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João Carlos Celestino Gomesr:
"Este fulano qualquen'
Vera Félix Mariz*

Uma História da Arte, uma História da Cultura, uma História que se quer
fuorosa náo pode de modo algum nurrir uma obsessáo pelos ditos "grandes",
ditas "obras primas" em detrimento dos ditos 'pequenos". A arrogância
que ser posta de parte e remos sim que procurar defender uma visáo gloo mais abrangente possível. A História da Arte porruguesa é, como se sabe,
riluíssima. Tendo o privilégio de possuir um vasro e variado património artíslko temos que, necessariamente, adoptar três atitudes: conhece-lo, divulgáJo e
lnotegêJo, sendo que estas rrês atitudes estáo absolutamente interligadas uma
ftz que para o divulgarmos temos que, obviamente, conhece-lo e da mesma
6rma náo podemos proteger o que náo conhecemos - o acto do conhecer é,
1rcis, fundamental.
Todos conhecemos melhor ou pior um Eduardo viana, um Amadeo souza
C-ardoso, um Almada Negreiros, mas quem conhece um tal Joáo Carlos celestino Gomes de Ílhavo? Pois bem as vozes emudecem-se e os dedos anreriormente
levantados no ar baixam-se. Este e outros "fulanos" têm vindo a ser ofuscados

pelaluz dos grandes asrros, dos grandes nomes, dos Almadas e companheiros,

e.

mesmo que durante a sua vida Joáo Carlos Celestino Gomes fosse conhecido e
reconhecido, hoje é lamentavelmente arrastado pelas ruas da nulidade, da igno-

úncia, do anonimato. Náo, ele e a sua obra sáo táo desconhecidos que nem

sáo

arrastados, sáo deixados estar quietos, sossegados, descansados numa Ílh"vo que
ainda náo esqueceu este filho da terra. Sendo o objectivo deste género de traba-

lhos contribuir parao avanço da ciência o que se pretendeu fazer no âmbito da
cadeira de História da Cultura ministrada pelo Professor Doutor Joáo Medina
que, aliás, foi quem amavelmenre me deu a conhecer a existência de Joáo carlos

I
'

Celestino Gomes, "BiografiaÌ' in Sinfonia muito incompleta, 1958, prg. II9
Licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade Lisboa
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Celestino Gomes, foi conhecer e agora neste momento divulgar para que
mos assim alagar as nossas fronteiras cognoscitivas, os nossos estudos de
da Arte Contemporânea, trazendo para a luz "este Fulano qualquer2".

Dr. João Carlos Celestino Gomes vestido de médico. Foto de Mário Novais incluída
no catálogo João Carlos. Retospectira,Ílhauo, Museu de Ílhavo, i991.

Joáo Carlos Celestino Pereira Gomes nasceu a 5 de Outubro de 1899 cc,
Ílhat'o e faleceu a 11 de Novembro de 1960 no Bairro de Alvalade em Lisbc.
Estudou Medicina em Coimbra e foi presença assídua nas teftúlias dos c&

como o Cafe Excelsior no Porto onde se reunia a clientela mais selecta, o .ig
Majatic também ele no Porto e A Brasileira no táo em voga espaço da Baixa Er
boeta, todos eles locais de reuniáo de intelectuais afirmados, de estudantes

chcb

de pretensóes, de jornalistas, de artistas conhecidos e desconhecidos. Desem.pcr
nhou a profissáo de médico ao longo de toda a sua vida cumprindo a voncrds

do pai: "Porém a intoxicação hipercrítica, familiar e irremediável, que meu Hü
temia por experiência própria mas em que acreditava e se orgulhavx 2 5sx elrr
de artista mortificado de receio por este mau-fadário da Arte, esta volúpia terrÍrdl
'

Idem

Venc FÉrx wonrz
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da verticalidade, deu-me mais de uma vez incómodos sérios."3 desenvolvendo no

Porto a sua "educaçáo estéticd'4.

