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DOSSIÊ PEDAGÓGICO

UM FILME DE
VICENTE ALVES DO Ó
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APRESENTAÇÃO O filme AMADEO, de Vicente Alves do Ó, é inspirado na vida e obra de Amadeo de Souza-
Cardoso. O homem que pintou o futuro. Este dossiê pedagógico incide sobre: contexto 
histórico-social, artístico e interpretação cinematográfica.

Apesar de Amadeo Souza-Cardoso ter apenas vivido 30 anos (1887-1918) a sua vida foi 
de uma grande intensidade. Viveu muito, viveu em casa dos pais em Manhufe, viajou 
muito, andou pela Europa, alugou vários apartamentos e Ateliers em Paris, deslocou-se a 
Barcelona, Bruxelas e terá́ mesmo ido a Londres. Ao mesmo tempo conheceu um variado 
grupo de artistas que marcaram a arte do século XX. Picasso, Modigliani, Guilhermina 
Suggia, Fernando Pessoa, Almada, os Delaunay, Braque e Brancusi, Chagall, Eduardo 
Vianna, Gaudí́.

Do elenco de AMADEO fazem parte Rafael Morais, Ana Lopes, Lúcia Moniz, Ana Vilela 
da Costa, Manuela Couto, Ricardo Barbosa, Raquel Rocha Vieira, José Pimentão, Rogério 
Samora e Eunice Muñoz. 
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Amadeo e Lucie vivem uma grande história de amor quando a Primeira Guerra e a Gripe Espanhola fustigam 
a Europa. Inspira-se em momentos do seu quotidiano para reter o futuro que sonha pintar. Paisagens, cães, 
bailaricos e beijos inspiram dezenas de quadros. Vive-se um mundo em mudança, entre o estúdio em Manhufe 
e as festas em Paris; fazem-se as primeiras exposições, lançam-se planos para o futuro e Amadeo pinta 
incessantemente. A sua vida é mais do que intensa: repleta de dor e amor, é fugaz.

SINOPSE
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BIOGRAFIA DE AMADEO 
DE SOUZA-CARDOZO
AMADEO é um homem de vanguarda num período da nossa História marcado por revoluções, 
clivagens, o velho a combater o novo, simbolizando esse “novo novíssimo”, que ainda hoje nos 
inspira.

Amadeo Ferreira de Souza-Cardoso nasce em Manhufe em 1887, no meio de oito irmãos, na freguesia 
de Amarante. A sua infância é passada entre a quinta de Manhufe e as férias em Espinho. Vindo do 
seio de uma família burguesa, cujo negócio da vinha era bastante conhecido e de importância na 
zona.

AMADEO, frequenta em 1906, a Escola de Belas Artes de Lisboa, na altura instituição bastante 
académica, na qual Amadeo se diferenciava e não se identificava com esse pensamento. Então parte 
para Paris, em busca das luzes e de novas correntes artísticas para se inspirar.

AMADEO, um artista cuja relevância é descoberta anos mais tarde da sua morte, passou a ser 
considerado um dos artistas mais relevantes e importantes do modernismo, nos inícios do século 
XX. Amadeo era amigo pessoal de Picasso, Gaudí, Modigliani, Apollinaire e Delaunay. Alimentava-
se da vida e do fluxo da cidade das luzes, via a Torre Eiffel da sua casa e bebia da arte dos seus 
contemporâneos, tanto da pintura, como da literatura, para imaginar as formas que pintaria em 
cada tela. Ele está justamente no epicentro artístico do Século XX.

Em 1916, Amadeo Souza-Cardoso organiza, em Lisboa e no Porto, duas exposições históricas que 
o deram a conhecer aos portugueses e que Almada Negreiros classificou como “mais importantes 
do que a Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia por Vasco da Gama”. Um século depois, o 
fascínio por “um dos segredos mais bem guardados da arte moderna” não parou de crescer. Grandes 
retrospetivas de 2006 e 2016 na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, atraíram, cada uma, 
mais de 100 mil visitantes, a que se juntaram, também em 2016, os 90 mil visitantes da exposição no 
Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, e os 73 mil na mostra do Grand Palais, em Paris.

