elle foi um excelente artista, mas
pela indirecta influência que teve na minha vida, pois sem elle nunca teria
emigrado para França onde tive e onde conservo as mais belas compensações do meu trabalho e as mais fiéis amizades, das quaes tenho, muitas vezes, feito aproveitar o meu Paiz sem me preocupar de partidos políticos.

No final do conflito mundial (1918), Leal da Câmara promove
uma campanha a favor da construção de uma Aldeia Portuguesa em França com o objetivo de perpetuar a presença dos portugueses mortos em batalha na Flandres. Vicente (2004) nota que
deste sonho “apenas se concretizou o portão de ferro forjado e
cerca que guardam em Ri Chebourg l`Avoué algumas centenas de
corpos de soldados portugueses mortos na Flandres” (p. 33).
Na sua estada no Porto, a convite do Presidente da Câmara
Municipal do Porto, Eduardo Santos Silva, Leal da Câmara faz
a decoração de frisos para a Escola Infantil n.º1 da Praça da Alegria (Vicente, 2004). É um trabalho de continuidade e, ao mesmo
tempo, de diversificação da produção artística, uma forma de
mais proventos para viver.
Em 1919, sem alternativas para viver da produção artística e
sem Paris e sem Lisboa, aceita o lugar de professor na Escola
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Leal da Câmara conduz à compreensão do fenómeno da Arte
Útil que cria objetos necessários às famílias, de contornos simples, mas embebidos de Arte. Os móveis em pinho que Leal da
Câmara desenha, mais tarde, para a empresa Olaio-Mobílias,
mostram como uma peça feita com um material menos nobre
pode respirar Arte e funcionalidade, podendo ser adquirida pelas classes com menos dinheiro.
Em 1917, ficou célebre uma carta enviada por Leal da Câmara
ao diretor do jornal O Dia, o monárquico José Augusto Moreira
de Almeida (1869-1925), como resposta a um seu artigo de 18 de
outubro, que afirma que Leal da Câmara tem uma gratidão para
com o rei D. Carlos I porque o tinha ajudado na educação quando
o seu pai foi assassinado em Timor. Pelo interesse da resposta,
enérgica e engenhosa de Leal da Câmara, que mostra a fibra e o
carácter do artista, citamos parte da carta:

Industrial D. Afonso Henriques, no Porto, lecionando a disciplina de Desenho Industrial, pela nomeação do seu amigo Eduardo
Santos Silva, com o beneplácito do Ministro de Instrução Pública, Magalhães Lima. No ano seguinte, Leal da Câmara será transferido para a Escola Industrial de Faria Guimarães, na mesma
cidade, lecionando a disciplina de Desenho Ornamental. Um trabalho em que se dedica com o mesmo gosto, tal como o faz na
pintura e no desenho humorístico, pois o ensino é considerado
por Leal uma trave mestra do desenvolvimento do país. Como
professor, entrega-se a combater por um Portugal com melhor
instrução, ao lado da produção artística e cultural.

2.8. O professor e o artista em Lisboa, 1920-1946
2.8.1. O professor na Escola Industrial
de Fonseca de Benevides
Em 1920, Leal da Câmara opta por viver em Lisboa, pedindo a
sua transferência para a Escola Industrial de Fonseca de Benevides e casa-se nesse ano com a professora Júlia Azevedo (Ana de
Castro Osório e Gualdino Gomes são os padrinhos).
Na nova carreira que abraça na Função Pública, iniciada na capital nortenha e continuada em Lisboa, a partir de 1920, continua
a aplicar-se aos seus alunos, ao longo de mais de vinte e seis anos.
Na Escola Fonseca de Benevides é professor de Desenho Ornamental, cadeira que ocupa pela saída do filho de Rafael Bordalo Pinheiro, Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro (1867-1920), que
acumula com a direção das Oficinas de Lavores Femininos. Um
labor educativo que não tarda em atribuir-se-lhe a categoria de
professor eminente, pela modernidade dos métodos pedagógicos
e da estimulante iniciativa criativa. Numa atividade paralela à de
professor está a sua produção de trabalhos como caricaturista,
pintor, desenhador e decorador.
No discurso que faz na Escola Fonseca Benavides, na sessão
inaugural, do início do ano letivo de 1924, no dia 12 de outubro, a
pedido do diretor da Escola, o professor Leal da Câmara disserta
sobre o programa curricular que está a construir para a cadeira
das Oficinas de Lavores, também a convite do diretor, e a certa
altura afirma:
O ensinar a desenhar é fazer compreender aos alunos a forma e estrutura
das cousas e não somente copiar os modelos já estilizados e que eles chegam
a reproduzir correctamente, mas desconhecendo a sua razão de ser (…).

Na comunicação, o professor e Mestre da Arte da Caricatura mostra à plateia de professores para que serve a disciplina
de Oficinas Femininas e como se deve ensinar. Leal da Câmara
pauta-se por uma intervenção pedagógica, cívica e de “grande
realismo”, promovendo mulheres cidadãs ativas, capazes de se
integrarem no meio produtivo que começava a desenvolver-se na
grande cidade, como Lisboa e Porto, à semelhança de outras cidades europeias, após o fim da 1.ª Guerra Mundial, e não mulheres passivas, as “fadas do lar”. Como método pedagógico “Mais do
que dar a conhecer as técnicas e os meios – aprendendo a fazer
para aprender –, dava-lhes a possibilidade de criar e de inovar,
incutindo-lhes um sentido crítico, inovador e profundamente
utilitarista daquilo que estavam a aprender” (Vicente, 2004, p.111).
As matérias são diversificadas, desde a moda, o mobiliário, a
pintura, a decoração, e os materiais também o são – o vidro, a
madeira, o pano, a tela, o papel – tudo lhe interessa e, com a sua
visível curiosidade, entusiasma as discípulas. Os trabalhos que
realiza com as alunas, com um grande sentido estético e de gosto simples, como mostra no campo artístico, revelam um cunho
pessoal, baseado na observação analítica, no desenho e na recriação de símbolos genuínos e populares que existem nas tradições
portuguesas. Leal da Câmara diz que “era importante que cada
trabalho tivesse a identificação do seu autor”.
Leal da Câmara, responsável durante muitos anos pela classe
feminina, critica o ensino de Lavores Femininos no país, em que
o trabalho das alunas é uma reprodução de cópias de desenhos
de revistas nacionais e estrangeiras. Um ensino empírico e rotineiro, não analítico, que não se pauta pela observação, inovação
e criação, em motivos nacionais – rendas de bilros, bordados de
Castelo Branco (Sousa, 1984). Leal aplica no seu ensino o método
pedagógico da “Escola Nova” que se desenha na Europa do Norte
nos anos 20, cujo objetivo do ensino-aprendizagem está na participação ativa do aluno, no desenvolvimento da autonomia e na
liberdade reflexiva.
Leal da Câmara defende uma escola ativa e aberta à comunidade, considerando que a Escola, a família e a comunidade devem
estar intimamente articuladas para que os alunos tenham melhores resultados “Devia estar voltada para o meio, para a cidade,
para a aldeia em que se situava e aí integrar-se, completamente,
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Entendo, portanto, que é preciso despertar nos discípulos que são e serão, pela vida fora, trabalhadores de oficinas onde se produzem industrias que dependem da Arte, o imediato conhecimento dos conhecimentos
artísticos (…) (pp. 5-6).

numa missão de total complementaridade” (Sousa, 2000). Leal da
Câmara irá aplicar a filosofia de interligação Escola-Meio-Família nas suas iniciativas pelo melhoramento da Rinchoa-Mercês,
aquando do seu empenho pela construção de uma escola primária com a participação da comunidade.
Diz-nos ainda o autor Silva de Sousa que Leal da Câmara, ao
longo da sua carreira de professor, tem várias outras funções, no
âmbito da instrução industrial – membro da Comissão de Propaganda do Ensino Técnico, membro organizador do concurso
de cartazes para a Exposição das Escolas Industriais e autor do
relatório que foi presente ao Congresso Internacional do Ensino
Técnico de Barcelona. E ainda escreve obras pedagógicas sobre a
Arte nas Escolas Industriais.
Em 1946, Leal da Câmara, sentindo-se mais debilitado, devido
à falta de saúde, reforma-se. A Escola de Fonseca de Benavides
organiza uma festa de despedida ao professor. O colega e amigo, Augusto do Nascimento, em nome do Diretor da Escola, faz
um discurso com os mais elevados elogios ao pedagogo Leal da
Câmara.
2.8.2. O artista caricaturista
Este período mais longo da vida de Leal da Câmara, desde a década do 20 à década de 40, em Lisboa e na Rinchoa, fica marcado pelo trabalho desenvolvido como professor, a participação
artística no grupo dos Humoristas, a organização de exposições
e conferências, como decorador e a colaboração em periódicos.
Devido à importância que teve para o país e, também para o artista, destacamos nesta fase, a sua participação em alguns eventos e exposições, como a participação na decoração do Pavilhão
de Portugal na Exposição Internacional do Centenário da Independência do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1922.
No ano de 1920, quando Leal da Câmara se instala em Lisboa,
realiza-se a III Exposição de Arte promovida pelos Humoristas
Portugueses. Nesta exposição participam artistas portugueses e
também artistas de Madrid, como o ilustrador espanhol Salvador
Bartolozzi (1882-1950). Da participação de pintores e caricaturistas nacionais colaboram muitos dos artistas que participaram
nas outras duas exposições dos Humoristas em Lisboa (1912 e
1913), como Stuart de Carvalhais, Cristiano Cruz, Jorge Barradas, Almada Negreiros e outros. Leal da Câmara participa com
um desenho – “Autorretrato” (Catálogo da III Exposição de Arte
Promovida pelos Humoristas Portugueses, 1920). No final desse

É ao povo que os artistas modernos, em todos os países vão buscar os elementos da ligação do passado ao presente, sob a forma da tradição popular (…).
O desenvolvimento da Alemanha, da Suíça, da Áustria, da Hungria, da Itália,
da Inglaterra e da França coincide com o desenvolvimento das suas Artes
industriais (Câmara, 1925, p. 7 e p. 12).

Na multiplicidade de atividades, em paralelo com o ensino,
Leal da Câmara ruma, em 1924, até Paris para expor na Grande Exposição (Arts Deco) onde o artista apresenta duas maquetes de grandes dimensões (ponte sobre o Zambeze e uma outra
tela sobre porto da Beira) (Sousa, 1984). Em 1929, Leal da Câmara mostra trabalhos seus no ateliê da rua do Século (Catálogo da
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ano, Leal da Câmara mostra a sua coleção de Pierrots em Lisboa,
e expõe-na, em 1923, na Galeria de S. Jorge, no Rio de Janeiro
(Sousa 2000).
Na capital, Leal da Câmara recupera a colaboração em jornais
e revistas. Publica desenhos no jornal O Século, no ABC e no Rir e
coopera no trabalho das primeiras capas da revista Seara Nova,
fundada em 1921.
No ano de 1922, Leal da Câmara é convidado pelo Estado Português a coordenar e decorar o Pavilhão Português na Exposição Internacional do Centenário da Independência do Brasil, no
Rio de Janeiro, realizada entre 1922 e 1923, que exibe ao mundo os avanços do Brasil. António José de Almeida (1866-1929) é
neste período o Presidente da República (1919 a 1923). Portugal
apresenta-se na exposição do Rio de Janeiro com dois pavilhões
- Pavilhão Português das Indústrias e o Pavilhão de Honra Português. O trabalho de decoração e de coordenação de Leal da Câmara é meritoriamente reconhecido por brasileiros e portugueses.
No regresso a Lisboa (31 de maio de 1923), o artista decorador e
caricaturista é homenageado com um almoço de despedida em
Petrópolis, no Hotel dos Estrangeiros, pelo seu “cavalheirismo e
fino trato” (Sousa, 1984).
Durante a sua estada no Rio de Janeiro, Leal da Câmara expõe
obras suas e faz conferências. Expõe a coleção dos Pierrots e faz
uma conferência sobre A Arte Útil – na democracia, na caricatura, na
decoração e na publicidade.
Depois do Brasil, o artista volta ao seu trabalho diário na Escola Industrial. Em outubro de 1924, quando Leal da Câmara faz a
abertura do novo ano escolar, com uma oração de sapiência, na
Escola Industrial de Fonseca Benevides, com o título A Arte nas
Escolas Industriais, em que o professor frisa, a dada altura do seu
discurso, que:

exposição Leal da Câmara no seu atelier, rua do Século-50, Lisboa, 1929). No final da década de 30 muda o ateliê para o Largo
do Calhariz.
Na década de 30, Leal da Câmara participa na Exposição Colonial de Paris (1931), com quatro telas inéditas. Destacamos a tela
sobre a alegoria à abundância das colónias africanas e uma outra
sobre a encarnação budista. No ano de 1932, Leal da Câmara organiza uma outra Exposição com trabalhos seus no ateliê da rua
do Século. Em 1934 participa na Exposição Colonial Portuguesa
no Porto (Sousa,1984). A vida diária de Leal da Câmara esgota-se entre o professorado e a abundante produção artística e expositiva. De tal forma o trabalho do artista é deveras exaustivo
que, no ano de 1934 o diretor da Escola de Fonseca de Benavides
expressa, em carta, a sua satisfação, elogiando a capacidade do
Mestre.
Na Casa da Rinchoa Leal da Câmara realiza exposições com os
seus trabalhos e de outros artistas, como a Exposição dos Cem
Anos do Nascimento de Rafael Bordalo Pinheiro, em 1946. No ano
seguinte, em fevereiro de 1947, Leal da Câmara é acariciado com a
colossal Exposição promovida pela Sociedade Nacional de Belas
Artes sobre o artista, com dezenas de telas, objetos e mobiliário.
2.9. Na Casa da Rinchoa – pintor dos saloios da região
rural, fomentador de iniciativas de melhoramento
na Rinchoa-Mercês, dinamizador cultural,
facilitador de encontros com amigos
Leal da Câmara, cansado de viver na agitação da cidade de Lisboa, em 1923, depois da chegada do Brasil, adquire uma casa na
Rinchoa, lugar do concelho de Sintra, freguesia de Rio de Mouro,
que no passado pertencera à família de Marquês de Pombal. Um
imóvel de “construção saloia tradicional”, com anexos e terreno
arável. O artista faz obras de reconstrução e de ampliação para
sua residência e ateliê durante cerca de sete anos. Câmara orienta as obras de remodelação do edifício e “idealiza a decoração
dos vários compartimentos, fazendo jogar entre si algumas peças de mobiliário de família herdadas, com outras que adquire
ou que desenhara e mandara executar anteriormente” (Sousa,
1998, p. 296).
Leal da Câmara e Júlia Azevedo estabelecem-se definitivamente na Casa da Rinchoa em 1930, desfrutando-a durante vinte oito
anos até ao seu falecimento, em 1948. O artista continua a trabalhar no ateliê da rua do Século, e mais tarde no Largo do Calhariz.

Multidão buliçosa que espevita, de nariz no ar, entre barracas de lona, pipas de vinho, cestadas de fruta, manchas de gado e nuvens de pó (…) é toda
a expressão viva da raça, ao mesmo tempo glutona e sensual, bonacheirona
e selvagem, falando, gritando, furando, empurrando, troquilhando, regateando, dançando, num tropel confuso, ao som dos harmónios, em plena
écloga saloia, doirada de sol (Guimarães, 1939, p. 9).

Da observação do mercado de produtos da região saloia de Sintra, muitas vezes partilhada com amigos, como Aquilino Ribeiro
ou Abel Manta, o pintor Leal da Câmara transporta as vivências
sociais e rituais tradicionais dos aldeões para o desenho na tela,
com um traço de uma delicadeza e clareza fascinante, como por
exemplo O Muro do Derrête, uma característica inconfundível da
feira das Mercês “- muro tradicional em que as raparigas que estão em idade de casar se sentam, esperando que os rapazes, os
“D. Juans” saloios de jaleca de briche e varapau ferrado venham
mirá-las, examiná-las, piscar-lhes o ôlho (…) escolhê-las para
namorar (. ..)” (Guimarães, 1939, pp. 9-10).
Neste período, Leal da Câmara liga o seu trabalho artístico
com o desfrutar das pessoas genuínas da terra, com a colaboração em desenhos para periódicos e revistas da capital e com
uma outra atividade de âmbito social que teve como finalidade os
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Na Rinchoa é anfitrião de muitos amigos intelectuais e tira os
prazeres da ligação à terra e do florescer da vida em cada primavera no seu jardim, que tanto aprecia e desfruta. É um observador
atento aos costumes e tradições da gente do povo desta região rural. Fotografa-a com o seu olhar perspicaz de artista para depois
a desenhar, vincando-lhe os seus traços saloios, característicos
com o seu risco tão original, em diferentes suportes – na tela com
aguarelas, na cerâmica ou no azulejo. Foi essencialmente “um
observador atento ao elemento humano” (Vicente, 1995, p. 23).
A partir do final da década de 30, o artista dedica grande parte
do seu tempo a desenhar os costumes dos homens e mulheres
desta gente saloia da periferia da capital lisboeta que Leal da Câmara admira, com carinho e dignidade. Esta população representa o povo rural português. Pinta paisagens físicas e humanas
da serra de Sintra e desenha e aguarela os costumes e tradições
dos aldeãos, observando e apreciando, com um prazer imenso, as
suas labutas na feira anual das Mercês, que se realiza na última
semana de outubro. Uma feira de caráter económico e religioso
(Nossa Senhora das Mercês) igual a tantas outras de norte a sul
do país:

melhoramentos básicos da Rinchoa-Mercês. Leal, tão entusiasmado pela sua terra que escolhe para viver, tem um papel ativo
no desenvolvimento material e social das duas comunidades. Ao
mesmo tempo, Leal divulga as iniciativas de melhoramento da
Rinchoa-Mercês nos periódicos da capital e convida governantes do Estado Novo para inaugurações. Deste modo, recoloca a
aldeia da Rinchoa no mapa, levando muitas pessoas de Lisboa a
descobrirem a terra e outros a construírem vivendas ajardinadas. Abre-se um novo ciclo na vida da aldeia da Rinchoa.
Através da Comissão de Iniciativa, Propaganda e Melhoramentos da Rinchoa-Mercês (1933), criada e dirigida por Leal da
Câmara e por outras pessoas empenhadas da terra que Leal da
Câmara, pela sua energia e comunicação contagiantes, tão bem
sabia juntar vontades, vêm a realizar-se regularmente nas duas
povoações, ao longo de vários anos, várias iniciativas culturais
dinamizadas pelo artista, no antigo Casino da Rinchoa, “em prol
desta realidade, através do proferimento de dezenas de conferências e da edição de bastas publicações (…) conferia à Rinchôa
uma significativa atenção (…) manifestações intelectuais, homenagens, festas, bailes, “pic-nics”, banquetes e outras (…)” (Reis,
2004, p. 69).
O trabalho da Comissão de Iniciativas e Melhoramentos na
Rinchoa destina-se à beneficiação das infraestruturas nas localidades. Um dos principais melhoramentos, para o qual foi
necessário angariar dinheiro, através das iniciativas culturais
e donativos de particulares, foi a construção da Escola Primária das Mercês-Rinchoa (1934-1939), pois as crianças andavam
quilómetros a pé para irem à escola no Algueirão Velho, e cria
uma Comissão de Assistência às Crianças da Rinchôa-Mercês e
Cantina Escolar.
No ano da inauguração da Escola Primária, em 1939, que teve a
presença do Chefe de Estado, do Ministro da Educação, do Governador Civil de Lisboa, do Diretor Geral do Distrito Escolar
de Lisboa e do Presidente da Câmara Municipal de Sintra, como
muito povo anónimo, a Comissão de Melhoramentos da terra vê
também uma outra iniciativa concretizada, a ligação da luz elétrica na Rinchoa (Reis, 2004).
No Jornal de Sintra, de 15 de junho de 1941, o jornalista António
Medina Júnior, no artigo “Urbanismo Sintrense” reproduz algumas passagens da conferência que Leal da Câmara tinha há poucos dias proferido, no Salão de Festas do jornal O Século, sobre o
tema “Uma porta e uma janela” que tinha a ver com a Comissão

(…) com a colaboração amiga e diligente das Autoridades e da Imprensa,
temos conseguido transformar as duas povoações, a nosso cargo, arranjando-lhes estradas possíveis, electricidade e mandando edificar uma escola
em circunstâncias tais, que estas iniciativas representam uma verdadeira
demonstração de quanto vale a cooperação (…) (Sousa, 2000, p. 237).

Leal da Câmara tem uma faceta social tão nobre nas últimas
duas décadas da sua vida que o autor Samuel Vicente (2004), na
conferência que proferiu na Casa-Museu Leal da Câmara, integrada nas comemorações do 55.º Aniversário da morte do artista,
o apelida, e bem, de “artesão contemporâneo de cidadania”.
A Casa da Rinchoa é um espaço cultural de encontro com amigos intelectuais e artistas, em franca cavaqueira “à volta do chá
das cinco” que discutem diversos assuntos relacionados com a
Arte que se produz em Portugal e no estrangeiro, a situação política e social do país ou ainda os melhoramentos materiais da
Rinchoa, os aspetos etnográficos da região saloia e ainda olhar os
“bonecos” do Mestre. A Casa é um nicho de conforto para acolher
amigos durante umas horas de boa e culta conversa. Reis (2004),
apresenta uma lista de nomes de figuras (não se esgotam na lista
publicada) que tão bem foram acolhidas pelo Mestre Leal da Câmara, na Casa da Rinchoa. Fica-se com uma clara impressão das
muitas e muitas personalidades ligadas às artes plásticas, ao teatro, à literatura, ao jornalismo e à politica, que por ali passaram
em momentos de reunião ou convívio social.
Entre 1931 e 1942, Leal colabora em jornais portugueses, como
O Primeiro de Janeiro, O Espectro, Diário da Tarde, Sempre Fixe, Almanach da Humanidade, A Risota e em O Sol. Neste período trabalha
na ilustração de obras literárias, com Ana de Castro Osório, João
Verdades e Pedro Barto. Nos vinte e cinco anos que o pintor e caricaturista vive na Casa da Rinchoa, organiza-se, em Lisboa, exposições sobre a obra de Leal da Câmara, nos anos de 1924, 1927,
1932, 1937 e de 1947. No Porto, em 1929 e 1934. Em Paris, em 1924,
1927 e em 1931 (Sousa, 1984).
Em 1945, Leal da Câmara transforma a sua Casa na Rinchoa em
Casa-Museu Atelier Leal da Câmara, edifica um largo espaço,
destinado a uma Mostra da sua obra, no piso superior, e o seu
ateliê de trabalho, no piso inferior, com ligação aos jardins. Deste modo, Leal da Câmara perpetua a memória do artista pintor,
caricaturista, desenhador, decorador e ilustrador.
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de Iniciativas e Melhoramentos da Rinchoa - Mercês e sua finalidade. Leal da Câmara dizia, numa parte do seu discurso:

8. Casa de Soutosa / Fundação
Aquilino Ribeiro – Casa Museu
9. Leal da Câmara – caricatura
de Almada Negreiros
10. Aquilino Ribeiro – desenho
de Leal da Câmara

Análise da Correspondência

1. Correspondência de Aquilino Ribeiro
para Leal da Câmara
A correspondência de Aquilino Ribeiro para Leal da Câmara
resume-se a um conjunto de 14 cartas enviadas entre 1908 e 1948.
Apesar de 9 das cartas não estarem datadas, deduzimos o período em que foram expedidas pelo conteúdo das missivas e o lugar
da residência.
Existe um corpo de 3 cartas expedidas e recebidas em Paris,
sem data, duas da rue Pierre Nicole, outra com remetente da rue
Descartes e ainda uma outra enviada da rue Haller, onde Aquilino Ribeiro passa a residir, quando casa com Grete Tiedemann,
depois de ter vivido alguns meses na Alemanha, em Berlim e em
Parchim.
Um outro conjunto de 6 cartas, não datadas, correspondem ao
período de 1915 a 1918, altura em que Aquilino Ribeiro vive em
Lisboa, no Campo Grande, e é professor no Liceu Camões. Três
cartas são escritas em papel timbrado do Liceu Camões. E uma
carta, isolada do ano de 1926, expedida de Oeiras.
Após esta correspondência enumerada existe um hiato na comunicação até 1947. Neste ano há uma carta de março, expedida
da Cruz Quebrada, e uma última carta, de julho de 1948, também
enviada da Cruz Quebrada para Rinchoa, em que foram provavelmente as últimas palavras escritas de Aquilino Ribeiro para
o estimado amigo, Leal da Câmara. O artista morre a 21 de julho
de 1948, ano da publicação da obra de Aquilino Ribeiro, Uma Luz
ao Longe.
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CAPÍTULO II

1.1. Cartas expedidas de Paris para Paris, 1908-1910
1.1.1. Publicação da revista literária
e social em Portugal – Génio Latino
As missivas enviadas e recebidas em Paris, sem data, correspondem ao período em que Leal da Câmara e Aquilino Ribeiro se
conhecem e começam a consolidar uma amizade, pouco tempo
depois da chegada de Aquilino a Paris, no início de julho de 1908.
Numa carta expedida da rue Pierre Nicole, em que Aquilino trata ainda Leal da Câmara por “Caro Senhor Leal da Câmara”, tratamento que sugere uma reverência para com o Mestre da Arte
da Caricatura na L´Assiette au Beurre, mas ainda não uma amizade, vem falar da revista literária e social a publicar em Portugal
“Aqui lhe mando as primeiras manifestações sobre a revista (…).
Se tem alguma coisa a objetar (…), a sua opinião para nós é religiosamente escutada como se diz. Fico às suas ordens”. Em nota
de rodapé, com um Post Scriptum: “O Jardim que está aqui ao meu
lado cumprimenta-o”.4
Aquilino refere-se ao projeto da publicação da revista Génio Latino, idealizada por Aquilino Ribeiro e Manuel Jardim, aos quais
se juntam os artistas Armando Basto e Leal da Câmara e o homem literário e jornalístico Magalhães Lima, o diretor literário
e o capitalista da publicação. Leal da Câmara será o diretor artístico. A carta de Aquilino refere-se, com certeza, ao seu artigo
a publicar no jornal A Vanguarda, sobre o projeto da revista que
manda para Leal da Câmara ler e dar uma opinião sobre as suas
impressões em relação à organização e ao objetivo do lançamento da revista no Portugal monárquico. Aquilino escreve no artigo
que a revista de cariz literário e social:
Corresponde a uma necessidade secular e actual dos países de língua portuguesa. Como de nenhum outro, a sua história, o seu esforço dentro da
corrente geral do progresso, as suas manifestações são ignoradas quando
se não prestam ao vilipêndio e motejo do estrangeiro (…). Cá fora pensa-se
ainda hoje que Portugal é uma província de Espanha onde D. Carlos caçava
o urso e o ganso (…)” (Ribeiro, 1951, p. 27).

Para o grupo promotor a revista “seria como a mensagem viva
da Europa, livre e desobruida de fósseis, para o nosso Portugal
bárbaro, atulhado de morgados, bacharéis, caciques (…)” (Ribeiro, 1951, p. 27).
Carta de Paris, rue
Numa outra carta, também expedida da rue Ni- 4.
Pierre Nicole, 19, s./d.,
cole, Aquilino volta a dirigir-se ao “Caro Senhor n.º 499.
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Leal da Câmara”, e dá notícias sobre os procedimentos que estão a decorrer sobre a publicação da revista. Desculpa-se do seu
silêncio em não ter ainda escrito porque tem estado à espera de
resposta de Magalhães Lima, mas “como esta tarda venho desculpar-me do meu silêncio e pedir mais uns dias para que com os
próprios olhos veja impressa a circular sobre a ilustração”.5
O grupo intelectual de Paris, promotor da publicação da nova
revista, insiste no nome de Leal da Câmara para diretor artístico,
pois conhecem bem a intensa carreira profissional do artista na
cidade parisiense e o seu pulsar em processos criativos. Aquilino
informa Leal da Câmara que o seu nome “vai indicado como diretor artístico e o Magalhães literário” e que a periodicidade da
revista “Será semanal ou quinzenal dependendo isto de fundos
e das opiniões dos principais fundadores (…)”.6 Um desafio nada
fácil para quem está no exílio.
Como ainda não existe uma relação de proximidade com o Mestre caricaturista, havendo mais uma atitude de respeito pela figura de prestígio de Leal em França, Aquilino mostra cautela na
comunicação “Eu não quero ir incomodá-lo à Travessa du Marie,
tenho muito medo de ser importuno. O Sr. Leal da Câmara, passando por aqui (…) mande o seu cronograma”.7 Pelas palavras de
Aquilino percebe-se que Leal da Câmara tem o ateliê na Travessa
du Marie, em Montparnasse, mas reside em Clamart, na periferia
de Paris.
A relação entre ambos é ainda de circunstância para com o notável e apreciado caricaturista da L´Assiette au Beurre. Aquilino Ribeiro, em nome do grupo responsável pela edição, solicita a Leal
da Câmara a definição de um plano com atividades pormenorizadas para o lançamento da publicação.
A idealização conceptual e artística do projeto editorial Génio
Latino vai permitir a Aquilino Ribeiro e a Leal da Câmara conhecerem-se e influenciar uma genuína amizade para sempre. Aquilino, na sua obra biográfica de Leal da Câmara, expressa um pouco
esta perspetiva “O projecto Génio Latino, que devia acabar de civilizar Portugal e Algarves e o resto do mundo ibero-americano
foi lançando raízes e com ele as nossas relações” (Ribeiro, p. 29).
Como nota de rodapé desta última missiva, que teve como
principal assunto a publicação da revista Génio Latino, Aquilino
Ribeiro escreve sobre a cultura física do corpo, tema que é abordado também em carta de Leal para Aquilino, (carta D11/1109,
s/d.). Aquilino refere-se especificamente ao boxe, modalidade
desportiva que Leal da Câmara deve conhecer e pela qual o pintor
Manuel Jardim está interessado. Leal da Câmara pinta em 1902

duas telas a aguarela em que está presente o desporto de combate – Cena de Boxe e Combate Franco-Inglês – e profere, em 1916, no
Porto, uma palestra sobre boxe no moderno “Olympia Kinema
Teatro” (1912). Aquilino escreve que “em vista ao seu sistema de
cultura física de que estamos convencidos (…) mas aguardando
um pouco a sua instalação pedir-lhe (…) ainda primeiro os seus
sábios conselhos”.8 As palavras de Aquilino levam a crer que Leal
da Câmara é conhecedor da atividade física do pugilismo. Estando provavelmente o artista a mudar de residência (talvez a
instalar-se no Hotel Suisse, na rua de la Victoire), situação que
dificulta a disponibilidade de Câmara para dar os “sábios conselhos” a Jardim, Aquilino diz aguardar.
Quando Leal da Câmara chega a Paris, em 1900, estão a decorrer os segundos Jogos Olímpicos da Era Moderna que impulsiona
a atividade física, com uma ampla variedade de desportos (futebol, andebol, basquetebol, ténis, entre outros). Possivelmente,
o caricaturista da L´Assiette au Beurre interessa-se pela atividade
desportiva, como muitos parisienses, em particular pela modalidade pugilista.
1.1.2. Os desenhos de Leal da Câmara
na revista ilustrada L´Assiette au Beurre
Numa carta expedida da rue Descartes, para onde Aquilino Ribeiro e Manuel Jardim mudam a sua residência (Armando Basto e
Anjos Teixeira também chegam a morar nesta residência), Aquilino dirige-se a Leal da Câmara já como amigo e escreve sobre as
consequências dos desenhos do caricaturista sobre os monárquicos portugueses, na revista satírica, inovadora no seu grafismo,
L´Assiette au Beurre. Diz Aquilino: “(…) L´Assiette au beurre causou
uma apopleysia no rei e seus vassalos; protestam tirar vingança
estrondosa das suas caricaturas começando-o por o embaraçar
o mais possível na sua vida. Veja que impunidade! O meu amigo
está pela sua arte acima dessas pequeninas vontades dos monarchicos portugueses”.9
Leal da Câmara, no auge da sua carreira artística em Paris, na
L´Assiette au Beurre, caricatura várias figuras políticas de países
europeus e não deixa de criticar a Monarquia Portuguesa com os
seus desenhos. Mesmo no exílio, continua a ser
o combatente republicano, não se deixando es- 5. Carta de Paris, rue
Pierre Nicole, 19, s./d.,
bater pela distância.
n.º 500.
/ 7. / 8. idem
Na mesma missiva, Aquilino Ribeiro refere- 6.
9. Carta de Paris, rue
-se a uma encomenda de um cartaz, feita pelo Descartes, s./d., nº 498.

Meteu-se em copas, como dizia Armando Basto. Pessoa visceral, boa, com
apreciáveis relações em Paris, tinha a pecha tão portuguesa de indecisão. É
mais provável que a revista, com Leal da Câmara, homem proteico, realizador sem par, ao timão, teria singrado, feito fortuna (…). Mas as aventuras
metiam medo a Magalhães Lima (Ribeiro, 1951, p. 30).