Na verdade, apesar de José-Augusto França nas Parcas linhas que dedica a
este indivíduo, considerá-lo sobretudo como "um médico de profissáo e higienisra5", crítico de arte, cuja produçáo plástica estaria estreitamente influenciada "por Amadeo do álbum de 1912, seguindo-lhe o preciosismo decadente
e adaptando-o a um regionalismo mundanizado6" e que terá tido "a sua hora
vanguardista em25, em Coimbra, num futurismo gozado, e que acabou numa
sKrravaganre composiçáo imitada dos painéis de S. Vicente de Fora, com amigos
na figuraçáo

-

espécie de testamento artístico e espirirual...7" referindo-se a obra

de pintura "Nossa Senhora do Mar", Joáo Carlos Celestino Gomes foi muito
mais do que é dito nessas linhas, produziu e aringiu muito mais sendo autor de
uma vasta e extensa obra. É verdade que náo é dos melhores ou mais inovadores
pintores ou escritores do seu tempo, mas é sem dúvida um dos maiores e mais
interessantes desenhadores e ilustradores. Mais, dedicou-se à arte da xilogravura e
teve sucesso como nenhum outro artista contemporâneo; foi criador de ex-libris

dando um novo vigor a essa arte; trabalhou em cerâmica, mosaística, talha, e
tudo o mais, excepto em vitral. Foi, também, escritor de verso, prosa, crónicas
médicas, crítica de arte, participante activo nos periódicos da êpoca como A
Piada. Quinzeníírio humorístico e de cãricatarat no qual encontrávamos desenhos
€ gravuras da autoria de Joáo carloss, o Beira-Mar semanário de Íhavo do
qual foi director, o Humug a ABC, o Nauta, a Magazine Bertrand, a llastração
Portuguesa entre outros, bem como tradutor e, ainda, actor e escritor de peças
de teatro como Fitas Doirada;...Ilusões Doiradas, a récita de despedida dos estudantes finalistas de Medicina do ano lectivo de 1926-27.
Contudo, antes de avançarmos para uma breve passagem do que terá sido a
vasta produçáo deste médico-artista plástico-escritor, temos que ter em conta que
epesar da multiplicidade de facetas que encontramos neste homem, todas elas
confluem p^fa a unidade que é o homem, o ser em si mesmo, o ser total que se

desmultiplica nas suas mais variadas formas. A variedade, em primeira ou última

Celestino Gomes, Prelácio de Posiç'io Crítica, 1958
Joáo Carlos citado em

"O

artista Joáo Carlos" de Cândido Craveiro, Arquiuo dn Distrito dt Aueira, vo1.)O(VIII,

1962 páa.52
t
6

José

Âugusto Franç , A Arte em Portugal no

sëculn

XX,1974' pâg.311

Idem
Idem

E

Têve apenas quatro números

-

7 de Março de 1916 a

I

de Maio de 1917

:
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análise, contribui, justifica a unidade, e vice-versa: Joáo Carlos Celestino
deu vida a João Carlos e a Celestino Gomes, um ilustra outro escreve, rrrË

Ênal, na união dos dois, encontramos a unidade, o homem artista plásri
literário que, também, era médico, e é nesta diversidade que surge o
homem que procuramos estudar: Joáo Carlos Celestino Gomes = Joáo
+ Celestino Gomes, ou, Joáo Cados+Celestino Gomes = Joáo Carlos
Gomes. Deixando o campo da matemática, a divisáo, a subtracçáo, a sonrl G
equivalências, diga-se que €m jeito de resumo este indivíduo que fazia
de marcar quase sempre a autoria das suas obras, sejam elas de literatun
de artes plásticas, quando se tratava de produçáo plástica assinava como
Carlos e quando se tratavam de palavras assinava como Celestino Gomes
desdobramento da sua pessoa.
Apesar de ter estado e exposto em Paris e de ter estado, também, em