Seguindo uma estrutura intercalada, 1916 com o regresso de Amadeo a Portugal. Depois recuamos 
a 1911, na qual conhecemos a sua rotina, os seus amigos artistas e a sua vida artística e literária. 
Terminamos em 1918 algures entre Espinho e Amarante, onde Amadeo e a família lutam contra a 
gripe espanhola.
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Este dossiê pedagógico foi criado a partir do filme AMADEO, com 
intenção de poder ser utilizado como instrumento complementar para 
alunos de História do 9º e 12º anos, bem como alunos de História da 
Cultura e das Artes do 11º ano.

A partir de materiais e documentos como sinopse, o processo de 
pesquisa, quadros e cartas do Amadeo, e as intenções do realizador, 
contexto histórico, apresentamos a narrativa, as suas origens e intenções. 
Recorrendo a imagens do filme, bem como documentos e links anexos.

Pensado em três partes, que podem ser trabalhadas em qualquer ordem, a 
partir dos programas de ensino, este dossiê engloba os seguintes pontos:

I. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO-SOCIAL E SUGESTÕES DE ANÁLISE

II. ENQUADRAMENTO ARTÍSTICO E SUGESTÕES DE ANÁLISE

III. ENQUADRAMENTO NARRATIVO E SUGESTÕES DE ANÁLISE FÍLMICA

MANUAL DE UTILIZAÇÃO 
DO DOSSIÊ PEDAGÓGICO
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PESQUISA
Acedemos aos objectos, cartas, agendas e todo 
um manancial privado de Amadeo (hoje em dia à 
guarda da Fundação Calouste Gulbenkian) que nos 
possibilitaram de aproximar do homem. As cartas 
de Amadeo dão-nos uma ideia muito clara da sua 
personalidade, angústias, medos, prazeres, amores, 
família, dúvidas que ajudam a construir detalhes 
para densificar o que pode vir a ser materializado 
no grande ecrã̃. Ao mesmo tempo, houve contactos 
com a família de Amadeo, nomeadamente o sobrinho 
José́ Emídio Souza Cardoso e sua descendência, que 
moram em Manhufe na casa onde viveu o artista e 
disponibilizaram as histórias sobre o quotidiano 
duma família numerosa (9 filhos) e da pessoa de 
Amadeo como homem, o pintor, rapaz, filho, sobrinho 
e marido. 

A partir daqui, desenrolou-se uma investigação mais 
aprofundada de consulta e leitura de toda a literatura à 
disposição sobre o pintor. Entre as obras encontradas 
foram livros de cabeceira as obras de José́ Augusto 
França, Helena de Freitas, Maria Filomena Molder e 
Marta Soares. 

Após uma primeira versão do argumento, foi pedido 
à historiadora e investigadora de Amadeo, Dra. Marta 
Soares, que o lesse para que se pudesse retrabalhar, 
o que culminou em várias versões do argumento do 
filme, até chegarmos à versão final do filme. 
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ENQUADRAMENTO HISTÓRICO-SOCIAL 
E SUGESTÕES DE ANÁLISE

I.
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Com a implantação da República, em 5 de outubro de 
1910, inicia-se um período de fortes alterações sociais 
e políticas. Marcado por uma forte instabilidade 
governativa (23 governos) e uma crescente agitação 
da ordem pública, estes governos tentam no entanto 
trazer mudanças estruturais como a introdução 
da escolaridade generalizada até aos 12 anos, a 
liberdade religiosa, a igualdade entre filhos legítimos 
e ilegítimos, igualdade da mulher, o direito à greve, a 
fixação do horário semanal de 48 horas e o direito à 
proteção da doença e na velhice, tal como a instituição 
do descanso semanal obrigatório. 
A crescente instabilidade contribui para a instauração 
de uma ditadura militar liderada por Sidónio Pais, a 5 
de Dezembro de 1917. 

PORTUGAL, A JOVEM REPÚBLICA 
E A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL
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STILL DO FILME
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PERGUNTAS

- Porque é que a guerra impediu que Amadeo e Lucie voltassem para Paris? 
- Qual o papel da religião associado à guerra, no ciclo familiar de Amadeo? 
- Como é que o Amadeo tem notícias da guerra?
- Que acontecimentos estiveram na origem da I Guerra mundial? 
- Quais os países envolvidos e qual o nome das alianças que daí 
resultaram? 
- Quais as razões da entrada de Portugal na I Guerra Mundial? 
- Em que ano é que Portugal entrou na I Guerra Mundial? 
- Que repercussões teve a I Guerra Mundial? 

