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 Foram efémeras, contundentes e chocantes as revistas do primeiro modernismo. Foram 

autênticos gritos: gritos de revolta, de independência e mesmo de insulto. Entre eles ouve-se 

bem alto a voz de Almada Negreiros. 

 Aproximemo-nos para escutar melhor. Começando por Orpheu 1, publicado em 

Março de 1915 e considerado por muitos como o marco introdutório do modernismo em 

Portugal, encontramos o jovem Almada Negreiros que se afirma na procura de uma expressão 

artística sem maneirismos impostos de fora. A sua colaboração neste número intitula-se 

"Frisos" e é constituída por uma série de doze pequenas composições cujo tema dominante é o 

amor. Pierrot e Columbina, Adão e Eva, amazonas, pastores, ciganas e gueixas desfilam 

diante de nós entrelaçando amor, morte, ciúme, saudade, recordação, choro e riso.  As frases 

são leves, quase coloquiais, vivas e libertas de regras gramaticais confrangedoras. Os jogos de 

cor, luz, sombra, som e silêncio enriquecem e dão originalidade e fantasia aos textos. 

 Originalidade que não foi bem recebida, como seria  de esperar. De facto, Orpheu 1 foi 

causa de escândalo e os seus responsáveis classificados, nos jornais da época, de 

mistificadores, loucos e alienados. Por outras palavras, tinha cumprido, com sucesso, o seu 

objectivo. Segue-se, na mesma linha, embora sem a colaboração de Almada Negreiros, 

Orpheu 2, publicado em Junho do mesmo ano, com uma recepção semelhante. No entanto, a 

empresa apresenta -prejuízo financeiro, o que impede a continuidade. Fernando Pessoa 



anuncia no ano seguinte a publicação do Orpheu 3 mas este, embora estivesse praticamente 

pronto, não chegou a ser concretizado. O mais novo dos poetas órphicos colaborava neste 

número com "A Cena do Ódio", obra que foi, em 1923, parcialmente publicada no nº 7 da 

revista Contemporânea e integralmente só em 1953 na 3ª série de Líricas Portuguesas. 

Segundo Arnaldo Saraiva, este é "o único texto dos três Orpheu que se acorda com os 

primeiros princípios do primeiro manifesto futurista, que sobrevalorizam, na poesia, ou no 

poeta, a energia, a temeridade, a coragem, a audácia, a revolta, o movimento agressivo, a 

bofetada e o soco" (cf. "Introdução à leitura de Orpheu 3", in Orpheu 3, Ed Ática, 1985, 

p.XLI). O espírito revolucionário desta obra está bem patente no primeiro dos 710 versos: 

"Ergo-Me Pederasta apupado d'imbecis". Nele estão contidos os elementos fulcrais de todo o 

texto, espelhando o confronto conflituoso entre um irreverente "eu" auto-apelidado de 

Pederasta, Meretriz, Vermelho-Niagára, Pan-Demónio-Trifauce, etc, e um "eles" - 

frequentemente assumindo a forma de um "vós" ou um "tu" - em que se atingem imbecis, 

burgueses apinocados, nojentos da política, pindéricos jornalistas, robertos fardados, etc. O 

desalento do "eu", que o leva a pensar na hipótese de Deus ter perdido de vista o Adão de 

barro e de ter feito outro de bosta de boi por falta de barro e inspiração, desmitifica as 

instituições, os costumes, os tabus e convencionalismos que envenenam este "jardim da 

Europa/ à beira-mar plantado" e em geral todo o mundo "civilizado". Os gritos de revolta e 

provocação assumem a forma de frases curtas e incisivas, elípticas por vezes, saturadas de 

vocativos agressivos e interjeições. O vocabulário é duro e a liberdade na sua escolha está 

presente no uso de termos insultuosos e talvez chocantes e na utilização nada convencional 

das maiúsculas. 

 Mais efémera ainda que Orpheu, foi Portugal Futurista de que apenas se publicou um 

número em 1917 mas que tem sido considerada como um ponto culminante neste 

modernismo. Grande parte do material que compõe este número provém da compilação dos 

textos apresentados numa sessão futurista promovida por Almada em 14 de Abril desse ano 

no Teatro da República. O impacto social destes poetas revolucionários é já de tal modo 

importante na altura que a tiragem da revista chegou a ser apreendida pela polícia. Almada 