no final da sua vida onde procurou tratamento para a sua enfermidade, nfu
um homem extraordinariamente viajado. Contudo, parte das suas obras
uma ideia contrária, transitem-nos uma sensaçáo de intimidade do artiste
os espaços e culturas orientais, particularmente com o Japáo e com a
que Joáo Carlos terá conhecido apenas através dos sonhos e da literatura.
segundo nos diz Artur Augusto: "Menino e Moço, ele partiu de Gafanha
as Índias do Cabo do Mundo, companheiro de Fernáo de Magalháes, vi
naquelas naus boiantes e marinheiras que erarn o orgulho dos construtores,

nhando as tragédias da História Tírígico-Marítima em que os seus
de aventuras embarcaram; com Mendes Pinto, foi ao Japáo, sempre em
turas, e ali conheceu o seu primeiro amor: O-Ai-San (...) Mas as Índias
especiarias e dos brocados e das sedas, criaramlhe o gosto pelo fausto e
opulência, e o rei Salomáo náo escapou à sua indagaçáo de artista e foi
em toda a exuberância do seu real esplendor (...) Mas Joáo Carlos também
a viagem da Índia a Portugal por terra, com o seu colega o Mestre Afonso (.--lc
em Babilónia se documentou para desenhar as ilustraçóes de Ester. ..e", fazú
com que os seus grandes amores náo fossem as famosas e atraentes actrizes &
cinema mudo, como Giuseppina Menichelli ou Francesca Bertini "de olhos oüri
cenoslo", mas sim Cleópatra, a mais famosa e atraente rainha do Egipto, Belkiq.
rainha de Sabá rica em ouro, perfumes e pedras preciosas e Sulamita, a amada t
Cântico

d.os

Cânticos,

"Eld'

9

Artur Augusto,

l0

Palavras de Joáo Carlos em

,/o,4o Carhs um

a dos pés formosos, a das belas curvas, ventre,

Artista do Liuro, 1944.

o Cântico

dos Cânticos traduzido por Samuel Schwarz,

\942.

olhcc
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cabelos, dos dois seios gémeos, a do elegante pescoço e narizll, todas elas com os
cheiros estranhos e exóticos que Joáo Carlos conhecia da farmâcia do tio, todas
elas invisíveis, atingíveis apenas arravés da força da imaginaçáo.

Apesar de Joáo Carlos ter óleos de grande qualidade parece-nos que a sua
faceta de "artista do livro12" é aquela que mais se destaca: Joáo Carlos é sobre-

tudo um ilustrador, um enriquecedor de livros, das suas páginas e capas. O
próprio afirmava que: "Sou, por temperamento, um ilustrador, um comentador.
Tudo, para mim, é motivo de comentário: a poesia, a contemplaçáo, a vida. A
própria medicina, E ainda não consegui deixar de contar a minha anedora...13".
De resto, voltando atrás às palavras de José-Augusto França que considera Joáo
Carlos profundamente influenciado pelos desenhos de Amadeo, nomeadamenre
pelos de 1912, ou seja pelos )Õ( Dessins, há que dizer que não podemos desconsiderar esta opiniáo uma vez que as similitudes sáo inequívocas: é o rigor do traço,
o preciosismo decorativo, distorçóes anatómicas e os temas exóticos reflexos de
uma alta criatividade e domínio daquele que é o denominador comum a todas
as artes - o desenho. Contudo, náo se procure em Joáo Carlos a infuência das
composiçóes abstractas de Amadeo, as suas fases analíticas e sintéticas cubistas,

o artista de Íhavo trabalhava

essencialmente, tal como no desenho, a figura
humana, mais ou menos distorcida mas sem nunca deixar de ser reconhecível e
definida, permitindo-se "transfigurar anaromias sem lhes perder o respeito (...)
sacrificava à comunicação estética - e sem hesitaçáo - a medidal4, sem nunca
perverter a forma. Se era preciso hipertrofiar para exprimir, náo tinha uma vacilaçáo, mas a morfologia, essa, ficava impoluta...15".