Amadeo e Lucie decidem ficar em Manhufe até a 
Guerra acabar. Em 1916, a Primeira Grande Guerra 
dizimava milhares de soldados europeus e africanos 
nas trincheiras. Em agosto de 1914, os militares 
alemães fazem incursões em Moçambique e no 
mês seguinte Portugal envia a primeira de várias 
expedições militares para as colónias. Os combates 
generalizam-se em finais de 1914 no Sul de Angola e no 
Norte de Moçambique. Somente dois anos voltados, 
em Março de 1916, Alemanha declara formalmente 
guerra a Portugal. 
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Quando somos apresentados ao pintor Eduardo 
Viana (Lisboa, 1881-1967), um dos maiores pintores 
da primeira geração do modernismo nacional, e à sua 
estreita amizade com Amadeo de Souza-Cardoso, 
ouvimos pela primeira vez os nomes de Sónia e Robert 
Delaunay e compreendemos que o pintor Eduardo 
Viana tinha sido preso.

“Quantos dias estiveste preso? – Os suficientes para 
pensar que a minha vida acabava ali.” 
– confessa Viana a Lucie.

PERGUNTAS

- O que fazia o casal de pintores franceses em Portugal, 
mais concretamente, em Vila do Conde?
A - Estavam de férias em Vila do Conde.
B - Vieram fazer uma exposição.
C - Estavam refugiados em Portugal por causa da Grande 
Guerra. 

- De que suspeita foram acusados? 
A - De serem espiões alemães.
B - De serem espiões franceses.
C - De traficarem obras de arte.

- Qual era a acusação de que eram alvo? 
A - De usarem os quadros como códigos para comunicarem 
com os alemães.
B - De usarem os quadros em troca de armamento. 
C - De traição.

- Por que razão esteve preso Eduardo Viana?
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A gripe pneumónica, afetou bastante a sociedade portuguesa, atingindo 
o seu auge em 1918. Contribuiu para uma grande taxa de mortalidade 
jovem, chegando a afetar quase mais de metade da população mundial. 
Além da Primeira Guerra Mundial e da perspetiva de mobilização que 
assustava jovens e adultos, o vírus da pneumónica contribuiu para 
aumentar ainda mais essa ansiedade vivida e o medo de morrer. 
Amadeo de Souza-Cardoso acaba por ser uma das vítimas da gripe, 
falecendo na sua casa da família em Espinho. 

PERGUNTAS

- Por que outro nome era conhecida a pandemia da Gripe Pneumónica?

- Em que ano morre Amadeo, vítima da gripe?

GRIPE PNEUMÓNICA
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“Há casas onde morre toda a gente, não sobra ninguém.”

- Helena, irmã de Amadeo
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PERGUNTAS

- Os sintomas de pneumónica são vários. Seleciona os sintomas retratados em 
filme na empregada Maria, na irmã Graça, em Amadeo e Lucie?
A – Febre.
B – Tosse.
C – Dores de cabeça.
D – Suores.
E – Fome.
F – Constipação.
G – Quebras de tensão.
H – Tremores.
I – Fraqueza.
J – Falta de ar.
L – Desmaios.  

- A partir da cena de Amadeo sozinho na praia, que outra maneira encontram os 
populares para tentarem salvar-se? 