Devido à indecisão do homem, tão preparado em edições jornalísticas, o projeto editorial da revista Génio Latino não se concretiza,
deixando Aquilino e Câmara descontentes com Magalhães Lima.
Aquilino Ribeiro acrescenta na última carta que os artigos para
a revista Ilustração Portuguesa (estava como diretor Carlos Malheiro Dias) estão parados. O ganha-pão principal de Aquilino
em Paris é a escrita para jornais e revistas lisboetas.
1.2. Cartas expedidas de Paris para Lisboa, 1911-1913
1.2.1. Elogios de Aquilino Ribeiro
ao artista Leal da Câmara
Quando Leal da Câmara aceita o convite da revista humorística
A Sátira para vir a Lisboa, logo após a queda da Monarquia e a
implantação da primeira República, o artista vem a Portugal desfrutar da liberdade republicana na capital e expor a sua obra. Instala-se no Campo Grande. Aquilino Ribeiro continua em Paris.
O caricaturista panfletário da imprensa republicana lisboeta,
dos finais do século passado, exilado há doze anos, em Espanha
e em França, é recebido efusivamente pelos republicanos em Lisboa. Num período de cerca de dois anos, Leal expõe e realiza conferências sobre a moderna arte da caricatura e da sua utilidade.
Muito cedo, Leal da Câmara dá sinais de cansaço e de frustração
em relação à República e à pouco culta sociedade lisboeta. Leal
percebe que Portugal ainda não é um “país para artistas”.
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republicano António José de Almeida a Leal da Câmara, “Quanto ao
cartaz eu espero ainda a resposta de Lisboa. O cartaz é para o António José d´Almeida (…). Escrevi-lhe, mas ainda não me tornou resposta”. Ainda nesta carta, Aquilino Ribeiro escreve sobre o projeto
da revista Génio Latino porque está preocupado com a pouca vibração de Magalhães Lima “Quanto à revista parece-me que cometi a
tolice de me (palavra elegível) no M. Lima. Mais uns dias e veremos.”
Aquilino Ribeiro prevê que o edifício editorial comece a dar sinais de não avançar por causa da falta de confiança de Magalhães
Lima no projeto, e era ele o financiador. Aquilino referia que Magalhães Lima:

Durante este período em Lisboa, Câmara dá notícias a Aquilino sobre a sociedade da capital, demasiado distante da sociedade
parisiense no que toca à respiração de cultura artística. Em Paris, Aquilino vai estando a par, muitas vezes por periódicos, do
meritório trabalho sobre a Arte que Leal está a desenvolver em
Lisboa. Numa carta de 22 de abril de 1913, enviada da rue Halle
para a residência do artista, na Av. do Campo Grande, 227, 4º,
(única carta com direção completa) Aquilino faz rasgados elogios
ao amigo Leal da Câmara, escrevendo que o artista está a contribuir para mudar Portugal. E tece mensagens laudatórias às qualidades do artista. Concretiza, deste modo:
Cá o tenho acompanhado de longe nos poucos [palavra ilegível] que me chegam às mãos. Se alguém faz democracia em Portugal é V. com as suas conferências. Os homens do futuro vão ver em V. o primeiro esteio das ideias novas em Portugal (…). Mas não tenho duvida V. interessa, V. anda pregando
arte por todos e em toda a parte, V. democratiza a fundo. Espero que os seus
intentos pessoaes cheguem ao alvo (…). Esse movimento d´arte que para
ahi há, desordenado, indisciplinado, foi V. que as lançou (…). É a primeira e
mais grosseira seara do seu empenhamento.10

Aquilino Ribeiro admira o pintor e caricaturista Leal da Câmara e é conhecedor da credibilidade da sua obra em Paris. Está a
par da incansável atividade de Leal pela arte em Portugal, nos
cerca de dois anos que permanece no país. Na missiva, Aquilino
reforça a sua admiração pelo trabalho do Mestre Câmara Leal,
notando, juntamente com o pintor Manuel Jardim, que o caricaturista merece uma estátua “O Jardim está cá; nós perguntamo-nos para quando se abre a subscripção para lhe erguer uma
estatua; nós queremos contribuir é claro, na cabeça do role”.11
1.2.2. Colaboração solicitada
por Leal da Câmara
Mesmo estando em Portugal, longe de Aquilino Ribeiro, Leal da
Câmara solicita-lhe a colaboração para empréstimo de livros e
de outra documentação que lhe era necessária para organização
de iniciativas culturais em Lisboa. Aquilino Ribeiro escreve na
missiva de 22 de abril de 1913 sobre o pedido de Leal Câmara “V.
pede-me documentos para a sua conferencia, mas que documentos, coisas escritas ou estampadas, gravuras, fotografias, bonecos
como se diz ahi? Aqui vai um livro d´ocasião.
Servir-lhe-há? Se quer reproduções mando de 10. Carta de Paris, rue
XIV, 19, 22 de
Talou, Carriére, Derré, Steinlen, etc, como li- Halle
abril de 1913, n.º 501.
vros ou actores, Cherbuliez, (…) Manclairet”.
11. idem

1.2.3. O livro Jardim das Tormentas
Na missiva de 22 de abril de 1913, Aquilino desabafa para Leal
sobre as críticas literárias, vindas a lume nos jornais da capital
lisboeta, sobre a sua estreia como escritor, aquando da publicação do livro Jardim das Tormentas, na capital parisiense. Aquilino Ribeiro escreve que “preferia que me disfizêssem o livro à
mocada a que o sufocassem num alçapão. Essa gente que não lê
Machiavel, nem sobre querer ou qual foi este figurão (…). O meu
livro não é mais que uma estreia; era preciso crê-lo assim”.12
Aquilino Ribeiro sente-se irritado e desiludido com a crítica
literária portuguesa que não soube dar crédito à sua primeira
obra. Como refere Aquilino a Leal, os críticos literários lisboetas
teriam que olhar para O Jardim das Tormentas como uma obra de
estreia (do homem que se iria tornar um grande escritor). Aquilino Ribeiro põe em causa a crítica balofa dos pseudointelectuais
que não têm conteúdo sério de análise, faltando-lhes leituras de
referência para que a sua crítica seja credível. Deste modo, o seu
ressentimento ainda é maior.
1.2.4. Aquilino Ribeiro instala casa em Paris
Aquilino Ribeiro aluga e mobila um apartamento em Paris, na
rua Halle, para viver com Grete Tiedemann, depois de regressar
da sua estada na Alemanha para casar. Na carta de 22 de abril
de 1913, Aquilino dá a notícia a Leal que instalou casa em Paris,
na rua Halle, lamentando-se da maçada de ter de encomendar
mobiliário, pois não tem a habilidade do amigo Leal da Câmara (referindo-se à arte do amigo no desenho de
Carta de Paris, rue
mobiliário e de decorador, como o seu jeito de 12.
Halle XIV, 19, 22 de
mãos para montagem) e do problema da des- abril de 1913, n.º 501.
13. / 14. idem
pesa “Instalei casa (…) desmantelamento e ins- 15. Carta de Lisboa,
Oriental do Campo
talação em Paris. Você que faz tudo duma mão rua
Grande, R/C Esq., s./d.,
hábil e discreta adivinhará o que é encomendar n.º 508.
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Leal da Câmara sabe da geografia cultural de Aquilino Ribeiro, artística e literária, e da vasta e diversificada aquisição documental que foi adquirindo em Paris. Aquilino tem a cultura como
horizonte na sua vida, por isso as artes plásticas cabem a par da
cultura literária; daí ter no seu espólio bibliográfico livros sobre
obras de pintores modernistas, como o francês Eugène Carriére
(1849-1906), representante do simbolismo ou do pintor e caricaturista suíço Teóphile Steinlen.

tudo a mãos alheias, mandar fazer tudo por mãos doutrem. O
calvário e a ruina”.13
Aquilino está muito satisfeito com o mobiliário, sobretudo com
o seu escritório, “Mas, enfim, posso agora escrever-lhe placidamente dum bureau (…)”. E, andando Aquilino a viver em casa de
amigos desde que chegou a Paris, era muito reconfortante para
ele receber os amigos num apartamento que era seu. Por isso,
Aquilino escreve “poderei oferecer-lhe neste meu modesto chez
moi um empadão d´ovos como aquelle que V. me ofereceu em
Clamart”.14 Aquilino recorda como foi recebido a primeira vez em
casa de Leal da Câmara, em Clamart, na Île-de-France.
1.3. Cartas expedidas de Lisboa para Madrid
e para Leça da Palmeira, 1915-1919
1.3.1. Leal da Câmara em Madrid
Neste período, Leal da Câmara tinha regressado definitivamente a Portugal e reside em Leça da Palmeira. Num tempo em que o
artista se envolve na capital nortenha, com outros modernistas,
em exposições e conferências. Lança, com Manuel Monterroso e
Guedes de Oliveira, o jornal humorístico O Miau!. Põe a arte ao
serviço dos soldados portugueses que lutam em França, ao lado
dos países Aliados, entre 1916-1918, e a amizade entre França-Portugal após o conflito mundial.
Em 1916, Leal da Câmara está a colaborar com o jornal A Noite,
do Rio de Janeiro, e aceita fazer um trabalho de três meses em
Madrid sobre a guerra na Europa. Nestes três meses da estada
de Leal em Madrid existe uma única carta de Aquilino, expedida
da rua Oriental do Campo Grande, R/C Esq., em papel timbrado
do Liceu Camões (ver anexos, carta de Aquilino Ribeiro, n.º 508).
Aquilino vem pôr água na fervura nos impulsos de Leal da Câmara que lhe escreve, dizendo-lhe que ia cortar relações com ele
porque não lhe responde às suas cartas. Aquilino Ribeiro justifica a sua ausência na correspondência:
Diz você que cortou relações comigo? Que ideia! Porquê? Eu não lhe tenho
escripto por não saber onde V. parava. Quer crêr que eu e a minha mulher o
fazíamos no Rio, enganados por um telegrama publicado no Diário de Noticias? Como V. andava para sair de Madrid todos os dias e não saia, não lhe
escrevi em resposta à última carta. Depois V. sumiu-se e eu não sabia para
onde escrever, estava V. no Porto? .15

A justificação está dada a Leal da Câmara por que Aquilino não
responde às suas cartas de Madrid.

Você deve estar escamado que não tenha dado cavaco depois de ter recebido
o seu livro, ilustre por varias formas, que não tenha aparecido pessoalmente, nem falado nos jornais como é dever dum homem de letras. Em suma V.,
na sua linguagem incisiva, que não é para meias medidas terá dito: aquele
… [não são legíveis três palavras]. Em tudo terá V. razão, mas eu também a
tenho. Se não sou pontual a escrever e a responder você também o não, que
o meu pecado se cubra com o seu pecado; se não lhe apareci? Nem falei nas
gazetas (…) e se não falei nas gazetas é porque não disponho de gazeta. Mas
o pago, repito, lhe irá a seu tempo.16

Uma linguagem incisiva e sem rodeios. É assim que os dois
amigos alimentam uma amizade sincera e verdadeira, baseada
na frontalidade no que escrevem sobre as situações mais desagradáveis sentidas por um e por outro. Percebe-se que o “homem
de letras” ainda não tinha escrito um artigo sobre o livro de Leal
da Câmara nas gazetas da capital, mas também fica claro, na
resposta de Aquilino a Leal, a razão por que ainda não o tinha
escrito “eu não disponho de gazeta”. Uma fase em que Aquilino
Ribeiro não tem espaço para publicar artigos nos jornais ou revistas. No entanto, Aquilino acrescenta que a seu tempo escreverá um artigo de opinião sobre o livro.
Nesta parte da missiva, Aquilino Ribeiro intitula-se um “homem de letras”. Brevemente irá ser conhecido o seu novo romance A Via Sinuosa (1918), que nesta carta a Leal da Câmara o escritor
fala da publicação “Agora o que me traz e não diga V. que começo por lhe adoçar a bôca: tenho o meu romance em publicação –
A Via Sinuosa”.17
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1.3.2. O livro Miren Ustedes
– Portugal visto de Espanha
Quando da sua residência por um curto período de tempo em
Madrid, em trabalho para o jornal brasileiro A Noite, Leal da Câmara entrevista várias figuras públicas. Deste contacto madrileno escreve o seu livro Miren Ustedes – Portugal visto de Espanha, em
1917. Leal da Câmara endereça o livro ao amigo Aquilino e este,
numa carta não datada, dá conta ao amigo de que já tinha sabido
da publicação do livro “vejam como as notícias correm depressa”.
Na carta, Aquilino refere que tinha recebido duas cartas de
Leal da Câmara, “uma aqui na minha residência [Campo Grande], outra no liceu [Liceu Camões] (…)”. O escritor Aquilino Ribeiro, numa carta expedida do Campo Grande, em papel timbrado
do Liceu Camões, diz ao amigo Leal da Câmara:

1.3.3. Pedidos de colaboração
a Aquilino Ribeiro por Leal da Câmara
Leal da Câmara deve ter viajado algumas vezes até Lisboa, enquanto esteve a residir no Porto. Numa carta anterior à de 1918,
Aquilino refere-se à colaboração que lhe é solicitada por Leal da
Câmara para lhe arranjar um quarto em Lisboa. Aquilino escreve:
Ainda não fui procurar o quarto que V. reclama pela razão que lhe não convem tomá-lo com antecedência, e apalavrado por muitos dias ninguém
o guarda. Diga-me com antecedência de três ou quatro dias quando vem
a Lisboa (…) Ahi por (…) 8 a 10.000 reis já deve ter um quarto respeitável,
bem arejado, com patrôa em sobe-de-chambre (…) avise quando tenciona
tomar o comboio para Lisboa, com antecedência de dias para eu lhe ter o
quarto arranjado.18

Na mesma carta Aquilino escreve também sobre a documentação que ia enviar ao amigo Leal por sua solicitação, em carta anterior – postais ilustrados com obras de arte e livro para crianças:
Quanto aos postais ahi lhe mando o que encontrei. Faltam um ou dois da
exposição Galliera, talvez os melhores. Lembro-me que ofereci uma cabeça
a Teixeira [escultor Anjos Teixeira]; vou-lhe escrever, mas acode-me que os
deve ter deixado em Paris onde ainda tem tudo. Mando-lhe um livro para
crianças, mais para que saiba que a casa Valtraun em Paris é que tem a especialidade deste género. Vai também o prospeto dos [palavra elegível] do
livro das mamãs.19

Leal da Câmara, desde muito cedo, que dá grande importância
à presença da arte na educação das crianças para o seu desenvolvimento integral e aquisição do gosto pela cultura artística. Esta
linha de pensamento educativa sempre o acompanhou, interessando-se pela ilustração de contos infantis, ainda antes do exílio
político, com Ana Castro Osório, um período que “(…) começa a
revelar uma das facetas artísticas mais ricas de ternura e sensibilidade: a de ilustrador de contos infantis (…)” (Vicente, 1994,
p.28). E visível também na decoração interior de Escolas Primárias (Antuérpia, Lisboa, Porto).
Aquilino Ribeiro afina na mesma linha educativa da de Leal da
Câmara sobre a relevância na educação da expressão artística,
como um modo das crianças interpretarem a arte. A caricatura é
vista por ambos como o meio de expressão mais
Carta de Lisboa,
eficaz de interpretação da arte pelas crianças. 16.
rua do Campo Grande,
Aquilino escreve para Leal “V. tem toda a razão 2º, s./d., n.º 505.
17. idem
contra o criticoide. Se não se interpretar a arte 18. Carta de Lisboa,
do Campo Grande,
para as crianças, nem estas a compreendem, rua
2º, s./d., n.º 504.
nem lhes interessa (…). Aqui a caricatura é a 19. idem
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melhor e creio que única interpretação. Hei-de ver na Bibl. do
Liceu se lhe encontro coisa que sirva, desgraçadamente o Liceu
está fechado (…) férias”.20 Leal vê na arte da caricatura um veículo
privilegiado para as crianças se interessarem pelas obras de arte,
pelos museus, pelas exposições, pelo mundo da cultura artística.
O artista mostra uma preocupação pedagógica na ilustração dos
livros infantis e na decoração dos desenhos de animais ou de números dos frisos de espaços das Escolas Primárias.
No fim desta carta, Aquilino Ribeiro dá a notícia a Leal da Câmara sobre a morte do sogro na Alemanha “Passamos um natal
muito triste (…) de Espanha recebemos uma comunicação algo
misteriosa do meu sogro morreu. Imagine o estado da minha
mulher”.21 Quando Leal da Câmara está em Madrid, em 1916,
Aquilino Ribeiro pede-lhe ajuda para que visse meios de comunicação com a Alemanha para saberem notícias dos familiares
de Grete. Devido ao alinhamento político de Afonso XIII com a
Tríplice Aliança, no conflito mundial, apesar da neutralidade de
Espanha, vivem muitos alemães em Madrid.
Aquilino, ainda escreve duas linhas, mesmo no final da carta, sobre os cumprimentos da mulher e acrescenta “e do pequeno [Aníbal] que por coisas suas que há na casa fala muito do mr.
Bamlorrau (?)” Aquilino tem na sua casa desenhos de Leal da Câmara que faziam parte do seu espaço familiar. Não só obras de
Câmara, mas também de outros artistas (Teixeira Lopes, Amadeo
Souza Cardoso, Stuart Carvalhais) que lhe oferecem obras suas
quando Aquilino vive em Paris, hoje expostas na Fundação Aquilino Ribeiro. O diminutivo atribuído pelo filho de Aquilino a Leal
da Câmara mostra bem a proximidade de Leal da Câmara com a
família Ribeiro.
A amizade entre Leal da Câmara e a família Ribeiro é ilustrada
numa outra carta, emitida do Campo Grande, em que Aquilino
se refere à edição da obra A Via Sinuosa (1918).
Quando finaliza a carta, com os cumprimentos 20. Carta de Lisboa,
rua do Campo Grande,
da Grete, faz a observação “o pequeno fala no 2º, s./d., n.º 504.
21. idem
Câmara muito”.22
22. Carta de Lisboa,
Numa outra carta, em papel timbrado do Li- rua do Campo Grande,
s./d., n.º 505.
ceu Camões, Aquilino diz a Leal que lhe quer 2º,
23. Carta de Lisboa,
falar já há muito, mas não sabia se Leal ainda rua Oriental do Campo
R/C Esq., s./d.,
estava em Madrid, sobre “o caso Camões que põe Grande,
n.º 508.
à disposição o material do jornal com pequenos 24.Carta de Lisboa, rua
do Campo Grande, 2º,
encargos (…) e que dahi assuma a responsabi- s./d., n.º 505.
Carta de Lisboa,
lidade. V. dirá”.23 Esta referência pode ter a ver 25.
rua do Campo Grande,
com algum projeto para conceção e publicação 2º, s./d., n.º 506.

de um jornal escolar no Liceu Camões, idealizado pela parelha de
amigos Leal da Câmara – Aquilino Ribeiro.
1.3.4. Colaborações de Leal da Câmara
para Aquilino Ribeiro
Numa carta expedida do Campo Grande, em papel timbrado do
Liceu Camões, Aquilino Ribeiro pede a Leal da Câmara para lhe
desenhar uma caricatura sua para a revista Atlantida por causa da
edição da sua segunda obra A Via Sinuosa. Numa maneira divertida e com humor, como ambos mostram ter na correspondência,
Aquilino escreve:
Tenho o meu romance em publicação – A Via Sinuosa. Seis capítulos já
estão paginados (…). Na Atlantida y agora de Barros, falou-me em dar a
minha caratonha ao alto da pagina. Você tem reparado nos desenhos da Altantida? O homem das cavernas (…) faria melhor ou pelo menos com mais
graça. Pois bem, o que eu queria para já e com o seu nome: a minha caricatura, ou portrait charge. Você recorda-se da minha mascara? Que não se
recorde bem, o mais importante é que V. faça uns traços e por baixo ponha
o seu nome. Preciso disso, a ver se tiro uns cobres do livro. Para lhe avivar
a memoria mando uns retratelhos meus, um publicado na Illustração (…).
Para me pôr em socego quanto a isto, esta carta vai registada (…). Você tenha paciência e veja se me faz isso o mais depressa possível.24

Na revista Atlantida iria sair um artigo sobre a publicação do segundo livro de Aquilino Ribeiro. O republicano e pedagogo João
de Barros, diretor da revista (entre 1915 e 1920) solicita um retrato de Aquilino para encabeçar o artigo. Aquilino pensa que será
mais interessante uma caricatura com autoria do artista Leal da
Câmara. O artista desenha a caricatura de Aquilino Ribeiro.
Numa outra carta, Aquilino agradece ao caricaturista o “boneco” que lhe fez a partir dos retratos que lhe tinha enviado e elogia
o traço do desenho do artista Leal da Câmara, gracejando sobre a
sua figura. Aquilino escreve:
Não sei se frente a frente de minhas respeitáveis trombas V. faria melhor.
(…). Da minha parte, os meus agradecimentos, condimentados dos paladares que V. feiticeiro sabe achar para o ilustre artista que V. ocupou e me emprestou. Claro que está muito bem, e desta impressão lhe peço de se tornar
o acho. Podia e devia-lhe ter já agradecido o galhardo envio; perdoe, neste,
entretanto os meus bem hajas não fizeram senão engrossar.25

A publicação de um artigo na revista Atlantida sobre a sua segunda obra é um momento importante para Aquilino Ribeiro
que quer voar na vida literária e precisa de “tirar uns cobres do
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livro”. A vida nunca foi fácil para Aquilino, sempre venceu à custa de muito trabalho, com prazer pelo que realizava e com um
olhar otimista pelo que lhe ia acontecendo.
Nesta carta, Aquilino Ribeiro volta a escrever novamente o
nome de João de Barros para falar sobre uma tertúlia Franco-Portuguesa, onde Leal da Câmara irá ser também orador “Chez
João de Barros, há o seu discurso nessa tertulia Franco-Portuguesa de que V. é antos e tutos (…) V. é quanto tao francês como
português. Pois primoroso! Você além dos discursos para franco-portugueses (…) e os quadros para a exposição da tertulia?”.26
Aquilino, como admirador da obra artística do amigo, considera
que o artista Leal da Câmara deve também expor obras suas no
dia da tertúlia, como é habitual em noutras ocasiões.
Aquilino Ribeiro tinha enviado o livro A Via Sinuosa para Leal
da Câmara, ainda o artista residia em Leça da Palmela. Aquilino
manifesta, em carta anterior, que precisa de vender o livro para
conseguir “uns cobres” porque não está fácil para Aquilino Ribeiro sustentar a família só com o ordenado de professor e, nesta
altura, sem espaço para escrever em gazetas da capital. Situação
que preocupa o escritor e, por isso, precisa de algum homem das
letras que escreva sobre a A Via Sinuosa. Pergunta ao amigo Leal
da Câmara “Você recebeu o meu livro (…). Preciso de sucesso de
Livraria se não rebento. (…). Veja se Raul Brandão (…) d´Oliveira
escreve um artigo sobre o livro”.27 É importante falar sobre o livro
em artigos de crítica literária, uma das boas formas de divulgação da obra. As palavras de Aquilino dão a entender que não está
bem financeiramente, daí precisar de vender a sua última produção literária. Aquilino Ribeiro fala de dois homens das letras do
Porto que podem escrever um artigo sobre a recente obra do escritor. São eles, o escritor Raul Brandão (1867-1930) e o jornalista
e escritor Guedes de Oliveira que, com Manuel Monterroso e Leal
da Câmara, editam o periódico humorista O Miau!.
Nesta mesma missiva, Aquilino Ribeiro solicita a Leal da Câmara que lhe envie uns artigos que Aquilino Ribeiro escrevera
sobre o artista “Preciso que me mande (…) aqueles artigos que
outros tempos escrevi sobre você. É para o HiCarta de Lisboa,
lario. Veja lá, homem de Deus (…) “.28 Será que 26.
rua do Campo Grande,
Aquilino se está a referir a Hilário Marques 2º, s./d., n.º 506.
Carta de Lisboa,
(1878-1949), o diretor e anarquista da revista A 27.
rua Oriental do Campo
Sementeira (1908-1919)? Revista publicada du- Grande, R/C Esq., s./d.,
n.º 509.
rante a 1.ª República? Aquilino, republicano 28. / 29. idem
Carta de Lisboa,
carbonário, durante a luta contra a Monarquia, 30.
rua do Campo Grande,
conhece Hilário Marques?
2º, s./d., n.º 506.

Aquilino, ainda nesta mesma missiva, elogia a capacidade de
trabalho e de criação de Leal da Câmara, chegando mesmo a sugerir que o artista deve candidatar-se a presidente da República
para substituir Sidónio Pais (1872-1918), que está como presidente da República (abril – dezembro de 1918), e cujo novo regime implementado no país, a República Nova, de caráter ditatorial, tem
agitado os republicanos. Aquilino concretiza esta ideia assim:
Recebi o Boletim; você caramba, é um homem das Harabias. Você se um dia
me tiver ao lado como agente moderador, conquistaria o mundo, conquistará a lua, conquistar o diabo. No fundo disto, eu vejo é claro, a seu denodo
para lutar numa terra própria e mesquinha. Você é um dos únicos descendentes daqueles que foram à India nos cascos do rei? Para é que tanto esforço
não seja utilizado numa coisa mais alta. Em suma, você tem unhas, inteligência, decisão; homem, você não se prepara para suceder ao Sidónio? .29

As palavras de Aquilino mostram bem como estas duas figuras da cultura portuguesa de então têm uma força criativa galvanizadora de outras vontades para colocar em marcha ideias
em prol do país. Uma capacidade desmedida que se alimenta da
concretização das ideias em projetos e quanto mais idealizam e
produzem mais essa capacidade, sempre regeneradora, frutifica
em torrente imparável. Sousa (1984) refere que o lema de Leal da
Câmara era “Sempre a trabalhar até a alma esgotar!” (p.125).
1.3.5. Os amigos republicanos
com funções governativas
Na carta em que Aquilino Ribeiro agradece a sua caricatura,
desenhada por Leal da Câmara para a revista Atlantida, o escritor fala ao amigo de republicanos que estão na altura (1918) como
governantes do país, com quem os dois amigos devem contactar
para arranjar emprego. Aquilino observa, deste modo:
Você não se decide, agora, a bater à porta dos senhores da politica? O Alfredo de Magalhães é acessível e deve tê-lo em alta consideração. Parece-me
que dentro em pouco terei algum prestigio junto de Egas Moniz; ele é o tudo
na situação (…). É uma fhase única. Se não sei aproveitá-la – Você? Pense
e diga. Se V. me deixasse jogar com o seu nome junto do Egas Moniz talvez
alguma coisa se fyzesse. Não espere nada dos democráticos; é uma vinha
vindimada? Quando tinha cachos era para outros, agora que se quilhem.
Não pensa assim?30

Neste extrato da missiva, Aquilino Ribeiro refere-se a republicanos com cargos ministeriais no governo do período da República
Nova de Sidónio Pais (1917-1918) que, por estarem interessados
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que o novo figurino político republicano de tipo ditatorial seja
aceite no país, possam estar mais sensíveis ao pedido de Aquilino
Ribeiro para conseguirem emprego para os dois amigos obreiros
da República. Aponta dois nomes da composição governativa que
podem ser promissores no objetivo: o médico portuense republicano Alfredo Magalhães (1870-1957), que está como Ministro da
Instrução Pública (11 de dezembro de 1917 a 27 de janeiro de 1919),
e o médico e político republicano Egas Moniz (1874-1955), galardoado com o Nobel da Medicina em 1949, que apoiou a República
Nova de Sidónio Pais, embaixador em Madrid (1917) e Ministro
dos Negócios Estrangeiros (1918).
Aquilino Ribeiro considera que estes governantes do período da
República Nova, como Egas Moniz, a que dava relevo, fundador
do partido republicano central, dissidência do partido evolucionista de António José de Almeida, pode ser uma oportunidade.
O país vive uma nova arquitetura do sistema político, com o presidencialismo ditatorial de Sidónio Pais, que pôs fim aos governos do partido republicano democrático de Afonso Costa, com
os quais Aquilino e Leal tinham tentado sensibilizar para lhes
arranjar emprego. Aquilino já não acredita e não espera nada dos
republicanos democráticos, aqueles que os dois amigos tão bem
conheceram no tempo da luta pela República.
Pelas cartas de Leal para Aquilino são evidentes os esforços que
Leal da Câmara faz, por intermédio de Aquilino Ribeiro, para
arranjar emprego em Portugal, principalmente em 1915, quando quer regressar porque a sua saúde o preocupa e o contexto da
guerra em Paris diminuía a concretização de projetos, e os governantes republicanos democráticos não se interessam a fundo
em inserir o artista num lugar de âmbito cultural. Não há nada
a esperar deles, democráticos, “é uma vinha vindimada”. Acabavam de ser dizimados pela ditadura de Sidónio Pais. Enquanto
os republicanos democráticos estiveram no poder protegeram
outros republicanos, mas não o artista Leal da Câmara e Aquilino Ribeiro. Com estes republicanos – governantes que são a estrutura da política da República Nova, Aquilino tem esperança
porque “Estes estão no período da contemplação própria, na contemplação alheia e teem interesse em servir, para serem agradecidos e celebrados. É uma fase única”.31 Aproveitar este ciclo
político, em que os ministros se querem celebrar pela mobilização de iniciativas. Além disso, Alfredo Magalhães e Egas Moniz
tinham o gosto pela escrita e pelas artes plásticas. Aquilino chega mesmo a referir que Alfredo Magalhães aprecia o artista Leal
da Câmara.

1.4. Carta expedida de Santo Amaro de Oeiras
para Lisboa – 1926-1927
1.4.1. A saúde de Grete Tiedemann
Na correspondência de Aquilino Ribeiro só se encontram duas
manifestações relativas à saúde da sua primeira esposa, Grete
Tiedemann, que morre muito nova em setembro de 1927, em Soutosa, e ficará sepultada no cemitério da pequena aldeia.
Aquilino refere-se ao estado de saúde de Grete no final de uma
carta não datada, expedida do Campo Grande, em que ele escreve
que “Minha mulher está muito adoentada”. Aquilino não acrescenta mais nenhum pormenor sobre a doença da esposa. Poderá
ser só um mau estar físico passageiro ou uma situação de debilidade física que já é frequente em Grete.
Numa carta de 17 de março de 1926, expedida de Santo Amaro de Oeiras, um ano antes da morte de Grete, Aquilino Ribeiro
expõe ao amigo Leal que não pode ir a sua casa, como previsto,
porque vai a Lisboa comprar um remédio para a mulher que está
cheia de dores “vim de propósito busca-lo a Lisboa porque não o
havia em Oeiras. Isto equivale a dizer que não poderei ir hoje a
sua casa como era intento meu. Minha mulher está desesperada
com dores (…) vou ver se posso ir amanhã falar consigo”.32 Nesta
carta de Oeiras, pelo relato do escritor sobre o estado clínico de
Grete, é nítida a gravidade da debilidade física em que já se encontra a mulher de Aquilino Ribeiro.
Nunca ficou bem determinada a causa do falecimento de Grete.
Segundo informação do neto do escritor, Aquilino Machado, Grete teria falecido devido a doença pulmonar. Acrescentou ainda
que, a partir de 1922, devido à sua fraqueza física, o casal passava
todos os anos alguns dias durante o verão na praia de Pedrógão.
1.5. Cartas expedidas da Cruz Quebrada, 1933 -1948
1.5.1. Encontros na Casa da Rinchoa
Aquilino Ribeiro chega a Portugal do terceiro exílio. Casado
com Jerónima Machado, fixa residência na Cruz Quebrada e dedica-se à escrita. Leal da Câmara muda a sua residência de Lisboa para a Casa da Rinchoa.
31. Carta de Lisboa,
Na curta correspondência deste período existe rua do Campo Grande,
2º, s./d., n.º 506.
uma missiva de 22 de outubro de 1941, expedi- 32. Carta de Lisboa,
Anchieta, nº 25,
da da Cruz Quebrada, na qual Aquilino dá conta rua
17 de março de 1926,
ao “querido amigo” que o casal Ribeiro não pode n.º 503.

1.5.2. Livraria Bertrand
– lugar de comunicação entre Leal e Aquilino
A Livraria Bertrand, na rua Garrett, é o lugar de eleição na capital onde Aquilino Ribeiro estaciona e fica horas mergulhado
nos livros. Sobretudo, neste período, a partir da década de 30, em
que Aquilino Ribeiro se dedica à escrita e a Bertrand é a editora
que publica as suas obras. É o lugar dos livros e das novidades
literárias. É a sua segunda casa, daí Leal da Câmara deixar escritos na Bertrand quando tem urgência em comunicar com o amigo Aquilino (ver anexos, cartas de Leal da Câmara – envelope,
D11/1091, e postal, D11/1117).
Numa carta de 2 de março de 1947, Aquilino Ribeiro informa o
amigo Leal da Câmara que passou pela Bertrand “Só há dois dias
passei pela Bertrand” e agradece a Leal “A preciosa cabeça já está
no lugar do pouso no meu escritório. Gracias, gracias, saúde e
dinheiro”.34 Encontram-se na Fundação Aquilino Ribeiro – Casa
Museu e no Museu Grão Vasco, em Viseu, bustos de Aquilino Ribeiro, esculpidos pelo escultor Anjos Teixeira. Será uma destas
esculturas que, por intermédio de Leal da Câmara, amigo de Anjos Teixeira, chega às mãos de Aquilino?
1.5.3. Publicação de livro sobre
o artista Leal da Câmara
Aquilino Ribeiro, tal como outros intelectuais que apreciam o
homem e o artista Leal da Câmara, considera importante promover a conceção de uma obra sobre o Mestre Leal da Câmara que
expresse a sua notabilidade nas múltiplas facetas como artista.
Numa missiva de 3 de julho de 1948, provavelmente a última
carta enviada para Leal da Câmara, Aquilino escreve que a “Bertrand publicaria o livro em determinadas condições, e para a
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ir no domingo merendar à Casa da Rinchoa porque nesse dia
“os carros não circulam e pelo Caminho de Ferro deve ser uma
[palavra ilegível]. Fica-me a crescer a água na bôca para uma próxima vez”.33
Não se percebe a que situação se deve a obstrução na circulação
rodoviária que impede o casal Ribeiro de ir à Rinchoa confraternizar com os amigos na tarde de domingo. Em fevereiro de 1941
abateu-se sobre o país um grande ciclone que fez muitos estragos
na Casa da Rinchoa, mas já tinham passado oito meses!

Seara Nova. Também o público, muito espera de tal”.35 Pensamos
que estaria prevista uma publicação sobre a vida do Mestre Leal
da Câmara, após a meritória exposição na Sociedade Nacional de
Belas Artes, em 1947, porque Aquilino refere:
Ainda ontem o Câmara Reis me perguntou: Está a colaborar no Leal da
Câmara? Que me diz? Você é que terá de aguentar (…). O Leal da Câmara
podia ir preparando a documentação, seriando-a, dando-lhe mesmo uma
[palavra não legível] redação, numa palavra podia ir preparando a papa.
Passando as férias, suponho que seria ensejo de começar a publicação, embora a composição do livro não estivesse terminada, dado que há demora
com a litografia (…) de resto a sua própria documentação garantiria o editor quanto a original.36

O republicano e jornalista Câmara Reis (1885-1961), um dos fundadores da revista Seara Nova (1921), tem conhecimento da idealização da publicação. Por isso, Câmara Reis pergunta a Aquilino
Ribeiro se ele está a colaborar com Leal da Câmara. O trabalho
de recolha e organização de documentação terá de ser o próprio
artista a fazê-lo, refere Aquilino ao querido amigo Leal. Depois
das férias de verão, altura em que Aquilino Ribeiro se ausenta
uns dias para a casa de Soutosa, deverá começar a publicação,
apesar de a composição do livro não estar ainda finalizada, devido a atrasos na litogravura com as cópias dos desenhos originais
de Leal da Câmara.
O falecimento de Leal da Câmara, em julho de 1948, deita por
terra a esperada publicação. Será que o livro de Aquilino Ribeiro
sobre a vida do artista Leal da Câmara, publicado em 1951, passados três anos da morte do artista, foi uma forma de preencher
o vazio da ausência da realização da prevista publicação sobre a
vida do notável artista Leal da Câmara?
No final da carta, Aquilino Ribeiro desabafa para Leal que tem
andado “com partilhas (…) voltou o caos. Não sei que (…) enguiço
se meteu nesta família”.37 Aquilino está a referir-se ao património de Bernardino Machado, seu sogro, que tinha falecido em
1944, no Porto. A casa apalaçada de Romarigães, concelho de
Paredes de Coura, que dá nome ao romance,
A Casa de Romarigães (1957), veio, por herança,
33. Carta da Cruz
para Jerónima Machado. Parece, pelas pala- Quebrada, 22 de
1941, n.º 510.
vras de Aquilino, que as partilhas da herança outubro,
34. Carta da Cruz
patrimonial de Bernardino Machado não esta- Quebrada, 3 de julho,
1948, n.º 511.
vam a ser fáceis de gerir, provavelmente pelo 35. Carta da Cruz
3 de julho,
considerável número de filhos de Bernardino Quebrada,
1948, n.º 512.
Machado.
36. / 37. idem

2.1. Cartas expedidas de Paris para Paris , 1908-1911
2.1.1. Projeto da publicação
da revista Génio Latino
Na correspondência de Leal da Câmara para Aquilino Ribeiro
encontram-se cartas que falam sobre o projeto da revista literária a publicar em Portugal. O diretor artístico da revista, Leal da
Câmara, esboça um plano de atividades necessárias para o lançamento da revista.
Numa carta não datada e sem a indicação do lugar donde foi
expedida, reconhecendo-se pelo assunto da carta, o projeto da
revista Génio Latino, abordado também em carta de Aquilino

82/83
Análise da Correspondência

2. Correspondência de Leal da Câmara
para Aquilino Ribeiro
Na correspondência de Leal da Câmara para Aquilino Ribeiro
existe um universo de um conjunto de 23 cartas e 5 postais com
registo de data e de 22 cartas e 8 postais sem estarem datados.
Uma comunicação de correspondência em Paris; Lisboa para Paris; Paris para Soutosa e Lisboa; Leça da Palmeira para Lisboa,
Santo Amaro de Oeiras e Cruz Quebrada e três cartas de Madrid
para Lisboa.
Pelo conjunto de todas as cartas e postais (datados e não datados) os anos de 1914, 1915, 1941 e de 1947 são os que apresentam
um maior número de cartas de Leal da Câmara para Aquilino
Ribeiro. Pela análise do conteúdo das cartas não datadas, pelas
direções do destinatário Aquilino Ribeiro, e pelos lugares geográficos onde os autores, ao longo dos 39 anos, foram construindo os seus percursos de vida, conseguiu-se situar os anos da
correspondência com uma proximidade da realidade temporal.
Há uma comunicação mais regular nos anos de 1914 e de 1915
que se prende com a ajuda de Leal da Câmara a Aquilino Ribeiro
no tratamento de burocracias junto da proprietária do apartamento de Aquilino em Paris e do envio das mobílias para Portugal. Este conjunto de missivas, com um outro que tem como
assunto principal os pedidos de ajuda a Aquilino Ribeiro para
que este, junto de republicanos instalados no poder, os sensibilize para arranjarem emprego em Portugal para o artista Leal da
Câmara, aumenta o espólio de correspondência.
Nomes de artistas plásticos portugueses e estrangeiros e de
figuras da 1.ª República atravessam as mensagens escritas, tal
como em cartas de Aquilino Ribeiro.