A arte da ilustração

é muitas vezes menosprezada, tida como "coisa de crian€
exemplo
disso é o facto de nos esquecermos ou desconhecermos muitas
Çff",
vezes que Rembrandt van Rijn, um Francisco Goya, um Édouard Maner, um
Edgar Degas, um Auguste Rodin, um Henri de Toulouse Laurrec, um Henry

Matisse ou um Marc Chagall, artistas consagrados mundialmente, exaustivamente estudados, reconhecidos e louvados pela sua obra de pintura ou escultura
foram também ilustradores. Excepcionalmente surgem referências perdidas aqui

tl

Cànrìro dos Cànticos,7,

t2

Artur Augusto,

IJ

Joáo Carlos em entrevista ao Primeiro deJaneiro,4 de Dezembro de 195.

t1

Efectivamente Joáo Carlos estava longe de ser um artista académico, seguidor obcecado de cânones de medida,
equilíbrio e proporçáo.

li

l-10.

r/a,ío Carlos: am altisttl do liuro, 1944,

Frederico de Moura, "Contributos para uma interpretaçáo da obra de Joáo Carlos" in Arquìuo do Distria
vol.W\/1[, 1962, pág. 106-109.

Aueiro,

/e

l

:

I
I

:
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e ali como forma de demonstrar o génio do artista completo. Referências

pletas, desvalorizadas, casos pouco aprofundados. Sim é verdade que o génic"
excelência destes artistas se manifestou na pintura e na escultura, mas será

História da Arte, a História da Cultura, só

se devem ocupar, só devem

dar as ditas artes maiores? Só devemos querer aprofundar as grandes
çóes destes artistas? Sem dúvida que a resposta é um não hesitante náo. Se esi
fosse de que tamanho seria a falha do nosso conhecimento, o quáo
seria para os nossos olhos, o nosso intelecto, a nossa sensibilidade, náo
desfrutar destes desenhos que pululam nos livros dandolhes toda uma n,
dinâmica, toda uma riqueza que tem que, necessariamente, ser conhecida e eú:
dada. Contudo, e apesar de sobretudo a partir dos anos 20 de 1900 ser
um incremento desta arte em Portugal, em 1934 ainda náo havia uma 'escoh
profissional gráfrci' , o que para António Ferrol6 é, náo mais do que, o sintn
de uma gravíssima debilidade cultural no campo da publicidade.
A juntar a esta falta de iniciativa e profissionalizaçâo do trabalho gráfa
em Portugal em comparaçáo com outros países da Europa, refira-se, ainda e
ausência de um espírito de artista ilustrador com estatuto de criador. A pryô.
sito disto, em 1946, Roberto Nobre escreve que um ilustrador náo deveá m
liberdade criativa, personalidade própria, devendo sim subjugar a sua criatiridade ao tema do textorT. Contra esta amputaçáo do espírito criativo do anigl
ilustrador, surge Bernardo Marquesls, reindivicando o estatuto de criador e ab
dindo aos "modelos internos" inspirados pelo texto. Apesar do contexto nacbnal, apesar do pairar das seguintes questóes: "Quem é que neste terra entendedt
que isso fliberdade criativa] se permitisse, que isto ajudasse a produzir? C]r'n
daria a um artista facilidades daquelas, tempos e meios? E quem the apreciarie,
depois a obra?le", Joáo Carlos revela todo o seu brilhantismo nesta área a 1n
de outros nomes como Almada Negreiros, António da Costa, António Duarq
António Pedro, Bernardo Marques, Cândido da Costa Pinto, Carlos Botelho,
Carlos Carmeiro, Clementina Manta, Maria Keil do Amaral, Stuart Carvalhab"

António Ferro, "Ìmprensa em Portugal" in Bandana,7934 clado em O Grafsmo
1

e

llustraç,4o nos

arcs.â.

986.