Em meados de 1918, a gripe pneumónica mata 200 pessoas só em Espinho, 
no espaço de três semanas. Em Portugal morreram cerca de 120 mil 
pessoas entre os 20 e os 40 anos, cerca de 1.96% da população portuguesa. 
O desconhecimento da população relativamente à transmissão do vírus 
que vitimou até 100 milhões da população mundial provocava as mais 
diversas reações populares. Em Portugal, pessoas e famílias fugiam de 
casa, outros reclusavam-se nas suas habitações onde morriam famílias 
inteiras, outros queimando o seu património, mobílias, até as próprias 
casas, numa época em que não havia tratamentos, informação em 
massa a uma população maioritariamente analfabeta, nem máscaras em 
distribuição maciça, como aconteceu com a pandemia da COVID-19. 
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O CONTEXTO SOCIAL DA 
FAMÍLIA SOUZA-CARDOSO
Nos anos 10, a cultura dominante era a 
francesa, com epicentro em Paris. O auge 
da Belle Époque já tinha passado. Com o 
aproximar da Grande Guerra, o guarda-roupa, 
acessórios e cabelos tornam-se cada vez mais 
simples mas com detalhes ainda elaborados. É 
a Primeira Grande Guerra que é responsável 
pela mudança no guarda-roupa, principalmente 
feminino. A liberdade e conveniência passam 
a ser prioridades. A moda masculina mantém-
se clássica com um toque de extravagância. 
As cartolas, as bengalas, os laços, todos os 
acessórios mantêm-se desde o final do século 
XIX, dando a cada, um lado dandy e romântico.
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“Um brinde à família Souza-Cardozo!”

- Eduardo Viana
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Amadeo Ferreira de Souza-Cardoso nasce na quinta 
dos seus pais em Manhufe, no concelho de Amarante, 
a 14 de Novembro de 1887. Proveniente de uma família 
de grandes proprietários rurais no norte de Portugal, 
a família de Amadeo é vasta. 
O pai, José Emygdio de Souza-Cardoso ocupa-se dos 
negócios como burguês agricultor e financia o filho 
desde a sua viagem para Paris até ao seu regresso a 
Portugal. A mãe, Emília Cândida Ferreira Cardoso, 
cria os filhos. António, Alberto, Ernesto, Helena, 
Laura, Alice, Aurélia e Graça. 

PERGUNTAS

- O que é que faz o pai?

- Como é que as irmãs de Amadeo ocupam o seu tempo? 
Que atividades de cultura e lazer tinham acesso?

- A partir da cena do jantar, e da contextualização da 
família Souza-Cardoso, expõe os principais traços de 
uma família tradcional portuguesa da época e qual era a 
atualidade cultural discutida na época.
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“Se Deus quiser, não te vão chamar para a Guerra.”

- Avó de Amadeo
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A mesinha da Avó de Amadeo demonstra um choque 
de realidades profundo entre gerações diferentes, 
entre o antigo e o moderno, entre a tradição e o 
futuro, numa altura em que o perigo da Guerra estava 
iminente. Inclusive, a mãe de Amadeo reza pelos 
filhos Amadeo e António, pedindo que não sejam 
destacados. Os soldados eram destacados em grandes 
batalhões de jovens portugueses. Muitos nunca 
tinham visto o mar, ou andado de comboio. 

PERGUNTAS

- Sendo Amadeo proveniente de uma família burguesa, com 
posses, que vantagens poderia ter a família para prevenir o 
destacamento do filho?

PARA IR UM POUCO MAIS LONGE...

- Com base no filme, que efeitos teve a Gripe Espanhola na 
população portuguesa?

- A partir do filme, que decisões tomou Amadeo de Souza-
Cardoso acerca do seu futuro artístico e pessoal com o 
eclodir da Primeira Grande Guerra?

- Que impacto teve a Primeira Grande Guerra nos artistas 
portugueses? 

- Enuncia as principais decisões dos tratados de paz (com 
destaque para o Tratado de Versalhes)

- Refere os grandes objetivos da Sociedade das Nações. 