Ribeiro, (carta nº 500), Leal refere que gostou do artigo de Aquilino sobre a divulgação do projeto da edição da nova revista literária e social em Portugal “O seu artigo a propósito da nova revista
parece-me muito bem como reclame e como artigo”. Aquilino
pede uma opinião a Leal da Câmara sobre o artigo que escreveu
para ser publicado no jornal A Vanguarda, antes de o enviar para
Lisboa.
Na carta Leal vem dizer a Aquilino que está disposto a colaborar no projeto da revista, mas estabelece condições:
A condição sine qua non que eu possa dar alguma coisa mais do que aquelle
simples nome de director artístico que o meu amigo insiste em querer outorgar-me. Essa categoria de consagrado na qual o meu amigo quer a toda a
força acurralar-me, comove-me e ao mesmo rebela-me porque, aqui entre
nós, eu sempre considerei os consagrados como gente perfeitamente inútil
e, diabo! Eu sinto-me ainda com forças para os ajudar aos senhores, distantes de mim de não muitos anos a dar uns grandes pontapés n´essa meia
dúzia de fulanos que embrutecem o nosso paiz com as suas senis doctrinas com as ainda mal dirigidas novas intellectualidades. Eu suponho que
o meu amigo, e os seus amigos teem não só a energia simpathica da vossa
juventude, mas o desejo de serem uteis aquelles milhares de pobres diabos que constituem a massa interessante do povo portuguez que poderiam
e poderão ser felizes e que são, no entanto, uns desgraçados pelas causas
múltiplas que é do nosso dever pôr a claro sob a forma escripta, falada ou
desenhada.38

Leal da Câmara mostra o seu caráter despretensioso, como artista maior que é, não dando nenhuma importância ao papel de
diretor artístico da revista que Aquilino lhe quer atribuir pela
celebridade que Leal já tem em Paris. O caricaturista colaborará também na revista, com seus desenhos, em pé de igualdade
com o grupo de artistas mais novos, ideólogos da publicação.
Não é pretensioso referir que, até como nota França (1984), muitos dos jovens artistas portugueses em Paris foram influenciados
por Leal da Câmara, que usufruía de fama na cidade parisiense,
dedicando-se eles “mais frutuosamente à caricatura” (Armando
Basto, Emmerico Nunes e até Amadeo Sousa Cardozo).
Leal da Câmara junta-se aos jovens portugueses emigrados
porque sente o dever de continuar a combater a sobrevivência da
Monarquia, de ir em auxílio da condição do “interessante” povo
português amordaçado pela governação monárquica. Este combate dever-se-á fazer, segundo o artista, por todos os meios – pela
escrita, pelo discurso e pelo desenho. Leal, numa forma direta e
exigente, como sempre se posiciona perante as
situações, observa a Aquilino que não está inte- 38. Carta de Paris, s/d.,
ressado em participar “para uma patacuada de D11/1109.
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revista destinada a manifestações poéticas, rimadas ou em prosa
com bonecos à volta, permita-me que lhe diga que essas coisas
não me interessam – que pelo produto material que ellas podem
trazer-me pelo exercício do meu métier”.39 Leal da Câmara não
perde tempo e, sobretudo, não alinha com realizações pouco cuidadas que põem em causa a credibilidade e benefícios esperados.
Na mesma missiva Leal dá a informação que foi solicitada por
Aquilino, a pedido do pintor Manuel Jardim, sobre a dura modalidade desportiva de combate, o boxe “A respeito do boxe que
parece interessar o Sr. Jardim com o maior prazer lhe darei algumas indicações que eu tenho d´esse sport”.40
Leal, ainda no final da carta, escreve que quando acabasse uns
desenhos urgentes, iria ao café Pierre Nicole cavaquear com os
amigos portugueses, e convidá-los-ia para um jantar na sua casa
em Clamart para comerem o prato parisiense pot au feu. Um Café
que se situará na rua Pierre Nicole, onde moram os jovens Manuel
Jardim, Aquilino Ribeiro e Armando Basto. A convivialidade entre os artistas e exilados políticos portugueses é uma das formas
de trocarem impressões sobre o seu Portugal e de discutirem as
novas ideias sobre a arte de vanguarda que está a acontecer na
cidade da cultura. Leal da Câmara e Aquilino Ribeiro sempre cultivaram, ao longo das suas vidas, as tertúlias e o convívio entre
amigos, como nos demos conta na troca de correspondência.
Mais tarde, numa carta do Hotel Suisse, situado na rue de la
Victoire, onde está hospedado Leal da Câmara, e Aquilino Ribeiro mora na sua segunda residência, na rue Dareau, o caricaturista, diretor artístico do projeto da Génio Latino, apresenta uma
previsão do custo inicial para o lançamento da revista literária,
que incluí despesas com a publicidade, “dez mil cartazes, a cores
de 2 metros de altura, dois mil cartões/memorandum, redação
com 4 divisões em sitio central, cadeiras, mesas, tapetes, decorações, luz etc – 9.700 francos”.41 Leal da Câmara convida ainda Aquilino Ribeiro a estar presente “amanhã, segunda-feira”,
no Hotel Suisse, porque Magalhães Lima trazia boas notícias.
O homem do capital irá ter com Leal da Câmara às 15 horas para
falarem do projeto editorial. Leal queria que Aquilino também
estivesse presente nessa reunião, mas que o amigo estivesse
no Hotel “um pouco antes (…) ou aparecesse ao almoço ou pelo
menos por volta das 2 horas para lhe explicar certos mysterios
(…)”.42 A que mistérios se refere Leal da Câmara? Na correspondência existe um postal de Leal da Câmara que marca encontro com Aquilino, às 19 horas, no Hotel Suisse, para irem jantar
porque, diz o artista, “desejo conversar consigo sobre vários

assumptos e, de uma cajadada mataríamos dois coelhos; comeríamos e falaríamos”.43
Manifestações pouco claras por parte de Leal da Câmara, mas
que indiciam algum desconforto em relação a Magalhães Lima,
aliás como Aquilino Ribeiro também já tinha emitido numa das
sua cartas. Numa missiva expedida de Londres, onde Leal da Câmara se tinha deslocado para “tratar de um assunto particular”,
escreve a Aquilino para lhe dizer que tinha recebido a sua carta
e pede-lhe para guardar a “maquette do Génio Latino até minha
volta o que será dentro de dois ou três dias”.44
A revista Génio Latino não chega a ser editada porque Magalhães
Lima desiste do projeto editorial por receio do investimento de
capital. Deserção que deixou Leal da Câmara e Aquilino Ribeiro
muito aborrecidos. Mas, como escreve Aquilino Ribeiro, na sua
obra biográfica de Leal da Câmara, o sonho de editar uma nova
revista em Portugal foi um dos maiores fatores que contribuiu
para a amizade entre Leal da Câmara e Aquilino Ribeiro, que se
vai consolidando ao longo da relação.
Na carta de Londres, Leal da Câmara pede a Aquilino Ribeiro
para ele contactar o artista Pigassou, amigo de ambos, por causa
do pagamento do senhor Serpa Pimentel que lhe dará 150 francos “pela propriedade do original cujo direito de reprodução lhe
vendera no meu passado. Désses 150 fr, 50 serão para o Pigassou”. Leal solicita que Pimentel vá “à Av. du Marine onde o meu
Concierge tem instruções necessárias. Elle tem mesmo um recibo que lhe dá contra os 150 fr. Dando depois 50 ao Sr. Pigassou”.45
O caricaturista da L`Assiette au Beurre tem um “concierge” que o
deveria ajudar na organização da contabilidade, com escritório
na Av. du Marine.
Em nota de rodapé, o caricaturista dá a notícia a Aquilino que
“os frisos partirão depois de amanhã”. Leal da Câmara refere-se,
certamente, aos frisos que pintou para a decoração da Escola Primária de Berckem, nos arre39. Carta de Paris, s/d.,
dores de Antuérpia, em 1909.
D11/1109.
Num postal de 31 de janeiro de 1914, endereçado 40. idem
41. Carta de Paris,
para a rue Dareau, quando Leal da Câmara tinha Hotel Suisse, rue W. D.
Victories, 23, s/d.,
regressado há uns meses de Portugal, depois do des
D11/ 1096.
período de cerca de dois anos que esteve a resi- 42. idem
Postal de Paris,
dir em Lisboa (1911-1913), estava quase a nascer 43.
s/d., D11/1093.
o primeiro filho de Aquilino Ribeiro (fevereiro), 44. Carta de Londres,
s/d., D11/1104.
Leal informa o amigo que tinha dado o recado a 45. idem
Postal de Paris, 31
Magalhães Lima sobre “o seu desejo [de Aquili- 46.
de janeiro de 1914,
46
no] de agradecer-lhe não sei que serviços (…)”.
D11/ 1060.

2.1.2. Conferências na Sorbonne
Ainda a residir no Hotel Suisse, Leal da Câmara convida Aquilino Ribeiro para assistirem a uma conferência na Universidade da
Sorbonne. Leal, no dia anterior, estivera a ouvir uma conferência
sobre o escritor da obra, O Crime de Silvestre Bonnard, premiada
pela Academia Francesa, Anatole France. Leal estranhou não ter
visto Aquilino na dita conferência do escritor francês, um dos
mais apreciados por Aquilino Ribeiro, e, por isso, incentiva-o a
ir à próxima conferência “Depois de ter feito o artigo para a Capital, descansa (…) Eu estive no hotel até às duas (…) hontem fui
à universidade e ouvi um causerie sobre Anatole France. Hoje é o
Antoine. Você devia vir e cedo pois, aquillo vai estar saturado de
parisienses”.47 Leal da Câmara refere-se a que escritor Antoine?
A cultura é para estes dois intelectuais uma respiração de liberdade. Leal, um homem sempre ativo no seu dia a dia, não perde iniciativas culturais que lhe interessam, por isso espicaça o
amigo Aquilino para ir assistir à próxima conferência que iria
realizar-se na Sorbonne. O compatriota Aquilino Ribeiro tinha
em mãos a escrita de um artigo para o jornal A Capital e estava a
descansar da tensão do labor da escrita e da disciplina a que obrigava o cumprimento de prazos. Mas é a escrita para periódicos
de Lisboa que sustenta Aquilino Ribeiro em Paris.
2.1.3. A paternidade de Aquilino Ribeiro
O primeiro filho de Aquilino Ribeiro nasce em fevereiro de
1914, num período de tensões políticas na Europa. Acontecimento familiar feliz que prende o escritor do Jardim das Tormentas em
casa. Leal da Câmara parece ressentir-se de uma certa ausência
de Aquilino, aflorando, numa das suas cartas expedidas do Hotel
Suisse, a paternidade do amigo como um fator que lhe tira liberdade “Oh! As dôres da paternidade!.. . como você deve sofrer –
pobre Aquilino!”. Leal tem saudades de um almoço com o amigo,
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Câmara refere ainda que Magalhães Lima aprecia muito Aquilino Ribeiro e que o jornalista aceita “a combinação do jantar à
conta do Porto”. Este jantar, cuja conta, como diz Leal, a ser pago
por cada um dos comensais, “à conta do Porto”, é para ter lugar onde? Magalhães Lima tinha regressado a Portugal, após a
implantação da República, sendo deputado da Assembleia Constituinte de 1911 e, mais tarde, ocupa a pasta ministerial da Instrução Pública, em 1915.

como os de Clamart ou os do restaurante “Leão d´Ouro”, em Lisboa. O artista convida Aquilino para se encontrarem, sem almoço e por pouco tempo, porque precisa de conversar com o amigo.
Leal escreve, deste modo:
(…) deixo-o ao seu pot au feu do qual eu já tenho nostalgias. Desde Clamart
que o perdi, mas o Leão d´Ouro, em Lisbôa, com a sua cosinha à portuguesa
e a má criação dos gallegos dava-me um pouco a sensação das famílias…
– Deixemos pois para outro dia. Porque não amanhã à noite? Porque eu
preciso falar-lhe. Você voltaria cedinho para o seu burro. Responda e creia.
Seu amigo. 48

Leal promete a Aquilino que ele voltará cedinho para casa, “o seu
burro”. Respeita a recente vida familiar de Aquilino, apesar de sentir que a sua condição de pai lhe tolhe o seu espaço de liberdade.
2.2. Cartas expedidas de Lisboa para Paris, 1911-1913
2.2.1. Publicação do livro de Aquilino Ribeiro,
Jardim das Tormentas, e o prefácio
de Carlos Malheiro Dias
Em abril de 1913, Leal da Câmara ainda se encontra em Portugal. O artista inconformista está quase a partir novamente para
Paris, dececionado com a atrofia cultural e artística da sociedade
lisboeta que está tão longe da realidade cultural parisiense. Agora, emigrava de uma forma voluntária e não forçado ao exílio,
porque se aborrecera com o seu país republicano. Um período em
que Aquilino Ribeiro continua a frequentar o curso de Filosofia
e Sociologia na Sorbonne e tinha acabado de publicar em Paris o
seu primeiro livro, Jardim das Tormentas.
Num postal de 4 de abril de 1913, enviado para a residência de
Aquilino Ribeiro, na rue Descartes, Leal da Câmara escreve-lhe
sobre a apreciação que se fazia na roda de amigos republicanos
da publicação da sua primeira obra, Jardim das Tormentas. Num
jantar com o jornalista Santos Tavares, colaborador da folha literária do jornal O Dia, e Mayer Garção, fundador do periódico
Inferno, publicação onde Leal da Câmara mostra pela primeira
vez desenhos humorísticos, o grupo de amigos
Carta de Paris,
conversa sobre o livro de Aquilino Ribeiro que 47.
Hotel Suisse, rue W. D.
des Victories, 23, s/d.,
já está à venda na capital.
D11/ 1095.
Leal refere que Santos Tavares tinha falado 48. Carta de Paris,
Suisse, rue W. D.
do livro “Ele acha-o bom e eu [Leal da Câmara] Hotel
des Victories, 23, s/d.,
achou-o admirável, sobretudo nos contos da D11/ 1097.

Também me parece que o prefácio do Malheiro Dias o prejudicou do ponto
vista - reclame de jornais (…) O seu nome, o seu passado e o valor incontestável do seu livro não podem contrabalançar esse facto – pequeno, em suma
– de ter algumas páginas (…) por um homem como o Malheiro. Contudo, eu
vi algumas notícias (pequenas, é verdade) sobre o seu livro. 51

O nome de Malheiro Dias para escrever a abertura da obra, Jardim das Tormentas, provoca inquietação nos republicanos da capital
e uma aceitação amarga do primeiro livro de Aquilino Ribeiro. As
notícias e os artigos de crítica literária sobre o livro na imprensa
são escassos, pois a inquietação do prefácio do monárquico está
atravessada na cabeça republicana dos jacobinos lisboetas. Leal
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Beira onde você destila luxuriamente. Vous êtes un admirable
cochou!”.49 Acrescenta ainda que Mayer Garção nada tinha dito e
escreve que “o seu livro agradou”. Há um nome de um outro republicano que também esteve presente neste jantar (nome ilegível)
que Leal refere como sendo um entusiasta pela estreia do escritor
Aquilino Ribeiro. Câmara escreve, no fim do postal, que a editora
e livraria Mónaco vendeu muitos livros.
No entanto, na conversa desta roda de amigos republicanos
com Leal da Câmara, colocou-se a interrogação sobre o convite
de Aquilino Ribeiro ao monárquico, escritor e jornalista Carlos
Malheiro Dias para fazer o prefácio do livro Jardim das Tormentas.
Os amigos republicanos não ficaram agradados com a escolha de
Malheiro Dias para prefaciar o primeiro livro de Aquilino Ribeiro. Carlos Malheiro Dias, diretor da revista Ilustração Portugueza,
quando Aquilino esteve a viver na sua terceira estada em Lisboa,
(1906 a 1908), aceitou-o como colaborador da revista. Para além
disso, Aquilino apreciava a obra literária de Malheiro Dias. Mas
era monárquico!
Numa carta de Malheiro Dias, expedida de Paris para Aquilino Ribeiro, sem data (1913?), o escritor responde a uma carta
de Aquilino Ribeiro, elogiando-o “Minha mulher e eu agradecemos de todo o coração as suas e adoráveis palavras. Enternecera-nos, como não poderia deixar de ser dum escriptor e duma
nobre alma”.50 Não há dúvida, por esta carta de Malheiro Dias,
que o escritor e jornalista reconhecia na primeira obra literária
de Aquilino Ribeiro a vitalidade do futuro notável escritor, e a
sua “nobre alma”.
Leal da Câmara volta a fazer referência a Malheiro Dias numa
outra carta de 1913, ainda enviada de Portugal. Nesta carta, Câmara é mais contundente em relação à escolha de Malheiro Dias
para prefaciar o livro de Aquilino e manifesta-se:

da Câmara vem em defesa do amigo Aquilino. Confessa-lhe que,
apesar de acreditar que o nome de Malheiro Dias terá prejudicado uma melhor aceitação da obra, também tem a séria convicção
de que a qualidade da escrita do autor não poderá ficar indiferente aos olhos dos republicanos por causa da pessoa que escreve o
texto introdutório à obra. Leal refere que tentará que as notícias
sobre o prefácio do livro, nos periódicos da capital lisboeta, sejam abafadas pela publicação de artigos sobre a qualidade literária da obra. Com esta intenção, Leal prometia encontrar-se com o
jornalista Santos Tavares para este escrever um artigo. Contudo,
Leal da Câmara teme que o prefácio continue a não deixar ver a
amplitude criativa da escrita e o nome do autor “Veremos se elle
consegue, mas duvido que o jacobinismo dalgumas folhas esqueça o prefácio e se lembre do nome e da obra do autor”. 52
2.2.2. Pedido de colaboração de Leal da Câmara
a Aquilino Ribeiro para uma conferência
sobre arte social em Lisboa
Na última carta de 1913, em que Leal da Câmara ainda se refere ao prefácio do livro de Aquilino Ribeiro, escrito por Malheiro
Dias, finaliza-a com um pedido de colaboração ao amigo para
uma conferência sobre arte social que o artista iria realizar em
breve, na capital. Pede-lhe alguns documentos que ele precisa
para fundamentação da palestra – de pintura, de escultura, de
representação de greves, da vida de mineiros etc. A palestra será
dirigida aos operários da “casa syndical e chamar-se-á arte social”. Câmara explica, mais em pormenor, o tema da conferência:
Arte social é uma tolice pois toda a arte é social – a arte sendo a representação
da Belleza e o desejo do Bello sendo como é, apanágio de todo o indivíduo.
Mas eu quero chamar arte social, mais especialmente a arte que se ocupa do
conflicto social, da lucta entre os exploradores e os explorados e podendo
dividi-la em arte de ataque ao explorador, ao tyrano, arte de deffeza do explorado e do humilde e arte glorificando os durs labeurs e o trabalho em geral. Toda a obra do Constantin Meunier é uma glorificação do trabalhador.53

O artista Leal da Câmara, convicto republicano,
defensor da igualdade de oportunidades sociais
e de melhor bem-estar das classes laborais, considera que toda a arte é social, pois a arte é captada pelo indivíduo com o seu olhar baseado no
seu grau de cultura, na sua experiência e na sua
sensibilidade. Para o artista, a arte modernista

49. Postal de Lisboa,
4 de abril de 1913,
D11/1058.
50. Carta de Carlos
Malheiro Dias para
Aquilino Ribeiro,
Paris, s/d., D11/19.
51. Carta de Lisboa,
1913, D11/1059.
52. / 53. idem

2.3. Cartas expedidas de Paris
para Soutosa e para Lisboa, 1914-1915
2.3.1. Favores prestados a Aquilino Ribeiro
em Paris após o seu regresso a Portugal em 1914
– apartamento e mobílias
Aquilino Ribeiro deixa Paris, com o eclodir a 1.ª Guerra Mundial,
e regressa a Portugal com a família. De um modo apressado, porque o ambiente hostil que se vive em França é cada vez mais ameaçador por causa da guerra, Aquilino deixa assuntos pendentes em
Paris relativos ao apartamento e às mobílias que tinha comprado.
Leal da Câmara tratar-lhe-á dos assuntos relativos ao aluguer
do apartamento, onde ultimamente morava com a família, e do
envio dos móveis para Portugal, que foram adquiridos por Aquilino Ribeiro em Paris. O amigo Leal da Câmara irá falar com o
senhorio e ter também a tarefa de contratar uma empresa transportadora de móveis para embalar e endereçar os móveis e outras coisas mais pequenas da casa que seguirão por caminho de
ferro com destino a Lisboa. Deste modo, surgem algumas cartas
de Leal da Câmara, dando conta a Aquilino Ribeiro da situação
do apartamento e do transporte do mobiliário.
Numa carta de 14 de janeiro de 1915, de Paris para Soutosa,
Leal da Câmara dá conta do não pagamento do trimestre da renda do apartamento. Leal aconselha Aquilino Ribeiro a escrever um postal ao proprietário do apartamento, endereçado a
Câmara, dando-lhe “uma explicação qualquer” porque teve de
regressar a Portugal. Câmara entregaria o escrito e, ao mesmo
tempo, explicaria ao senhorio que: “você [Aquilino] forçado a
deixar os móveis na casa pelo estado de guerra
e insufficiencia de transportes, soffre dupla- 54 Carta de Paris, 14
de janeiro de 1915,
mente, da falta de tarecos em Lisbôa e do di- D11/1061.
Carta de Paris, 30
nheiro demasiado que representa o seu grasage 55.
de março de 1915,
54
no appartment”.
D11/1062.
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não era só para alguns, mas sim para todos. Câmara ia fazer uma
comunicação sobre arte social para operários da “casa syndical”,
a classe social que luta por melhores condições de trabalho e de
vida, e não para a burguesia lisboeta. Câmara tinha como referência Constatin Meunier (1831-1905), o pintor e escultor belga
que dedicou a sua obra pictórica e escultória ao operariado industrial e ao trabalho mineiro. Em suma, ao árduo trabalho do
grupo social de explorados pela classe capitalista industrial.

Leal informa Aquilino que corre, com “insistência”, a notícia em
Paris de que, devido à situação de guerra que se vive em França, as
Câmaras Municipais vão aprovar um projeto de lei que diminui
para um terço os alugueres de casas durante o tempo de guerra
e consentindo “um prazo para o pagamento total”. É uma notícia
que poderá beneficiar Aquilino e, por isso, mais uma razão para
ele escrever ao proprietário do apartamento a explicar-lhe o seu
regresso precipitado a Portugal e da situação em que se encontra
no seu país, sem as mobílias e as coisas que tinha deixado na casa
em Paris.
Leal comunica ao amigo que já se tinha inteirado sobre o transporte dos móveis para Portugal que podem ser transportados por
caminho de ferro, pagando Aquilino Ribeiro o frete em Lisboa.
A embalagem dos móveis será feita pela empresa de transporte
que garantirá as devidas precauções no caminho de ferro.
Por fim, na mesma carta, Leal da Câmara dá a notícia que o escultor Anjos Teixeira tinha ganho o concurso. Notícia que leva
a crer que Aquilino sabia da existência da candidatura do artista. Pensamos que este concurso poderá ter a ver com o concurso
para a construção do monumento a Camões em Paris, em que o
escultor é premiado com o 1.º Prémio. Leal mostra grande satisfação pelo acontecimento, dizendo mesmo a Aquilino que irá
“naturalmente escrever um artigo a respeito délle”. Esta passagem mostra bem a pessoa que é o homem Leal da Câmara, satisfeito com a recompensa atribuída a um artista pelo seu mérito,
seu amigo. Neste sentido, valoriza a consistência da qualidade
da obra plástica, tal como o faz em relação à arte da escrita em
Aquilino Ribeiro.
Numa outra longa carta, datada do dia 30 de março de 1915, na
qual são abordados vários assuntos, o primeiro tema continua a
ser a situação da casa de Aquilino Ribeiro em Paris - a resolução
do pagamento dos três “termos” do apartamento. Leal da Câmara
tem transmitido ao proprietário do condomínio a ideia de Aquilino Ribeiro, da possibilidade de se por a casa “à disposição de
uma sociedade filantrópica e sanitária”. Câmara refere-lhe que
ao senhorio do apartamento lhe parece uma ideia generosa e digna, dizendo o proprietário que Aquilino:
Tem o direito de fazer da casa o que lhe aprover dentro dos limites da decência e do decôro e com a condição que nenhuma depradação se faça nem
escândalo (…). Protestou contra a maldosa estupidez da vizinhança que
acusou a sua casa, a um certo momento, de ser coiro conspiratório. Propoz-me de fazer quanto possível para alugar a casa para que você não perca
tudo e eu assegurei-lhe que o ia conseguir.55
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A acusação da vizinhança ao proprietário do apartamento sobre o arrendatário Aquilino Ribeiro, quando o escritor lá vivia,
com certeza teve a ver com o círculo de amigos que frequentavam a sua casa e os quais, aos olhos das pessoas que residem no
prédio, seriam vistos como conspiradores políticos. Parece, pelas
palavras de Leal, que o aluguer da casa durante algum tempo será
a maneira mais fácil para solucionar a crise da dívida de Aquilino para com o proprietário “Fiz-lhe notar [ao senhorio] quanto
ao cuidado que era necessário com a gente estranha que visitasse o appartment (…)”.56 Leal da Câmara tratou-lhe deste delicado
assunto.
O trabalho desenvolvido por Leal da Câmara para que os móveis e outros objetos da casa chegassem a Portugal ainda levou
meses para que se encerrasse este assunto na comunicação entre
os dois amigos.
Em 1 de abril de 1915, Leal da Câmara escreve um postal para
Soutosa a informar Aquilino que, dos vários embaladores de móveis que encontra na sua prospeção em Paris, um deles embala
todos os móveis, nomeadamente o piano e o “dessus de table”, em
caixas especiais. Ainda neste postal, Leal aconselha Aquilino, a
alugar o mais breve possível, o apartamento para não perder o
“termo”, mas que será necessário expedir rapidamente os móveis
para Lisboa ou então arrumá-los numa “garde meuble”.
O tempo avança e ainda em 21 de maio andava o artista às voltas com os “tarecos” de Aquilino para serem expedidos por caminho de ferro para Lisboa. Aquilino Ribeiro está apreensivo em
relação aos bloqueios na comunicação entre regiões e cidades
em França por causa da guerra europeia, situação que bloquearia a chegada mais rápida dos móveis a Portugal. Leal informa
o amigo sobre as interrupções temporárias do caminho de ferro
pelas tropas, mas tem esperança que seja por pouco tempo e possam seguir os móveis “O caminho de ferro aceita os móveis. Se
por acaso um movimento de tropas imobilizar
o tráfico, é por um momento e a situação volta 56. Carta de Paris, 30
a ser normal”.57 De qualquer forma, numa carta de março de 1915,
D11/1062.
do mês seguinte, de 8 de junho, Leal da Câmara 57. Carta de Paris,
de maio de 1915,
recomenda a Aquilino que não deverá esperar 21
D11/1065.
muito mais tempo para liquidar de vez os as- 58. Carta de Paris,
de junho de 1915,
suntos com o apartamento porque as vias de co- 8D11/1066.
municação têm estado desimpedidas e abertas 59.Carta de Paris,
21 de maio de 1915,
à livre circulação “Lembre-se também que se D11/1065.
de Paris, 7 de
agora as vias estão livres, amanhã podem não 60.Carta
julho, s/ano, D11/ 1105.
58
estar durante um tempo determinado”.
61. idem

Nesta carta de junho, Leal reforça novamente ao amigo os cuidados que está a ter com os materiais para embalar o piano e o
“bureau” e refere, mais uma vez, que Aquilino deverá liquidar
imediatamente a dívida dos termos em atraso ao proprietário.
Leal informa que o apartamento continua “fechado e não tem
sinal de estar para alugar”. Aquilino não quer alugar o apartamento porque continua com os termos em atraso e, mesmo que
quisesse alugar o senhorio não aceitaria devido à dívida.
Aquilino Ribeiro deverá ter-se queixado a Leal da Câmara dos
preços caros da embalagem dos móveis porque Leal responde-lhe que “De trez emballeurs decentes, é este o mais barato. A maison Bailly pedia 250 fr. De resto, não me pareceu, tanto mais que
o seu piano tem de ter uma caixa especial (…)”.59
Finalmente, depois de Leal da Câmara ter andado meses envolvido no transporte dos móveis, numa carta de 7 de julho, Leal
anuncia a Aquilino que “os seus móveis já estão emballis e expédiés via Lisbonne. Você os receberá ahi por volta do dia 20
pouco mais ou menos. O total pesa a respeitável somme de 1586
Kilos”.60 Nesta missiva, Leal da Câmara descreve as situações por
que passou para a regularização dos pagamentos da eletricidade
e do gás do apartamento e para conseguir o acondicionamento
dos móveis:
Affinal, não paguei nada, nem contribuições, nem gaz e nem electricidade.
Aqui está como arranjei a coisa – Fui tesamente aos concierges e disse-lhes
cassément que a atitude do proprietaire era igual e que eu a estranhava tanto mais quanto ella sabia que eu estava doente e por isso mesmo impossibilitado de esperar vários dias para fazer o dimenagement. Expliquei-lhe que
as contribuições não são (palavra não legível) senão até ao final do ano e
que, portanto, ninguém e nem mesmo o Estado tinha o direito de o impedir
de que V. disponha do que é seu. Se você quisesse vender os móveis estava no seu inteiro direito (…). Quanto ao gaz e à eletricidade (…) disse-lhe
por fim que fizesse saber ao proprietário que se ella me não deixar fazer
o diminagement imediatamente eu faria constar o seu recurso e lhe deixava as responsabilidades do acto do qual ella sofreria as consequências.
Tanto mais que não podia haver posterior arrangement pois eu entraria no
dia seguinte no hospital e os móveis ficariam na casa visto a sua atitude.
Conclui para dizer que as contribuições seriam pagas em tempo oportuno.
A coisa fez efeito, pois a carta à concierge (…) lhe dava ordem de deixar
partir os móveis e que ella não queria saber de mais nada e o que não queria era dissabores por esse motivo. Você está a ver que não perdi tempo e o
emballage começou a fazer-se. A concierge sempre maléflua e assegurando estimar muito V. Madamme Ribeiro é merecedora que lhe dê um esticão
ao garnete. 61

O acondicionamento dos móveis também não foi uma tarefa fácil por causa da pouca colaboração do senhorio do apartamento.

Numa outra carta, não datada, que julgamos ser também de
1915, pelo conteúdo analisado mais à frente, Leal comunica ainda
sobre o acondicionamento das mobílias “As malas de verga não
vão em caixa grande porque era inútil e impossível pelo grande
peso (…). Na caixa grande vai o seu quarto de cama (…) tapete e
mil bugigangas – quasi tudo que V. tinha. Tudo vai bem envolvido
em fibra e (…) palha”.63 Leal, que soube pelo Aquilino que Grete
está aborrecida por não lhe ter dito como foram pregadas as tábuas para embalar o mobiliário, pede-lhe para ficar descansada
porque “foram bem”.
A presteza de Leal para tratar das situações do apartamento
com o senhorio, para arranjar a empresa para embalar e enviar
as mobílias para Lisboa, com uma certa rapidez, apesar de alguns
meses de preocupações e de tempo dispensado, levou a alguns
dissabores entre os dois amigos. Existe no espólio epistolográfico uma missiva, sem qualquer referência de data, depreendendo-se que seja de 1915, ainda com Câmara em Paris, na qual o
artista escreve palavras sentidas, mesmo magoado, com uma
carta do amigo. Aquilino Ribeiro acusa Leal da Câmara de ele imprimir rapidez nas diligências efetuadas para enviar os móveis
para Lisboa porque tem interesse em que Aquilino Ribeiro zele
pelo seu assunto em Portugal (arranjar trabalho para o artista
que desejava regressar a Portugal), junto dos amigos republicanos, com cargos na governação do país.
Leal da Câmara, ressentido pelas palavras do amigo, é muito
categórico no que escreve:
Quanto aos meus negócios, repito, que não os considero como tudo às
démarches aqui e isto mesmo lhe disse há tempos (…). Se isto fizer no seu
conhecimento de uma vez para sempre e não volte V. outra vez com suas
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Pedi-lhe que deixasse os homens fazer o emballage na petit cour pois no
appartment era impossível encher tão grandes caixas, mas a dama respondeu que n´etait pas possible. Que o fizesse na rua (…). Assim se fez depois
de ter ido eu pedir a competente autorização ao comissário da polícia. Assisti a toda operação e pareceu-me tudo bem solido o que é necessário e eu
lhe remeto particularmente, é um grande cuidado no débalage pois que os
objetos mais diversos lhe aparecerão de entre palha, a fibra de madeira e os
papéis (…) tudo exepto esses objetos que V. me disse para não enviar. V. encontra nas caixas todos os seus bibelots e espero que tudo chegará na ordem
pois daqui tudo partiu bem. 62
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Leal continua a descrever a situação por que passou para o conseguir:

suposições bizarras que me contrariam. Se V. quizer qualquer coisa de mim
não é preciso que espere o momento (…) um outro serviço. Estou à sua inteira disposição (…). “Ora bolas! Então V. supõe-me de um tão estúpido machiavelismo - de lhe enviar os moveis com rapidez para eu o obrigar a tratar
depressa de mim. Vejo que V. não me conhece tão bem como eu julgava pois
creia que eu faço completa distinção entre o pequeno serviço que lhe prestei e o favor que lhe pedi. 64

Neste depoimento escrito, Leal da Câmara mostra inteligência e caráter. O artista diz que o favor que fez ao amigo Aquilino
para regularização de situações do seu apartamento e do envio
à cobrança dos seus pertences é visto por ele como uma tarefa
temporária para resolução de uma situação delicada. Não é comparável ao favor que Leal solicita a Aquilino, junto de amigos
republicanos com funções ministeriais, porque o seu pedido é
sensível aos objetivos futuros da vida do artista em Portugal. Pequenas feridas entre Leal e Aquilino que vão sendo ultrapassadas
entre ambos pela franqueza e inteligente capacidade de solucionar coisas do caminho da vida.
No espólio da correspondência, referente a este período, existe
uma carta de 1915, de Leça da Palmeira, onde Leal já teria regressado há pouco tempo de Paris, que fala sobre um assunto que já
teria sido referido numa outra carta a Aquilino, que não faz parte do conjunto de cartas de que tivemos acesso, e que se refere,
julgamos nós, à compra de uma pintura de Pablo Picasso quando
Aquilino se encontrava ainda em Paris. Leal diz assim:
Quanto ao Picasso, leia a minha (carta) a esse respeito se ainda a tem. Como
lhe disse então, o homem pedia o pagamento integral, mas aceitou por fim
a continuação de entente 15 francos por mez com a condição que você lhos
mande regularmente. Mandou-lhos você? Se não lh´os mandou, é o diabo,
mas o melhor é mandar-lh´os e dizer que todos os mezes, no dia tantos,
lh´os continuará mandando. 65

Pensamos que esta conversa de Câmara para Aquilino refere-se a um contrato de pagamento de uma obra de Picasso que o
escritor teria feito em Paris. Contudo, como Aquilino Ribeiro
ainda não estava em Lisboa a lecionar no Liceu
Camões, não teria dinheiro para pagar todos 62. Carta de Paris, 7 de
s/ano, D11/ 1105.
os meses o montante estabelecido (15 francos) julho,
63. Carta de Paris, s/d.,
com o artista, e, por isso, não teria ficado com D11/1103.
64. Carta de Paris, s/d.,
nenhuma obra do pintor. De facto, não existe D11/1106.
de Leça
nenhum quadro de Pablo Picasso na Fundação 65.Carta
da Palmeira, s/d.,
D11/1112.
Aquilino Ribeiro.

