
A mais abrangente secção da exposição engloba exem-

plos do trabalho de João Abel Manta como desenhador, 

ilustrador e uma espécie de “cartoonista cultural”, isto é, 

autor de retratos de figuras nacionais e internacionais de 

vulto cultural para os mesmos jornais em que publicava 

os seus famosos cartoons de observação política ou 

social, ocupação em que, de 1969 até ao final da década 

seguinte, realizou uma verdadeira revolução “silenciosa 

e sem manifesto” no imaginário português, como escre-

veu Osvaldo de Sousa.

Para além de exemplos de ilustração (dos marialvas his-

tóricos da Cartilha de José Cardoso Pires, na sua 4ª edição 

em 1970, aos notáveis retratos de Aquilino Ribeiro para  

a edição especial de Quando os Lobos Uivam em 2008 e de 

José Saramago para a edição especial do Memorial do 

Convento de 2016) e do desenho exposto em galerias (como 

os dedicados a Alfred Jarry e Georges Meliès, notáveis pela 

capacidade de enquadrar esses retratos em complexas 

estruturas arquitectónicas ou cenográficas), o grosso desta 

secção são exemplos de quatro vagas em que o revolucio-

nário cartoonista português se transformou no retratista de 
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▲ Esboço para “Diálogos Confidenciais:  
 José Gomes Ferreira e Garrett” (1973)

▲  Almada Negreiros (1971)
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um vasto conjunto de personalidades da vida cultural,  

política e científica, portuguesas de início, e depois estran-

geiras também, levando esses rostos e nomes ao conheci-

mento de uma larga fatia do público, antes, durante e depois 

da Revolução. Reunem-se aqui os desenhos que Manta 

produziu, a pedido do Diário de Lisboa, para o número dos 

cinquenta anos deste, em 1971 (onde se inclui o famoso 

retrato triplo de Almada Negreiros e o corajoso “boneco” de 

António Ferro, tapando um enorme busto de Salazar em 

plena construção, parecendo querer deixar claro que este 

– pelo menos no arranque do Estado Novo – não teria pas-

sado de uma criação daquele), primeiro grande conjunto de 

retratos para um jornal feitos pelo artista, seguidos de um 

conjunto para uma das mais brilhantes séries na sua car-

reira, a dos “Diálogos Confidenciais”, que apareciam na capa 

do Suplemento Literário do mesmo vespertino (série de que 

se mostram também três esboços a lápis, reveladores da 

facilidade e da energia do desenho de Manta). Pouco depois 

da Revolução de 1974, já no Diário de Notícias, ao mesmo 

tempo que na primeira página pública cartoons memorá-

veis, o artista produz para o suplemento cultural do diário 

então com maior tiragem e alcance no país nova galeria de 

retratos, que a ausência de Censura permite agora que 

inclua referências a gente que o anterior regime tinha bani-

do (como Bento de Jesus Caraça) ou assassinado (como 

José Dias Coelho), e até mártires da Santa Inquisição, como 

António José da Silva e Damião de Góis. Finalmente, são do 

seu último trabalho para um jornal – o Jornal de Letras, 

Artes e Ideias, fundado em 1981 – uma série de retratos que, 

ao longo desse ano, serviram, ao mesmo tempo, de ilustra-

ção a textos nele publicados e, pelo seu impacto e dimensão 

na página, de verdadeiros paratextos visuais com marca 

autoral inegável. A mudança de técnica – já não a tinta da 

china mas o carvão – não perturba a continuação de um 

perfeito domínio do retrato (mesmo quando em próxima 

convivência com notáveis caricaturas), e alguns destes 

desenhos ficarão como as suas últimas obras-primas do 

género na arte gráfica. 

O que (sem dificuldade, confesse-se) se pretende mos-

trar com esta secção é a assombrosa diversidade estilís-

tica e técnica de João Abel Manta: de simples desenhos 

de linha clara a tinta da china, mesmo quando conjugados 

com fotografias ou reproduções de gravuras oitocentistas, 

a composições a carvão, mais próximas de efeitos de chia-

roscuro pictural, ou outras em que a técnica é já, declara-

damente, a do pintor sobre papel, a paleta de recursos do 

artista é vastíssima, e a qualidade e a envergadura dos 

desenhos originais expostos são tão mais dignas de admi-

ração quanto melhor nos lembrarmos de que grande parte 

destas peças se destinavam a ser impressas em papel de 

jornal e numa escala muito reduzida.

Sem nunca ter cedido a encomendas, são estes retratos 

prova, no mínimo, de afinidades culturais ou políticas de 

Manta com os retratados, tendo mesmo alguns deles a 

marca de antigas e duradouras amizades: veja-se a evolu-

ção dos desenhos do rosto de Cardoso Pires. 

▲ Fernando Pessoa (1974)
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