BUSTO, 1915
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ENQUADRAMENTO ARTÍSTICO
E SUGESTÕES DE ANÁLISE

II.
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Portugal ainda se enquadrava artisticamente nos 
finais do Romantismo e do Naturalismo, ambas 
correntes muito estruturadas e ainda dentro dos 
padrões clássicos em termos pictóricos. 
A palavra «modernista» começou a ser utilizada a 
propósito de alguns artistas que, em 1914, constituíam 
a novidade do salão da Sociedade Nacional de Belas-
Artes: Domingos Rebelo, Dórdio Gomes, Burnay, 
Milly Possoz, Armando Basto, Ernesto do Canto e 
principalmente Eduardo Viana (1881-1967), o mais 
elogiado na imprensa. Não tendo sido realizada 
nesse ano, como se esperava, a III Exposição dos 
Humoristas, foi considerado oportuno promover 
no Porto, em 1915, uma Exposição de Humoristas e 
Modernistas, acompanhada por conferências, serões 
de arte e de música, com algum espírito «fin de siècle» 
como o da revista A Águia. Em 1916, organizada 
por Lebre e Lima, realizou-se a II Exposição dos 
Modernistas, com menor êxito. Mais bem-sucedida 
foi a III Exposição, em 1919, devido sobretudo à 
presença de Eduardo Viana. 
O futurismo português foi apenas um episódio da 
renovação artística no país. Iniciou-se com uma 
“sessão futurista” no Teatro República de Lisboa, no 
dia 14 de maio de 1917, e findou com a publicação da 
revista Portugal Futurista, que teve um único número, 
em novembro do mesmo ano, e foi logo apreendido pela 
polícia. As propostas futuristas já eram conhecidas 
em Portugal desde 1909, quando o jornal Diário dos 
Açores publicou o primeiro manifesto de Marinetti. 
E em 1916, outro jornal, O Heraldo de Faro, publicava 
uma “página futurista”. 

SEM TÍTULO (COTY), 1917
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PERGUNTAS

- A partir das palavras de Amadeo de que forma se pode 
definir Amadeo?

- De que outra vanguarda faz parte Amadeo?
A – Expressionismo.
B – Fauvismo.
C – Dadaísmo.  

- Aprofunda as principais características do Futurismo 
e o que distingue o movimento Futurista dos restantes 
movimentos Modernistas. 

- Apesar de não aparecerem todos no filme, que outros 
artistas e boémios Amadeo tem contacto, em Portugal? 

- Onde se reuniam para discutir arte?

Antoni Gaudí

Guillaume 
Apollinaire

Amedeo
Modigliani

Almada 
Negreiros

Emmérico 
Nunes

Casal Delauny

Filipo 
Tommaso 
Marinetti

Pablo Picasso

CÍRCULO DE INFLUÊNCIAS DE 
AMADEO DE SOUZA-CARDOSO

SMOKER WITH A CIGARETTE HOLDER, 1915
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Todo o filme tem por base os objectos e tradições que podemos sentir nos 
quadros do pintor e no universo em que ele se move. Tudo o que Amadeo habita, 
ele pinta. Manhufe, Religião, Mulheres trajadas tradicionalmente, brinquedos, 
camponeses, Instrumentos musicais, a sua casa... E quando chega a Paris, tenta 
pintar, de igual forma, o que leva nele e que o habita e aplica-lhe o que está a 
absorver em Paris. 

Todas estas referências de Amadeo desenham o filme que acompanha três 
momentos diferentes da sua pintura - quer na abordagem do realizador, forma 
de filmar, trabalho específico de câmara, luz ou guarda-roupa... 

A primeira parte do filme retrata a fase EXPRESSIONISTA de Amadeo: 
cores bucólicas, natureza e figurativo. A segunda parte do filme acompanha a 

mudança para Paris - CUBISMO, modernidade, performance (declamação de 
poemas, festas, encenação de realidades...) planos curtos e explosão de cor. A 
terceira parte do filme vive com Amadeo a sua fase ABSTRATA, sufoco, morte, 
azul, sinos... Nesta fase ele já se apagou, os planos com ele são em contra-luz, 
falta de respiração - o filme deixa de ter som - deixa de respirar - como Amadeo. 

Sentimos no filme de Vicente Alves do Ó a urgência de criação de Amadeo, um 
individualismo de prova a ele próprio que conseguiu encontrar o seu caminho, 
que sempre acreditou que é tudo e nada mas não quer seguir ninguém nem 
ser conotado com ninguém ou com nenhuma corrente. Quer ser ele próprio. 
Antecipou-se aos nossos dias em que os artistas não querem criar escolas nem 
tendências como Picasso mas sim valer-se da sua individualidade e gritar a sua 
independência. 