Eu tenho uma ideia que poderá convir-nos aos dois, mas que necessita de
ser ajudada por algum dinheiro. (…) A ocasião é optima para lançar um jornal de desenhos. Portugal, pelas razões que V. conhece tem hoje de defender a República com tanto ardor, se a quer conservar, como a defendia nos
antigos tempos quando a desejava adquirir. (…) . O Chagas compreendeu
bem o facto e a crise. Certamente vai recomeçar as cartas políticas que voltarão a ter o sucesso antigo. Tenho a convicção que se eu fosse ahi ressuscitar a Marselheza ou a Corja! O meu panfleto seria o corolário à ação do
Chagas dàquelles que combatem do mesmo lado da barricada.66

Leal da Câmara revela uma vitalidade intelectual e revolucionária como no tempo que desafiava a Monarquia do rei D. Carlos
na imprensa panfletária. Se a altura política em Portugal é deveras oportuna para abraçar um projeto editorial que faça moça à
ditadura republicana, também é verdade que o caricaturista deseja voltar a Portugal, pois o contexto da guerra em França e a sua
saúde preocupam-no. A edição de um jornal de desenho humorístico pelo modernista caricaturista parisiense em Lisboa poderia ter sucesso. Havia uma outra preocupação em Leal da Câmara
– o amigo Aquilino Ribeiro que ainda continuava em Soutosa
com a família e sem ainda ter emprego. A publicação será também uma oportunidade para Aquilino.
Leal da Câmara, que está apreensivo com a vida de Aquilino
em Portugal, questiona-o sobre o que está a fazer em Portugal
“Bem, e você o que faz e o que conta fazer? É necessário que V. se
não deixe invadir por essa morrinha negra que infecta Portugal.
Você prometeu-me e comprometeu-se a trabalhar e vencer”.67
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2.3.2. Proposta de projeto editorial
de Leal da Câmara em Portugal
Leal da Câmara, ainda a viver em Paris, antes de regressar definitivamente a Portugal, considera que é o momento de lançar
uma publicação em Portugal, semelhante ao periódico semanal
A Marselheza, de João Chagas, no tempo em que Leal da Câmara
dirige o semanário de caricaturas políticas no jornal (1898), ou do
periódico A Corja!.
Numa carta de março de 1915, o artista transmite a ideia da
publicação de uma revista satírica a Aquilino Ribeiro, que ainda
não está em Lisboa a lecionar no Liceu Camões, porque se vive
uma conjuntura política em Portugal em que era preciso defender
a República. O país estava a ser dirigido pelo governo ditatorial
de Pimenta de Castro (1846-1918) que justifica a ideia do projeto
jornalístico para proteger a república democrática. Leal escreve
para Aquilino:

Câmara desafia-o a formarem os dois uma editora para publicação do jornal “do género do que eu desejo fazer – isto é – uma
Marselheza mais moderna”.68 Um projeto que permitiria ao Mestre Leal da Câmara regressar a Portugal, proporcionar-lhe uma
certa tranquilidade e ajudar Aquilino, cuja condição familiar o
obrigava a vencer na vida.
Leal da Câmara explica a Aquilino Ribeiro que o projeto editorial pode ser um jornal parecido à conhecida revista satírica
alemã, editada em Munique desde 1896, a Simplicissimus, como
apresentação, mas “aplicado às necessidades portuguezas (…).
O que é necessário é fazer um jornal fácil e claro com as ideias a
saltar, vivinhas da costa (…)”.69 E ainda acrescenta que “um jornal
destes poderia neste momento ter uma grande (…) tiragem e as
eleições próximas não fariam senão garantir mais o sucesso”.70
Leal reforça a sua confiança no sucesso da publicação humorística. Pois, segundo o caricaturista, havia dois fatores que
contribuiriam para a possibilidade da grande tiragem do jornal
– o perturbado ambiente político e social, fruto da governação de
Pimenta de Castro, e em junho decorreriam as primeiras eleições
legislativas gerais da República democrática depois da constituição republicana de 1911 (Martins, 1981).
A idealização da revista literária Gente Latina, por Aquilino Ribeiro e Manuel Jardim, por volta de 1909, em Paris, contava com
o capital de Magalhães Lima para o projeto editorial. Em 1915, o
financiamento do projeto da publicação de uma revista ilustrada
de desenho humorístico por Leal da Câmara teria que ter crédito
de uma instituição bancária.
Leal da Câmara refere na carta que já tinha feito contas ao dinheiro necessário para avançar com a publicação “é preciso pelo
menos um conto de réis”. Perguntava, então, a Aquilino “Parece-lhe a você possível arranjá-lo, como negócio a tanto por cento que se pagaria tendo nós a liberdade de reembolsar, pouco a
pouco a essa quantia?”.71 Leal, sempre com o seu espírito otimista
e desafiante, tenta convencer Aquilino Ribeiro dizendo-lhe “eu
creio que ao fim de alguns mezes poderíamos ficar proprietários do jornal o qual constituiria o início de uma casa de edições
pois com um vehiculo de publicidade desse género, poder-se-ia lançar outros produtos artísticos ou literários, como livros, folhetos, álbuns, gravuras,
66. Carta de Paris, 30
bustos (…)”.72
de março de 1915,
Leal da Câmara evidencia uma verdadeira D11/1062.
67. / 68. / 69. / 70. / 71. /
franqueza para com Aquilino Ribeiro, quanto à 72. idem

Leal da Câmara demonstra uma total confiança em Aquilino
Ribeiro para levar em frente um projeto desta natureza jornalística em Portugal, tendo cada um dos amigos a capacidade que
se exige para a publicação do jornal satírico – Aquilino Ribeiro
para a escrita e Leal da Câmara para o desenho humorístico. Leal
sente afinidades com Aquilino na seriedade, na honestidade e na
vontade em realizar, um conjunto de virtudes que são necessárias para o sucesso do projeto. Só é preciso dinheiro para avançar. Leal, apreciador das crónicas de Aquilino Ribeiro, escritas
nos periódicos lisboetas, dá a entender que Aquilino tem um tipo
de escrita que se deseja para o novo projeto editorial. Compara
as crónicas de Aquilino Ribeiro sobre a sociedade portuguesa às
crónicas do humorista e escritor de ascendência francesa, André
Brun, na forma como define as personagens da sociedade pequeno-burguesa, com o seu estilo zombeteiro.
Leal é muito claro nas intenções para com Aquilino quando lhe
pergunta se lhe agrada a sua proposta. Se lhe interessa a ideia do
projeto deve dispor-se a:
Tratar do assunto com rapidez e sem cair nas panaceias de limonadas (…)
de compromissões com grupos ou chafaricas que não darão vintém e impedirão o êxito. O dinheiro, repito, é melhor que seja adquirido como affaire.
Se se busca a solidariedade política que esses patuscos confundem alguns
com Caridade, as probabilidades de recomeçar as fatigosas démarches que
aqui fizemos [em Paris], sem resultado (…) isso não quer dizer que V. ponha
de lado os dinheiros dos correligionários (…). Um jornal destes não pode
senão convir aos Afonsos, aos Limas, e outros Macieiras (…). Enfim você
verá, isto é, segredo entre nós. 74

Leal da Câmara já se tinha pronunciado sobre como conseguir financiamento para o lançamento da publicação da revista.
Nada de andar atrás dos amigos republicanos
democráticos. Leal tinha bem presente a má 73. Carta de Paris, 30
março de 1915,
experiência por que passaram com o projeto da de
D11/1062.
revista Génio Latino, em Paris, com Magalhães 74. idem
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É claro que eu vejo esta combine com você. Um jornal deste género não pode
ter muita gente. Basta um que escreva e outro que desenhe e que os dois se
entendam. Você não é propriamente um humorista, mas eu creio que um
escritor jocoso à maneira do Brun, por exemplo. O que é necessário é bom
senso e tesão no texto e nas imagens. Coisas claras e vibrantes que entrem
pelos olhos dentro. Interessa-lhe a ideia? .73
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construção de raiz de tal plano editorial que deverá ser concretizado só entre os dois, referindo-lhe:

Lima. Aquilino Ribeiro não deixa de referir no seu livro dedicado
a Leal da Câmara que, no projeto para publicação da revista Génio
Latino, Magalhães Lima, o homem que deveria arranjar os fundos
para custear o projeto, não se envolveu o suficiente, desistindo
do projeto.
O artista Leal da Câmara sabe que uma publicação como a que
ele deseja lançar com Aquilino Ribeiro, em prol da defesa do regime republicano e democrático, será um projeto que interessará às figuras republicanas democráticas que querem combater
os evolucionistas, os unionistas e os militares conservadores e
apoiantes de Pimenta de Castro. Leal enumera alguns nomes de
republicanos do partido democrático: Afonso Costa (Pasta da
Justiça entre 1913 e 1914, acumulando a pasta das Finanças), Magalhães Lima (Deputado à Assembleia Constituinte, candidato às
presidenciais de 1911) e António Macieira (Pasta da Justiça, 1911 a
1912), três figuras de renome na construção da arquitetura do regime republicano e que ocuparam cargos na governação de Portugal até 1915.
Leal da Câmara confia inteiramente no amigo Aquilino Ribeiro. Pede-lhe para que não fale com ninguém sobre a idealizada
publicação para que a revista possa aparecer de surpresa ao público da capital lisboeta. Num postal de 14 de abril de 1915, para
Soutosa, Leal acusa a sua preocupação pelo facto de Aquilino não
ter ainda dado notícias sobre a sua proposta da publicação da revista humorística. A aceitação do projeto, por parte de Aquilino
Ribeiro, que não veio a acontecer, poderia ter sido para os dois
amigos republicanos um começo de um modo de vida em Portugal não precisando da “caridade” dos republicanos governantes
para terem um emprego.
Desta vez, Aquilino não avançou. Precisava de um emprego
mais estável que lhe desse mais alguma segurança económica
para sustentar o núcleo familiar. O escritor, menos empolgante e
mais terra-à-terra do que Leal da Câmara, não acreditava na edição de um jornal em 1915, altura em que o contexto político conservador que se respirava com a ditadura de Pimenta de Castro
seria deveras ameaçador à liberdade de expressão no país e, por
isso, Aquilino diz no seu livro biográfico sobre Leal da Câmara
“Nada mais movediço que o termo político em Portugal, naquele
ano de graça em Portugal de 1915 (…) construir um jornal com
certa independência? Seria mais fácil lançar uma ponte de arcos
sobre os lodos do Tejo” (Ribeiro, 1951, p.56).
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2.3.3. Comentários de Leal da Câmara sobre
Portugal republicano e a sociedade portuguesa
Em Paris, durante os dois anos que lá permanece, desde que
em finais de 1913 escolhe ir novamente viver na cidade das artes,
Leal da Câmara nunca deixa de estar a par da trajetória política,
social e cultural do Portugal republicano, como das suas tensões
e contradições.
Em 21 de maio de 1915, quando o movimento militar liderado
por Álvaro de Castro já tinha deposto Pimenta de Castro (14 de
maio), com o apoio do partido democrático de Afonso Costa, Leal
da Câmara tece comentários para o amigo Aquilino Ribeiro sobre
a situação política no país. Em tom de desabafo, sobre notícias
que lhe vão chegando a Paris da atual situação política em Portugal, escreve para Aquilino “Agora vamos à política”. Leal expressa opinião sobre a revolta militar contra a governação ditatorial
de Pimenta de Castro que tinha sido nomeado pelo Presidente
da República, Manuel de Arriaga, referindo “Sei o que aconteceu
(…) Era de certo natural que estalasse uma revolta, esse Pimenta
de Castro era uma besta sem tacto e velho casmurro. Com essas
qualidades é impossível governar muito tempo (…)”.75
O movimento revolucionário que pôs fim ao governo de Pimenta de Castro tinha partido da organização da Junta Revolucionária para o derrube do governo de ditadura, constituída por
republicanos bem conhecidos de Leal da Câmara e de Aquilino
Ribeiro - António Maria da Silva (1872-1950), Alfredo Sá Cardoso
(1864-1950) e Álvaro de Castro. Após a Junta Revolucionária governar por três dias (de 14 a 17 de maio), o décimo governo seria
entregue a João Chagas, o camarada jornalista e amigo de Leal da
Câmara, que, por ter sofrido um atentado, será Álvaro de Castro
a governar, interinamente, até 19 de junho de 1915 (Martins, 1981).
Leal da Câmara está mesmo desiludido com a República e a
falta de cultura dos portugueses. Na mesma carta, para Soutosa, em que Leal comenta sobre a queda do governo de Pimenta
de Castro, pergunta a Aquilino pela Grete, admirando-se como
essa mulher de cultura alemã não está farta da montanha e da
tacanhez da aldeia e como “a pobre suporta estar tanto tempo
na cultura portugueza! Ella deve estar um pouco atounée desses
assassinatos e revolução, são o sintoma evidente da falta de educação cívica e da ordem”.76 Leal critica a cultura política republicana de Lisboa e o desentendimento entre os diferentes partidos
republicanos que tem levado até à data a várias revoltas entre os
partidos e a quedas de governos. E faz observações sobre o divisionismo do partido republicano “A verdade é que é difícil, como

burro, compreender as diferencias entre a política de Camacho,
António José de Almeida e Afonso Costa (…). A última crise do
Chagas que tentou explicar o imbróglio fez-me dores de cabeça
tão grande era a complicação”.77
Leal da Câmara referia-se aos três partidos formados a partir
do partido republicano logo em 1911, com a fundação do partido
unionista por Brito Camacho (1862-1934), o partido democrático
à volta da figura de Afonso Costa (1871-1937) e o partido evolucionista de António José de Almeida, em 1912. Leal dá entender
a falta de atitude cívica para com a pátria pelas figuras da República, perguntando onde estão as tão grandes diferenças entre estes grupos políticos partidários. Via neste partidarismo não
mais do que guerras e questiúnculas entre os homens da República não sabendo desenvolver uma política para a modernidade do país. Leal da Câmara não tem mesmo paciência para esta
guerra partidária, porque é um homem sobretudo interessado
em mudanças educativas e culturais em Portugal. A seu ver, é
a construção destes dois pilares que mudará a mentalidade da
sociedade portuguesa.
2.3.4. Pedidos a Aquilino Ribeiro
para interceder junto de governantes
para arranjar emprego em Portugal
Na carta de maio de 1915 para Soutosa, Leal da Câmara, confiante em conhecidos e amigos republicanos que integravam o X
Governo, presidido por João Chagas (José Castro interino), como
Magalhães Lima, Ministro da Instrução Pública (maio – junho
de 1915), e Manuel Monteiro (1879-1952), Ministro do Fomento
(maio-novembro de 1915), entende que Aquilino Ribeiro já deveria ter-se deslocado a Lisboa “arranjar as suas coisas” e vai mais
longe “Eu desejaria que Você o tomasse sob a sua aza protectora
e pozesse a questão que para mim é capital”.78 Leal da Câmara
solicita a Aquilino Ribeiro que interceda junto dos amigos Magalhães Lima e Manuel Monteiro, certo de que um ou outro irão ver
de um emprego para si.
Leal da Câmara vê nos republicanos que constituem o novo governo de Álvaro de Castro uma oportunidade para organizar a sua
vida em Portugal, não podendo deixá-la perder. Por isso, manifesta a Aquilino que se “eu não estivesse tão mal
de saúde e tão pouco endinheirado, iria até Lis- 75. Carta de Paris,
de maio de 1915,
boa, mas eu conto com você”. De facto, só pode 21
D11/1065.
contar com o amigo Aquilino. Leal da Câmara 76. / 77. / 78. idem
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deseja que Magalhães Lima o nomeie “para uma missão de estudo de arte aplicada, arte popular-arte social ou outra coisa semelhante (…)”.79 Manuel Monteiro, Ministro do Fomento, também
poderá dar uma ajuda, pois sempre mostrou uma grande cortesia
para com Leal, expressando disponibilidade para alguma colaboração se “alguma coisa dependesse do seu Ministério. A facilitaria com prazer, estou seguro.” Estamos em querer que é neste
período que Aquilino Ribeiro é admitido como professor no Liceu Camões.
Leal da Câmara, apesar de ter esperança na “eloquência persuasiva” de Aquilino Ribeiro e na sua capacidade em colocar “as
coisas expondo-as com clareza e energia”, nota, com alguma resignação, no caso de não conseguir neste período político dos republicanos democráticos, com os Ministérios da Instrução ou do
Fomento, o emprego que tanto ambiciona para poder regressar a
Portugal, que escreve “Ora bolas! É porque não se interessam por
estes dois amigos da República”. Por isso, Leal da Câmara dizia
para o amigo “Se nada se arranjar neste momento e com ministérios destes e sobretudo depois da triste experiência de salamaleques a falsos republicanos e em detrimento dos verdadeiros,
bólas! (…)”.80 Leal da Câmara já se tinha desiludido em relação
aos Afonsistas que dominaram os primeiros tempos da governação da República quando o artista esteve em Portugal em 1911.
Leal da Câmara incumbe Aquilino Ribeiro da grande missão
que se resume em convencer os amigos em funções ministeriais,
e queria uma resposta sobre se ele podia contar com a colaboração do amigo, uma vez que a sua saúde e a falta de dinheiro o impossibilita de vir ele próprio a Lisboa tratar deste assunto “Pois
como V. compreende, isto é preciso malhar enquanto o ferro está
em braza”.81 Leal da Câmara pensa que a ocupação da pasta da
Instrução Pública por Magalhães Lima será uma oportunidade
para conseguir emprego no país e normalizar a sua vida.
Numa carta de 8 de junho de 1915, Leal da Câmara, não tendo
ainda tido resposta de Aquilino Ribeiro sobre se ele aceitaria a
missão de interceder por Leal junto de Magalhães Lima para lhe
arranjar um cargo, no âmbito do seu Ministério, num tom ríspido, diz que lhe escreveu há muito e não obtendo resposta alguma
pede-lhe que diga com rapidez “se queria dar-se ao incomodo de
ser meu padrinho ao pé desses magnates da República para me
arranjar o que tantas vezes aqui fallamos (…) Magalhães Lima
apezar do que o você o julga a inação em pessoa, poderia, devidamente empurrado pela sua convincente exposição, fazer o que
desejo pois é delle, creio eu, que depende o assumpto.”82

Leal desconfiava da pouca convicção por parte de Aquilino Ribeiro no empenho de Magalhães Lima para conseguir emprego.
Pois, Aquilino Ribeiro bem conhece Magalhães Lima e ainda tinha registado na memória a atitude de inércia e de desistência
de Lima no projeto editorial da revista Género Latino. Aquilino,
sempre cauteloso, deixa o tempo semear a oportunidade.
Leal, pressentindo que Aquilino estava a retardar o contacto
com Magalhães Lima e sentindo-se impotente em Paris para resolver o seu “assunto”, devido à falta de dinheiro para se deslocar
a Lisboa e ao seu estado de saúde, volta-lhe a falar de Manuel
Monteiro, Ministro do Fomento:
Poderia ser também uma missão tocando as escolas industriais e nesse
caso, parece-me que é pelo ministério do fomento (…) Manuel Monteiro
que é o respetivo ministro, não deixaria de se interessar pelo caso se você lá
fosse ter e decidido como deve estar depois de alguns mezes de oxygenio da
serra, não esquecendo os correspondentes cabritos e alguns nacos de carne
e de porco.83

Câmara tem esta capacidade de não desistir daquilo que acredita e de espicaçar o outro para agir. É uma tonalidade da sua forte
personalidade. Leal só quer saber se Aquilino está de acordo em
ser seu “padrinho” para esta causa ou não, por isso pede que seja
franco para com ele. A saúde de Leal dava sinais de fragilidade,
mas, os distúrbios físicos do artista não debilitavam o seu espirito firme e, por isso, reage para com Aquilino, “Mas o que eu
desejo saber, por Deus ou pelos maçónicos lhe supplico, é que me
diga – só um modesto postal para não dizer telegrama – se põe
realmente ao meu dispor essa lesura e essa decisão ou se qualquer circunstancia que eu não posso prever, o impedem de actuar
n´essa republicana gente”.84
No conjunto do universo das cartas, só nesta se fala em maçons.
Leal põe ao mesmo nível Deus e os maçónicos ao suplicar a ajuda de Aquilino. Tudo leva a crer que ambos eram ou foram elementos da Maçonaria. Aquilino pertenceu à Carbonária da Alta
Venda quando Luz de Almeida era seu dirigente supremo e era
membro da Loja Montanha. Luz de Almeida leva Aquilino para a
Carbonária e, cremos, também para a Maçonaria, como muitos republicanos que pertenciam
79. Carta de Paris,
às duas sociedades secretas.
21 de maio de 1915,
Finalmente, Aquilino Ribeiro terá escrito a D11/1065.
80. / 81. idem
Leal da Câmara a explicar as razões porque 82. Carta de Paris,
de junho de 1915,
ainda não tinha respondido ao pedido de Leal 8D11/1066.
para ir ter com Magalhães Lima, porque numa 83. / 84. idem

Leal da Câmara entendeu pela carta de Aquilino Ribeiro que
o amigo não tinha tido dinheiro para poder ir pessoalmente a
Lisboa tratar do seu assunto. Mas, entretanto, Aquilino já tinha
enviado um telegrama ao Dr. Magalhães Lima e estava a pensar
mandar alguém conhecido de Leal e de Aquilino, que vivesse em
Lisboa, para falar com o ministro da Instrução.
Leal da Câmara não fica satisfeito com a solução encontrada
por Aquilino porque sabe que, sem o investimento pessoal e presencial de Aquilino nos corredores dos Ministérios do Terreiro
do Paço, o sucesso da missão estará condenado ao fracasso. Leal,
conhecedor da gente da República, sugere a Aquilino:
Mas você não lhe parecia melhor, para si e para mim, ir só a Lisbôa, durante alguns dias e aproveitar o respetivo tesão inicial das grandes decisões e
exigir d´esses magnates a justiça para as nossas causas? Porque se você lá
manda outrem, por mais sisudo e conspícuo, a coisa não marcha. Escorrega
automaticamente naquele aluvião de pretensões e de prometimentos que
se acumulam há séculos (…). O seu telegrama a Lima, não foi um escrito do
seu faro psycologico.86

Leal da Câmara considera que os amigos republicanos que estão agora no poder têm o dever de o ajudar bem como a Aquilino
Ribeiro, pois ambos muito contribuíram para a causa republicana. É uma questão de justiça. O artista insiste com Aquilino que
deverá ser ele a ir falar com os homens do governo. Aquilino é
um republicano respeitado e, além disso, sabe colocar o assunto de forma convincente. Leal aconselha Aquilino a demorar-se
dois ou três dias em Lisboa:
Estudando nas mal cheirosas repartições competentes, onde você deve ter
antigos cúmplices, a situação que lhe convém. E depois vai direito ao Dr.
Magalhães (…) e você aproveita para dizer que o meu caso é fácil e glorioso
a resolver para um ministro como elle (…) não é favor, mas um acto de justiça que uma vez resolvido numa penada ministerial, contribuirá tão pouca
seja, à glória e loura república. 87
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Por ella vejo que você está um pouco aporrinhado e compreendo-o, pois, as
preocupações do dinheiro são capazes de atirar ao chão o melhor lutactor.
Reaja, contudo, e não se deixe ir nessa indolência nacional – tão nossa –
como dizem patrioticamente os palermas da nossa terra. Dizer-lhe desde
já que sei e estou certo de toda a sua dedicação por mim – pelos meus assumptos e, por o saber, é que confiei a você de corpo e alma. Se nada puder
fazer, sei-o já que será por razões acessórias, estranhas à sua boa vontade. 85
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carta de 15 de junho de 1915, Câmara acusa a receção de notícias
do amigo, dizendo:

Nesta carta, Leal da Câmara conta a Aquilino Ribeiro que,
quando Magalhães Lima entrou para o governo, o artista parisiense lhe enviara uma carta de felicitações, à qual Lima lhe teria
respondido “Um grande abraço ao bravo artista, loura e glória da
República e uma saudação calorosa ao amigo nunca esquecido”.88
Leal escreve que tem esperança nestas palavras do amigo Magalhães Lima. De qualquer forma, Leal da Câmara assegura que será
necessário que Aquilino Ribeiro se movimente nos ministérios,
estendendo o pedido de Câmara ao Ministro Manuel Monteiro,
para uma outra possibilidade de emprego, como, por exemplo,
numa escola industrial. Ribeiro poderá falar ainda com o amigo e
deputado António Macieira, Ministro da Justiça em 1911, que fez
aplicar a lei da separação da igreja do estado, para levar o pedido ao Magalhães Lima ou ao Manuel Monteiro, “talvez servisse
de superavit de peso.” Leal tenta ler todos os caminhos possíveis
para conseguir atingir o seu objetivo – regressar a Portugal com a
garantia de emprego para poder sobreviver no seu país, que ainda não era um lugar para artistas.
Um dos maiores méritos de Leal da Câmara é o seu sentido de
humor e de otimismo perante situações difíceis, como foi a deste
período de 1914-1915, preocupado com a sua situação em Paris e a
precisar de encontrar uma ajuda urgente dos amigos republicanos para regressar a Portugal. Depreende-se que não é fácil para
Aquilino Ribeiro deslocar-se de Soutosa a Lisboa, por motivos
financeiros e pela distância, mas confia no amigo Aquilino Ribeiro. No entanto, Leal, com o seu humanismo e humor, escreve
“Bem meu caro Aquilino, faça o que puder e creia que não lhe deitarei culpas, se houver embaraços ou se você ahi ficar especado
na serra como um pinheiro bravo”.89
Na carta de 5 de dezembro, sem ano, expedida para Soutosa, já
Leal da Câmara escreve sobre as démarches que Aquilino Ribeiro
ia fazendo para chegar aos ministérios do Terreiro do Paço, através de republicanos admiradores de Leal da Câmara. Leal não refere nomes, mas dá a entender que tem havido diligências junto
de um dos Ministérios por parte de alguém que admira o caricaturista, a pedido de Aquilino Ribeiro. O artista agradece aos dois
“agradeça também a esse ilustre (?) que interveio nos ministérios e que você diz que é meu 85. Carta de Paris,
admirador. Quem é digno de admiração não sou 15 de junho de 1915,
D11/1067.
eu mas elle – que conseguiu fazer mecher essa 86. / 87. / 88. / 89. idem
Carta de Paris, 5
complicadíssima engrenagem da burocracia al- 90.
de dezembro, s/ano,
90
D11/1092.
facinha. Um merci também para elle”.

Seria um bom atour na sua mão e poderia ser muito útil para si e para mim
– para o nosso futuro por consequência (…) compreendo a sua repugnância,
mas é necessário que você não perca tempo e as ocasiões devem seguir subindo – como a um calvário – essa série de degraus necessários à réussite em
Portugal. Você tem de réussir e deve ser esse o seu grande fito. Sacuda, pois,
a tentação entorpecedora do bom naco de carne de porco assado e dos grêlos
acres e bem cheirosos e vá (…) até ao Terreiro do Paço que fede a maresia e a
burocracia de manha e de constancia pois o talento só não basta para tal fim.91

Leal lastima que Aquilino tivesse desistido do cargo de Governador Civil, apesar de entender o seu desapego político. O lugar
na administração pública poderia ter sido um trampolim para a
promoção a outros degraus superiores na hierarquia do poder
político em Lisboa e uma oportunidade criada para os dois. Mas
o homem Aquilino não gosta de estar debaixo dos holofotes e
muito menos subir o “calvário” político que Leal da Câmara diz
necessário para atingir um cargo num ministério na capital.
Leal da Câmara, um homem lúcido, prático e voraz na ação,
sabe que só se consegue ter êxito na cooperação dos políticos
pela presença e persistência nos corredores dos Ministérios. Era
assim no tempo da Monarquia Constitucional. Longe de Lisboa,
Aquilino Ribeiro vai fazendo as suas démarches por escrito junto de outros republicanos. As solicitações de Aquilino Ribeiro
a outros por missivas para serem intermediários na justa causa no Terreiro do Paço não serão supostamente eficazes. Leal da
Câmara, tendo consciência da inoperância do método, irrita-se
com Aquilino, pois ele deveria ir à capital e sacudir a inércia para
lutar pela vida de ambos. Não se acomodar tanto à vida tranquila
e à boa comida da Beira Alta.
Nesta mesma missiva para Soutosa, Leal da Câmara agradece a
Aquilino Ribeiro o quanto ele se tinha movimentado em Portugal
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Aquilino Ribeiro, no seu livro Leal da Câmara: vida e obra, observa que as diligências feitas por ele nos Ministérios da Instrução
Pública e o do Fomento não deram frutos “A minha voz foi como
a de S. João clamando no deserto. Nenhum dos ilustres e grandiosos pais da pátria se dignou interferir a favor do artista insigne,
insulado num país em guerra e sem haver meio de poder exercer
a actividade” (Ribeiro, 1951, p. 58).
Na mesma carta de 5 de dezembro, Leal da Câmara refere-se
ao cargo de Governador Civil que Aquilino Ribeiro teria ocupado
em Viseu, durante um curto período, quando esteve nesse tempo,
cerca de um ano, a viver em Soutosa, e que abandona por não ter
estofo para aguentar politiquices. Leal lamenta que Aquilino Ribeiro tivesse deixado o cargo porque:

para angariar receitas para ajudar a França, como país Aliado,
no combate contra a Alemanha. Leal, após justificar-se sobre a
ausência das suas notícias, por doença, refere a Aquilino “Deixe, antes de mais nada, que lhe agradeça todas as suas démarches
a respeito do envio de fundos para cá”.92 Estes fundos enviados
de Portugal, com certeza de gente ligada a Paris e à causa dos
Aliados, só poderiam ter a finalidade de ajudar os combatentes
franceses na frente de batalha e não destinados ao Corpo Expedicionário Português, pois Portugal ainda não tinha entrado na
guerra, ao lado dos Aliados. Só participará a partir de 1916.
Numa longa carta de Paris, não datada, que, pelo conteúdo da
mensagem se depreende que tivesse sido expedida em 1915, Leal
da Câmara descreve uma proposta de trabalho para Aquilino
Ribeiro em Portugal sobre a investigação da genealogia de uma
família do Norte de Portugal e fala mais uma vez das movimentações a fazer-se nos Ministérios da República. Nesta carta, o caricaturista junta uma missiva para Aquilino entregar a Manuel
Monteiro, Ministro do Fomento.
Leal tenta por todos os meios chegar ao Terreiro do Paço. É necessário persuadir os amigos governantes pelas suas próprias
palavras escritas. Leal da Câmara observa a Aquilino Ribeiro
que, quando fosse entregar a carta, seria preciso ter algum cuidado no trato com Manuel Monteiro que era:
Um espirito fino que é necessário não tratar pelo mesmo processo que
M. Lima (…). Não se lhe pode dizer blagues vagas sobre artes sociais e outros
palavrões que Lima apropriaria enthusiasmado mas que Monteiro olharia
com desconfiança. Você verá, de resto, como tratar com elle e a minha carta,
como vê, dá-lhe o lamiré.93

Leal conhece bem o temperamento e a cultura dos dois ministros com quem está a tentar arranjar emprego. Magalhães Lima
entenderá melhor o conceito de arte social e é mais conhecedor
da arte moderna. Por isso, aquando da entrega da carta de Leal
da Câmara a Manuel Monteiro haverá como primeiro interesse
que Aquilino Ribeiro explicite ao ministro do Fomento a utilidade da arte social no país e lhe faça ver a importância crescente do
modernismo do design na Alemanha, que iria convergir na abertura da Escola Bauhaus (1919-1933), e a colaboração que o artista
poderá trazer às mudanças no ensino industrial
91. Carta de Paris, 5
em Portugal.
de dezembro, s/ano,
Todos os cuidados são poucos para que os D11/1092.
idem
encontros políticos deem os frutos desejados. 92.
93. Carta de Paris, s/d.,
Leal não esquece certos pormenores a Aquilino, D11/1103.

Leal define orientações para Aquilino Ribeiro sobre como este
deverá dirigir a conversa no Terreiro do Paço, sobre o que interessa ao artista no Ministério de Instrução, presidido por Magalhães
Lima. Leal descreve que ele poderia ocupar um lugar na Função
Pública que não tivesse que dar contas constantemente sobre o
que o artista vai fazendo e principalmente que não o pusessem
debaixo das ordens do Inspetor António Arroio, que deu o nome
à Escola Industrial de Artes Aplicadas em Lisboa, em 1934. António Arroio (1856-1934), promotor em Portugal do ensino técnico
e das artes aplicadas, tinha sido nomeado inspetor do ensino elementar industrial, cujo cargo irá ocupar até 1926. Leal alega que
lhe convém “uma coisa que não me ponha, a cada cinco minutos,
na obrigação de dar contas dos meus andares por aqui e sobretudo me não ponha sob a (palavra ilegível) de um tal inspector Arroyo que é necessário evitar pois o lugar que elle ocupa, preciso é
que mais tarde ou mais cedo eu o ocupe. (Isto entre nós)”.95
Leal da Câmara vê com bons olhos vir a ocupar o cargo de inspetor do ensino elementar industrial. Um cargo que lhe agradaria e que está dependente da vontade política da República em
modernizar o ensino técnico e as artes decorativas em Portugal.
Leal escreve que Aquilino deverá frisar no seu discurso a Manuel Monteiro a importância que as artes decorativas estão a ter
em França e na Inglaterra, num tempo em que a Alemanha perde
o seu esplendor no modernismo do design que tinha tido antes do
deflagrar da Primeira Guerra. Para Leal da Câmara, Portugal deverá seguir este interesse pela “arte útil”, promovendo o Estado o
seu desenvolvimento. A arte aplicada, o design de objetos do quotidiano, foi sempre a arte que o mestre acarinhou. Leal escreve:
Poderá expor que a França e a Inglaterra, aproveitando este estado de guerra trabalham para substituir a Allemanha nos mercados mundiais e que a
Arte útil que foi sempre o objecto dos meus carinhos vem a ser aplicada por
estas nações na transformação da materia bruta em objectos de conforto,
aproveitando a Arte decorativa (…) este esforço é necessário estudar, relacionar para bem de Portugal. 96
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V. poderá expor que a França e a Inglaterra, aproveitando este estado de
guerra trabalham para substituir a Allemanha nos mercados mundiais e
que a Arte útil que foi sempre o objecto dos meus carinhos vem ser aplicada
por estas nações na transformação da matéria bruta em objectos de conforto, aproveitando a Arte decorativa (…) este esforço é necessário estudar,
relacionar para bem de Portugal (…). Seria a prevêr na minha missão uma
que outra viajata que, bem entendido, precisaria ser paga aparte.94

Análise da Correspondência

alertando-o para alguns aspetos aquando da conversa que ele vai
ter com o Ministro do Fomento, para entrega da dita carta:

Leal acrescenta que, a ser possível ele ter alguma missão, será
necessário prever algumas viagens ao estrangeiro e no país, a serem pagas à parte.
Por último, Leal da Câmara assinala que a sua primeira escolha
do Ministério a contactar deverá recair no da Instrução Pública
“seria melhor que a minha historia corresse pelo ministério de
instrução – mais jovem – e mais predisposto a novidades pois o
fomento poderia fazer-me cahir nas tenazes de aço das suas rotinas das escolas industriais. Mas em ultimo caso, que venha por
lá”.97 Pois é por este caminho da escola industrial que Câmara irá
ter emprego mais tarde (1919), no Porto, na Escola Industrial Infante D. Henrique, pelas mãos de um outro republicano, Santos
Silva, presidente da Câmara Municipal do Porto.
Decorria ainda o ano de 1915 e Leal da Câmara não tinha ainda
conseguido trabalho em Portugal. Os amigos republicanos, até então, não tinham sido sensíveis aos seus insistentes pedidos de colaboração. Leal, com grandes fragilidades de saúde e sem dinheiro,
tenta vir a Portugal, por três meses, aceitando o trabalho de pesquisa
genealógica da família Sousa, que Aquilino tinha rejeitado anteriormente, por proposta de Leal da Câmara. O plano do artista parece ser aproveitar esta estada de trabalho e, paralelamente, mostrar,
mais uma vez, em Portugal a sua obra produzida nos últimos dois
anos em Paris e tratar da sua saúde. Assim, numa carta, não datada, ainda expedida de Paris, Leal pede a Aquilino para sensibilizar
os políticos amigos para a preparação da sua chegada à capital.
Leal, sempre muito frontal sobre o que pensa e deseja, expressa-se deste modo:
Talvez não fosse mau para nós e, bem entendido, para mim particularmente que você me tomasse como assumpto. Estes trêz meses de conferências,
de exposições e de kilometros decorativo pedagógicos (esta palavra parece alemã) são motivo de um chef d´oeuvre signé Aquilino Ribeiro. (…). É
necessário, quanto a mim, conduzir a opinião portuguesa com a elegante
adresse (…) Não me parecia mal que você preparasse a opinião lísbia terra.
Bem sei que há os Salon, mas você ainda lá não foi e, antes que vá e antes
que faça, o tempo vai correndo (…).98

Câmara solicita a Aquilino que divulgue a sua chegada a Portugal e prepare o terreno para intelectuais, artistas e, sobretudo,
para a governança política, para estarem recetivos à estada do
artista Leal da Câmara no país. Um curto período tempo (pensava o artista) que aproveitaria 94. Carta de Paris,
s/d., D11/1103.
para expor e realizar conferências sobre a arte 95. / 96. / 97. idem
Carta de Paris, 5
social e a do humorismo e a sátira. Câmara fica- 98.
de dezembro, s/ano,
ria para sempre em Portugal.
D11/1092.

