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Florestas em cartaz 
| Coord. José Neiva, Luís Leal e Rui Sousa | 

| Ministério da Agricultura do Desenvolvimento  

Rural e das Pescas, 1998 | 

O tesouro deste bimestre é um Álbum 

totalmente colorido composto 

essencialmente com reproduções de 

cartazes, editados em mais de 40 países 

e organizações mundiais. 

Esta publicação, esgotada há muito, 

apresenta-se como uma homenagem à 

Floresta, recurso renovável, vital para a 

manutenção das condições de vida da 

humanidade e da biodiversidade. Além 

de um efeito visual muito belo, devido 

às muitas imagens que ilustram as 

poucas palavras, o seu objetivo 

principal será captar a atenção para a 

mensagem e envolver um vasto público 

na defesa, proteção e conhecimento da 

floresta e sensibilizar para sua 

importância como fonte inesgotável de 

riqueza e equilíbrio do planeta.  

Baseado na preciosa coleção de mais 

de 600 cartazes de sensibilização para a 

floresta, em diversas línguas, que o 

Eng.º José Neiva Vieira reuniu ao 

longo de muitos anos, «é 

particularmente interessante a riqueza 

das abordagens, reflexo de diferentes 

culturas, diferentes florestas e seus 

valores, bem como da evolução do 

grafismo e técnicas de comunicação». 

Esta obra é, também ela, uma fonte 

didática; sendo uma obra que reúne 

material gráfico de várias décadas do 

séc. XX, permite a leitura da obra de 

arte gráfica e a sua evolução.  

O cartaz ganhou estatuto de grande 

agitador estético, comercial e político  

e foi usado extensamente como forma 

de divulgação e manipulação. Olhando 

para estas imagens ficamos imersos na 

sua expressividade; conseguimos ler, 

mesmo sem entender a língua em que 

estão editados, a sociedade e até o 

regime político instalado na altura. Por 

exemplo, no início do século, a 

suavidade poética acompanha imagens 

de alegria campestre, num tempo em 

que a árvore e a floresta eram tema de 

festa. Com o agudizar do consumismo, 

do crescimento urbano e da 

problemática ambiental as manchas 

gráficas adquirem uma intensa carga 

dramática. 

Este projeto foi coordenado por José 

Neiva, da Direção Geral das Florestas, 

por Luís Costa Leal, do Gabinete do 

Ministro da Agricultura e por Rui 

sousa da Linha Finita, Lda.  

Este álbum faz parte do catálogo da BMPS e está 

disponível para consulta. 
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As Florestas em Cartaz (excertos): 

 

pág. 6: 

«A floresta é o recurso renovável 

mais importante do planeta, vital para 

a manutenção das condições se vida 

da humanidade. Ao percorrer este 

livro, apercebemo-nos da diversidade 

de mensagens transmitidas sobre a 

floresta, através de um meio, 

normalmente tão efémero, como o 

cartaz. É particularmente interessante 

a riqueza das abordagens encontradas 

neste conjunto, reflexo de diferentes 

culturas, diferentes florestas e seus 

valores, bem como da evolução do 

grafismo e técnicas de comunicação.» 

 

pág. 8-9: 

«É um livro sobre a floresta, feito de 

poucas palavras e muitas imagens. 

Imagens de sensibilização para 

floresta, recolhidas em centenas de 

Cartazes Florestais editados por 

inúmeros países e organizações que 

fui reunindo ao longo de muitos anos 

e que a contribuição recente de 

diversos países, muito veio 

enriquecer. (…) Os cartazes 

constituíram sempre, nas exposições, 

um núcleo de grande efeito visual e 

elevado valor pedagógico pela sua 

diversidade temática, pelo seu papel 

como veículo informativo e pela sua 

qualidade artística que, por regra, lhes 

está associado. Muitos dos cartazes 

falam por si e a eles se pode aplicar o 

proverbio chinês “uma imagem vale 

mais do que mil palavras”.» 

 

pág. 15: 

«E a floresta vive no meio de nós, nos 

nossos símbolos, nos provérbios, nas 

paisagens que vemos, nos livros que 

lemos, nos objetcos construídos de 

matérias primas florestais que nos 

rodeiam em permanência, nalguns 

alimentos que consumimos e ainda na 

nossa imaginação, como espaço de 

sensibilidade, de saúde, de diversão, 

de evasão, de equilíbrio, de beleza e 

de bem estar.» 

pág. 17: 

Hoje, quer os historiadores quer a 

simples curiosidade do cidadão 

comum têm no cartaz autênticas 

crónicas de parede, tronando-se claro 

aquilo que foi comum nas 

mentalidades totalitária ou a maneira 

como a sociedade de consumo se 

começou a instalar. Ninguém se deu 

ao luxo de prescindir do cartaz como 

forma de divulgação ou apelo, pese 

embora o extraordinário avanço das 

técnicas de comunicação. 

Em termos didáticos nada melhor que 

uma coleção temática. É o que 

acontece neste livro. Repare-se nos 

primeiros cartazes do início do século, 

na suavidade poética do seus 

grafismo, num tempo em que a árvore 

e a floresta eram tema de festa e 

compare-se com a carga dramática 

que vão adquirindo à medida que a 

problemática ambiental se vai 

instalando.» 

 

 

 

Nas páginas 

seguintes 

reproduzem-se 

alguns exemplares 

dos cartazes da 

publicação, com 

origens  e línguas 

diversas. 
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