Mmia Helena de Freitas, "lmagens
Bernado Marques,
Grafsmo
idem

e

e

Miragem de uma década' in O Grafsmo

"O Livro Artistico" in Inquérito

a llustraç,ãn nos Anos

20, 1986

e

a llustraç,1o nos Anos

ao Liaro em Portugal, Seara

20,19ú
A

Noua,1946 clado en
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entre outros2O, todos eles participantes na 1" Exposiçáo dos Artistas Ilustradores
Modernos iniciativa do Secretariado de Propaganda Nacional em 7942.
Joáo Carlos dedicar-se-à à arte da ilustração até ao fim da sua vida e segundo
o levantamento que foi feito a propósito da Exposiçáo Retrospectiva da obra de
Joáo Carlos 1899-1960, rcalizada pelo Secretariado Nacional de Informaçáo em
1964, o nosso artista terá ilustrado ou feito capas, entre 1920 e 1960, para pelo
menos 57 obras. A este número juntem-se as inúmeras ilustraçóes feitas para
revistas, jornais, magazines e todo o dpo de periódicos como, por exemplo, a
"Magazine Bertrand" ou o jornal "Beira-Mar", os posrais de Coimbra e para os
CTT todas as séries como A medicina nd literaturd portuguesã, e, ainda, as ilustraçóes para as suas próprias obras que assina com o nome de Celestino Gomes:
obra de Celestino Gomes com ilustraçóes de Joáo Carlos.

João Carlos. Auto-retrato assinado Ioannes Carolus,
s.d., capa do catálogo citado.

"O Homenzinho", guache, 1955.
Auto-retrato reproduzido no catálogo.
Museu de ilhavo.

João CarÌos,

A capacidade de desenho de Joáo Carlos, o seu trabalho minucioso e perfeccionista das linhas e formas, o cariz decorativista, as perfeitas noçóes da anatomia
humana derivadas da sua actividade profissional como médico e a capacidade de
20

Para uma informaçáo mais pormenorizada acerca dos artistas participantes e suas obras ver o catálogo da

exposiçáo publicado pela SPN em 1942.
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manipulaçáo das formas, sáo, como veremos, louváveis, contudo, o que toÌna
este arrista ainda mais interessante e excitante é a sua fexibilidade, a habilidadc
que tem para se adaptar aos temas que ilustra sem nunca perder a sua originalidade, sem nunca deixar de ser fiel àquilo que é, ao seu estilo. Não deixa de scr
curiosa a sensaçáo de estranheza e de espanto que surge em nós ao passarmqs
em revista a diversa obra de Joáo Carlos, ficando sempre a interrogaçáo: como é
que o artista que ilustra O-Ai-San (1939), é o mesmo que trabalha no Cântin
dos Cânticos traduçáo de Samuel Schwarz (1942), na série Via Sacra (Í942431"
em A Medicina na Literatura Portuguesa (1943) e na capa da Floresta dos Morw
de Liviu Rebreanu (1945)? Nada na arte de Joáo Carlos é simplista, nada esri
presente por acaso, nada é deixado ao acaso. As ilustraçóes e todos os outros desenhos de Joáo Carlos demonstram um refinamento técnico extraordinário, uma
máo experiente e um génio claro e extremamente culto. Tirdo em João Carlc
é técnica, rigor, dedicaçáo, estudo e, acima de tudo, ânsia pela perfeiçáo. Esrc
homem é definitivamente um apaixonado pela perfeiçáo, todas as suas obras ú
perfeita e rigorosamente definidas e acabadas, espaços onde se vive uma muim
feliz ânsia relaçâo entre vigor técnico, construtivo, e requinte estético, formal
A técnica e gosto requintado de Joáo Carlos sáo cheios de personalidadc,
sáo cheios de...Joáo Carlos. O seu intelecto, a cultura abundante que culdvm
ao longo dos anos, o seu gosto pelo preciosismo, pela perfeiçáo, aliados à srn
natural alma de artista, contribuíram para que Joáo Carlos criasse um estib
muito seu, só seu, que imprime a todas as suas obras, sem nunca se deixar lerar
pela "maneira de". O seu estilo é incrivelmente sincero e é "aquele em que sd
[ele Joáo Cados] trabalhar, o que sinto com a minha sinceridade2l", e, n€sa
linha, mantém-se sempre fiel aquilo que sente, aquilo que é, sem nunca beber
em nenhum dos grandes artistas, como Boticelli, Van Eyck, Nuno Gonçalves m
Durer que tanto admira, pois "humilde como sou, receio turvar a água pura de
nascente. Acho que pretender pintar à maneira de algum dos Grandes, é supor-s
dotado das mesmas forças - é insultá-lo!22"
Em todas as ilustraçóes cheias de carâcter, cheias de Joáo Carlos, o rigor qrr
o autor impóe é admirável. Notável desenhista, este artista d. Íha,ro, trabalha i
exaustáo o traço, o movimento, a expressáo, o pormenor levado às últimas con-sequências. Nada é sugerido, tudo é claro, produto de um rigoroso e definido
trabalho, nada é síntese, todos os elementos sáo igualmente bem trabalhados c
pormenorizados, nada é descuidado, todas as formas, corpos humanos, vegecr2r
22