2.3.5. Proposta de trabalho
para Aquilino Ribeiro
Numa longa carta, não datada, talvez enviada poucos meses depois de Aquilino Ribeiro deixar Paris e estar a viver em Soutosa,
Leal da Câmara faz-lhe uma proposta de trabalho em Portugal.
Leal propõe que Aquilino pesquise no Norte do país a origem e
filiação da família de um português do Porto, a viver há mais de
cinquenta anos em Paris. Leal considera que o projeto poderá ser
interessante para o amigo, prevenindo, desde logo, que não tem
por trás “água no bico para estimular o seu zelo ou qualquer outra trapalhada machiavelica”.100
O artista descreve a Aquilino Ribeiro como se tinha configurado a partir de Paris esta possibilidade de trabalho. O escultor
e cinzelador português João da Silva (1880-1960) que tinha fixado a sua residência em Paris desde 1914, onde já tinha estudado e trabalhado antes, tinha procurado Leal da Câmara para lhe
perguntar se o caricaturista sabia de alguém no Porto “alguém
inteligente e de confiança para se ocupar de um assumpto que
seria bem remunerado”, que estivesse disponível e que, nos arquivos do Norte do país, “indagasse e consultasse papeladas e
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As passagens escritas sobre a procura de caminhos para Leal da
Câmara regressar de Paris e poder viver no seu país demonstram
como Leal da Câmara e Aquilino Ribeiro têm temperamentos
opostos na forma de atuar. Mas aceitam-se pelas suas diferenças. A tenacidade de Câmara impelia-o à ação imediata, pronto
a ultrapassar todos os obstáculos. A maior calma e ponderação
de Aquilino, leva-o a percorrer com cautela os passos que vai trilhando para conseguir os objetivos. Não galopa para alcançar de
imediato, mas saboreia os modos de agir, nunca parando. Leal
salta em frente, tem a febre da conquista rápida. É assim na vida
profissional. Os planos dos projetos são delineados e realizados
de forma alucinante. A vida para Leal da Câmara sempre foi uma
luta por ideias e a sua materialização na ação, desde o tempo do
combate contra a Monarquia.
Nesta carta, Leal da Câmara elogia um artigo de Aquilino “O
seu artigo é opíparo – de verdade! Como dizem os hespanhoes
e, vá lá, vá lá não irritando muito a minha francofilia”.99 Provavelmente, um artigo publicado num jornal da capital que Leal
recebe em Paris. Leal enaltece a qualidade da escrita do amigo
Aquilino Ribeiro.

pergaminhos e descobrisse os antepassados e as origens” de um
Sousa parisiense que “elle desconfia, à força de desejar, terem
sido fidalgos”.101
Leal da Câmara escreve que será um trabalho que o senhor Sousa “está disposto a pagar uma soma imprecisa, mas o João Silva
indicou-me que lhe parecia poder ser de dois a trez mil francos”.
Um trabalho que implicaria viagens à província “se o fio da meada
lá conduzisse o rechercheur e certidões e talvez heráldica (…)”. 102
O escultor João da Silva é conhecido de gente endinheirada
de Paris, como conta Câmara “Este J. Silva está aqui relacionado com gente de galette (…)”. Na altura em que o escultor falou
com Leal ele estava “a fazer um trabalho monumental (…) para
um Consortium de brasileiros ricos”. Nas suas relações na capital
francesa, com gente rica, João da Silva conheceu um português
“um cavalheiro de massa que tem uma loja de dentelles de luxe
na Rue de la Paix e que é filho de um portuguez que há 52 annos
veio para Paris e nunca mais voltou a Portugal. O filho também
nunca lá foi”.103 Leal escreve com ar irónico que “Este filho vai
casar e (…) como bom parisiense, desejaria poder contribuir à
felicidade do lar com um nome que não cheirasse a plebeu. Elle
chama-se Sousa. Naturalmente já põe De Sousa, mas isto não lhe
basta”.104
Câmara refere na carta que o Dr. Manuel Monterroso, que vive
no Porto, seria a pessoa indicada para fazer a pesquisa genealógica ao novo rico parisiense, mas pelas suas ocupações e “maneiras de ser, não se interessaria (…)” e, por estas razões, Leal indica
o nome de Aquilino Ribeiro como a pessoa da sua confiança para
fazer a pesquisa da árvore genealógica da família do Norte. Além
disso, Aquilino era uma pessoa que estava “acostumada a rebuscar nas bibliotecas e já predisposto por intuição às recherches
de antiguidades”.105 Leal da Câmara tinha assegurado a João da
Silva que o assunto estaria bem entregue e refere a Aquilino que
o plano parece tentador e fácil para ele encontrar nesta pesquisa “um sucessivo dinheiro que Sousa enviaria certamente aos
bocados e que lhe permitiriam fazer as suas escapadelas”. 106
O combativo Leal da Câmara, para convencer Aquilino Ribeiro
a aceitar o trabalho com o qual poderá ganhar
um apreciável montante de dinheiro, dava-lhe 99. Carta de Paris, 5
uns conselhos orientadores que ele poderia de dezembro, s/ano,
D11/1092.
seguir na investigação da família dos Sousas. 100. Carta de Paris,
D11/1103.
Câmara critica, numa forma sarcástica, a vai- s/d.,
101. / 102. / 103. / 104. /
dade da sociedade portuguesa quanto a títulos, 105. / 106. idem

Por fim, Leal da Câmara tem o cuidado de dizer que será indispensável “não esquecer o objectivo principal que é fazer com
autenticidade e sem blague a genealogia do homem. Talvez V. tenha alguém que o ajude”.108 Aquilino Ribeiro não irá aceitar este
trabalho de pesquisa genealógica sobre a família Sousa.
Aquilino Ribeiro, no seu livro dedicado ao Mestre caricaturista,
quando fala deste episódio refere-se ao nome da família Rangel
e não da família Sousa. Aquilino descreve “Chama-se Rangel (…)
em arquivos e cartórios até encontrar a raiz almejada dos Rangéis (…) permitindo-me então indicá-lo a V. residente por agora na
Beira Alta, acostumado à consulta dos alfarrábios (…) ninguém
mais capaz quanto a levantar (…) a árvore genealógica dos Rangéis” (Ribeiro, 1951, p. 59). Engano de Aquilino? Tanto a família
Rangel como a família Sousa existiam como abrasonadas no
Norte do país.
2.3.6. Notícias de Paris
Leal da Câmara tinha lançado em Paris o jornal de sátira e de
caricatura, O Barbare, de curto tempo de publicação, após o início da guerra na Europa, contra o inimigo alemão, que era visto
como a “besta do Apocalipse”. Os desenhos nos
jornais humorísticos tinham neste período de 107. Carta de Paris,
guerra um alvo político – a Alemanha – com um s/d., D11/1103.
108. idem
traço profundamente satírico que definia a rai- 109. Carta de Paris, 5
dezembro, s/ano,
va contra o inimigo dos Aliados e o fervor pa- de
D11/1092.
triótico pela França.
110. idem
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Ora eu penso, meu caro Aquilino, que todo o plebeu-que seja Sousa ou Antunes – tem nos seus entes passados um ferrador, um merceeiro e um fidalgo. Com um pouco de trabalho e engenho, baseando-se em auttenticos
documentos e eliminando o ferrador e o merceeiro, como ramos bastardos,
chega-se à conclusão que se é descendente de um fidalgo. Em segundo lugar, os avós viveram n´alguma aldeia e, mesmo que não tenham sido grandes proprietários, sempre tinham uma casita na aldeia. N´essa aldeia que
era conhecida por um nome qualquer que é preciso saber deve haver um
bicharoco gravado sobre a porta - talvez mesmo um escudo ou um brazão
– e, quem sabe? – entre a papelada das administrações talvez V. encontre a
traça de uma das avós do Sousa e que foi freira em Santa Clara ou mesmo
em Odivellas e fez coisinhas bonitas ao Senhor Dom João quinto. Então,
meu amigo, com um bocadinho de malícia, o Dentellier de la Rue de la Paix,
seria capaz de facher la forte somme para ter o escudo e o brazão. Veja lá
se tenta. 107
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que não são mais do que estatutos privilegiados da nobreza a
quem a República tinha posto um ponto final. Leal observa:

Na carta de 5 de dezembro, não datada, Câmara comunica a Aquilino que o jornal, O Barbare, não tinha fechado pelo seu insucesso,
pois a tiragem do jornal era grande para fazer sobreviver o jornal e
dar lucro. O facto estava, segundo Leal, em que o jornal O Barbare:
Era editado não pela pessôa de que lhe falei numa das minhas cartas, mas
pelo impressor Charraire de Sceaux que você conhece de nome. O jornal
está bem, mas os senhores editores de Paris, freguezes habituais da Charraire fizeram pressão e deram mesmo a entender que se a imprimerie se
transformava em casa editorial eles fariam imprimir os seus jornaes noutra casa. Charraire, cedeu e o jornal acabou. 109

Leal exterioriza ainda que ao continuar com o jornal, seria necessário muito capital por causa da “tiragem avultada e pela demora na cobrança (…)”.
Na mesma carta, Leal da Câmara fala de um amigo de ambos,
Paul Pigassou, provavelmente de ascendência portuguesa, que
pela narrativa de Aquilino Ribeiro, no livro autobiográfico de
Leal da Câmara, seria uma figura ambígua “era pintor nas horas vagas, como fora banqueiro uma temporada, bookmaker, uns
anos, alfaiate nas precisões e zuavo nas tropas em África” (p.45).
E pelas palavras de Leal, a personagem parece ser um artista menor que lutava por ter algum protagonismo em Paris. Um pouco
ingénuo, pouco disciplinado e irregular no trabalho artístico não
conseguindo, aos olhos de Leal da Câmara, uma produção artística de destaque, levando até Leal da Câmara a fazer uns desenhos
para O Barbare, assinados com o nome de Pigassou. Câmara, pela
descrição na carta para o amigo Aquilino, ridiculariza Pigassou,
não vendo nele talento algum nos seus desenhos de galos patrióticos (galos de Barcelos?) sobre capacetes alemães. Desenhos alegóricos ao inimigo alemão. Leal escreve que:
O nosso amigo Pigassou continua vindo por cá de vez em quando, contar-me as suas penas para receber os famosos vingt cinq sous (…). Desde
que eu assinei um ou dois desenhos no Barbare com o seu nome, a fértil
imaginação meridional (…) fe-lo convencer que ça y était! E hoje Pigassou
está tão integrado no seu papel de desenhador que já não há quem o ature.
Compra lápis, tintas, papéis, cartões e mesmo setins de várias côres e desata a fazer gallos patrióticos sobre capacetes allemães e outras alegorias.
(…) Pigassou está como o burro da fabula que sopra numa planta. “J´ai fair
un dessin merveilleux” disse-me elle no outro dia e terminou por esta frase (…) “J´etais épaté de l´avoir fait moi même!” O que ele necessitava era
de uma vida um pouco mais regular. Você não poderá arranjar aí um lugar
de professor de Gymnastica? Quando no outro dia, em conversa, lhe disse
que o Christiano de Carvalho era Comissario de Polícia, Pigassou ia ficando
maluco de contente. Já queria partir para o Porto para lhe pedir um lugar de
bufo! E olhe que não era piada. Fallava seriamente! .110

Ia ser nomeado oficialmente chronista da expedição portugueza em terras
de França (…). Indicava-me que tinha um automóvel à sua disposição e 500
francos por mez de subvenção. Propunha-me que arranjasse para ir também e que poderia ilustrar as suas chronicas que, mais tarde, formariam
um livro que se chamaria “A Glória da Legião Portuguesa”. 112
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Leal chega mesmo a sugerir a Aquilino, que ainda estava em
Soutosa, para lhe arranjar algum emprego em Portugal, no Porto,
porque Pigassau não conseguirá sobreviver em Paris. Leal, ainda
realça a ingenuidade de Pigassou quando conta o episódio fictício sobre o lugar que o republicano, ex-exilado e artista caricaturista do Porto, Cristiano Carvalho, ocupa na cidade da capital do
Norte - Comissariado da Polícia. Matreirice de Leal que desmerece a inteligência de Pigassou e o leva a acreditar na informação e
alimentar esperanças de ter um emprego de “bufo” no Porto.
Ainda na mesma carta, Leal da Câmara dá a saber a Aquilino
Ribeiro que o caricaturista portuense, Manuel Monterroso, terá
escrito amiudadas vezes para o artista e enviado bastantes desenhos, ousados no traço, para o jornal, O Barbare. Leal regista que
“os desenhos são ferozes! Imagine você que até a Censura ripostou com eles. Foi elle, de resto, o único a receber o corte de lápis
azul da censura durante a existência do Barbare”.111 Câmara refere-se ao sistema político de censura em França e à sua atuação
censória aos desenhos dos jornais humorísticos durante a conjuntura da guerra europeia, durante um tempo indeterminado.
Leal aproveita ainda, nesta missiva de finais de 1915, para questionar Aquilino sobre a (in)decisão do governo republicano democrático de Afonso Costa na entrada de Portugal na guerra ao
lado da França e da Inglaterra “Portugal marcha ou não marcha?”.
Portugal já defendia desde 1914 as colónias de Angola e de Moçambique da ameaça alemã e entrará ao lado dos Aliados, quando
da declaração de guerra da Alemanha a Portugal pelo apresamento dos navios alemães e austro-húngaros ancorados na costa
portuguesa, a pedido de Inglaterra, antigo aliado de Portugal. A
recente governação republicana posiciona-se ao lado das democracias europeias e afirma-se na Europa, correndo todas as consequências políticas, económicas e sociais para o país.
Câmara refere a Aquilino Ribeiro que tinha recebido uma carta,
há cerca de vinte dias, do “Chevallier de la Tignasse” (seria o escultor Anjos Teixeira que já se encontrava em Portugal?) na qual
lhe conta as notícias que corriam entre os fervorosos apoiantes
da participação de Portugal na guerra num ambiente político escaldante que se vivia no país:

Leal acrescenta que “A Gloria da Legião deve, de resto, chegar
largamente para dois chronistas. Veja lá se põe esta pretensão em
bom caminho e diga da sua justiça – rápido e copiosamente”. Leal
da Câmara não chega a referir quem é Chevalier de la Tignasse que o
convidara para fazer as crónicas da Legião Portuguesa em território francês e as ilustrações dos textos sobre a guerra e incentivava Aquilino Ribeiro a mexer-se nos corredores dos Ministérios
porque poderia ir também como cronista. Sempre o mesmo Leal,
sonhador e combativo, em frente! Na última linha da carta, Leal
escreve ao amigo Aquilino que “É possível que eu volte em breve
para Lisboa”. O artista voltará no último mês de 1915.
Aquilino Ribeiro (1951) refere que, no primeiro inverno da guerra (1916), Leal da Câmara, a viver no Porto, recebera do escultor
Anjos Teixeira, um dos artistas que como Leal da Câmara e o pintor Sousa Lopes mais se entusiasmaram pela colaboração artística na participação de Portugal na 1.ª Guerra Mundial, o encargo
de alguns trabalhos que tinham a ver com a entrada de Portugal
na guerra. Um dos trabalhos foi o busto de Afonso Costa, o político admirado pelos portugueses a favor da entrada de Portugal
ao lado dos Aliados. Aquilino Ribeiro anota que os projetos de
Leal da Câmara “se sucediam um após outro, desabavam, dada
a instabilidade de tudo naqueles tempos calamitosos. Mas ele é
que não desanimava” (p. 52).
2.3.7. Estado de saúde de Leal
da Câmara em Paris
Durante este período em Paris, Leal da Câmara vai tendo algumas situações de debilidade na sua saúde e vai-se queixando das
maleitas ao amigo Aquilino.
Quando das notícias sobre a regularização das contas da eletricidade e do gás do apartamento em Paris de Aquilino Ribeiro
e do acondicionamento da mobília para ser enviada para Lisboa,
o artista dá a entender sobre o seu estado de saúde. Enquanto
anda, numa das vezes, nas deambulações com a concierge do apartamento, Leal está doente, forçando até a resolução de problemas
inerentes à situação do apartamento com o seu estado de saúde porque diz numa das cartas” pois eu entraria no dia seguinte no hospital (. ..)”.113 Numa outra missiva, Leal
da Câmara mostra-se magoado com o amigo 111. Carta de Paris, 5
de dezembro, s/ano,
por este pensar que ele está a imprimir rapidez D11/1092.
idem
em expedir as mobílias para Portugal para que 112.
113. Carta de Paris,
também Aquilino Ribeiro trate o mais rápido s/d., D11/1105.
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possível dos seus “negócios” – falar do artista aos republicanos
governantes para a possibilidade de emprego na Função Pública
– ele refere que deverá “entrar hoje para a Lanihoisière, como lhe
disse, mas na enfermaria (.. .) há uma única cama livre. Esperarei
alguns dias mais, talvez dois ou três ou talvez mais. O primeiro
lugar, disse-me elle [o médico], será para mim”.114 Não se percebe
porquê que Leal da Câmara vai ser internado, desta vez. Mas, de
facto, a sua saúde requere cuidados hospitalares.
A saúde de Leal da Câmara volta a não estar bem em maio de
1915. Escreve que tinha sido internado no Hospital Beauvais de
Paris, com o estrangulamento de uma hérnia. Lá esteve quase
três semanas porque “a hérnia entrou outra vez, mas era necessário esperar dois ou trez meses para que chegue a minha vez
para a operação”.115 Leal, um homem de temperamento enérgico
e impaciente em relação a perdas de tempo, não teve paciência
para ficar a aguardar pela sua vez para ser operado e “raspou-se”
do hospital. No entanto, o seu estado de saúde seria mais complicado, não referindo o artista caricaturista mais do que estas
palavras “Era demasiado [tempo] e raspei-me tanto mais que o
meu estado geral de saúde necessita de cuidados urgentes que na
enfermaria de cirurgia não podem dar”.116
Nesta carta de maio, Leal da Câmara pergunta pela saúde do
pai de Aquilino Ribeiro, que se encontra doente em Soutosa “Mas
o que teve elle? Uma congestão? Um ataque apoplético? A sua
carta é ambígua. Faço votos para que a saúde lhe volte e você o
conserve por muito mais tempo”.117 Nesta última frase, Leal faz
votos para que o amigo Aquilino tenha ainda o pai por muitos
anos, felicidade que ele não teve pela morte prematura do seu.
Numa missiva de junho, em que Leal está preocupado no tardar
de notícias de Aquilino sobre as diligências junto dos republicanos governantes, o artista volta a falar da sua débil saúde. Ainda
há um mês tinha estado hospitalizado com o estrangulamento da
hérnia. Conta que está novamente hospitalizado por recomendação médica “estou há três dias (…) Parece que cheguei a um
estado de fraqueza exagerada e que necessito voltar à vida pelo
sistema de doses forçadas na paparoca (…)”.118 Leal da Câmara estaria a passar um período de grande fragilidade física, cansado
por excesso de trabalho e mal alimentado.
Apesar de se sentir doente, Câmara revela sempre uma grande generosidade em ajudar o amigo Aquilino. Por isso, escreve-lhe, “Mas isto não quer dizer que não esteja de espirito firme e
sobretudo disposto a ir fazer-lhe os seus encargos quando você
os necessitar”.119 A fragilidade física e a falta de dinheiro levam

Leal da Câmara a aceitar o trabalho de pesquisa sobre as origens
da família portuguesa Sousa do Norte do país e fixar-se em Leça
da Palmeira, podendo, ao mesmo tempo, tratar-se com a ajuda dos amigos médicos e republicanos Santos Silva e Manuel
Monterroso.
Numa outra carta do mesmo ano de 1915, Leal da Câmara refere, logo no início do conteúdo da mensagem, que Aquilino deve
estar “como uma fera pela minha falta de notícias, mas (…) saiba,
meu amigo, que tenho estado quase cego há mais de quinze dias
com uma conjuntivite aguda. Parece que foi um pouco de infeção
e também o resultado da fadiga pois tenho trabalhado sobretudo à noite - mais do que manda a Santa Madre Igreja”.120 Mesmo
sentindo fragilidades nas suas capacidades físicas, Leal da Câmara colocava o trabalho como linha estratégica do seu dia a dia.
Ia até à exaustão.
2.4. Cartas expedidas de Leça da Palmeira
para Lisboa e para Soutosa, 1915-1920
2.4.1. O estudo da genealogia
da família Sousa
Decorre o final do ano de 1915, Leal da Câmara informa Aquilino Ribeiro que está instalado no Hotel Estephania, em Leça da
Palmeira. Leal vem a Portugal realizar o trabalho de pesquisa
sobre a genealogia da família Sousa, para um familiar emigrado há muito em Paris. Um trabalho que Aquilino Ribeiro não
aceita fazer.
Aquilino Ribeiro deverá estar ainda em Soutosa, mas com um
pé na aldeia da Beira Alta e um outro em Lisboa. Pelas palavras
escritas nesta carta de Leça da Palmeira, Aquilino estará à procura de casa na capital “Parece-me bem pois que
V. faria bem em vir buscar a sua senhora que
114. Carta de Paris,
compreendo deve estar saturada de Soutosa e s/d., D11/1106.
voltar depois a Lisboa (…). Pelo que vejo, V. já 115. Carta de Paris,
21 de maio de 1915,
tem casa. Onde é?”.121 Aquilino Ribeiro entrará D11/1065.
116. / 117. idem
nesta altura como professor no Liceu Camões.
118. Carta de Paris,
O caricaturista exprime a vontade de ficar 8 de junho de 1915,
aproximadamente dois meses em Portugal para D11/1066.
119. idem
pesquisar sobre a genologia da linhagem da 120. Carta de Paris, 5
de dezembro, s/ano,
luso-francesa família Sousa. A fragilidade eco- D11/1092.
Carta de Leça
nómica em que se encontra em Paris obriga-o 121.
da Palmeira, s/d.,
a realizar este tipo de trabalho que não é o seu, D11/1113.

Aquilino Ribeiro confirma no seu livro, dedicado ao amigo
Leal da Câmara, que o artista tinha aceitado fazer este serviço de
pesquisa histórica ao luso-francês Sousa por uma quantia de dinheiro que custeava as despesas com a viagem e um mês de hospedaria no norte do país. No contrato entre os dois ficou estabelecido
que o parisiense Sousa mandar-lhe-ia fundos de Paris à medida
que Leal da Câmara lhe fosse entregando “documentos incontroversamente comprovativos da sua alta senhoria (…)” (p. 62).
Leal da Câmara conta ficar no país durante pouco tempo “a minha intenção é raspar-me para Paris o mais depressa possível,
logo que o mistério Sousa esteja deslindado. Conto ir a Lisbôa
um ou dois dias para beijar minha mãe, mas não tenciono ficar
lá mais tempo”.123 A previsão sobre o tempo de permanência em
Portugal não se iria cumprir, pois Leal da Câmara, devido ao seu
estado de saúde “A minha saúde está mais abalada do que você
supõe”, ficará definitivamente em Portugal, primeiro em Leça da
Palmeira e, mais tarde, em Lisboa.
Logo no início de uma outra missiva expedida de Leça da Palmeira, Leal da Câmara escreve que “Acabo de receber a sua carta
ao entrar em casa – em Leça da Palmeira – de onde estava ausente
ha tres dias por causa do ilustre Sousa”.124 Leal tinha estado naqueles dias em Vizella, para falar com um conhecido genealogista,
recomendado pelo Dr. Monterroso. Leal da Câmara compromete-se a desenterrar as origens dos Sousa, com a colaboração de
especialistas na matéria para levar a cabo o trabalho em mãos.
122. Carta de Leça
Palmeira, s/d.,
Leal conta a Aquilino que esteve em Vizella da
D11/1113.
“(…) para estar com o genealogista de marca 123. idem
Carta de Leça
conhecido de Monterroso e este, enviou-me 124.
da Palmeira, s/d.,
a Braga onde está o Grão-maduro em matéria D11/1110.
125. / 126. idem
de genealogia e que dá leis a todos os outros”.125 127. Carta de Leça
Palmeira, s/d.,
Especifica que este último especialista em ge- da
D11/1113.
nealogia vive numa grande quinta, a algumas 128. / 129. idem
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Sousa deu-me dinheiro para a viagem e para estar aqui um mêz mas eu,
d´esse dinheiro histrai o necessário para pagar as minhas proprietárias
(…). Resultado vim na pelintrice. Sousa mandar-me-á algum dinheiro
quando eu enviar documentos e ao fim, conforme as minhas trouvailles me
recompensará sem ter fixado o limite. Este contrato vago e aleatório não o
teria aceite se não fossem as circunstâncias (…). Contudo penso que estarei
por cá de um a dois mezes. 122
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mas será uma oportunidade de vir a Portugal, apesar das condições ambíguas do contrato para a realização do trabalho:

léguas de Braga, atravessada pelo rio Homem. Leal da Câmara
faz-se acompanhar por um amigo de quem já tinha falado a Aquilino Ribeiro, o político, escritor e membro do movimento cultural
da revista portuense Renascença Portuguesa, Bento D´Oliveira, que
vive no Porto, desde a implantação da República, quando deixa a
vida política que teve durante a Monarquia Constitucional (militante do partido Regenerador, deputado parlamentar pelo círculo do Porto). Leal, ao elogiar o saber do genealogista, diz que
soube “coisas estranhas (…) D. Sancho 1.º foi Sousa e D. Urraca
mandou n´um Sousa. Já vê (…) que honra para a família!”.126
No final desta carta, em nota de rodapé, Leal promete a Aquilino que irá ao Porto comprar-lhe o talher que lhe tinha pedido. E
acrescenta ainda que tem na sua posse 50 f. que “lhe pertencem
(…) diga o que quer que faça com eles”.
2.4.2. Ainda as “bugigangas”
e os móveis de Aquilino Ribeiro
Há pouco tempo chegado de Paris e instalado no Hotel em Leça
da Palmeira, para dar início ao trabalho sobre a descoberta da
linhagem dos Sousas, Leal da Câmara refere a Aquilino que lhe
tinha desaparecido da mala uma “soberba caixa que trouxera de
Paris de companhia com o meu smoking e respetivas calças”, mas
que dá graças ao “Eterno” não ter desaparecido alguns objetos de
Aquilino que ele tinha trazido de Paris “a sua machina e fechadura. Tudo isso partirá [para Soutosa] amanhã numa caixa e junctarei uns apetrechos de lâmpadas que também guardei e lhe podem
ser uteis e os livros de que lhe falei”.127
Leal da Câmara volta a escrever sobre a mobília expedida de Paris. O piano que não devia ter chegado em bom estado a Portugal,
pois Aquilino Ribeiro dever-lhe-á ter escrito a falar-lhe sobre as
más condições em que chegou o piano a Lisboa. Leal responde
nesta carta “Sinto o que me diz do piano. Estranho que seja justamente essa caixa que foi reforçada em madeira para maior segurança”.128 Além do assunto sobre o estado em que chega o piano,
Leal faz uma observação a Aquilino sobre a sua queixa relativa ao
custo do transporte dos móveis:
Sinto também o que pensa do preço enorme de 96 mil reis. Eu já tinha pensado em Paris que o preço seria elevado e parece-me que V. manobrou algo
mal a respeito da casa e móveis (…) a cama e secretaria poderia ter ficado
nas mãos de um brocanteur pot uns 300 ou 400 francos. Com esse dinheiro
e com o que você não gastaria em transportes, compraria aqui uma mobília
talvez melhor. Mas o mal está feito e por isso, andante!.129

2.4.3. Leal da Câmara intercede
por Aquilino Ribeiro junto de republicanos
Leal da Câmara a residir em Leça da Palmeira, recebe uma carta
de Aquilino Ribeiro, ainda a viver em Soutosa e sem emprego, em
que se apercebe de que o amigo deverá estar a passar dificuldades
financeiras. Na carta, Aquilino solicita a Leal um empréstimo em
dinheiro. Leal responde-lhe, numa outra carta, que não está em
condições para o poder ajudar, apresentando-lhe duas razões –
os gastos que está a ter com a sua saúde e, por outro lado, também ele está com pouco dinheiro porque “o illustre Sousa não foi
generoso e dessa pouca generosidade eu gastei a maior parte em
Paris nas mãos da minha proprietária (…)”.131
Leal dá a entender que as diligências que tem desenvolvido
no Norte do país, junto do especialista genealogista de Braga,
para o trabalho de pesquisa, não têm sido tão bem remuneradas como ele estava esperançado e tinha transmitido ao amigo
Aquilino, quando lhe propôs para que fosse ele a realizar este
trabalho.
No entanto, Leal da Câmara, solidário com Aquilino Ribeiro
que tem de sustentar a família, irá interceder junto de conhecidos
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Numa outra carta para Soutosa, Câmara diz-se preocupado
com Aquilino por este não responder a várias cartas enviadas e,
sobretudo “a que continha a guia (…). Fico em cuidado e admirado que você me não tenha prevenido que partia da Penorosa (?)
Hotel” e não lhe acuse a “receção do caixote com o resto das suas
coisas”. Os objetos que Leal da Câmara trouxera de Paris. Aquilino Ribeiro já se encontrava em Lisboa.
Leal escreve que, estando inquieto por Aquilino não retribuir
qualquer resposta, tinha enviado um telegrama para Lisboa e
ainda “hoje recebi numa nota do telegrafo dizendo que V. estava ausente da R. da Glória (…) envio-lhe esta carta para Soutosa
para que lhe chegue às mãos e, quando a receber, faça favor de
me dizer se recebeu o caixote e a guia”.130 Entre as coisas do apartamento de Aquilino em Paris, que Leal tinha trazido para lhe
entregar, encontra-se uma chave que ele julga ser da fechadura
da porta do apartamento.
Leal pede a Aquilino Ribeiro para ir ter com ele ao Porto e informa-o que tem estado bastantes vezes com o Moraes. Leal da
Câmara estará a falar do comandante e republicano Jaime de
Moraes (1882-1973) que esteve envolvido na revolta de fevereiro
de 1927, no Porto, contra a ditadura militar de 1926?

republicanos do Porto para serem sensíveis à situação do amigo e lhe arranjarem um emprego na Função Pública. Leal diz ter
falado com os republicanos Manuel Monteiro, ex-ministro do
Fomento, e o presidente da Câmara Municipal do Porto, Santos
Silva, sobre o mérito intelectual de Aquilino Ribeiro e da sua
luta pela República. Sobre a conversa que tinha tido com Manuel
Monteiro referia:
Falei hontem um bom bocado com o Dr. Manuel Monteiro e acompanhei-o mesmo até Ermezinde. Aproveitei para lhe falar de si. Disse-lhe que V.
viera há pouco de Paris e que eu lhe dera uma carta de apresentação que
você não entregou por estar ainda na serra. M. Monteiro disse-me que o seu
Jardim das Tormentas que elle lera porque o livreiro lh´o enviara, estava
cheio de coisas bellas. Elle começou a ler o livro com desconfiança, mas vio
depois que quem escrevia era um escriptor de raça. Foram as suas palavras.
Aproveitei para lhe dizer que V. era formado em filosofia pela Sorbonne e
que estava certo das suas grandes qualidades que a República devia utilizar.
Elle aprovou e disse que o veria com prazer.132

Percebe-se pela citação atrás que o primeiro livro do escritor
Aquilino Ribeiro, publicado ainda em Paris, tinha sido bem aceite pelo ex-ministro. A formação universitária de Aquilino na
Sorbonne e o escritor moderno que se já se tinha revelado, eram
elementos que contribuíam, com certeza, para a sua notoriedade
e fatores de aceitação para a possibilidade de um emprego.
Na conversa com Santos Silva, Câmara escreve:
Com o Dr. Santos Silva, o actual presidente da Câmara do Porto, também falei a seu respeito. A esse, insisti fortemente na necessidade de não o deixar
inocupado eternamente. Expliquei-lhe que você não era um pedinchão nem
um pescador de empregos e que convinha atrahi-lo à actividade política.
Santos Silva pediu-me para que nos encontrássemos quando V. viesse ao
Porto. V. desculpe que eu me tenha metido n´aquillo que não sou chamado,
mas pode crer que o não comprometo de nenhum modo. 133

Leal conhece bem Aquilino, como pessoa discreta que é nada
feito a andar pedinchando um lugar para si. Leal, decerto, relembra os tempos recentes do autoexílio em Paris, numa altura em
que ele tinha depositado tanta esperança nos republicanos governantes, como Manuel Monteiro, e que não tinha conseguido
por intermédio de Aquilino Ribeiro. Câmara, como amigo, sente-se no dever de falar do mérito reconhecido
de Aquilino Ribeiro, no sentido de ele poder vir 130. Carta de Leça
a ter um lugar onde fosse útil à República. Leal da Palmeira, s/d.,
D11/1111.
intervém com grande lealdade, verdade e soli- 131. Carta de Leça
Palmeira, s./d.,
dariedade. Uma dedicação recíproca unia estes da
D11/1112.
dois homens de grande talento.
132. / 133. idem

Poderiam ajudar-me, mas necessário é que nos entendamos. Venha, pois, o
mais depressa o mais prompto possível e bom seria que fosse antes de quarta feira pois n´esse dia parte Monterroso para as Pedras passar três dias
com o governador de Moçambique, Alvaro de Castro, de quem é amigo e
convinha que lhe fizéssemos a sabatina para que elle actue com utilidade.134

O chefe revolucionário Álvaro de Castro que depôs Pimenta
de Castro na revolta de 14 de maio de 1915 e toma lugar na Junta Constitucional, é nomeado governador geral de Moçambique (1915-1918), no contexto da defesa das colónias portuguesas
ameaçadas pela Alemanha, no início da 1.ª Guerra Mundial. Leal
da Câmara considera oportuno conversar com Manuel Monterroso, amigo pessoal de Álvaro de Castro, com quem vai estar
nos próximos dias, para que o médico e caricaturista republicano interceda também junto do governador Álvaro de Castro por
Aquilino Ribeiro. Leal da Câmara, com agudeza de espírito, tenta
gerir as suas influências junto dos conhecidos republicanos do
Norte. Que frutos vieram a Aquilino Ribeiro do esforço de Leal da
Câmara, combatendo em várias frentes no Porto?
2.4.4. Colaboração de Aquilino Ribeiro
no jornal humorístico o Miau!
Leal da Câmara, com a sua energia anímica e vontade de triunfar, lança mais uma vez um jornal humorístico, o Miau!, no Porto, com a colaboração dos dois amigos caricaturistas, Manuel
Monterroso e Guedes de Oliveira. A quase certa participação de
Portugal na 1.ª Guerra Mundial seria um acontecimento político que proporcionaria matéria para escrever e desenhar no novo
jornal. Lançado em janeiro de 1916, a publicação
terá uma vida curta (maio de 1916).
134. Carta de Leça
A publicação humorística é mais um produto da Palmeira, s./d.,
cultural da atividade do grupo de artistas mo- D11/1113.
135. Carta de Leça
dernistas do Norte “Os Fantasistas”, como Leal da Palmeira, 2 de
fevereiro de 1916,
da Câmara, Armando de Basto, Diogo de Mace- D11/1068.
Carta de Leça
do, Christiano de Carvalho e Manuel Monter- 136.
da Palmeira, s./d.,
roso. A publicação tem a colaboração de artistas D11/1098.
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Numa outra carta não datada, expedida de Leça da Palmeira,
ainda provavelmente de 1915, Leal da Câmara solicita a Aquilino Ribeiro para ir ao Porto ter com ele “para combinarmos uma
táctica e não fazermos a tolice dos aliados [países Aliados da
1.ª Grande Guerra] que brigam sem nexo nem lógica”. Câmara
tem elementos que:

nacionais e estrangeiros, como Steinlen e Ballurian (colaboradores com Leal da Câmara na L´Assiete au Beurre). Aquilino Ribeiro escreve também artigos para o jornal.
Numa carta de 2 de fevereiro de 1916, Leal da Câmara faz saber
a Aquilino Ribeiro que a direção do Miau!, está admirada por ele
não ter ainda confirmado se tinha ou não recebido a quantia de
2.550 escudos pela sua colaboração em artigos para o jornal. Leal
da Câmara pede-lhe para acusar a receção dos dinheiros pelos
artigos escritos e também que escreva mais “uma crónica mais
breve que a outra” (ver em anexos, carta timbrada com o logótipo
do grupo dos “Fantasistas”, D11/1068).
Leal escreve, na carta de fevereiro de 1916, sobre a agitação da
sua participação em múltiplas atividades culturais na cidade
do Porto, num tempo em que a sua saúde dava sinais de melhor
bem-estar. Uma atividade necessária à sua sobrevivência e à do
projeto jornalístico o Miau!. Leal escreve:
Você deve supor o que eu tenho tido de engendrar para me sustentar decentemente nestas terras de bacalhau e tripa. Conferências, jornais e exposições múltiplas que se tem sucedido há dois mezes a esta parte que um
bocado de saúde me tem deixado mover o meu talento e (…) creia de uma
vez por todas, que não me zango consigo nem me zangarei sob pretexto
nenhum pois sei-o meu amigo como amigo também sou de você! E ponto
final sobre este assumpto.135