INFLUÊNCIA: VIDA, OBRA, FILME
MEIO ONDE PERTENCE, EXPOSIÇÕES E A OBRA

CASA DA FAMÍLIA SOUZA-CARDOSO EM MANHUFE STILL DO FILME
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PAISAGEM VERDE, 1915 STILL DO FILME
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PAISAGEM MANHUFE, 1912 COZINHA DA CASA DE MANHUFE, 1913

COZINHA DA CASA DE MANHUFE
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O Estúdio de Amadeo. Aqui, Amadeo pintou mais de cem quadros. Foi 
também espaço de tertúlias e encontros. Com a estadia de Amadeo em 
Portugal, o ateliê torna-se refúgio para um grupo de artistas estrangeiros 
que, agora, residia no país. Os frequentadores habituais eram Eduardo 
Vianna e o casal Sonia e Robert Delaunay, também eles artistas 
importantes do século XX. 

PERGUNTAS

- Quais as principais características nos quadros que Amadeo pinta, inspirado 
em Manhufe, nas diferentes fases da sua vida?

- O que está no atelier de Amadeo?

- Que quadros podemos identificar no atelier de Amadeo?

QUARTO DE AMADEO STILL DO FILME

ATELIER DE AMADEO STILL DO FILME
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A Torre Eiffel sempre iluminada. A Cidade da Luz. Em 1911, Amadeo 
muda de estúdio para a rue du Colonel Combes. Neste espaço realiza 
uma exposição com o também pintor escultor Modigliani. Circulam 
nos mesmos meios e levam o mesmo estilo de vida. Expõem trabalhos 
inspirados por talhas de madeira africanas e Modigliani mostra as suas 
célebres esculturas de cabeças e corpos humanos em pedra.

- Que quadro é observado em primeira 
mão por Pablo Picasso?

- O quadro é inspirado em quê?

PERGUNTAS

- Qual o material usado na pintura?
A - Óleo sobre tela.
B - Acrílico sobre tela.
C - Guache sobre tela. 
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“Aproveitar desta vida o mais possível, pois tudo nela é passageiro. 
(...) O céu outrora prometido já não seduz os homens modernos.”

- Amadeo
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Amadeo tem a missão de, com Sónia e Robert Delaunay, realizar 
exposições itinerantes (Expositions Mouvents) em Barcelona, Estocolmo 
e Oslo. Juntamente com Eduardo Viana, Amadeo tenta criar o seu espaço 
de criação em Portugal num centro de artistas e tertúlias, promovendo 
exposições internacionais e discussões sobre arte, em tempos de Guerra. 

PERGUNTAS

- Do que desconfia Amadeo?
A - De que Robert tem uma amante em Vigo.
B - De que Sónia e Eduardo Viana têm um caso extraconjugal.
C - De que Sónia e Robert não querem trabalhar com Eduardo e Amadeo.

- Identifica as 2 esculturas (bustos)  que entram na cena em Paris. 

- Quem são os autores? Como se chamam essas obras de arte? 

Um dos motivos para o projecto não colher os frutos sonhados por 
Amadeo prende-se com a falta de afinco do casal Delaunay e uma trica 
pessoal no seio do grupo, que atrasa o regresso de Robert de Barcelona 
e, posteriormente, Vigo.

PERGUNTA

- Como se chama o projecto criado pelos artistas e o que sucedeu com o 
mesmo? 

PARIS, 1907
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O Tio Francisco, “Chico”, como é carinhosamente 
tratado, é o dandy da família. Foi o primeiro apoio de 
Amadeo - vive de forma desafogada pela rentabilidade 
dos negócios de agricultura e perdeu sempre o seu 
tempo entre a boémia e a afeição que nutre pelo 
sobrinho, apoiando-o e discutindo os seus projectos. 

PERGUNTA

- Na carta a Tio Chico, a que exposição se refere Amadeo?

SEM TÍTULO (ESTUDO DE PORMENOR PARA A PINTURA “OS GALGOS”), 1912 STILL DO FILME
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“Tem causado grande sensação em toda a cidade do Porto a extraordinária exposição do pintor 
abstracionista Amadeo de Souza-Cardoso. (...) atraídos pela sedução misteriosa de tão rara 
manifestação de arte. (...) Pois para modernizar o público são necessárias manifestações de arte 
moderna. E esta é moderníssima!”