Joáo Carlos em entrevista ao Nouidades, 25 Janeiro de 1942.

JoáoCarlosementrevistacomEduardoSalgueiro

dallustraçá0,

n" 135, l deJulhode 1931.
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@o, animais, solo, tecidos, cabelos, madeiras, pedras, móveis, tapeçarias, rendas, sáo incansavelmente e pacientemente trabalhados até ao último pormenor,
levando o observador a passar um tempo considerável a observar tudo o que Joáo
Carlos cria, e levando-nos a descobrir novas coisas a cada olhar que dirigimos a
este trabalho exâustivo e decorativista de linhas e formas.
Tirdo nestes desenhos aparentemente complicados e intricados é lógico,
espelho da clareza e do intelecto de Joáo Carlos, da sua personalidade bem formada, culta e filosófica. O simbolismo, reflexo de uma considerável bagagem
cultural, é uma constante nestas ilustraçóes. Como já referimos, nada que este
artista desenha é deixado ao acaso, tudo tem um rigoroso significado e remete
para algo muito mais profundo do que à primeira vista possamos depreender.
Tüdo o que Joáo Carlos traça importa, tudo tem significado, tudo é resultado
de um rigoroso exercício intelectual, psico-analítico, aliado, evidentemente, à
sua sensibilidade estética e artística, ao seu gosto pelo belo, pelo seu belo. Como
a6rma Fernando de Pamplona23: "}{â, pois, que buscar nesse grafismo rendilhado
e cheio de entrelinhas o signiÊcado profundo e por vezes oculto que o artista lhe
quis dar. Aí se encontrará também a própria chave da arte de JOÁO CARLOS complexa e cristalina ao mesmo tempo, historiada como um jarráo chinês, enternecida e leve como um cantar de amigo". Nesta linha, podemos considerar, tal
como Frederico de Moura fez, que a arte do ilustrador e desenhista João Carlos
é a prova concreta, visível, palpável, da teoria de Max-Scheler de que o espírito

é dotado de características específicas como a faculdade objectivante e a de se
exprimir por símbolos. A arte de Joáo Carlos, é, efectivamente expressáo do seu
espírito, da sua alma, mas também, como já vimos, do seu intelecto, como tal,
tem que ser observada, lida, compreendida tendo em conta tudo isto, tendo em
conta, tudo aquilo que Joáo Carlos é e sente.
Náo deixa de ser curioso, como já sugerimos anteriormente, que este artista
que Adriano de Gusmáo na Seara Noua2a acusa de se deixar arrastar "por um
excesso de pormenorizaçáo, que sobrecarrega alguns dos seus desenhos com coisas arrebicadas" em vez de sugerir apenas todas as coisas nas quais trabalha com
uma "beneditina paciência", seja também capaz de se afastar deste preciosismo
decorativo para criar, também ele, "motivos em traços sóbrios e sintéticos25".
Fernando de Pamplona, "lJm artista de raça, uma arte de sonho" in Arquiuo do Disnito

d.e

Aueiro,

voltme

)O(VIII, Aveiro, 1962, pp.l36-137.
25 de Março de 1944, pág. 181.

24

Adriano de Gusmáo,

25

Dr.FernandodaSilvaCorreia,'AvidaardentedeJoáoCarlos", inÁrquiuodoDistitodzAueiro,vol.)O(V[I,
1962.