Câmara não baixa os braços perante as contrariedades. O artista põe à prova o seu talento, trabalhando intensamente, numa
inesgotável energia para projetar e agir em variadíssimas atividades culturais.
Numa carta, sem data, de Leça da Palmeira, Câmara agradece a
Aquilino a carta e o artigo que ele tinha enviado para o Miau! que
lhe “parece optimo. Ainda o não dei ao Guedes d´Oliveira (…)”.136
Nesta mesma carta, Leal da Câmara aceita, por intermédio de
Aquilino Ribeiro, um trabalho de ilustração e um outro de produção de um cartaz, encomendados pelo republicano, poeta e pedagogo João de Barros, diretor da revista literária Atlantida, um
homem que, a partir de 1910, combateu pela instrução e educação
republicana, quando diretor geral do ensino primário e secundário e como secretário geral do Ministério da Instrução Pública.
Leal não refere os destinos das obras, mas faz alusão ao preço e à
produção do cartaz:
Quanto ao cartaz, dez mil reis não é preço dessas coisas tanto mais em tempos que os próprios pichotes aproveitam para pedir quantias chorudas.
Mas diga ao J. de Barros que aceito, a pagar isso, fazer o cartaz (…). Assim

A esta carta Leal junta uma outra carta para Aquilino do presidente da Câmara do Porto, Eduardo Santos Silva, que durante o
período do seu mandato (1915-1918) marcou o desenvolvimento
da cidade com obras emblemáticas, como a construção do Mercado do Bulhão, e na atenção dada à instrução e educação, impulsionando, por exemplo, a rede de bibliotecas escolares. Leal
escreve “Junto envio a carta do Santos Silva prometida há dias” e
notava que tinha ido de propósito à Câmara Municipal do Porto
buscá-la das mãos de Santos Silva. Leal acrescentava “Elle disse-me que V. fôra nomeado. É verdade? Se foi nomeado dê-me cá
um grande abraço e aceite os meus sinceros parabéns”.138
Aquilino Ribeiro é nomeado para que cargo público com a influência de Santos Silva? Fruto da influência anterior de Leal da
Câmara? Provavelmente, sim. No Porto ou em Lisboa? No ano de
1916, Aquilino Ribeiro está a lecionar no Liceu Camões e colabora para o Miau!. Nesta carta, o caricaturista agradece o artigo de
Aquilino para o jornal humorístico. O médico e professor Eduardo Santos Silva conhece bem Aquilino Ribeiro, desde o seu primeiro exílio em Paris, quando esteve na capital francesa, entre
1909 e 1910, a especializar-se em dermatologia. Em Paris, o republicano Santos Silva convive com um grupo de políticos e artistas
portugueses, onde se encontram Aquilino Ribeiro e Leal da Câmara. Santos Silva sabe das ideias republicanas sobre educação
e instrução de Aquilino Ribeiro, como pilares fundamentais do
progresso cultural do país. Mais tarde, esteve a par da estreia do
escritor com a revelação da obra Jardim das Tormentas.
Não nos admiramos, então, que o presidente do Município do
Porto, em 1916, nomeie Aquilino Ribeiro para algum cargo ligado à instrução pública da cidade. Este é um campo de ação que
Santos Silva dedica a sua presidência e, por isso, intercede junto
do Ministério da Instrução Pública por Aquilino. Um lugar para
a rede de bibliotecas? Esta nomeação poderá ser uma oportunidade para Aquilino ir viver para o Porto, por influência de Leal
da Câmara, onde, nesta altura, o chamado grupo das Belas Artes,
“Os Fantasistas “está a ter um papel artístico e cultural estimulante no Norte, e poderia depois não ter aceitado e optado por
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elle o mande reproduzir bem. Para isso, o melhor seria dá-lo a reproduzir à
lythografia Mata que já me reproduziu bastantes cartazes e já se ajeitou um
pouco com o que eu desenho (…) elle que diga o que é necessário escrever
no dito cartaz. E faça-lhe notar aquelle princípio da publicidade que diz: o
poder que um assumpto tem de atrahir a atenção, varia na razão inversa
do numero de objetos que a solicitam. Quer dizer, quantos menos dizeres,
melhor.137

ficar em Lisboa. Fica a dúvida em relação a esta nomeação pelo
presidente da Câmara Municipal do Porto, Santos Silva.
2.4.5. Vida boémia do artista
Em todo o acervo epistológrafo de Aquilino Ribeiro só existe
uma única carta de Leal da Câmara relativa às suas confidências
boémias com mulheres. Esta carta, com nenhuma referência de
datação e de lugar, em que Leal da Câmara fala sobre uma bela
mulher italiana que conheceu e está a retratar, parece ter a ver
com o período do Porto porque Leal refere-se que será uma forma de esquecer o” fastio nacional”. A referência ao tédio nacional
e o despedir-se no final da carta “até sexta-feira”, (iria Leal a Lisboa, como o fazia algumas vezes?) enquadramo-la neste período
em que Leal está em Leça e não em Paris. Confidencia ao amigo:
Ai meu amigo! – acabo de sahir – e bem – do combate (?) mais singular e
mais falante dos últimos dias. Opípara! Meu amigo, a jovem morena, tisnada ainda do quente sol de Itália, com olhos fervorosos e um corpo movediço
como o de féra que se rebola com o cio. A politica, o fastio nacional (…) ficam longe – muito longe – como redenção – do prazer que se faz sentir a um
bicharoco d´estes que nos considera simplesmente como um macho. Amanhã volta e talvez faça um retrato. Perdôe se o alejo-o e até sexta-feira.139

As últimas palavras de Leal da Câmara, em que pede que Aquilino o perdoe, pela sua confidência boémia de homem solteiro e
livre, mostra talvez a razão pela qual Leal não partilha por mais
vezes as suas encruzilhadas amorosas. Percebe-se que não se
sentia à vontade para o fazer, pois Aquilino não deixa de ter uma
costela católica e é marido e pai.
2.4.6. Estado de saúde de Leal da Câmara
Leal da Câmara tinha há pouco voltado de Paris e está a ser
acompanhado pelos médicos Santos Silva e Manuel Monterroso.
Na carta de Leça da Palmeira, de 1915, em que Leal escreve sobre
o projeto de pesquisa da linhagem dos Sousas,
ele desabafa com Aquilino Ribeiro que “A mi- 137. Carta de Leça
nha saúde está muito abalada (…). O descanso da Palmeira, s./d.,
faz alguma coisa, mas só um tratamento segui- D11/1098.
138. idem
do e enérgico será capaz de me pôr outra vez 139. Carta de Leça
da Palmeira, s./d.,
direito. Por agora não posso com uma gata pelo D11/1108.
Carta de Leça
rabo e tenho que estar deitado a maior parte do 140.
da Palmeira, s./d.,
tempo”. 140
D11/1113.

2.5. Cartas expedidas de Madrid para Lisboa, 1916
2.5.1. Colaboração de Aquilino Ribeiro
no jornal humorístico Miau!
Leal da Câmara tinha-se deslocado por uns meses a Madrid, em
1916, para recolher depoimentos de personalidades madrilenas
sobre a posição de Espanha em relação à guerra europeia para o
jornal A Noite, um órgão de comunicação social do Rio de Janeiro. Leal fica hospedado no Hotel Rhin na capital espanhola. Daí
escreve três cartas, não datadas, a Aquilino Ribeiro.
Numa das cartas, Leal da Câmara é crítico em relação aos pensamentos de Aquilino Ribeiro sobre os possíveis ganhos que Câmara terá usufruído no jornal Miau!. São palavras contundentes
e magoadas. Leal refere:
Sinto que você não tenha podido enviar-me nada porque demonstra que
anda atrapalhado o que é para lastimar numa pessôa como você que merecia não ter atrapalhações. Quanto ao que V. diz do meu (?) e das contas que
bota aos meus ganhos, perdôe que lhe diga que V. para isso não serve. Até
parece que você não recebeu, no decorrer da sua existência esse banho de
vida que dá a noção relativa de cada coisa. Que um empregado do Grandella
se julgue no dever de capitalizar francos, pesetas e reis porque me vê retratado em Madrid e dirigindo jornaes em Portugal, está certo, mas que V. o
faça, querido Aquilino, sem que eu proteste, isso não. Para que V. veja com
os seus cálculos de esbanjamentos são espatafurdios basta dizer-lhe que,
do Miau – você recebeu 5.000 reis a mais do que eu recebi fazendo-o há não
sei quanto tempo. Ainda não vi 5 reis dessa publicação e isto lhe dará uma
pequena noção de quanto é difícil (…). 142

Leal da Câmara chama a atenção a Aquilino
Ribeiro por este não enviar um artigo atempadamente para publicação no Miau!. Não percebe
porquê que o amigo, sendo a pessoa que é, “não

141. Carta de Leça
da Palmeira, s./d.,
D11/1112.
142. Carta de Madrid,
Hotel Rhin, rue Carrera
de S. Jeronimo, 29,
s/d., D11/1100.
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O desenhador humorístico escreve novamente sobre o seu estado de saúde para Aquilino, que ainda estava a viver na aldeia da
Soutosa, sem emprego. Nesta carta de 1915, Leal da Câmara queixa-se das razões porque não podia emprestar dinheiro a Aquilino – os gastos com a situação da regularização da casa em Paris e
as muitas despesas com a saúde “Deixe-me dizer-lhe que, devendo eu fazer injecções repetidas (…) que me são, por assim dizer
indispensáveis (.. .) custa-me quase 6000 reis cada injecção!”.141
Um tratamento prescrito e orientado no Porto, um dos motivos
que incita Leal da Câmara a ficar em Leça da Palmeira.

merecia ter atrapalhações”. Leal, parece, por vezes, não entender
as demoras do envio dos artigos por Aquilino para o jornal, que
se prendem, de certeza, com a sua vida de casado, com um filho
pequeno, o professorado e a escrita. Ritmos de vida que consomem outros tempos no dia a dia. Leal não tem uma vida familiar,
daí gerir a vida a seu belo prazer e ter dificuldade em entender a
ocupação dos momentos diários do amigo.
Por outro lado, Aquilino, mais contido nos gastos, porque tem
outras responsabilidades, não vê com bons olhos como Leal gasta o dinheiro que ganha. Leal da Câmara chega a ser mesmo muito contundente para com Aquilino Ribeiro, não lhe admitindo
que ele pense, que, por ser diretor do jornal humorístico e estar
em Madrid a trabalhar para o jornal A Noite, esteja folgado em
dinheiro. Raciocínio que Leal admite a “um empregado do Grandella”, mas não admite ao querido amigo Aquilino, que deverá
saber relativizar as dificuldades em relação aos ganhos no meio
jornalístico, porque ele conhece bem o difícil contexto da publicação. Câmara relembra a Aquilino que ele já tinha recebido um
apreciável montante pelas colaborações no jornal, comparado
com o trabalho de Leal da Câmara, que, até ao momento da carta
que enviava, ainda não tinha recebido nenhum dinheiro e era diretor. Aquilino Ribeiro que não julgue o amigo por assuntos que
não sabe!
Como nota final da carta, Leal agradece a Aquilino a “démarche” que fez junto da Atlantida, publicada entre Portugal e o Brasil (1915 a 1920), com o objetivo de uma aproximação recíproca
entre os dois países irmãos, no período da 1.ª Guerra Mundial.
Leal refere-se a pagamentos pela sua colaboração em desenhos,
queixando-se do escasso dinheiro enviado “Recebi os magros
capitães da Atlantida reduzidos a 30 pesetas”. A revista tinha
a colaboração de vários intelectuais, como Aquilino Ribeiro,
Teófilo Braga, Joaquim Manso, Jaime Cortesão, João de Barros
(1881-1960), Almada Negreiros e Columbano Bordalo Pinheiro
(1857-1929), entre outros.
Numa segunda carta, Leal da Câmara volta a criticar Aquilino Ribeiro pelo seu silêncio e demora do envio das colaborações
para o Miau!
Estou cansado com você (…) É a pedagogia do Lyceu Camões? Quero crer
que será o contágio desse ram-ram em que você anda, – onde você deve
continuar – pelas necessidades que me fazem aspirar a uma engenhoca semelhante, mas, por Deus! – espero que você não perca a sua liberdade de
espirito proporcionada ao que você vale e à estima que tenho por si. Porque
diabo se põe você entrincheirado no seu silêncio e nem me escreve e nem

Sempre o mesmo Leal da Câmara. Crítico, mordaz e sem receios em dizer o que pensa. Nunca pondo em causa a amizade
com Aquilino Ribeiro, mesmo quando lhe mostra que não respeita compromissos, como sejam os relativos à sua colaboração
não atempada no Miau!. , Câmara tem sempre boa disposição e
tolerância para com o amigo que tanto estima.
Leal ironiza com o silêncio de Aquilino Ribeiro que se deverá ao
trabalho que tem como professor no Liceu Camões, uma vida de
“ram-ram”, sem grandes asas para que o espírito de liberdade do
escritor se possa expandir como intelectual na capital. Apesar de
Leal referir que o amigo deverá continuar neste “ram-ram” como
professor, pois é um trabalho que Leal também aspira vir a ter
“uma engenhoca semelhante” pela necessidade de um ordenado
fixo para viver e também pelo interesse pela instrução e educação. Leal da Câmara tinha sido professor de croquis na Academia
Colarossi, em Montmartre. Num futuro próximo, ainda no Porto,
em 1919, sem alternativas de projetos em Paris e em Lisboa, Leal
da Câmara aceita o magistério de professor na Escola Industrial.
Leal da Câmara escreve sobre a maior abertura da sociedade
madrilena ao mundo quotidiano do que a sociedade portuguesa. Diz-se sentir bem em Espanha, considerando que a sociedade
madrilena tem uma vida sedutora “porque é mais vida que a nossa pasmaceira nacional”. A capital do país vizinho tem uma outra
vivência social e cultural que Leal não vê em Lisboa.
No final desta segunda carta de Madrid, Leal dá a notícia a Aquilino que “As suas cartas partiram. Pessôa amiga tratará dos seus
assumptos de família, conto voltar 5ª feira”. Estas cartas seriam
da esposa de Aquilino Ribeiro para seus familiares na Alemanha.
Numa missiva, não datada, deste período em Madrid, Leal da Câmara conta ao amigo Aquilino por que mãos seriam enviadas as
cartas de Grete Tiedemann:
As suas cartas podiam ir por intermédio da pessôa amiga que
é um artista – desenhador que V. deve conhecer – Bartolozzi.
É elle muito amigo de uma senhora Marguerette Welkers em
situação idêntica às da sua senhora e que, por sua vez se ofereceu a tudo quanto fosse necessário para facilitar que sua
senhora corresponda com a sua família, mas, diz ella que o
único critério é escrever múltiplas vezes – 20 ou 30 cartas.144

143. Carta de Madrid,
Hotel Rhin, rue Carrera
de S. Jeronimo, 29,
s/d., D11/1101.
144. idem
145. Carta de Madrid,
Hotel Rhin, rue Carrera
de S. Jeronimo, 29,
s/d., D11/1100.
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me envia a colaboração prometida e com a qual eu contava? Você atrapalhou-nos e causou um intercambio de telegramas que me obrigou a tornar-me cronista do Miau – Madrid- quando eu contava viver na doçura destes
Lembras d´estalo! (…). Saiba que lhe envio um não apoiado! De protesto.
Você merecia a fogueira inquisitorial e algum que outro suplício chinez!.143

As comunicações entre os países da Europa em guerra são difíceis. E ainda mais difíceis entre países da Tríplice Entente e
países da Tríplice Aliança. O artista italiano faria a ponte de passagem das cartas de Itália (o país tinha aderido em 1915 à Tríplice
Entente) para a Alemanha (Tríplice Aliança), através de alguém
seu conhecido, que depois seriam enviadas, no interior da Alemanha, por correio. Como em estado de guerra nada é garantido,
a possibilidade das notícias de Grete chegarem à cidade alemã de
Parchim será expedir um maior número de cartas. Alguma delas
chegará ao seu destino.
2.5.2. Os alemães em Espanha
durante a 1.ª Guerra Mundial
No final do conteúdo de uma das cartas de Madrid, Leal faz referência à propaganda da Alemanha dentro de Espanha e à presença
alemã nos hotéis madrilenos. A Espanha do tempo do rei Afonso
XIII (reinado entre 1886-1931) e do governo liberal conservador de
Eduardo Dato (mandato de primeiro ministro entre 1913-1915) tinha declarado a neutralidade do país na Primeira Grande Guerra.
Espanha não tinha entrado na guerra ao lado de nenhuma das
Alianças (Tríplice Entente e Tríplice Aliança), mas a sociedade
espanhola divide-se entre grupos sociais mais conservadores,
favoráveis à Aliança dos impérios centrais germanófilos, e os
grupos sociais e políticos mais liberais, a favor dos Aliados, da
França e da Inglaterra. A neutralidade do governo espanhol não
impede que colabore com a Tríplice Aliança com a venda de mantimentos e minério aos alemães.
Leal da Câmara comunica a Aquilino Ribeiro que a esmagadora
propaganda alemã, que se faz sentir em Madrid com a invasão
dos alemães nos hotéis da capital e de outros lugares de diversão,
está a cansar os espanhóis e a impeli-los a abraçarem a causa dos
Aliados. Leal escreve que:
A Alemanha continua fazendo grande propaganda, mas há uma tendência
para se estar cansado dos allemães e pela sua causa. Os torpedeamentos
últimos (…) a propaganda, sem equilíbrio, que fazem os allemães e que são
demasiados em Madrid. Nos hotéis, há três quartas partes de allemães, no
theater (..) os sabonetes los Keyser”(…) há jornaes que pretendem tornar
excelentes as relações hispano-germanicas (…) este exagero de propaganda
saturou a Hespanha d´ahi a reação favorável aos aliados”. 145

Numa terceira missiva, Leal da Câmara solicita a Aquilino Ribeiro para interferir junto da direção da revista Atlantida para

2.6. Cartas expedidas de Lisboa
para Cruz Quebrada e para Soutosa, 1933-1948
Neste período de correspondência, Aquilino Ribeiro tinha-se
fixado na Cruz Quebrada, após o seu terceiro exílio, e assumia a
profissão de escritor a tempo inteiro. Leal da Câmara mudava-se
para a sua casa que reconstruiu na Rinchoa, na freguesia de Rio
de Mouro, com sua esposa, Júlia Azevedo, mantendo ainda o seu
ateliê na rua do Século e depois, mais tarde, no Largo do Calhariz.

2.6.1. Monograma e Ex-libris
de Aquilino Ribeiro – desenhos de Leal da Câmara
Numa carta de 21 de agosto de 1933, para a Cruz Quebrada, em
papel timbrado “Aldeia Portugueza” (ver anexos, carta D11/1070),
expedida de Mercês, freguesia de Algueirão-Mem Martins, Leal
da Câmara escreve sobre o monograma que Aquilino tinha pedido ao artista para desenhar, o qual virá a ser utlizado pelo escritor nas primeiras páginas das suas obras literárias. Câmara
considera que será mais fácil imaginar e executar o desenho se
souber da aplicação que Aquilino quererá dar ao monograma
“O seu problema é um pouco difícil de resolver por mim que não
sou “um homem de letras” e também porque você se esqueceu de
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que lhe enviem o dinheiro que lhe devem pelo trabalho de ilustração do cartaz para o Hotel Rihn. Na mesma carta, Leal indica
a Aquilino uma via de comunicação para a sua esposa conseguir
entrar em contacto com a sua família alemã. Já anteriormente, Aquilino deverá ter escrito a Câmara a falar de contactos de
pessoas espanholas que conhecem alemães, perguntando sobre
possibilidades de Grete saber notícias de seus familiares. Leal parece, pelo conteúdo da missiva, que já tinha dado indicações sobre
este assunto ao amigo, mas que ainda não tinha obtido resposta
de Aquilino se de facto as tinha recebido. Leal da Câmara volta a
repetir o que lhe tinha escrito (citação da nota 144), na carta enviada antes (carta que não existe no espólio da correspondência),
provavelmente com receio que se tivesse extraviado e recomenda
novamente que se escreva muitas cartas porque só desta forma
“Há probabilidades de que chegue uma. Por este processo conseguiu ela [Marguerette Welkers] receber notícias (…)”.146

dizer o fim a que se destina o monograma”. Leal da Câmara enviará a Aquilino Ribeiro vários ensaios de desenhos.
Entre agosto e novembro do mesmo ano de 1933, Leal da Câmara fez-lhe chegar vários modelos de monogramas, dizendo-lhe:
É para bordar, portanto para o “domus quieta” ou para o sintetismo do bulício público? Como não sei, ahi vão alguns modêlos que eu classificaria em:
estilo roupa branca; estilo marca de fábrica, bôche, caricatu e seo “delico
dôce” regional, você escolherá e se nenhum convier, voltarei a mandar novas combinações do A com o R. Mas para o seu governo o assunto poderá
esclarecer-se sabendo exactamente para que é que você quer o tal monograma (…) você dirá e eu farei o definitivo monograma que lhe convier, a tinta
da china, para que possa facilmente ser reproduzido ou pelas habilidosas
fadas do lar ou pelo olho fotogénico de uma maquina de gravar.147

Na carta de 21 de agosto, Leal escreve que se irá avistar na “próxima quarta-feira com o nosso amigo Monteiro”. Um tempo em
que já ia longe os dissabores do artista para com o então ministro
do Fomento, Manuel Monteiro, por este não ter mostrado interesse em nomeá-lo para um cargo da função pública quando queria voltar a Portugal.
Em 1 de março de 1941, Leal da Câmara comunica a Aquilino
Ribeiro que tinha finalizado o ex-libris “Já tem aqui, à sua disposição, o desenho do Cavaleiro e do Cãozinho para o seu ex-libris”.148 Na carta de 18 de julho de 1941, cujo conteúdo se refere à
crítica literária sobre a recente publicação da obra de Aquilino
“Servo de Deus”, Leal conclui a carta, escrevendo “Olhe que tenho
cá o seu boneco (cavaleiro)”.149 Quer dizer que o desenho estava
pronto desde março, mas Aquilino ainda não o tinha ido buscar
ao ateliê de Leal da Câmara.

2.6.2. Elogios à obra literária
de Aquilino Ribeiro
A carta de 24 de novembro de 1933, expedida para Soutosa, onde Aquilino deveria estar
a passar uns dias, pois já vivia nesta altura na
Cruz Quebrada, é toda ela um elogio a Aquilino
Ribeiro pelo merecido prémio literário Ricardo
Malheiros, atribuído pela Academia das Ciências de Lisboa. Leal da Câmara, numa escrita
franca e amiga, enaltece a aprovação da qualidade da obra literária de Aquilino Ribeiro pela
Academia das Ciências, que, no seu entender,

146. Carta de Madrid,
Hotel Rhin, rue Carrera
de S. Jeronimo, 29,
s/d., D11/1107.
147. Carta de Mercês,
21 de agosto de 1933,
D11/1070.
148. Carta de Lisboa,
Largo do Calhariz, 17,
1 de março de 1941,
D11/1078.
149. Carta de Lisboa,
Largo do Calhariz, 17,
18 de julho de 1941,
D11/1079.

Já hontem lêra a sacanice propagandeira do órgão de noticias (…) o que lhes
dói e que o eles não querem dizer é que você não é só um dos. Mas sim o único
escritor portuguez actual. Certo que há muita gente que escreve. Há, mesmo,
alguns milhões de escritores mas você expressa, literalmente, as suas ideias
e afirma a sua personalidade sob a forma de livros. Este talento que lhe pertence, em absoluto, fôra perdido, infelizmente, desde os Vencidos da Vida.
Você é o porte flambeau literário das gerações e bem haja que assim seja. Os
outros, são, por vezes, capazes de escreverem bélos, substanciosos e filosóficos pensamentos em léguas de senhoras ou nos abanos (…) das marafônas
com o acompanhamento dos (…) nacionalizados, mas daqui a fazer livros
que sejam lidos amanhã – como dizem os espanhóis – hay que distinguir! .152

Leal da Câmara vê na produção literária do amigo Aquilino Ribeiro uma obra universal. Ela será lida pelas gerações vindouras
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já deveria ter sido reconhecida, desde a publicação das Terras do
Demo (1919). Leal escreve “Aqui vai o abraço amigo por mais este
seu triunfo neste país em que esses géneros de triunfos são difíceis de conquistar”.150
Leal da Câmara fica verdadeiramente satisfeito com o reconhecimento pela obra de Aquilino Ribeiro. Não deixa, contudo,
de ficar irritado com a justificação do prémio atribuído este ano
(1933) à obra de Aquilino, Mulheres de Sansão, por ser considerada esta sua obra uma revelação. Câmara é incisivo e acutilante
na crítica “Só se desculpa porque a nobre Academia deve estar
como é próprio das suas curtas vistas. Então você revela-se nas”
Mulheres de Sansão” e ninguém sabia, nem a nobre Academia,
quem era o Aquilino Ribeiro (…) do Jardim das Tormentas, das
Terras do Demo, das Filhas da Babilónia (…). Ora bolas para a
nobre Academia”.151
Leal da Câmara manifesta-se também sobre a crítica literária
dos jornais da capital em relação à atribuição do prémio literário a Aquilino Ribeiro. Deixa palavras de admiração pela obra
de Aquilino Ribeiro e, sobretudo, vinca a diferença da modernidade da sua escrita com a de outras obras literárias publicadas.
Leal sabe que a particularidade humana e estética que distingue
a escrita de Aquilino Ribeiro tem a sua fonte na notabilidade do
escritor, entrelaçada com a experiência académica da Sorbonne
e as vivências literárias modernistas de Paris. Uma escrita enraizada no quadro social e cultural da identidade do povo português
e nas suas lutas quotidianas contra os poderes políticos e que,
segundo Leal da Câmara, se tinha perdido em Portugal, desde os
finais do século XIX, com o grupo de intelectuais da vida cultural
portuguesa da Geração de 70 – Os Vencidos da Vida. Estas são as
palavras de Leal da Câmara:

porque o seu conteúdo retrata o país político, social e cultural de
uma época do século XX e, por isso, será sempre intemporal.
Em carta de 18 de julho de 1941, Leal da Câmara escreve para o
amigo sobre a mediocridade ignorante da crítica literária sobre a
recente obra de Aquilino – O Servo de Deus –, publicada em 1940,
entre outras também publicadas neste ano – Casa Roubada, Oeiras
e Prol de Aristóteles –, em que se desvaloriza a obra do escritor em
relação a outros livros seus, como Terras do Demo. Leal refere que
a sua mulher, Júlia de Azevedo, tinha comprado o livro.
Leal da Câmara escreve que tinha delirado “com a “porrada” a
essa cretinice, de esquina e café que diz as tolices do costume,
mas, sobretudo, que deseja impor (…) que o Aquilino já não é porque já o foi, nas “Terras do Demo” ou na “Via Sinuosa”.153 Aquilino
Ribeiro terá respondido à crítica de jornalistas e era com o artigo
de Aquilino, num dos espaços literários de algum periódico lisboeta, que Leal se regozija porque o escritor tinha sido certeiro
ao conservadorismo intelectual.
Leal, com a sua inteligência e vasta cultura, faz uma reflexão
na carta sobre a obra de Aquilino Ribeiro e da pequenez cultural da intelectualidade da capital para compreender mudanças
de pensamento do escritor em relação a novos signos e conceitos
literários. Sinais do amadurecimento do olhar do escritor para
com as realidades do mundo, e não porque deixasse de ser o homem como escrevia antes. Diz Leal, em relação a um comentário
que os críticos literários faziam à obra Servo de Deus sobre uma
personagem do livro:
Você põe o problema muito bem (…) pois o artista, enquanto vive e muitas
vezes, apoz a morte, modifica-se e até faz modificar o conceito que d´elle
formaram os críticos de antanho (…) Você está agarrado, pela tolice ambiente, à sua primeira “Via Sinuosa” como eu estava agarrado, por esses
mesmos, ao charuto de D. Carlos que não é, no seu caso ou no meu senão
a contraprova da pouca tesura literária e artística que tem havido, de há
umas dezenas de anos a esta parte. Para que a turba (…) de que esta criticalha é o instinctivo expoente, diga e lembre o que um artista fez e o relembre,
é necessário que a obra lembrada, tenha tido qualidades de perpetuidade.
Que esses, mesmos, tenham pretensão de impor a impossibilidade, ao artista de produzir novas e multiformes manifestações do seu saber e do seu
sentir, é manifesta prova de inferioridade! 154

Leal da Câmara revela-se sempre um homem
com esperança no futuro porque o seu otimismo
é deveras do tamanho de um oceano. Sempre
em frente, contra todos os obstáculos, viessem
eles de onde viessem, até mesmo em relação às

150. Carta de Lisboa,
24 de novembro de
1933, D11/1071.
151. / 152. idem
153. Carta de Lisboa,
Largo do Calhariz, 17,
18 de julho de 1941,
D11/1079.
154. idem

Deixe, lá, Aquilino amigo, vá para a frente porque você, cada vez escreve
melhor e isso é o que me compraz. Deixo-lhe um catálogo no qual, há já uns
bons anos eu indicava o que essa gente critica, d´essa época, desejava que
eu fizesse. Não concebiam que eu pudesse pintar paisagens, mas queriam
obrigar-me a ficar agarrado ao Chapéu (…) do pobre D. Carlos. Mande-os
à fava e escreva, cada vez mais para que fique alguma coisa de geito d´esta
época de madrigais (…).155

2.6.3. Encontros na Casa da Rinchoa
A Casa da Rinchoa é um ponto de encontro de amigos artistas
e gente das letras. Neste lugar de tertúlia, debatem-se as ideias
contemporâneas sobre arte e literatura, discute-se as fragilidades políticas e culturais da sociedade portuguesa e aprecia-se a
paisagem rural física e humana de Sintra. Leal da Câmara saboreia o convívio com as pessoas que estima, de uma forma intensa
e verdadeira, porque cultiva a sincera amizade. Esta forma de ser
e de estar é-lhe intrínseca.
Aquilino Ribeiro é um convidado quase sempre presente no
universo da roda de intelectuais na Casa da Rinchoa. Os convites
são sempre extensíveis à esposa, Jerónima Machado, a sua segunda mulher. Noutras vezes, o casal Ribeiro é convidado para
passarem a tarde com o casal Câmara. Nas tertúlias de sábado,
realizadas normalmente à tarde, com lanche e em que não falta o
“chazinho”, juntam-se amigos republicanos ligados à política, ao
jornalismo e às artes. As reuniões na Casa da Rinchoa têm muitas vezes como pretexto a reflexão à volta do trabalho artístico
de Leal da Câmara – “os bonecos” – como o artista lhe chama e
outros modernistas.
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fragilidades da sua saúde. Nada o impede de ser ele próprio e de
construir a obra à medida do artista e sem se deixar envolver pela
ignorância dos que estão míopes a olhar a modernidade artística, que ele tão bem conhece e luta para que ela seja visível no
país e mude a mentalidade da sociedade portuguesa. Mostra um
pensamento racionalmente contraintuitivo e, por isso, se debate pelas palavras e pelas ações contra uma crítica cultural, escrita por gente que ainda conserva uma visão cultural tacanha e
provinciana.
Com um espírito aberto e conhecedor da inferioridade cultural
da sociedade do seu país, atrofiada e dirigista, mais do que nunca, pela ditadura política Salazarista, Leal da Câmara incentiva
Aquilino Ribeiro a não se deixar adormecer no ambiente cultural
bafiento e prosseguir o seu brilhante caminho literário:

Numa carta de 21 de outubro de 1941, Leal relembra Aquilino
para não se esquecer do encontro na sua casa no dia 26 do corrente mês. Com uma certa ternura e gosto em receber em sua
casa, escreve que espera o casal Ribeiro “no nosso castelo, pela
banda da tarde”. A visita tem como objetivo dar uma saltada à
Feira Anual das Mercês, que se realiza sempre no final do mês de
outubro, e degustarem um lanche caseiro. O mercado das Mercês, que se mantém há muito na região de Sintra, é um espaço
onde os saloios das zonas rurais expõem os seus produtos agrícolas e artesanais para vender e se materializam costumes sociais
e culturais ancestrais destas gentes. É um quadro campestre que
Leal da Câmara tanto admira e gosta de mostrar aos amigos. Leal
insiste na carta para Aquilino não faltar ao encontro, que tem
como principal programa da tarde o passeio à feira, falando-lhe
das particularidades ainda tradicionais da população feirante
“Pois a feira tem a sua graça popular, pela barulheira e aspecto
– algo medieval que ainda comem com a vinhaça, os gorros de
sabôr gótico e a carne de porco a fritar nas frigideiras de barro”.156
Em 18 de outubro de 1945, Leal escreve a Aquilino para lhe lembrar que há muito está “alinhavado” um almoço na Rinchoa, com
ele e com mais amigos, para olharem “os bonecos” de Leal da
Câmara. Para dia 27, sábado. A proximidade da Feira Anual, no
dia 21, obriga Leal da Câmara a lembrar a Feira tradicional das
Mercês que talvez, diz Câmara “mereça uma vista de olhos”. Um
almoço na Rinchoa com:
A presidência do Gualdino, com o J. Manso e, possivelmente com o António Mesquita, irmão do Marcelino. Parece-lhe bem que seja no sábado, 27
em que você anda de “pó-pó” e o irmão do Marcelino, que mora no Cartaxo
também pode andar nesse engenho? Se você está de acordo diga ao Gualdino que eu desejava mostrar-lhe o meu atelier e os bonecos que lá se encontram pendurados e diga também ao Manso ao qual eu já falei e aceitou o
convite para quando fosse possível. 157