- crítica jornalística lida por António
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A exposição de Amadeo no Porto a Novembro de 1916, realiza-se num 
dos espaços mais emblemáticos da história da cidade. Um espaço que, 
hoje em dia, serve de local ao Coliseu do Porto: o Jardim Passos Manuel. 
Uma espécie de centro cultural e recreativo onde para lá dos jardins 
existentes, os habitantes do Poto podiam assistir a uma sessão de cinema, 
ouvir música, dançar, visitar uma exposição temporária, jantar, andar de 
patins, tudo num local único que atraia milhares de pessoas. 

As críticas à exposição de Amadeo são variadas. Enquanto a crítica de 
arte jornalística exalta o trabalho de Amadeo, a crítica popular é bem 
diferente. Os textos lidos por António e Amadeo são reais e escritos 
aquando da exposição de 1916.

PERGUNTA

- Quais são as principais diferenças entre a reação do grande público e da 
crítica jornalística? 

- De que forma foram transportados os quadros?
A – Em caixotes de madeira, transportados por comboio.
B – Em caixotes de madeira, transportados pelo Tio Chico.
C – Em caixotes de madeira, transportados por Amadeo.

- A contracrítica à exposição de Amadeo é severa. Como é definido o trabalho 
de Amadeo?
A – Abstracionismo. 
B – Obstrucionismo.
C – Cubismo.

JARDIM PASSOS MANUEL
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Apesar de ter sido considerado uma anedota, da exposição ter sido um escândalo, de 
populares terem cuspido nos quadros, de ter sido agredido, a verdade é que a exposição no 
Jardim Passos Manuel e na Liga Naval Portuguesa, em Lisboa, levaram a um debate profundo 
sobre o que era a arte contemporânea. Esta exposição itinerante foi a sua única mostra 
individual em vida. Amadeo foi como um gestor cultural do seu próprio trabalho, tentando 
mostrar a sua exposição ao máximo de gente possível, explicando e situando sempre a sua 
posição como pintor e artista, promovendo um debate e uma conversa concreta sobre a arte 
e o modernismo em Portugal.

PERGUNTAS

- Quantas obras expôs Amadeo em 1916, no Porto?

- Que texto acompanha o catálogo da exposição de 
Amadeo, que o tio Chico declama? 
A - Poema de Arthur Rimbaud, “Matinée d’Ivresse”. 
B - Poema de Fernando Pessoa, “Presságio”.
C - Poema de Charles Baudelaire, “Matinée d’Ivresse”. 
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PERGUNTAS

- Que exposição planeia Amadeo em Lisboa?
A – Exposição no Calhariz.
B – Exposição no Museu Nacional de Arte Antiga.
C – Exposição na Liga Naval. 

- Pablo Picasso tinha uma grande rivalidade com um 
famoso pintor francês de fauvismo. Quem?

- Que obra de pintura é sugerida como tendo chocado 
Pablo Picasso?

CAIXA REGISTADORA, 1917
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Com Domingos Rebelo, Emmérico Nunes, Manuel Bentes e José Pedro 
Cruz, em Paris, 1908, Amadeo de Souza-Cardoso tira uma célebre 
fotografia em paródia a um célebre quadro a óleo do Barroco espanhol, 
de 1629, pintado por Diego Velázquez. 

PERGUNTA

- Como se chama a pintura parodiada por Amadeo e os amigos?
A – Los Borrachos.
B – O Triunfo de Baco.
C – O Triunfo dos Borrachos.

PARIS, 1908 STILL DO FILME
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PERGUNTA

- Seleciona os nomes da diáspora de 
artistas presentes na sequência de 
Paris, em casa de Amadeo e Lucie.
A – Amadeo de Souza-Cardoso.
B – Lucie.
C – Almada Negreiros.
D – Eduardo Viana.
E – Marie Laurencin.
F – Henri Matisse.
G – Pablo Picasso.
H – Sarah Affonso.
I – Alberto Cardoso.
J – Gigi.
L – Max Jacob.
M – Almada Negreiros.
N – Guillaume Appolinaire.
O – Amadeo Modigliani.
P – Emmérico Nunes.
Q – León Solá.

