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Histórias em ponto de contar 
sobre desenhos de Amadeo de Souza-Cardoso 

|Maria Alberta Menéres e 

 António Torrado| 

|Editorial Comunicação, 1984| 

                UM TESOURO DA NOSSA BIBLOTECA  

O tesouro deste mês é uma obra 

muito bela, concebida sob a 

orientação gráfica de J. A. Rosado 

Flores. Trata-se de um livro 

ornamentado pela pena de três 

talentosos artistas portugueses. O 

título revela a vontade dos dois 

escritores em contrariarem a ordem 

pela qual costumam aparecer os 

autores de uma obra escrita, ou 

seja, «o trabalho de ilustrar depende 

do trabalho de escrever». Neste 

caso, foi o jovem pintor Amadeo de 

Souza-Cardoso que executou, 

décadas antes, os desenhos a tinta-

da-china, e que em 1984 deram o 

mote à escrita de António Torrado e  

de Maria Alberta Menéres. 

O apresentador da obra assim 

esclarece: «As vinte gravuras 

incluídas neste livro pertencem ao 

álbum XX Dessins par Amadeo de 

Souza-Cardoso, publicado em 

Paris, em 1912. No prefácio, 

Jérôme Doucet, afirma que se trata 

de construções arquitecturais tão 

libertas de convenções, que 

poderiam ser habitantes ou 

construções de outro planeta». 

Deste álbum produziu o Centro de 

Arte Moderna (CAM) da Fundação 

Calouste Gulbenkian (FCG), uma 

edição especial, em Junho de 

1983». Foi, pois, nestas gravuras 

que se inspiraram livremente os 

dois escritores que neles lêem 

histórias subentendidas; foram 

capazes de ver as cores implícitas e 

secretas nos desenhos 

monocromáticos de Souza-Cardoso 

e torná-los acessíveis à fruição 

infantil e ao deleite do adulto; 

criaram histórias que vão muito 

além de uma legenda à obra 

pictórica, e que permitem vários 

níveis de leitura e de leitores. Os 

títulos são, eles mesmos, sugestões 

de mistério e de aventura, como é o 

caso do conto “A Prodigiosa 

História dos Galgos Que o Não 

Eram e da Lebre Que Ficou”.  

São todos estes atributos que 

distinguem este pequeno livro 

como uma obra de arte, pois nele se 

reúne tudo o que se pode exigir de 

um bom livro.  

Disponível para consulta na Biblioteca 

Municipal de Ponte de Sor. 
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Sobre Histórias em Ponto de 

Contar: 

In Colóquio Letras, nº 84, Março 

de 1985: «Livros lindos tivemo-

los em 1984. Um deles, verdadeiro 

livro de arte, tem como base alguns 

desenhos de Amadeo de Souza-

Cardoso: Histórias em Ponto de 

Contar. Interessada pela Imagem, a 

criança não sofre inibições perante 

o prestígio do pintor, enfrenta o 

desenho com simplicidade e acolhe, 

nas suas recordações, a elegância 

do traço de Souza-Cardoso. As 

histórias nasceram do trabalho de 

Maria alberta Menéres e António 

Torrado num percurso inverso do 

habitual: o pintor provoca o 

escritor, desafia-o. E o resultado é 

notável; as histórias avançam com o 

donaire de “trois lévriers blancs” ou 

de “Le tigre”, num estilo pausado e 

sereno em que se reflectem 

“L’amazone noire” ou “Mére et 

enfant”. Um caso à parte na edição 

nacional». 

Rita Pimenta in Pública, 25 de 

fevereiro de 2007: «Com pouco 

mais de 20 anos, Amadeo desenhou 

as imagens deste livro.  Com muito 

mais de 20 anos, António torrado e 

Maria Alberta Menéres escreveram, 

provavelmente  em computador, 

histórias inspiradas naquelas 

imagens, organizadas pela primeira 

vez, num álbum em 1912, em Paris. 

Ao talento de Amadeo, finalmente 

descoberto pelos portugueses, pela 

mão da FCG, junta-se  o de dois 

autores  há muito ligados à 

literatura para a infância e 

juventude. (…) este é um livro que 

apetece ao leitor folhear uma e 

outra vez. Entre mouras 

desencantadas, sultões terríveis e a 

força do mar os escritores criaram 

narrativas que estão longe de ser 

apenas legendas das obras de 

Amadeo. Antes abrindo caminhos a 

múltiplas possibilidades e leitura. 

Afinal, é o que sempre se espera de 

um bom livro. Para crianças ou 

não».  

(1912) Louis Vauxcelles, Gil 

Blas, 1912, in edição fac-

similada do álbum "XX 

Dessins", de Amadeo de Souza-

Cardoso :  

«Cardoso (…) criou um mundo 

totalmente novo. A natureza, os 

seres vivos, animais ou criaturas 

humanas, flora e fauna, tudo saiu 

do seu cérebro de lírico alucinado.  

Cardoso recorre a estilizações 

prodigiosas, alongamentos, 

estiramentos, contorções, meneios, 

que nos trazem à ideia El Greco, 

os nus de Cézanne, não sei que 

imagens de divindades 

patagónicas, polinésias, 

mexicanas, astecas. Para além 

disso, é português. Os seus 

personagens são exageradamente 

longos, com minúsculas cabeças 

ovais. O efeito é inesperado, 

sufocante, superiormente 

decorativo, como certas velhas 

tapeçarias 

medievais…». 

 

 

 

 

Nas páginas 

seguintes, 

reproduzem-se  

algumas das 

gravuras e partes 

dos contos aos 

quais serviram de 

inspiração, 

retiradas da obra. 

Na página 

anterior: 

a capa do livro 

reproduz o quadro 

«Os Galgos», 

pertencente ao 

CAM da FCG. 
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