Os encontros realizam-se quase sempre aos sábados. Aquilino
Ribeiro, como tem automóvel, é normalmente
solicitado por Câmara para trazer alguns dos 155. Carta de Lisboa,
do Calhariz, 17,
convidados, pois Rinchoa ainda fica distante de Largo
18 de julho de 1941,
Lisboa. Para este almoço de 27 de outubro esta- D11/1079.
Carta de Lisboa,
rão presentes os republicanos, Gualdino Gomes 156.
Largo do Calhariz, 17,
(1857-1948), Joaquim Manso (1878-1956) e Antó- 21 de outubro de 1941,
D11/1080.
nio Mesquita (1866-1946), irmão de Marcelino 157. Carta de Lisboa,
do Calhariz, 17,
Mesquita. Leal pede o favor a Aquilino para ele Largo
18 de outubro de 1945,
ir ao ateliê do Largo do Calhariz confirmar a D11/1081.
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data combinada entre Gualdino Gomes, Joaquim Manso e Aquilino Ribeiro, para que o artista pudesse escrever a tempo para
António Mesquita, que vive no Cartaxo.
Quem são estes amigos intelectuais republicanos de Leal da Câmara e de Aquilino Ribeiro que se reúnem, neste dia 27 de outubro, na Casa da Rinchoa? Gualdino Gomes, que veio a falecer
no mesmo ano da morte de Leal da Câmara (1948), é um nome
do grupo intelectual da Biblioteca Nacional liderado por Raul
Proença e da revista Seara Nova. Um crítico literário e de artes
plásticas, conhecido como um colunista acutilante, que faz das
mesas de café (Chiado, Brasileira, Martinho da Arcada) o seu lugar de eleição onde aí destila a sua critica mordaz sobre o que se
vai produzindo na literatura e nas artes plásticas do país. Percebe-se, pelas palavras de Câmara, que Gualdino Gomes será
um nome de peso na tertúlia de 27 de outubro na Casa da Rinchoa. Leal frisa bem “um almoço com você, com a presidência
do Gualdino (…)”.
Joaquim Manso é um jornalista, diretor do Diário de Notícias até
1956, ano do seu falecimento. António Mesquita, um republicano
e homem da cultura, do Cartaxo, irmão do vulto literário e republicano Marcelino Mesquita, que Leal e Aquilino bem conhecem
dos tempos de combate à Monarquia e que deu guarida a Leal da
Câmara, antes de partir para Espanha como exilado político.
No final da missiva de 18 de outubro, Câmara faz um Post Scriptum para incluir a D. Jerónima Machado nos convidados para
o almoço, que, por esquecimento, não a tinha nomeado acima
“Inútil dizer-lhe que sua Srª Esposa a Senhora será bem vinda se
nos der o prazer da sua visita”. Como é habitual nos convites de
Leal, a esposa de Aquilino nunca é esquecida.
Numa missiva de 25 de novembro de 1946, Leal da Câmara vem
lembrar mais uma vez Aquilino Ribeiro do encontro que tinham
ajustado para dia 30. Mais um sábado de convívio na Casa da Rinchoa com o casal Ribeiro. Leal escreve que a finalidade da reunião
de convívio é para Aquilino e sua esposa deitarem “uma vista de
olhos sobre a bonecagem que já consegui exumar dos caixotes
onde repousavam”.158 Leal da Câmara pede a Aquilino Ribeiro para
falar com o pintor Abel Manta (1888-1982) para também ele vir
com ele, caso o artista tenha disponibilidade nesse sábado. Leal
ainda acrescenta que “talvez fosse uma boa ideia política se, por
sua conta e risco, levasse alguém do Diário de Lisboa (…). Para este
sábado talvez fosse preferível, talvez o Portela (em vez do Manso) ou outro semelhante que se interessasse pelos bonecos (…).
Mas isto, você verá se lhe parece oportuno”.159

Câmara incentiva Aquilino a levar alguém, escolhido pelo escritor, ligado ao jornalismo, que se pudesse interessar pela obra
pictórica e ceramista do artista. É desta altura as pinturas e as
cerâmicas com desenhos das gentes da região saloia. Leal indica
a Aquilino o nome do jornalista Artur Portela (1901-1959) que há
muito está ligado ao jornal Diário de Lisboa e tem a seu cargo a direção da secção das artes plásticas e da literatura. É importante
para Leal da Câmara abrir o seu ateliê na Casa da Rinchoa àqueles que escrevem sobre arte e literatura nos jornais da capital.
Além do ateliê e da obra artística que Leal da Câmara incansavelmente vai produzindo, o artista tem uma outra obra social
para mostrar a quem visita Rinchoa – as diversas infraestruturas
da aldeia para as quais tanto tem contribuído Leal da Câmara,
através da Comissão de Iniciativas e Melhoramentos da Rinchoa.
2.6.4. Amigos estrangeiros na Casa da Rinchoa
A Casa da Rinchoa recebe intelectuais estrangeiros que visitam
Leal da Câmara. Aquilino Ribeiro é convidado a estar presente.
Numa carta de 17 de janeiro de 1941, em papel timbrado, com o
escrito Rinchoa – Mercês – Iniciativas – Propaganda – Melhoramentos – (ver anexos, carta D11/1074), Leal da Câmara vem solicitar a Aquilino Ribeiro para que lhe faça uma visita ao ateliê
no Largo do Calhariz, se passar pela Bertrand, para combinarem
uma receção na Casa da Rinchoa, a dois reconhecidos espanhóis,
o pintor modernista Vásquez Días (1882-1969) e o escritor e crítico de arte José Francés, que estão de passagem por Lisboa. Dois
prestigiados intelectuais espanhóis que Leal conhece desde o
tempo do exílio em Madrid. O pintor Vásquez Días tinha exposto
em Lisboa, com artistas modernistas portugueses, na II Exposição
do Grupo de Humoristas Portugueses, em 1913. O caricaturista
Leal da Câmara também participa nesta II Exposição.
Leal refere a Aquilino que “É difícil abdicar de princípios que
nos teem feito excluir do “bródio” nacional. Conviria reunir algumas pessoas à volta destes dois valores hespanhoís sem evocar a sangreira de Franco (…).160 As palavras de Câmara notam
a cumplicidade das convicções políticas republicanas com as
duas figuras espanholas e a sua rejeição política
Carta de Lisboa,
dos princípios da ditadura de Francisco Fran- 158.
25 de novembro de
co (1892-1975) e de Oliveira Salazar (1889-1968), 1946, D11/1083.
159. idem
não alinhando com o empobrecimento intelec- 160. Carta de Lisboa,
do Calhariz, 17,
tual e cultural em que a nação portuguesa se en- Largo
17 de janeiro de 1941,
contra. O artista e Aquilino Ribeiro excluem-se D11/1074.
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deste marasmo social, retratado por Câmara por festança de comes e bebes da nação portuguesa.
Para Leal da Câmara será importante reunir um conjunto de
intelectuais e de artistas republicanos da capital para receber
Vásquez Días e José Francés na Casa da Rinchoa. Mas o artista
impõe uma condição – não se abordar, durante o encontro com os
espanhóis, a ainda curta ditadura de Franco e a sua chacina contra os republicanos na Guerra Civil Espanhola (1936-1939), ainda
muito presente na memória dos intelectuais e artistas espanhóis
republicanos. E, falar do ditador Franco, inevitavelmente, falar-se-á da sua cumplicidade com a política nazi de Hitler e fascista
de Mussolini na guerra civil. É falar também da 2.ª Guerra Mundial (1939-1945), que está no momento (1941) a chacinar a Europa.
Leal da Câmara não quer abrir feridas nos dois intelectuais espanhóis que estão de passagem em Portugal e são recebidos por
artistas e escritores amigos portugueses.
Leal da Câmara incentiva Aquilino Ribeiro, numa missiva de
fevereiro, a juntar-se ao “banquetório” que um grupo de artistas
está a organizar aos dois espanhóis, após terem chegado de avião
a Lisboa. Abel Manta (1888-1982) já tinha contactado Leal da Câmara a entusiasmá-lo a inscrever-se no jantar promovido pelo
movimento de artistas plásticos e homens de letras de Lisboa.
O artista caricaturista Leal da Câmara refere na carta ao amigo
Aquilino que só irá ao jantar se ele também se inscrever “já que
existe uma política de espírito que nós não inventamos. No caso
de você se inscrever, diga qualquer coisa para o Calhariz, 17”.161
Câmara não está satisfeito com a ideia de um banquete aberto
a todos os intelectuais e artistas que se queiram inscrever. Pela
carta anterior de Câmara, constata-se que o artista pensa reunir
na Rinchoa um conjunto de convidados que tenham um mesmo
espirito político e artístico. Ora, o que se estava a organizar era
o oposto deste espírito – um jantar para todos aqueles artistas e
intelectuais lisboetas que desejem participar. Bastará fazer-se a
inscrição. Será uma outra forma de aproveitar a presença do artista plástico e do crítico de arte na capital, mais aberta e suscetível a muito ruído de comunicação sobre a atualidade. Leal deseja
aproveitar a estada dos dois valores espanhóis em solo português
para discutir arte e cultura num grupo restrito de artistas e escritores. Refrescar pensamentos.
Não sabemos, pela mostra da correspondência, se Leal da Câmara e Aquilino Ribeiro foram ao “banquetório”, em Lisboa. Mas
sabemos, por uma carta expedida a 3 de fevereiro (a carta anterior deve ter sido expedida no primeiro dia de fevereiro) para

Aquilino, que Leal confirma o “chazinho combinado” na Casa da
Rinchoa, no dia 6 de fevereiro, com os espanhóis, Vásquez Días e
José Francés, que tinham aceitado o convite de Leal da Câmara.
O artista, como sempre, pede a Aquilino para trazer a sua esposa,
notando que “Minha mulher e eu teríamos particular razões em
que sua Srª Esposa e minha Senhora, viesse ajudar a receber os
nossos hospedes”.162
Nesta carta de 3 de fevereiro, Leal combina com Aquilino para
ele passar no Hotel Avenida Palace, localizado entre o Rossio e
a Praça da Liberdade, pelas 15 horas, para trazer Vásquez Días e
José Francés no seu automóvel. Aquilino já teria acordado com
Câmara a hora para apanhar os espanhóis em Lisboa, de maneira
a que chegassem à Rinchoa entre as 16 e as 17 horas. A tempo da
hora do lanche.
Numa outra carta de 17, do mesmo mês, Leal da Câmara e sua
esposa, Júlia Azevedo, vêm agradecer a Aquilino Ribeiro e à sua
esposa, Jerónima Machado, “a magnifica recepção do outro dia
(…)”.163 Leal agradece ao casal amigo, escrevendo que gostaria de
ter ido à Cruz Quebrada agradecer-lhes pessoalmente, mas não
tivera condições de o fazer, pelo seu estado de saúde e, sobretudo,
pelas consequências do violento ciclone que se tinha abatido no
país, no dia 15 de fevereiro, o qual atingiu, com fortes estragos,
a Casa da Rinchoa “levou-me, por completo, toda aquela grande
galeria envidraçada transportando os móveis que lá estavam, a
várias dezenas de metros. Foi um verdadeiro desastre”. Devido ao
grande ciclone e sua destruição no país, Leal da Câmara mostra
preocupação com os dois amigos espanhóis. Se eles ainda estariam em Lisboa, não podendo embarcar ou se viajaram nesse dia
e “o avião se escaqueirou”.
No acervo de cartas de Leal da Câmara, que falam de convites
para tertúlias na Casa da Rinchoa, existe uma carta expedida do
ateliê do artista na rua do Século, sem datação,
timbrada com o logotipo do ateliê (ver anexos,
161. Carta de Lisboa,
carta D11/1114), na qual o artista conta a Aquili- Largo do Calhariz, 17,
no Ribeiro que ele tinha sido contactado por um 1 de fevereiro de 1941,
D11/1075.
escritor, M. Ernesto Heidiger do “Bureau Inter- 162. Carta de Lisboa,
do Calhariz, 17,
nacionel du Travail” – de Genéve – professor na Largo
3 de fevereiro de 1941,
Universidade e escriptor que me veio apresenta- D11/1076.
Carta de Lisboa,
do pelo jornalista [espanhol] Javier Buesso, que 163.
Largo do Calhariz,
você deve conhecer”.165 Ernesto Heidiger será 17, 17 de fevereiro de
1941, D11/1077.
um quadro da organização internacional do tra- 164. idem
Carta de Lisboa,
balho, criada no final da Primeira Guerra Mun- 165.
rua do Século, 50, s/d.,
dial, sediada na capital suíça, para promover D11/1114.

2.6.5. Convites para participação em conferências
e redação de prefácio do catálogo de exposição
de homenagem a Leal da Câmara
Aquilino Ribeiro é um nome que Leal da Câmara gosta de incluir na lista dos conferencistas em programas de exposições.
A participação do escritor garante a qualidade da iniciativa cultural e a presença do público artístico e literário da capital. No conjunto das missivas de Leal da Câmara há referência a pedidos de
colaboração a Aquilino Ribeiro para participar em conferências
com o tema à sua escolha e para a redação do texto de apresentação do catálogo da exposição de homenagem a Leal da Câmara,
promovida pela Sociedade Nacional de Belas Artes, em 1947.
Num postal de 26 de fevereiro de 1938, ainda endereçado do
ateliê do artista na rua do Século, ilustrado com um desenho de
um pássaro e com o escrito – Humoristas Portugueses –, com
poema de Camões (ver anexos, postal D11/1072), Leal da Câmara,
que preside à Sociedade do Grupo dos Humoristas, vem perguntar a Aquilino Ribeiro se sempre está disponível para participar, com uma conferência, no programa da exposição do artista
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mais justiça social, uma das condições fundamentais para a
construção da paz na Europa. Por contacto online com esta instituição e sua Biblioteca, que prontamente responderam, não se
encontra dados sobre esta personagem.
Como o escritor Heidiger ficava em Lisboa por uns dias, “até
ao fim de semana,” Leal convida-o “a vir tomar uma chávena de
chá “avec bolinhos” na próxima 5ª feira – às fatídicas cinco horas
da tarde”.166 O espírito de acolhimento afável de Leal da Câmara
está sempre presente e entrelaça-se com o interesse de tertúlia à
volta de ideias sobre a arte, a cultura e o mundo. Leal da Câmara,
nunca dispensando o amigo Aquilino Ribeiro nos encontros na
Rinchoa, convida-o a vir também nesse dia “Se você viesse até
cá, a essa hora – nesse dia para ajudar a palrar com o ilustre genebrino, muito lhe agradeceria”. 167 Leal observa a Aquilino que
também tinha convidado o escultor e medalhista João da Silva
(1880-1960), que já mora e tem ateliê em Lisboa, depois de ter
regressado de Paris. Leal escreve que João da Silva, que tinha estado a trabalhar em Genebra quando esteve em Paris, em 1901,
conhecia melhor o Lago Lémain, situado entre a França e a Suíça,
“melhor que os Flandins e quejandos”. Leal faz por juntar os amigos que melhor podem contribuir para a conversa com os convidados, à volta do chá das cinco.

caricaturista, para março. Pela missiva, Aquilino ainda não tinha
respondido a uma carta anterior de Leal, na qual lhe teria proposto a participação como conferencista.
Neste postal de fevereiro, o artista quer a confirmação de Aquilino Ribeiro, apesar de o Mestre caricaturista já ter sabido pelo
pintor Abel Manta da aceitação do escritor “Você ainda não respondeu à minha carta mas o Manta voltou a confirmar a sua bôa
disposição em fazer a tal conferência, o que desde já muito agradeço (…) Convinha-me que fosse o fecho deste “plano quinquenal”
que tenho estado desenvolvendo por humorismo (…). Diga-me se
posso anunciar a sua palestra para o dia 16 de Março.”168
Leal da Câmara, numa outra carta, não datada, em papel timbrado do Grupo dos Humoristas Portugueses, com um verso de
Almeida Garrett e assinado L.C. (ver anexos, carta D11/1072), fala
a Aquilino Ribeiro da realização da exposição que estará patente
ao público em Lisboa, entre os dias 5 e 16 de março (1938). O artista está a contar com a palestra prometida pelo escritor Aquilino
Ribeiro e, por isso, pede-lhe que escreva para o seu ateliê a confirmar-lhe o dia e o tema da conferência. Leal concretiza:
Como a nossa exposição se realizará entre 5 e 16 de Março, conviria que a
conferência, fosse um d´esses dias. Meus os dias 5-6-14- pois nos dois primeiros dias há inaugurações e no dia 14 fará o Matos Sequeira, uma palestra sobre a “Graça de outros tempos” desde o Cancioneiro até ao século
XVIII. Diga, portanto, para esta casa, o dia – ou seja a noite que prefere e o
titulo da palestra para que eu organize o que é necessário, prepare o local
da conferência.169

Leal da Câmara refere novamente a Aquilino Ribeiro que Abel
Manta lhe tinha comunicado sobre a palestra que iria proferir no
âmbito da exposição e Leal diz-lhe “Disse-me o Manta que você
lhe falara na palestra prometida e aqui venho também lembrar-lhe que nós todos esperamos o seu sinal para anunciarmos “urbi
e orbi “[à cidade de Roma e ao mundo] a sua conferência”.170 Este
ímpeto de Leal sobre a anunciação da conferência de Aquilino
Ribeiro mostra como o escritor Aquilino Ribeiro é conhecido e recebido pela intelectualidade 166. Carta de Lisboa,
rua do Século, 50, s/d.,
literária e artística da capital.
D11/1114.
No programa do ciclo de conferências da ex- 167. idem
Carta de Lisboa,
posição, Leal indica o nome do jornalista e es- 168.
Rua do Século, 50, 26
critor Gustavo de Matos Sequeira (1880-1962) de fevereiro de 1938,
D11/1072.
para dia 14 de março e refere-se ao título do 169. Carta de Lisboa,
do Calhariz, 17,
tema da sua conferência. Sequeira é jornalista Largo
s/d., D11/1116.
da Ilustração Portugueza, Atlantida e Panorama, 170. idem
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entre outras, político republicano (chefe de gabinete do Ministro
das Finanças, Herculano Galhardo, em 1915) e escritor Olissipógrafo. Na carreira profissional de Gustavo Sequeira (Wikipédia),
na lista de conferências proferidas pelo escritor, consta uma palestra de 1938 com o nome “O Humorismo de outros tempos”, na
Sociedade dos Humoristas. Seria o primeiro nome do título da
conferência de Matos Sequeira para inserir no programa provisório das conferências da exposição que teria sido alterado posteriormente, sem mudar o conteúdo do tema.
Nesta última carta, Leal da Câmara envia a Aquilino “um boletim e um palavreado” sobre a organização da exposição para ele
ler e ver se tem “qualquer desenho ou gravura ou livro ou folheto
para a secção A ou qualquer objeto popular das suas Beiras natais
para a secção C (…) e se tiver qualquer coisa, mande para a exposição, pois é só do concurso de todos é que ela depende”. 171
Numa carta de 10 de janeiro de 1941, do ateliê do Largo do Calhariz, em papel timbrado (ver anexos, carta D11/1073), Leal da
Câmara escreve sobre a participação de Aquilino Ribeiro para
uma outra conferência, no futuro congresso do Grupo dos Humoristas. Aquilino Ribeiro já tinha prometido a Leal da Câmara que
participaria com uma comunicação sobre o conhecido caricaturista português e escritor de ascendência francesa, André Brun que
conhecera em Paris. Aquilino Ribeiro evocará na dita conferência
o desenhador humorista pelo que ele teve “de espirito literário, de
escriptor e de observador”.172 Brun tinha feito parte do grupo de
escritores que criaram a Sociedade Portuguesa de Autores (1925),
tendo o escritor Aquilino Ribeiro como o grande impulsionador.
Na missiva, Câmara informa Aquilino que o jornalista e escritor Luiz de Oliveira, a quem Leal da Câmara tinha também solicitado a sua presença com uma conferência, no Congresso e
Exposição dos Humoristas, tinha passado pelo ateliê no Largo
do Calhariz, para propor-lhe o tema da sua comunicação, que
seria sobre o caricaturista André Brun. Leal da Câmara escreve
que sugeriu a Luiz de Oliveira que falasse com Aquilino Ribeiro,
uma vez que também o escritor tinha pensado participar com um
tema sobre o desenhador humorístico.
Quando em 1947 a Sociedade Nacional de Belas Artes realiza
uma homenagem ao artista pintor e caricaturista Leal da Câmara,
patente ao público entre janeiro e fevereiro, com uma exposição
sobre a sua obra (pintura, caricatura, móveis e decoração), com
catálogo da exposição, Leal da Câmara, em 5 de janeiro, escreve
a Aquilino Ribeiro para que lhe envie, com uma certa urgência,
o texto que lhe tinha prometido escrever para a apresentação

do catálogo da exposição, uma vez que a data da exposição se
aproxima “Preciso (…) que você me envie para o Calhariz, 17, o
prefácio que me prometeu para o catálogo e que no dia 14 já lá
esteja”.173 Na mesma carta, o artista pede a Aquilino Ribeiro para
lhe emprestar “os bonecos parisienses que lá tem, também seria bom que lá deixasse no (Calhariz) com quaisquer observações
para efeito do catálogo” para terem lugar na exposição, assim
como desenhos também oferecidos pelo amigo.
Numa outra carta de 16 de janeiro, Leal da Câmara adverte
Aquilino para que combine com a tipografia, onde está a ser impresso o catálogo da exposição, para lhe darem a prova do texto
para o catálogo da exposição para ele rever “o mais depressa possível pois o catálogo derivará da 1ª parte que é o seu texto”. 174
Em carta de 14 de fevereiro de 1947, Leal da Câmara agradece a
Aquilino Ribeiro a sua colaboração no texto de apresentação do
catálogo para a exposição das Belas Artes “desejo manifestar-lhe
o meu reconhecimento pela colaboração que deu à “tal” homenagem que me foi feita e marcará, pela sua data, esse episódio
nacional, “caricaturesco”, como o teria classificado Goldóz”. 175
Leal escreve nesta carta que a data da exposição de homenagem
pela Sociedade de Belas Artes ao artista (finais de janeiro e primeiros dias de fevereiro de 1947) marcará “esse episódio nacional
caricaturesco”. Leal da Câmara refere-se à tentativa da revolução republicana de 31 de janeiro de 1891? O dia revolucionário
em que se chega a proclamar a República da varanda da Câmara
Municipal no Porto, se hasteia a bandeira vermelha e verde, e,
parecendo segura a conquista política republicana, bastam dois
tiros para que num ápice se desmantele a força republicana?
Será pelo desenrolar deste acontecimento revolucionário que
Leal da Câmara relembra o político e escritor realista espanhol
Benito Pérez Goldós (1843-1920) que retrataria
Carta de Lisboa,
este episódio da História Nacional como “ca- 171.
Largo do Calhariz, 17,
ricaturesco”? A vasta cultura política, literá- s/d., D11/1116.
172. Carta de Lisboa,
ria e artística de Leal da Câmara e de Aquilino Largo do Calhariz, 17,
Ribeiro repercute-se, necessariamente, na sua 1 de março de 1941,
D11/1078.
correspondência.
173. Carta de Lisboa,
do Calhariz, 17,
Neste ano de 1947 aparece no espólio da corres- Largo
5 de janeiro de 1947,
pondência de Leal da Câmara uma carta de 1 de D11/1085.
Carta de Lisboa,
agosto, expedida de Rinchoa, num dia antes da 174.
Largo do Calhariz, 17,
ida de Leal da Câmara para as Termas dos Cucos 16 de janeiro de 1947,
D11/1086.
(Torres Vedras), com uma grave crise de gota, 175. Carta de Lisboa,
do Calhariz,
na qual envia uma carta da Sociedade de Belas Largo
17, 14 de fevereiro de
Artes, com o nome do republicano jornalista 1947, D11/1088.

2.6.6. Homenagem a Rafael Bordalo Pinheiro
– Centenário do nascimento do artista
Em carta não datada, pelo conteúdo da missiva é de 1946, Leal
da Câmara escreve sobre a homenagem que se está a preparar
na Sociedade Nacional de Belas Artes a Rafael Bordalo Pinheiro
(1846-1905), pelo centenário do nascimento do Mestre caricaturista português, e de uma outra homenagem ao Mestre no Ateliê
Museu Leal da Câmara, na Rinchoa.
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e escritor Francisco Rocha Martins (1879-1952), que tinha sido
endereçada a Leal da Câmara pela Escola de Belas Artes por não
saberem da direção do escritor e lhe pedem para completar a direção e para colocar a carta no correio. Câmara, com certeza muito
abalado com o ataque de gota, solicita o favor a Aquilino Ribeiro
para ele entregar a carta ao escritor Rocha Martins porque “constato que êlle móra na Academia das Sciencias pois não acredito,
pois não me parece que Rocha tenha o mau gosto de dormir com o
Dantas ou com o Leitão. Aqui lhe entrego a carta que peço lh´a entregue pois também não sei a livraria onde ele costuma pousar”.176
Aquilino Ribeiro é sócio correspondente da Academia das
Ciências de Lisboa desde 1935 (sócio efetivo em 1958), por isso,
Leal pensa que talvez o escritor saiba da direção de Rocha Martins que, desde 1913, é sócio efetivo da Academia. O artista Leal
da Câmara, mesmo muito doente, não deixa de fazer uma crítica velada ao escritor Rocha Martins por este estar na Academia,
juntamente com o escritor Júlio Dantas (1876-1962), que representa a geração de escritores ainda do século XIX, como retrata
Almada Negreiros no seu manifesto Anti Dantas.
Leal da Câmara, apesar de muito frágil de saúde, é um homem
com um ânimo avassalador, cujo pensamento fervilha até morrer. Ainda a 2 de fevereiro de 1948, a poucos meses do seu falecimento (27 de julho), Leal escreve um postal a Aquilino, que deixa
na Livraria Bertrand, convidando-o para um almoço na Pastelaria Marques, no Chiado. Leal escreve “Como lhe disse naquele encontro “relâmpago” à porta da Bertrand. Gostaria de trocar
impressões consigo a respeito de projectos e “pinsamentos” que
afinal, não seriam afins em uma almoçarada colectiva, nas hortas”.177 Leal, sempre confiando, no seu amigo deseja falar-lhe, em
primeiro lugar, em algum projeto que tem em mente para, depois, talvez na sua Casa da Rinchoa, “nas hortas”, numa roda com
outros amigos, provavelmente os mais indicados para a realização do projeto em mente, discutam objetivos e as ações.

Leal da Câmara responde a uma carta de Aquilino Ribeiro em
que este, por intermédio do diretor da Escola de Belas Artes, o
artista plástico e caricaturista Arnaldo Ressano Garcia (18801947), lhe comunica que o caricaturista Leal da Câmara terá sido
convidado para fazer parte de um grupo de artistas e intelectuais
para pensarem as comemorações do centenário do nascimento
do desenhador humorístico e ceramista, Rafael Bordalo Pinheiro. O artista da Casa-Museu da Rinchoa terá sido convidado para
uma reunião na Sociedade Nacional de Belas Artes pelo dirigente
Arnaldo Cardoso Ressano.
Leal responde ao convite desta forma singular:
O meu caro Ressano poderá contar comigo para esse novo agrupamento
Rafael Bordalo com uma condição – que a minha colaboração não ultrapasse a categoria de soldado raso e, posto que não tenha meu desejo galões de
comando, acatarei ordens que me derem e farei pelo melhor que souber e
puder a dentro d´estra situação de taratá, inclusivamente, pagando quaisquer cotas – ou o que fôr que o novo agrupamento estabelecer.178

Câmara está pronto a colaborar com o grupo de artistas e homens de letras na homenagem ao seu Mestre Rafael Bordalo
Pinheiro, mas o caricaturista impõe, desde logo, uma condição
– não ser o coordenador da organização dos trabalhos, ficará somente como colaborador, “acatando as ordens que lhe dessem”.
Esta condição prende-se com o facto de Leal da Câmara também
estar a preparar na sua Casa e Ateliê da Rinchoa, uma homenagem ao “glorioso artista”. Para Leal da Câmara, esta exposição
planeada por si será a primeira homenagem ao artista Bordalo
Pinheiro, cuja organização tem o beneplácito de Julieta Ferrão
(1899-1974), diretora do Museu Rafael Bordalo Pinheiro, a primeira diretora de um museu no país, cujos contornos Leal da Câmara aborda nesta carta a Aquilino Ribeiro:
Eu também desejava muito conversar com o meu amigo, mas preferia que
fosse nesta sua casa da Rinchôa onde verá, com os seus olhos, o que já tenho
preparado e que D. Julieta Ferrão já viu e que eu estava organizando como
primeira homenagem a Rafael Bordalo e, justamente por isso lhe escrevi
relembrando-lhe que passaria em breve o centenário do
glorioso artista. Dir-lhe-ia para vir até cá, mas, a minha 176. Carta de Rinchoacasa está em obras e, em parte, pelas transformações por Mercês, 1 de agosto,
que está passando na intenção de render homenagem a 1947, D11/1087.
177. Postal de Lisboa
Rafael Bordalo, hoje, nosso patrono.
(Liv. Bertrand), rua
Mas, como conto que essas obras estarão prontas ou qua- Garret, 73, 2 de
si prontas nos princípios de Junho, tomo a liberdade de fevereiro de 1948,
sugerir-lhe que a sua desejada visita seja nesse período D11/1091.
178. Carta de Lisboa,
em dia que lhe proporei, quando a casa estiver (palavra Largo do Calhariz, 17,
elegível). O meu camarada Ressano poderá talvez fazer-se s/d., D11/1115.

O artista Leal da Câmara homenageia, na sua Casa-Museu da
Rinchoa, o grande Mestre, o “patrono” do desenho humorístico
português. Leal idealiza e arruma o espaço da sua Casa Museu
para o grande evento, provavelmente com uma exposição e conferências. Leal não se refere ao programa das iniciativas e durante quanto tempo se prolongará a homenagem ao artista Bordalo
Pinheiro. Na missiva convida Arnaldo Ressano e outros “camaradas” do grupo de trabalho da Sociedade de Belas Artes a virem à
Casa Ateliê da Rinchoa para ver a preparação do tributo que se irá
prestar a Bordalo Pinheiro pelos cem anos do seu nascimento e
para se articularem esforços entre as duas instituições artísticas.
2.6.7. Postais de Boas Festas
Leal da Câmara escreve alguns postais de Boas Festas, de Natal
e Ano Novo para Aquilino Ribeiro. Postais que contêm desenhos
diferentes, como uma caricatura de Leal da Câmara desenhada
pelo caricaturista Júlio Valério, ou uma fotografia do seu retrato pintado pelo pintor contemporâneo portuense Albino Cunha
(1897- 1970).
Em dezembro de 1945, Leal da Câmara envia um postal de Boas
Festas com uma sua caricatura, com o traço de Júlio Valério, desejando um “Feliz Natal e um Ano Novo de 1946, muito prôspero”
(ver anexos, postal D11/1082).
Em dezembro de 1946, a família Ribeiro recebe o habitual postal de Boas Festas. O postal deste ano tem uma fotografia do retrato de Leal da Câmara, uma pintura a óleo de Albino Cunha
(ver anexos, postal D11/1084).
Em dezembro de 1947, Leal da Câmara endereça o seu último
postal de Boas Festas a Aquilino Ribeiro. Um postal com um desenho com as raízes e o tronco de uma árvore, em preto e amarelo, do Ateliê Leal da Câmara – Rinchoa. Deseja à família Ribeiro
um próspero Ano Novo de 1948. Leal vem a falecer em julho de
1948. (ver anexos, postal D11/1090).
No conjunto de postais, existe um, sem data, que é deixado na
Livraria Bertrand para ser entregue ao amigo. Julgamos que este
postal de Boas Festas deverá ser de 1938 porque Leal aproveita
para participar que tinha mudado o seu ateliê da rua do Século 50
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acompanhar pelos camaradas que quisesse e, se tomassem o comboio das
15 e 40 teriam tempo de cá estarem um bom bocado para conversarmos e
lancharmos e, às 8 teriam um comboio para baixo. Mas como digo, eu apitarei em começos de junho e assim, parece-me que seria possível sincronizar
esforços para um fim comum, a homenagem ao Bordalo.179

para o Largo do Calhariz 17.180 D11/1094. Leal da Câmara troca o
sítio do seu ateliê para o Largo do Calhariz, por volta deste ano.
2.6.8. Estado de saúde de Leal da Câmara
Neste período, entre 1933 e 1948, sobretudo na década de 40, é
um tempo em que o estado de saúde de Leal da Câmara vai piorando. As crises reumatoides são mais frequentes e de maior intensidade na dor, que o deixam, por vezes, sem poder trabalhar.
Numa carta, sem data, Leal da Câmara refere-se à preparação
de uma exposição do Grupo dos Humoristas na Sociedade das
Belas Artes (1938?), iniciando a carta “Aqui vão as minhas saudações humorísticas, com um pé inchado e recheadinho de dôres,
como convém a um presidente de humoristas (…)”.181
Quando da receção, na Casa da Rinchoa, aos espanhóis, Vásquez Días e José Francés, em fevereiro de 1941, na carta de agradecimento do casal Câmara a Aquilino e sua esposa, Jerónima
Machado, pela forma como receberam as visitas, o artista queixa-se do estado de saúde que “não tem melhorado”.182 No dia 1
de março, do mesmo ano, Leal da Câmara volta a lamentar-se
sobre a sua saúde ao amigo Aquilino Ribeiro, desabafando que
“Eu continuo bastante atrapalhado com um violentíssimo ataque
reumatismal e, por isso, tenho estado em casa”.183
Numa outra missiva, também não datada, depreendendo-se ser
de 1946 por Leal da Câmara se referir à preparação do centenário
do nascimento de Rafael Robalo Pinheiro, o artista, logo no início
da carta, expressa-se acerca do seu mal-estar físico “Só hontem,
sábado, ao chegar à Rinchôa apoz um período de mais de 15 dias
de imobilidade em Lisboa, encontrei a sua amável carta (…) convocando-me para uma reunião 179. Carta de Lisboa,
Largo do Calhariz, 17,
na Sociedade de Bellas Artes”.184 Leal terá tido s/d., D11/1115.
Postal de Lisboa,
mais uma das muitas crises relacionadas com 180.
rua do Século, s./d.,
os elevados níveis de ácido úrico e terá ficado D11/1094.
181. Carta de Lisboa,
internado num hospital em Lisboa.
Largo do Calhariz, 17,
Em agosto de 1947, Aquilino Ribeiro recebe s/d., D11/1116.
182. Carta de Lisboa,
um postal de Leal da Câmara, expedido no dia Largo do Calhariz,
17 de fevereiro de
2, das Termas dos Cucos, em Torres Vedras, para 17,
1941, D11/1077.
a Livraria Bertrand, onde está internado por 183. Carta de Lisboa,
do Calhariz, 17,
causa de uma grave crise de ácido úrico. Escre- Largo
1 de março de 1941,
ve “Um abraço dos Cucos. Júlia me veio trazer, D11/1078.
184. Carta de Rinchoade charola, para que este corpinho gentil expul- Mercês, s/d., D11/1115.
Postal de Torres
se o exercito inimigo dos ácidos úricos (…)”.185 185.
Vedras, 2 de agosto de
O postal é enviado para a Livraria Bertrand 1947, D11/1089.
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porque Leal da Câmara não sabe onde se encontra Aquilino Ribeiro, se na sua casa da Cruz Quebrada ou na de Soutosa. No verão, em agosto, Aquilino Ribeiro costuma passar uns dias na casa
da Beira Alta e como Leal não sabe do paradeiro do amigo opta
por expedir o postal para a Livraria Bertrand, que deverá ser entregue ao escritor. Leal da Câmara pergunta-lhe no postal “Você
está na Cruz Quebrada ou na Soutosa?” O artista refere no postal
que irá lá ficar nos Cucos até dia 15 de agosto e pede para Aquilino Ribeiro lhe escrever para as termas ou, se escrever depois
daquela data, que envie a carta para a sua Casa na Rinchoa.
As crises provocadas pelas inflamações nas articulações pela
doença da gota são cada vez mais frequentes, mas Leal da Câmara não desiste em continuar a trabalhar. Só quando a mobilidade
é de todo afetada. Uma situação que se vai agravando ao longo
do tempo, em que o nível elevado de ácido úrico no sangue lhe
vai também afetando os rins. Um estado de saúde cada vez mais
grave que, em 21 de julho de 1948, levará ao desaparecimento do
Mestre Leal da Câmara, com 72 anos de idade.