Seara Noua,
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Para percebermos o que pretendemos aqui dizer, coloquem-se lado a lado u:.i
ilustraçáo da Via Sacra e uma do Cântìco dos Cânticos de Samuel Schwarz. \;

primeira, o rigor do traço, a sugesráo das sombras, das formas anatómicài :
arquitectónicas, sáo perfeitas, linearmente bem traçadas, simples, sem nur.--r,
serem simplistas. Na segunda, é todo um intrincado de linhas, de pormenor-'
os tecidos ricos, os veios das madeiras, as estatuetas, as colunas, as pedras. -,
sinos, tudo é trabalhado com requinte e detalhe' de uma forma cansativa e in:.ressantemente pormenorizada.
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Pâginas 440-445: Desenhos de João Carlos Celestino Gomes (1899-1960) para o livro
Cânticos dos Cânticos, tracl. do hebreu por Samuel Schwartz (1880-1953)' Lisboa, 1942
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Nestas composiçóes cheias de raça, de personalidade, de ritmos diferentes
mas sempre harmoniosos e atractivos, onde se cultiva o gosto pela linha, forma
e pormenor, têm sido notadas duas infuências principais, que juntamente com o
intelecto e sentido estético do artista, resultam naquilo que conhecemos como o

estilo de Joáo Carlos, a saber: as iluminuras e gravuras da Idade Média e o exotismo orientalizante. As raízes medievais poderáo ser encontradas na ingenuidade
exprimida pelo traçar das linhas e da perspectiva, na simplicidade e linearidade
dos traços, nas proporçóes, no alongamento das figuras e sua ingénua representaçáo, características mais patentes nas suas xilogravuras, por exemplo nas
da sua obra, onde assina como Celestino Gomes, Baladas para um certo Olhar.
Por outro lado, e quanto a nós este é o lado mais interessante, verdadeiramente
alucinante e arrebatador, a influência do Oriente, cultura pela qual Joáo Carlos
se confessa verdadeiramente apaixonado e arrebatado, conforme escreve na obra
Cântico dos Cânticos de Samuel Schwarz, com o nome de Celestino Gomes.
Da nossa parte se pudéssemos escolher de entre todas as ilustraçóes feitas por Joáo Carlos, todos os seus desenhos, elegeríamos estes do Cântico dos
Cânticos de Samuel Schwarz como os mais incríveis desenhos criados por este
artista multifacetado. Esta atracçâo por estes desenhos náo será (somente) fruto
da qualidade do desenho, da precisáo do traço, dos infindáveis pormenores,
sendo que todos eles importam, todos eles contribuem para o resultado final,
para a ideia final, para este mundo que Joáo Carlos conseguiu trazer até nós. É
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espantoso como ele próprio conseguiu fePortar-se a este tempo, a este espes
filtrando tudo pelo seu olhar e intelecto, pela sua sensibilidade artística táo pru-

liar, acabando por criar dos mais magníficos, interessantes, vibrantes, dinâmim
e vivos desenhos que já alguma vez vimos, acabando por cria um Oriente, um
Sulamita que sáo táo dele mas que nos parecem táo nossos. Estas sáo as nossü,
palavras, eis o que nós sentimos quando nos deparamos com estes desenhc.
com esta profusáo de traços, pormenores, sons e cheiros captados e transmutadoü
para o papel. Em verdade sentimos que nenhumas outras ilustraçóes poderian
acompanhar o mágico texto do Cântico dos Cânticos, nenhumas outras sáo suF
cientemente ricas, mágicas, místicas, orientalizantes como estas que saíram der
máos de Joáo Carlos, o homem de Ílhavo, o jovem formado em Coimbra, o
homem que diz ter tido a sua formaçáo estética no Porto, o homem dos cafr
de Lisboa e do Porto, o médico, o marido de Silvina, aquele que nunca conhe
ceu o Oriente, mas que criou o seu Oriente' que nunca viajou para as terrü
da Sulamita, que só conhecia as actrizes do cinema mudo, e ainda assim crb
estes desenhos orientalizantes que sáo de uma intensidade lírica absolutamec
arrebatadora e de uma inegável sensualidade das formas. Deixemos as noarl
palavras, os nossos sentimentos e vejamos o que o próprio Samuel Schwarz q:
pretendia "transmitir ao leitor português o ambiente e a formosura desta iià
dos tempos áureos da monarquia judaic*6" diz acerca destes desenhos, para ç
o leitor possa ele próprio enquanto náo está perante a totalidade da obra porea
entender aquilo que temos vindo a tentar transmitir: "Encanto artístico, ori*
talismo místico e decorativo do poema salomónico, brotaram da alma poéticec
da pena artística de Joáo Carlos (se o desconhecido autor do Cântico dos
soubesse manejara pena de desenhador táo bem como a de poeta, náo os teuitr
feito de outra forma)"". Afinal só belos desenhos como estes de Joáo Cadc