Negreiros colaborava neste número com "Saltimbancos" e "Mima-Fataxa". "Saltimbancos” é 

um conto em três partes dedicado a Santa-Rita-Pintor que desenvolve de um modo original o 

interseccionismo teorizado por Pessoa. O texto é totalmente apresentado sem pontuação no 

que resulta uma mancha gráfica compacta e uniforme. Imagens de paisagem rural, circo, 

quartel de soldados que se divertem observando os cavalos no acto de cobrição das éguas são 

evocadas pela personagem Zora, uma adolescente. "Mima-Fataxa" é um poema que retoma 



em novos moldes o texto do mesmo nome que integra "Frisos" em Orpheu 1. O ambiente 

campestre dá, na nova "Mima-Fataxa", lugar ao meio citadino em que se move o homem do 

séc.XX. As duas faces do título são exploradas no poema: Mima evoca a actriz que, 

prescindindo de palavras e sons, comunica sensualmente com o corpo em movimento; Fataxa 

evocará a cigana andaluza (Isabel Magalhães, Colóquio Letras, nº 95, p.53). Os movimentos 

corporais da bailarina parisiense são acompanhados, ao longo do texto, por nomes de autores, 

executantes e personagens do bailado europeu e americano da época. Um tom de luxúria e 

depravação com referências à prostituição e homossexualidade, caracterizam a nova Mima-

Fataxa por oposição à de Orpheu em que o vento levantando as saias da cigana que colhe 

amoras será antes sensual e ingénuo. 

 Cinco anos mais tarde, em 1922, sai o primeiro número da revista Contemporânea. 

Dirigida por José Pacheco, dela dirá Fernando Pessoa: "É, de certo modo, a sucessora do 

Orpheu. Mas que diferença! que diferença!" (em carta a Cortes-Rodrigues). Almada 

Negreiros colabora diversas vezes na revista. A título de exemplo, referiremos três 

composições. "Litoral", publicada no número 2, é a segunda variante de um texto que foi 

dedicado a Amadeo áde Sousa-Cardoso e em que Lisboa surge como o vértice de duas linhas 

que materializam os dois planos de uma viagem: uma, hipotética, até Sintra; outra, a linha do 

Norte até ao Porto. Neste percurso, as imagens poéticas da viagem que corta os povoados 

litorais alternam memórias e evocações. Um ambiente diferente surge, por exemplo, em 

"Rondel do Alentejo", poema constituído por versos muito curtos, por vezes monossilábicos, 

que nos reforçam o ritmo da dança pelas onomatopeias, aliterações e assonâncias. O aspecto 

visual é igualmente explorado em imagens como "voa o xaile/ andorinha/ pelo baile" em que 

o movimento, a forma e a cor são fundidos numa única metáfora. Foi igualmente nesta revista 

que foi publicada pela primeira vez a "Histoire du Portugal par Coeur", composição em língua 

francesa que começa por descrever o típico povo português evocando em seguida alguns 

episódios da sua história passados num tempo em que o Mar tinha terríveis serpentes na 

cabeça dos navegantes. Num prólogo escrito em português, o autor pede a Gago Coutinho e 

Sacadura Cabral que lhe digam se a obra merece ser espalhada ou rasgada. 

 A última entrada de Almada Negreiros no campo da "intervenção", como ele próprio 

lhe chamou, foi a publicação de Sudoeste, de que apenas saíram três números em 1935. Os 

dois primeiros são constituídos inteiramente por trabalhos de Almada em vários géneros. O 

subtítulo que estes dois números apresentam, Cadernos de Almada Negreiros, sublinha esse 

gesto individual de criação. O primeiro número contém nove textos entre os quais se destaca, 

pela sua maior extensão, o ensaio "Prometheu" em que o autor distingue o personagem grego 



como sendo aquele que mais tem interessado o público europeu e faz um paralelo com Jesus 

Cristo ao mesmo tempo que explica a pessoa humana. O segundo caderno é constituído por 

seis textos que falam de teatro e cinema, e inclui o 2º acto da peça S.O.S. em que o 

protagonista pretende um lugar num diário nacional que é sucessivamente tomado de assalto 

por revolucionários de partidos diferentes. O terceiro e último número de Sudoeste abre-se à 

participação de colaboradores: "os sobreviventes de Orpheu e os mais representativos da 

Presença, num total de 21 textos. Assim, as composições são introduzidas por Fernando 

Pessoa em "Nós, os do Orpheu" e por Gaspar Simões com o título de "Nós a Presença". Dez 

anos separavam as duas gerações do modernismo português e a evolução natural e inevitável 

que afecta todas as coisas e também a Literatura ficara bem traduzida nas palavras deste 

último: "O Orpheu existiu, a Presença existe". Hoje acrescentaremos: enquanto  

houver um leitor, todo e qualquer poeta existirá sempre. 
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