CAFÉS DE PARIS, 1908
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AMADEO divide-se em três telas, três episódios, três 
tempos que marcam a vida do pintor de Manhufe. O 
filme tem início em 1916, quando o jovem Amadeo 
organiza a primeira grande exposição modernista em 
Portugal e revela um mundo novo a um país velho e 
conservador, depois de ter estado em Paris e casado 
com Lucie. Recuamos a 1911 quando, à luz das velas, 
Amadeo apresenta os seus primeiros trabalhos à elite 
artística da cidade de Paris, inaugurando assim a 
sua vida de pintor. E, por fim, 1918, o fatídico ano da 
pandemia que assolou o mundo, a gripe espanhola, 
que matou milhões de pessoas e que, entre Espinho e 
Amarante, acabou por tragicamente abraçar a família 
Souza-Cardoso e abreviar a vida inesquecível deste 
homem a quem Lucie dedicou o resto da sua vida.

PERGUNTAS

- Qual é o principal negócio da família Souza-Cardoso?
A - Negócio de madeiras.
B - Produção de Vinho e Agricultura.
C - Exploração Agrícola.

- A partir do filme, identifique algumas das tarefas diárias 
na quinta de Amadeo.

- A que Santo pede a mãe de Amadeo para não o 
chamarem para a Guerra?

UM FILME, TRÊS TEMPOS…
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PERGUNTAS

- Amadeo pede dinheiro ao pai para 
quê?

- O que estudou Amadeo antes de se 
dedicar à pintura?

- Qual é a vontade do Pai de Amadeo?

- Qual é a justificação de Amadeo para 
rejeitar a vontade do pai?

“Que pai sou eu para roubar o 
futuro ao seu filho?”
- Pai de Amadeo
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PERGUNTAS

- Por que razão faz Amadeo tratamentos termais?  

- Onde faz Amadeo os seus tratamentos?

- Enumera os objectos pedidos por Amadeo a Lucie, na carta que lhe escreve.
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“O mundo inteiro precisa do teu trabalho, Amadeo.”

- Lucie
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PERGUNTAS

- Que promessa cumpre Amadeo antes de morrer?
A - Pintar um quadro religioso.
B - Pintar um quadro que a mãe perceba.
C - Pedir a Santa Bárbara para proteger Lucie.

- Onde se refugiam Amadeo, Lucie e as irmãs Graça e Helena durante a pandemia?
A - Espinho.
B - Porto.
C - Manhufe.
D - Amarante. 

Lucie, ao adoecer, implora a Amadeo para que este faça uma grande exposição 
internacional. Já Amadeo, antes de morrer, volta a pintar para cumprir uma 
promessa feita à mãe.

TÍTULO DESCONHECIDO, 1910
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Na praia de Espinho ouvimos “Nocturno”, composição de António Fragoso com orquestra. Extraordinário 
compositor e pianista português do início do século XX, completa o curso de piano do Conservatório Nacional 
de Música, com nota máxima a 3 de Julho de 1918. António Fragoso desconhecia regras, surge como um fruto 
revolucionário de uma arrebatada predestinação, como um caso de intuição sem igual na história da música 
portuguesa. Faleceu a 13 de Outubro de 1918, vítima de gripe pneumónica, com apenas 21 anos de idade. 
Ainda em vida, mas sobretudo depois, foi alvo de numerosas homenagens em Portugal e no estrangeiro. 

PERGUNTA

- “Nocturno” é um dos veículos para 
introduzir um novo tema na trama. 
Qual?
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OUTRAS PERGUNTAS

- Em que género se enquadra o filme? 
- Quem são os actores principais? 
- Qual a diferença entre actores secundários e figurantes? 
- O que é um flashback? Na tua opinião porque começamos em 1916 e passamos a 1910? Que 
impacto emocional tem este dispositivo de avançarmos e recuarmos no tempo?
- Qual o papel da boina do Amadeo em termos narrativos? 
- De que forma a relação do Amadeo com a mulher, Lucie, influencia o desenvolvimento da narrativa? 
- Para que servem os efeitos digitais e em que cenas estes efeitos estão mais presentes?
- Trace um perfil psicológico da personagem de Amadeo.
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