
Preso pela PIDE em Caxias aos 20 anos, em 1948, por “fazer 

parte de uma organização clandestina”, o MUD (Movimento 

de Unidade Democrática) Juvenil, e por distribuir material 

de propaganda anti-salazarista, João Abel Manta entrou na 

maioridade cumprindo, cabal e voluntariamente, um destino 

de certa maneira condicionado pelo meio em que nascera 

e crescera: o de apoiantes da I República, “reviralhistas” 

radicalmente opostos ao Estado Novo (décadas depois,  

o artista ainda se descrevia como um “republicano jacobino”).  

Filho de Abel Manta, um dos melhores pintores retratistas 

nacionais e figura de referência do Modernismo português, 

e de Clementina Carneiro de Moura, pintora igualmente mas 

também activista junto do Conselho Nacional das Mulheres 

Portuguesas, João Abel desde muito cedo conviveu com os 

amigos artistas dos pais, entendendo que a vida que se dese-

java ou a que se aspirava se fazia, muitas vezes, de um com-

promisso mínimo com algo insuportável: assim, o jovem saía 

do Liceu Pedro Nunes (“terrivelmente reaccionário e fascis-

ta”, como o descreveu depois) “e à tarde ia ter contacto com 

miúdos judeus que fugiam do Hitler” ou “ia ter com o meu 

pai à Brasileira”, e “a gente boa era a gente que estava na 

Brasileira, o Almada, o Viana”.

São da fase imediatamente posterior à sua prisão em 

1948, aquando de uma ida e estadia em Paris, a maior 

parte dos desenhos expostos nesta secção: mostram um 

jovem retratista, arquitecto em formação, sem aspirações 

plásticas (a fama do pai, e a insistência deste em que não 

estudasse pintura nas Belas Artes mas antes algo que lhe 

garantisse uma profissão segura, eram dissuasoras) e ape-

nas dedicado ao desenho, mas com uma técnica assaz 

desenvolta, a meio caminho entre o realismo (Ernesto de 

Sousa ou Villaret) e modos de desconstrução desse rea-

lismo que poderíamos aproximar da “caricatura” de tons 

cubistas (Mário Dionísio), com notações de cor surpreen-

dentes que acrescentam pathos expressionista (o cabelo 

de Arpad Szenes). Nem só amigos ou amigas, conhecidos 

ou artistas portugueses admirados por ele se vêem aqui: 

Boris Vian terá sido um rosto certamente avistado em 

cafés parisienses, e Leslie Howard, o célebre actor inglês 

de E tudo o vento levou, estava na memória de João Abel 

Manta por tê-lo visto em 1943 numa conferência sobre 
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Hamlet no Teatro Nacional D. Maria II, horas antes do seu 

avião de regresso ter sido abatido por um caça alemão.

Feitos apenas para auto-recreação e práctica do olhar  

e da mão, a estes desenhos junta-se um de uma série de três 

feitos em 1954, aquando de uma vinda de Igor Stravinsky a 

Lisboa, observando o compositor a ensaiar com a orquestra: 

de uma simplicidade, vivacidade e tensão linear inexcedíveis, 

eram já de uma fase em que o talentoso desenhador come-

çava a ver o seu trabalho publicado em folha de jornal ou de 

livro, no caso, na Gazeta Musical e de Todas as Artes.

Saudando o visitante, escolheu-se colocar o surpreen-

dente Retrato de família, obra de 1956 de um desenhador 

já com exposição nacional e internacional (cá dentro as 

Exposições Gerais de Artes Plásticas na SNBA, lá fora  

a Bienal de São Paulo em 1953 e a Bianco e Nero em 

Lugano em 1954), raro auto-retrato envolto nos retratos 

da sua família mais próxima (pais, esposa e filha), desenho 

que mostra plenamente a maturidade estilística do artista 

perto dos 30 anos e uma proficiência técnica assombrosa, 

aliados a uma quase obsessão pela Belle Époque (as figu-

ras parecem posar para uma fotografia no final do século 

XIX ou no início do século XX), comum a outros desenhos 

seus deste período, e a um prazer em polvilhar os dese-

nhos de detalhes desafiantes de um sentido, remotamente 

desconfortáveis ou inquietantes.

▲ Leslie Howard▲ Le Corbusier ▲ Arpad Szenes

Igor Stravinsky ►
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