11. Aquilino Ribeiro
em Paris, 1911
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12. Autocaricatura de Leal da Câmara
13. Lisboa – Campo Grande, 1910
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NOTAS
CONCLUSIVAS

Os percursos da vida de Aquilino Ribeiro e de Leal da Câmara são tão preenchidos por tamanha atividade literária, artística
e cultural que inevitavelmente se projetam na troca de correspondência entre os dois amigos. Deixamos algumas notas sobre categorias mais significativas das conversas escritas entre
as duas figuras republicanas contemporâneas que, desde o exílio político, se ligam tão desinteressadamente por uma amizade
que perdura até à morte de Leal da Câmara, compartilhada na
correspondência.
Na análise da correspondência entre Aquilino Ribeiro e Leal da
Câmara sobressai, numa primeira leitura, a lealdade e a admiração recíproca pelos projetos de um e de outro e a franqueza e
frontalidade crítica de um para com o outro. As palavras pontilhadas nas descrições das missivas mostram um reconhecimento
enorme por parte de Aquilino Ribeiro pela obra do artista caricaturista e de este pela obra literária do escritor. De tal forma
Aquilino Ribeiro vê na vida e na obra do artista tão grande talento, o qual deveria ser perdurado no tempo, que após a homenagem da Sociedade de Belas Artes a Leal da Câmara, em 1947,
com uma mostra retrospetiva sobre o artista, Aquilino Ribeiro e
Câmara Reis organizam, com a aprovação e colaboração do artista, uma publicação sobre a vida e obra do artista, interrompida
pela morte de Leal da Câmara. Daí que, a não realização desta
edição maior, por circunstância imprevista, impelisse, provavelmente, Aquilino Ribeiro a biografar a vida e obra do artista Leal
da Câmara, com publicação em 1951.
Mas se a correspondência de Aquilino Ribeiro elucida como o
escritor se congratula com a obra de Leal da Câmara, também

fica explícito, nas cartas do artista caricaturista, como ele valoriza a modernidade da escrita de Aquilino Ribeiro. Fica enfurecido e utiliza até um tom irónico, quando da atribuição, em 1933,
do prémio Malheiro Dias, pela Academia das Ciências de Lisboa, à obra As três Mulheres de Sansão, estranhando como é que a
Academia não tinha ainda observado a notabilidade da escrita
de Aquilino Ribeiro desde o livro Jardim das Tormentas. As cartas
expedidas por Leal da Câmara são cruzadas por palavras de elogio à escrita de Aquilino Ribeiro e à singularidade do escritor.
Sempre o apoia quando a crítica literária da imprensa da capital
lhe é menos favorável, incentivando-o a não desanimar perante
gente a quem falta modernidade para apreciar a estética literária
do escritor.
Aquilino Ribeiro, ainda em Paris, e, no início da construção da
amizade com Leal da Câmara, no período em que o artista está
na L´Assiette au Beurre, chega a afirmar numa das suas cartas, com
despudor franco, que o artista merece ter uma estátua. E numa
outra carta, em que uma das temáticas é a governação de Sidónio Pais, Aquilino Ribeiro considera que Leal da Câmara deveria substituir o presidente do Ministério. Episódios escritos que
mostram a liberdade de pensar e de dizer um ao outro da importância do homem e da obra.
Ao longo dos quase quarenta anos de escrita entre os amigos
vislumbram-se traços de caráter semelhantes entre Aquilino
Ribeiro e Leal da Câmara que, estamos em crer, são o cimento que
agrega a intensa amizade. A independência de espírito, a convicção nas suas ideias, defendendo-as com frontalidade porque
acreditam nelas. Sem medo de opinar contra a bafienta sociedade portuguesa e contra os políticos republicanos, seus companheiros de luta contra a Monarquia Constitucional, pela falta de
coragem em fazer melhor pela cultura do povo português, única
via de transformar Portugal. Os cultos republicanos governantes
que dirigem o país não deviam esquecer as ideias que defendiam
antes da instauração da República para o progresso social e cultural do país.
Neste período, a seguir a 1910, regressam a Portugal intelectuais
e artistas que se encontram fora do país, ou por exílio político ou
porque procuram na Europa, sobretudo em França, um novo modelo de ensino das artes, e a governação republicana deve abraçar
e ouvir esta plêiade de intelectuais que estão a par das vanguardas
artísticas, podendo dar valiosos contributos para o progresso cultural do país. Uma altura de ouro em que artistas e escritores modernistas lutam por um Portugal mais moderno, mais próximo
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de uma Europa além-Pirenéus (Exposições dos Humoristas Portugueses, as revistas literárias Renascença e Orpheu e mais tarde a
Seara Nova)
No decurso da comunicação epistolográfica há duas temáticas
que vale a pena ficarem como notas conclusivas. Em cartas de
Leal da Câmara fica claro a dificuldade que amigos republicanos
tiveram em aceitar o convite de Aquilino Ribeiro ao monárquico jornalista e escritor Carlos Malheiro Dias para prefaciar o
primeiro livro do escritor, Jardim das Tormentas. Leal da Câmara
também não aceita bem este convite para apresentação da obra,
vendo que Malheiro Dias coíbe o público literário de dar apreço à
moderna obra do escritor republicano.
Uma outra temática recorrente nas missivas de Leal da Câmara, no período entre 1914 e 1915, são os pedidos insistentes do artista a Aquilino Ribeiro para interceder junto de governantes da
República para o artista ter um lugar em Lisboa, para poder regressar de Paris. Quando se instala em Leça da Palmeira, em 1915,
é o artista que fala com republicanos (Álvaro de Castro, Eduardo
Santos Silva) sobre a reputação de Aquilino Ribeiro. Numa missiva, Leal da Câmara dá os parabéns ao amigo por uma nomeação pelo presidente da Câmara do Porto, Santos Silva. Aquilino
encontra-se já em Lisboa e não terá aceitado a nomeação para
algum cargo no Porto.
Pelas missivas e pela obra de Aquilino Ribeiro, Leal da Câmara:
Vida e obra, depreende-se que os republicanos democráticos governantes da 1.ª República não deram a mão ao artista. Bem Leal
da Câmara, desgastado pela sua falta de saúde em Paris, pedia a
Aquilino Ribeiro para tratar do “seu negócio” nos corredores dos
ministérios de Lisboa. Muito menos lhe davam cargos políticos.
Percebe-se porquê. A independência do seu espírito crítico e a
veemência como Leal da Câmara luta pelas suas ideias, não mostrando, por vezes, ser “politicamente correto” é, provavelmente,
um dos fatores porque os amigos republicanos nunca lhe deram
um cargo público.
Não fossem amigos republicanos a pressionar governantes,
nem Aquilino Ribeiro nem Leal da Câmara teriam tido os lugares públicos que vieram a ter. Aquilino, como professor no Liceu
Camões e na Biblioteca Nacional, pela mão de Raul Proença, e
Leal da Câmara pelo amigo republicano Santos Silva, presidente
da Câmara do Porto, entre 1915 e 1918, que o ampara como médico em Leça da Palmeira, quando o artista retorna em 1915, e
intercede para ser professor na Escola Industrial. E, é ainda mais
uma vez, em 1922, já o artista tinha sido transferido para a Escola

Industrial Fonseca Benavides, em Lisboa, que a amiga Ana de
Castro Osório, amiga do presidente Bernardino Machado, intercede para que o artista convidado para decorar o Pavilhão de
Portugal, na grande exposição da comemoração dos cem anos da
independência do Brasil, no Rio de Janeiro, seja Leal da Câmara.
Ficou sempre um amargo de boca para ambos. Enquanto os republicanos combatem pela queda da Monarquia, tanto Aquilino
Ribeiro, pela luta revolucionária, e Leal da Câmara, através das
caricaturas panfletárias, ajudam à queda do regime monárquico.
Com a sua coragem pagam com o exílio forçado. Aquilino Ribeiro, até depois da queda da 1.ª República, luta pelas ideias democráticas contra a Ditadura Militar de 1926. O escritor também
paga bem caro pelo regime de Oliveira Salazar (1885-1970), que
lhe censura a obra literária, mas o Mestre Aquilino Ribeiro nunca desiste porque a sua vida é escrever. Ambos os Mestres, o literário e o pintor e caricaturista, mostram à sociedade portuguesa
de então um trabalho ímpar e uma moral cívica fora do comum.
Transparece em ambos, na arte e na escrita literária, a modernidade do princípio do século XX. Em Leal da Câmara, um pensamento impregnado de cultura e de novos conceitos sobre a arte
e a caricatura - a Arte útil, o humorismo e a sátira. Em Aquilino
Ribeiro, uma escrita com finura clássica e enquadrada pelas raízes identitárias do povo português. Dois intelectuais do século
XX, um grande escritor e um grande artista plástico e caricaturista, que há muito merecem uma investigação de fôlego, que se
espelhe numa obra maior os seus talentos e trajetos de criação.
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14. Casa de Soutosa / Fundação
Aquilino Ribeiro – Casa Museu
15. Aquilino Ribeiro – desenho
de Diogo de Macedo
16. Retrato de Leal da Câmara,
por volta de 1916

Espólio da correspondência de Aquilino Ribeiro na Biblioteca Nacional
Espólio da correspondência de Leal da Câmara na Casa Museu Leal da Câmara
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ANEXOS
Tabelas de Correspondência

De Aquilino Ribeiro para Leal da Câmara

17. Retrato de Leal da Câmara, 1921
18. Aquilino Ribeiro – desenho de
Eduardo Malta

Local

Data

Tipo

Paris

s/d [1908/1909]

carta

Paris

s/d [1908/1909]

carta

Paris

s/d [1909]

carta

Paris

22/4/1913

carta

Lisboa

s/d [1915/1916]

carta

Lisboa

s/d [1916]

carta

Lisboa

s/d [1917]

carta

Lisboa

s/d [1917/1918]

carta

Lisboa

s/d [1917/1918]

carta

Lisboa

s/d [1918]

carta

Lisboa

17/3/1926

carta

Cruz Quebrada

22/10/1941

carta

Cruz Quebrada

2/3/1947

carta

Cruz Quebrada

3/7/1948

carta
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De Leal da Câmara para Aquilino Ribeiro

Paris

s/d [1915]

carta

Leça da Palmeira

s/d [1915]

carta

Leça da Palmeira

s/d [1915]

carta

Leça da Palmeira

s/d [1915]

carta

Leça da Palmeira

s/d [1915]

carta

Leça da Palmeira

2/2/1916

carta

Data

Tipo

Paris

s/d [1908/1909]

carta

Paris

s/d [1909]

carta

Paris

s/d [1909]

carta

Paris

s/d [1909]

carta

Londres

s/d [1909/1910]

postal

Madrid

s/d [1916]

carta

Lisboa

4/4/1913

postal

Madrid

s/d [1916]

carta

Lisboa

s/d [1913]

carta

Madrid

s/d [1916]

carta

Paris

31/1/1914

postal

Lisboa

22/7/1926

carta

Paris

s/d [1914]

postal

Lisboa

21/8/1933

carta

Paris

s/d [1914/1915]

carta

Lisboa

24/11/1933

carta

Paris

s/d [1914/1915]

carta

Lisboa

s/d [1937/1938]

carta

Paris

s/d [1915]

carta

Lisboa

s/d [1937/1938]

carta

Paris

14/1/1915

carta

Lisboa

26/2/1938

postal

Paris

30/3/1915

carta

Lisboa

s/d [1938]

postal

Paris

1/4/1915

postal

Lisboa

10/1/1941

carta

Paris

14/4/1915

postal

Lisboa

17/1/1941

carta

Paris

21/5/1915

carta

Lisboa

1/2/1941

carta

Paris

8/6/1915

carta

Lisboa

3/2/1941

carta

Paris

15/6/1915

carta

Lisboa

17/2/1941

carta

Paris

s/d [1915]

carta

Lisboa

1/3/1941

carta

Paris

s/d [1915]

carta

Lisboa

18/6/1941

carta

Paris

s/d [1915]

carta

Lisboa

21/10/1941

carta

Anexos

Local

postal

Lisboa

25/11/1946

carta

Lisboa

s/d [1946]

postal

Lisboa

s/d [1947]

postal

Lisboa

5/1/1947

carta

Lisboa

16/1/1947

carta

Lisboa

14/2/1947

carta

Lisboa

1/8/1947

carta

Lisboa

2/8/1947

postal

Lisboa

14 /2/1947

carta

Lisboa

2/2/1948

postal
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20/12/1945
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Lisboa

Síntese por anos, 1908-1948
Ano(s)

Aquilino Ribeiro
– Leal Câmara

Leal Câmara –
Aquilino Ribeiro

1908-1909

2 cartas

1 carta

1909

1 carta

3 cartas

1909-1910
1913

1 postal
1 carta

1 carta e 1 postal

1914

2 postais

1914-1915

2 cartas

1915

14 cartas e 2 postais

1915-1916

1 carta

1 carta

1916

1 carta

4 cartas

1917

1 carta

1917-1918

2 cartas

1918

1 carta

1926

1 carta

1 carta

1933

2 cartas

1937-1938

2 cartas

1938

2 postais

1941

1 carta

8 cartas

1945

1 postal

1946

1 carta e 1 postal

1947

1 carta

5 cartas e 2 postal

1948

1 carta

1 postal
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Figuras Políticas
e Jornalísticas Republicanas
referidas na correspondência

Afonso Costa (1871-1937)
Advogado, professor universitário de
Coimbra, político republicano; no período
da 1ª República é Presidente do Ministério
de janeiro de 1913 a fevereiro de 1914, de
novembro de 1915 a março de 1916, de setembro a outubro de 1916 (como interino)
e de abril a dezembro de 1917; Ministro da
Justiça do Governo Provisório da 1.ª República (setembro de 1911); entre muitas
leis que o caracterizam, como uma das
figuras dominantes na 1ª República, está
a lei da separação do Estado das Igrejas,
a expulsão dos Jesuítas e a abertura do registo civil.
— Carta de L.C. D11/1065.
Alfredo de Magalhães (1870-1957)
Médico, professor universitário, político republicano; reitor da Universidade do
Porto (1926-1928); Ministro da Instrução
Pública (1917-1918); Governador-Geral de
Moçambique (1912-1913); Presidente da
Câmara do Porto (1933-1936).
— Carta de A. R. nº 506.
Álvaro de Castro (1878-1928)
Ministro da Justiça num dos governos de
Afonso Costa (1913 a 1914); líder do partido
republicano democrático, após a sessação
em 1912 (democráticos, evolucionistas e
unionistas) e ministro das Finanças no governo de Azevedo Coutinho, em dezembro
de 1914; lidera a revolução de 14 de maio de
1915 contra o governo de Pimenta de Castro; no contexto da entrada de Portugal
na 1ª Guerra Mundial (1916) é nomeado
Governador Geral de Moçambique (19151918) para defender a colónia portuguesa
dos alemães.
— Carta de L.C. D11/1113.

António José de Almeida (1866-1929)
Médico, político republicano; um dos
grandes oradores populares dos comícios
republicanos no combate à Monarquia;
após a implantação da 1.ª República é nomeado Ministro do Interior, de outubro de
1910 a setembro de 1911; 6º presidente da 1.ª
República (1919-1923), único presidente republicano a cumprir integralmente o tempo de mandato; funda em 1912 o partido
evolucionista, um dos partidos dissidentes
do partido republicano, partido republicano moderado.
— Carta de A.R., nº 498; L. C. D11/1065.
António Egas Moniz (1874-1955)
Médico neurologista, investigador, professor, político e escritor; Nobel da Paz
em 1949; fundador do partido republicano centrista (1917), dissidência do partido
evolucionista; apoia o regime político de
Sidónio Pais, sendo Embaixador em Madrid (1917) e Ministro dos Negócios Estrangeiros (1918), durante o seu mandato.
— Carta de A.R., nº 506.
António Macieira (1875-1918)
Advogado, político republicano; funda e
dirige o jornal republicano, de curta duração, O Tempo; deputado na Assembleia
Constituinte de 1911; Ministro da Justiça
(1911-1912); Ministro dos Negócios Estrangeiros (1913-1914).
— Carta de L.C. D11/1067.
António Marcelino Mesquita (1856-1919)
Médico, jornalista, dramaturgo, político e
deputado pelo circulo eleitoral do Cartaxo; diretor da revista A Comédia Portuguesa (início em 1888) e diretor literário da
Paródia: Comédia Portuguesa (1903-1907);

colabora em vários periódicos – Serões
(1901-1911), Revista do Conservatório Real de
Lisboa (1902), entre outros.
— Carta de L.C. D11/1080.
António Mesquita (1866-1946)
Político republicano do Cartaxo, irmão de
Marcelino Mesquita; administrador do
concelho do Cartaxo, nomeado por Manuel Arriaga entre 1911 e 1916; membro da
Comissão Executiva da Câmara do Cartaxo em 1919; fotógrafo amador, um dos
fundadores do Cartaxo Foto-Club, frequentador de tertúlias culturais em Lisboa e frequentador assíduo da Livraria Sá
da Costa (iniciada em 1913).
— Carta de L.C. D11/1080, D11/1081.
Augusto de Castro (1883-1971)
Jornalista, político e diplomata, com atividade política durante a Monarquia
Constitucional (deputado pelo partido
progressista) e no Estado Novo, como comissário da Exposição do Mundo Português em 1940; diretor do Diário de Notícias
(1919-1924; 1939-1945; 1947-1971); colabora
como cronista no jornal O Século (18801977), entre outros; embaixador de Portugal junto do Vaticano no Estado Novo.
— Carta de A. R. nº 505.
Augusto de Moraes (1880-1963)
Militar e político republicano; papel proeminente nos dias 4 e 5 de outubro pela
implantação da República; Ministro da Marinha (27 de janeiro a 30 de março de 1919)
no governo de José Relvas.
— Carta de L.C., nºD11/1111.

movimento cultural portuense da Renascença Portuguesa, surgido em 1912; deputado às Cortes pelo partido Regenerador da
Monarquia Constitucional, no tempo da
Regeneração (1851-1868); com a implantação da República Portuguesa abandona a política ativa e recolhe-se na cidade
do Porto, dedicando grande parte do seu
tempo à atividade literária.
— Carta de L.C. D11/1110.
Bernardino Sidónio Pais (1872-1918)
Militar e político; exerce vários cargos durante a 1ª República – Ministro do Fomento
(25 de janeiro a 28 de janeiro de 1915); Ministro das Finanças (interino, entre 25 de
janeiro e 28 de janeiro de 1915); Ministro da
Guerra (25 de janeiro a 14 de maio de 1915);
Ministro dos Negócios Estrangeiros (25 de
janeiro a 4 de fevereiro de 1915); Presidente
da Junta Revolucionária de 1917; Presidente do Ministério (25 de janeiro a 14 de maio
de 1915) e Presidente da República (interino, de 27 de dezembro a 9 de maio de 1917 e
como Presidente da República, de 9 de maio
a 14 de dezembro de 1918), exercendo o cargo de Presidente da Republica de forma ditatorial – A República Nova; é assassinado
por um republicano anarquista, na Estação
do Rossio, a 14 de dezembro de 1918.
— Carta de A. R. nº 509.
D. Carlos I (1863-1908)
Rei de Portugal, entre 1889 a 1908; apelidado o diplomata pelas viagens que faz a
capitais europeias (Madrid, Paris, Londres), as quais são retribuídas a Portugal;
oceanógrafo; vive o ultimato inglês de 1890
(o Mapa-Cor-de Rosa, unir Angola a Moçambique) e a revolta republicana de 31 de
janeiro de 1891 no Porto; dá poderes ditatoriais ao regenerador liberal João Franco
para chefiar o governo (1906-1908), fechando o parlamento; assassinado por republicanos carbonários a 1 de fevereiro de
1908, no Terreiro do Paço.
— Carta de L.C. D11/1079.

Artur Portela (1901-1959)
Jornalista e republicano; está no Diário
de Lisboa (1921-1990), mais de trinta anos,
como critico literário, tendo a seu cargo a
direção das artes plásticas e uma página de
literatura; escreve no semanário Domingo
Ilustrado (1925-1927), na revista Século Ilustrado do diário O Século (1880-1978) e no jornal Diário de Notícias (fundado em 1864).
— Carta de L. C. D11/1082.
Eduardo Santos Silva (1879-1960)
Médico, professor, pedagogo e político reBento d´Oliveira (1877-1935)
publicano; presidente da Câmara do Porto
Político e intelectual portuense, nove- (1915- 1918), anos que marcaram o progreslista, cronista e crítico literário; cronista so da cidade (Mercado do Bolhão, Conda revista Águia (1910-1932); membro do servatório de Música, rede de bibliotecas

Francisco Mayer Garção (1872-1930)
Jornalista republicano, considerado o “príncipe do jornalismo” pela sua escrita brilhante; funda a revista O Inferno em 1896; jornalista no jornal A Capital (1868-1938), onde
escreve a favor da intervenção de Portugal
na 1ª Guerra Mundial e noutros periódicos.
— Carta de L.C. D11/1058.

Jaime de Morais (1882-1973)
Comandante militar republicano do Porto;
um dos lideres da revolta militar de fevereiro de 1927 no Porto contra a ditadura
militar implantada em 1926; tem várias
funções militares e governativas em Angola e Moçambique; governador da India
Portuguesa (1919-1925).
— Carta de L.C. D11/ 1111.

Francisco José Rocha Martins
(1879-1952)
Jornalista, historiador, escritor, republicano;
trabalha em diversos jornais e revistas, Papagaio Real (abril a setembro de 1914), Ilustração
Portugueza (1903-1924), Serões (1901-1911).
— Carta de L.C. D11/1087.

João de Barros (1881-1960)
Professor, escritor e político republicano;
funcionário do Ministério da Instrução
Pública após 1910, como diretor do ensino
primário, do ensino secundário e secretário geral do Ministério; um dos combatentes pela instrução e educação republicanas,
deixando várias obras nesta área, como A
Escola e o futuro: notas sobre educação (1908)
ou A República e a Escola (1914); diretor da
revista Atlântida, de cariz literário, artístico
e social, entre 1915 e 1820, publicada em
Portugal e no Brasil, para uma aproximação cultural entre os dois países.
— Carta de A.R., nº 505 e 506; L.C. D11/1098.

Gualdino Gomes (1857-1948)
Intelectual português; bibliotecário na Biblioteca Nacional, sendo por algum tempo
diretor interino da instituição e por limite
de idade é aposentado do seu cargo; faz parte do grupo da Biblioteca Nacional, liderado
por Raul Proença, chefe dos serviços técnicos da Biblioteca (1919-1927), que está na
fundação da revista Seara Nova (1921-1985);
Aquilino Ribeiro dedica-lhe o seu livro João Chagas (1863-1925)
Estradas de Santiago (1922), com um texto.
Jornalista, escritor, diplomata e político
— Carta de L.C. D11/1081.
revolucionário republicano; fundador do
jornal humorístico A Marselheza (1897Gustavo de Matos Sequeira (1880-1962)
1898); diretor do O Paíz (1898), A Lanterna
Jornalista, político republicano e escritor (1899) e A Batalha (1900); Presidente do priOlissipógrafo; colabora em diversas re- meiro governo constitucional da 1.ª Repúvistas, como a Ilustração Portugueza (1903- blica (4 de setembro a 13 de novembro de
1924) e em O Occidente (1878-1909), com 1911); representante diplomático português
temas sobre arte e arqueologia; chefe de em Paris em 1910; Ministro dos Negócios
Gabinete do Ministro das Finanças, Hercu- Estrangeiros interino (setembro e outubro
lano Galhardo (28 de janeiro a 6 de março de 1911); Presidente do Ministério em 1915
de 1915); faz parte das comissões das refor- (15 de maio a 29 de maio, indigitado para
mas do Teatro D. Maria II (1919 a 1922).
substituir Pimenta de Castro, não tendo
— Carta de L.C. D11/1116.
sido empossado porque sofre um atentado.
— Carta de L.C. D11/1062; D11/1065.
Henrique Guedes de Oliveira
(1865-1932)
Joaquim Manso (1878-1956)
Jornalista republicano, dramaturgo, poeta Jornalista, escritor, republicano; fundador
e fotógrafo; é um dos fundadores da Socie- e diretor do Diário de Lisboa (1921) durante
dade de Belas Artes no Porto.
35 anos; colaborador em diversas publica— Carta de A. R. nº 509.
ções periódicas, como a revista Atlântida
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Hilário Marques? (1878-1949)
Operário arsenalista, dirigiu a revista A Sementeira (1909-1919) durante a I República,
publicação de propaganda anarquista.
— Carta de A.R. nº 509.
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escolares); Ministro da Instrução Pública
nos dois últimos governos da 1ª República
(1925 e 1926), ambos presididos por António Maria da Silva.
— Carta de L.C. D11/1098, D11/1112.

(1915-1920) e Arte & Vida (1904-1906).
— Carta de L.C. D11/1081, D11/1082.
Joaquim Pimenta de Castro (1846-1918)
Oficial militar, engenheiro e político; Ministro da Guerra (setembro e outubro de
1911); como independente é nomeado pelo
presidente da República, Manuel de Arriaga, para Presidente do Ministério (janeiro
a maio de 1915) que governará sem parlamento; é destituído do poder pelo movimento militar liderado por Álvaro de Castro a 14 de maio de 1915.
— Carta de L.C. D11/1065.
Luiz Oliveira Guimarães (1900-1998)
Jornalista, escritor e grande intelectual;
de 1918 a 1984 trabalha no jornal A Capital
(1910-1938).
— Carta de L.C. D11/1078.
Manuel Brito Camacho (1862-1934)
Médico-militar, jornalista, escritor e político republicano; Ministro do Fomento
(1910-1911) do Governo Provisório da 1.ª
Republica, fazendo reformas no ensino
técnico para o progresso do país (Instituto
Superior Técnico e Instituto Comercial); lidera o partido unionista saído da cisão do
partido republicano; diretor do jornal A
Lucta (1906-1935), órgão de comunicação
do partido unionista; Alto Comissário da
República em Moçambique (1921-1923).
— Carta de L. C. D11/1065.
Manuel Monteiro (1879-1952)
Magistrado, político republicano e escritor; depois da implantação da 1.ª República
ocupa o cargo de Governador Civil de Braga até 1913; Ministro da Justiça em 1914,
com Bernardino Machado presidente do
governo (9 de fevereiro a 12 de dezembro
de 1914); Ministro do Fomento (17 de maio
a 29 de novembro de 1915) no governo de
João Chagas e de José Ribeiro de Castro; representante de Portugal nos tribunais Mistos do Egito - Massuã e Alexandria e depois
presidente até 1940.
— Carta de L.C. D11/1065, D11/1066,
D11/1070, D11/1103, D11/1112.
Santos Tavares (?)
Jornalista e republicano.
— Carta de L.C. D11/1058.

Sebastião Magalhães Lima (1850-1928)
Advogado, jornalista, político republicano revolucionário e escritor; fundador do
jornal O Século (1880-1978) e dirige o jornal A Vanguarda (1891-1911); Grão-Mestre
da Maçonaria; exilado em Paris antes da
implantação da 1.ª República; Ministro da
Instrução Pública (17 de maio a 19 de junho
de 1915), no governo presidido por José Ribeiro de Castro que põe fim ao governo de
Pimenta de Castro; funda a Liga Portuguesa dos Direitos do Homem em 1921; convive com Aquilino Ribeiro e Leal da Câmara
em Paris.
— Carta de A.R, nº 498 e 500; L.C. D11/1060,
D11/1065, D11/1066, D11/1067.
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Artistas Plásticos,
Caricaturistas e Escritores
referidos na correspondência

Abel Manta (1888-1982)
Pintor da primeira geração de pintores
modernistas portugueses, com formação
em Lisboa (1908-1915) e em Paris (1919
-1925); o maior retratista do seu tempo.
— Cartas de L.C. D11/1072, D11/1116.

nome à Escola Industrial António Arroio
de Artes Aplicadas.
— Carta de L.C. D11/1103.

António Teixeira Lopes (1866-1942)
Escultor português; frequenta a Escola de
Belas Artes de Paris (1885); participa em 1900
Allain-René Lesage (1668-1747)
na exposição universal de Paris, cidade onde
Romancista e dramaturgo francês; o ro- obteve vários prémios; professor de escultura
mance Gil Blas Santilhana, publicado em na Escola de Belas Artes do Porto (1901-1933).
1715, dá-lhe grande notoriedade.
— Carta de A. R. nº 501.
— Carta de L.C. D11/1067.
Arnaldo Ressano Garcia (1880-1947)
Ana de Castro Osório (1872-1935)
Professor, artista plástico, caricaturista;
Fundadora do Grupo de Estudos Feminis- entre 1904 e 1910 publica desenhos na
tas (1907) e da Liga Republicana das Mu- Ilustração Portuguesa (1903-1924), na Revista
lheres Republicanas (1909); a primeira es- Nova (1901-1902); em 1935 retoma a arte da
critora de literatura infantil em Portugal; caricatura, publicando no periódico Semcolabora em várias publicações periódicas, pre Fixe (1926-1961), no A Risota (fevereiro
Serões (1901-1911) e Brasil-Portugal (1899- a maio de 1908), no Século Ilustrado (18801914); Leal da Câmara é o ilustrador das 1978); professor e presidente da Sociedade
suas primeiras obras infantis e noutras.
Nacional de Belas Artes.
— Carta de L. C. D11/1069.
— Carta de L.C. D11/1115.
Anatole France (1844-1924)
Escritor francês, Nobel da Literatura (1921);
positivista iluminista, escreve sobre a dimensão absurda e trágica da vida.
— Carta de L.C. D11/1095.

Artur Anjos Teixeira (1880-1937)
Escultor português; vive em Paris alguns
anos, participando em várias exposições,
como no Salon de Paris; 1.º prémio no concurso do monumento a Camões na capital
francesa; amigo de Aquilino Ribeiro e de
André Brun (1881- 1926)
Leal da Câmara em Paris; faz os bustos de
Caricaturista e escritor português com as- Aquilino Ribeiro.
cendência francesa.
— Carta de L.C. D11/1067.
— Carta de L.C. D11/1062, D11/1073, D11/1078.
Bartolozzi (?)
António Arroio (1856-1934)
Desenhador italiano; artista conhecido
Engenheiro, crítico de arte, professor; de Leal da Câmara que se encontrava em
inspetor do ensino elementar industrial Madrid em 1916 quando o caricaturista lá
e comercial (1890-1926); destaca-se como esteve a fazer um trabalho para o jornal A
promotor do ensino técnico e das artes Noite do Rio de Janeiro.
aplicadas; após 1934, é-lhe atribuído o seu — Carta de L.C. D11/1107.

Benito Góldez (1843-1920)
Escritor espanhol, um dos escritores realistas dos finais do século XIX; nomeado
para Prémio Nobel da Literatura em 1912.
— Carta de L.C. D11/1088.
Carlos Malheiro Dias (1875-1941)
Romancista, jornalista, escritor e político
monárquico; diretor da revista Ilustração
Portuguesa (1903-1924); escreve o prefácio
do primeiro livro de Aquilino Ribeiro, O
Jardim das Tormentas, 1913.
— Carta de L.C., D11/1058.
Constatin Meunier (1831-1905)
Pintor e escultor belga; dá relevo na sua
pintura às condições sociais do operariado,
produzindo obras sobre o trabalhador industrial e o mineiro; contribui para a arte
moderna da época.
— Carta de A.R., e de L. C. D11/1059.
Cristiano de Carvalho (1874 -1940)
Caricaturista, republicano do Porto; exilado politico em Paris, após a tentativa
revolucionária de 31 de janeiro de 1891 no
Porto; diretor artístico da revista regional
Ilustração Transmontana (1908-1910); colabora em muitos jornais, como o A Batalha
(1919-1927), Comércio do Porto (1856-2005) e
a revista A Águia (1910-1932).
— Carta de L.C. D11/1092.

João da Silva (1880-1960)
Escultor e medalhista português; estuda
na Escola das Belas Artes de Paris; de 1914
a 1957 vive e trabalha em Paris, deixando
um grande espólio de obras na Casa Museu
Mestre João da Silva
— Cartas de L.C. D11/1103, D11/1114.
José Francés (1883-1964)
Crítico de arte e escritor espanhol; com ele,
a crítica de arte em Espanha deixa de ter
um valor documental para transmitir ao
público, através da sua literatura colorida e
evocativa da obra, um clima estético do artista comentado; escreve sobre a caricatura
contemporânea em 1915; organiza exposições no salão dos humoristas de Madrid;
conhecido de Leal da Câmara desde o exílio
em Madrid.
— Carta de L.C. D11/1074.
Julieta Ferrão (1899-1974)
Licenciada pela Escola das Belas Artes de
Lisboa; diretora do Museu Rafael Bordalo
Pinheiro desde 1926 a 1969; responsável
pela seleção das obras do artista para o
Museu Rafael Bordalo Pinheiro (1942).
— Carta de L.C. D11/1115.

Luís da Câmara Reis (1885-1961)
Professor, jornalista; faz parte do grupo de
intelectuais que em 1921 cria a revista Seara
Nova; é diretor do jornal A República PortuEugène Carrière (1849-1906)
gueza (1910-1911) e é colaborador das revisPintor simbolista francês; amigo do escul- tas Serões (1901-1911), Illustração Portugueza
tor Rodin e influencia o pintor espanhol (1903-1924) e a Atlântida (1915-1920).
Pablo Picasso.
— Carta de A. R. nº 512.
— Carta de A.R. nº 501.
Manuel Jardim (1884 -1923)
Henrique Guedes de Oliveira
Pintor; frequenta a Escola das Belas Artes
(1865-1932)
em Lisboa, mas vai estudar para Paris em
Caricaturista portuense e fotógrafo; con- 1905, na Academia Joulien; amigo de Aquicorre a várias exposições nacionais e in- lino Ribeiro e de Leal da Câmara em Paris.
ternacionais que lhe granjeiam alguns — Carta de A.R. nº 498, 500 e 501.
prémios; teve grandes ligações ao meio
artístico e literário da época, com Rafael Manuel Monterroso (1876-1968)
Bordalo Pinheiro, juntamente com o cari- Médico e caricaturista do Porto; colabocaturista Manuel Monterroso; colabora em ra em vários periódicos, como A Paródia
vários jornais humorísticos, como A Paró- (1903-1907) de Rafael Bordalo Pinheiro,
dia (1900-1907); fundador, professor e di- O Comércio do Porto (1856-2005), A Voz Púretor da Sociedade de Belas Artes do Porto; blica (1891-1909) ou O Primeiro de Janeiro
com Leal da Câmara e Manuel Monterroso (fundado em 1869) e o Le Rire (1894) em
publicam o jornal humorístico Miau!.
França; professor na Escola das Belas
— Carta de A.R. nº 509 e de L.C. D11/1098. Artes no Porto; fundador do jornal Miau!

Pablo Picasso (1881-1973)
Pintor cubista espanhol; conhecido como o
fundador do estilo cubista, em Paris, com
Georges Braque.
— Carta de L.C. D11/1112.
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Nicolau Maquiavel (1469-1527)
Historiador, poeta, diplomata italiano do
Renascimento.
— Carta de A.R., nº 501.
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(janeiro a maio de 1916), com Leal da Câmara e Guedes de Oliveira.
— Carta de A. R. nº 508; L.C. D11/1092,
D11/1103, D11/1113.

Paul Pigassou (?)
Desenhador humorístico de ascendência
francesa, amigo de Aquilino Ribeiro e de
Leal da Câmara em Paris.
— Carta de L.C. D11/1092, D11/1092.
Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905)
Caricaturista politico e social, desenhador,
aguarelista, ilustrador e decorador; um
dos maiores caricaturistas portugueses da
segunda metade do século XIX, criando a
figura do Zé Povinho português.
— Carta de L.C. D11/1115.
Raul Brandão (1867-1930)
Jornalista e escritor de extensa obra literária; colabora nas revistas Brasil-Portugal (1899-1914), Revista Nova (1901-1902) e
Serões (1901-1911); intelectual do grupo da
Biblioteca Nacional, dinamizado por Raul
Proença, e do grupo fundador da revista
Seara Nova.
— Carta de A. R. nº 509.
Teóphile Steinlen (1859-1923)
Pintor e ilustrador suíço; vive e trabalha
em Paris até falecer em 1923.
— Carta de A.R., nº 501.
Vásquez Díaz (1882-1969)
Pintor cubista espanhol; fixa-se em Paris
em 1918; as suas obras encontram-se no
Museu de Arte Contemporânea em Madrid.
— Carta de L.C. D11/1074.

Carta de A.R., nº 508
frente e verso
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Carta de L.C. D11/1068
frente e verso
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Postal de L.C. D11/1090
Postal de L.C. D11/1091
Postal de L.C. D11/1117
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Carta de L.C. D11/1070
frente e verso
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Carta de L.C. D11/1074
frente e verso
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Carta de L.C. D11/1114
Postal de L.C. D11/1072
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Carta de L.C. D11/1116
frente e verso
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Carta de L.C. D11/1073
frente e verso
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Carta de L.C. D11/1115
frente e verso
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Postal de L.C. D11/1082
Postal de L.C. D11/1084
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