poderiam ilustrar o Cântico dos Cânticos, táo somente porque o rabi Akiba
que: "O dia em que foi dado a Israel o Cântico dos Cânticos é o mais importac
de todo o Mundo28, porque se todos os Cânticos bíblicos sáo santos, o
dos Cânticos é sacrossanto2e".
Samuel Schwarz, trad., Cântico dos Cânticos,1942, pâg.113.
Idem
Em hebraico o título seria S/lr Hashirim, isto significaria "O Maior dos Cânticos" ou "O Cântico SuHimf,.,
Na traduçáo feita da Bíblia por Martinho de Lutero encontramos a expressáo Das Hohe Lied, ot xi+ fit
Cântico Elevado" . Só na Vulgata em latim é que encontramos o tal Canticum Canticorum. De qua.lquer ur
das formas a ideia é a de que este é, efectivamente, o maior de todos os Cânticos, o mais sublime, o

alto, o mais importante.

Citado por Samuel Schwarz em o Cântico dos C,ânticos, 7942.
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Quando falamos em Joáo Carlos: "um artista do livro", náo nos referimos
somente à sua actividade como ilustrador dos textos literários, mas também
ao trabalho que dedicava às capas dos livros. Originalmente, as capas foram
criadas para protegerem conjuntos de folhas, mas com o rempo, com a evoluçáo técnica e cultural, as capas, para além desta funçáo primeira, ganham uma
outra: funcionam como elementos identificadores do conteúdo e como chamatiz, apostando-se, entáo, cada vez mais numa composiçáo informativa, e ao
mesmo tempo atractiva. Talvez náo possamos falar da cat€goria profissional dos
"capistas", dos artistas que, como Joáo Carlos, se debruçaram sobre esta arte de
fazer capas atractivas e belas do ponto de vista estético. Se é verdade que, como

já vimos, os ilustradores foram reconhecidos em Portugal com uma exposiçáo
onde puderam apresentar o seu trabalho, à semelhança do que acontecia com
o pintores, escultores, gravadores ou desenhadores, o mesmo não se pode dizer
dos "capistas", que, sempre foram, e sáo, popularmente marginalizados, ou se
quisermos desconhecidos e nunca motivo de interesse. Inegável é o facto de estes
"capistas" serem uma realidade em Portugal.
Para além de Joáo Carlos, poderíamos referir outros nomes, alguns já nossos
conhecidos enquanto ilustradores, a saber: Bernardo Marques que faz as capas,

por exemplo, dos livros da

Colecç,ão

50 a70: António YazPereira que,

Miniatura, ediçáo dos Livros Brasil, nos anos

apesar da sua carreira diplomática, ilustrou das

mais belas capas das revistas portuguesas dos anos 50, como o Graal ou a Tíuola
Redonda; Cândido Craveiro que ilustra algumas capas das obras de Celestino
Gomes, como por exemplo a de Afsionomia da Morte (1932) O-Ai-San (1939);
ou o s€mpre presente Almada Negreiros; A actividade dos "capistas", ainda que

pouco abordada actualmente, é, como já vimos de grande interesse e importância
do ponto de vista cultural e social. Terminemos, pois, este pequeníssimo passo
pela arte da ilustraçáo das capas, com uma citaçáo de António Ferro, ou se quisermos, uma constataçáo quanto à qualidade dos livros manuseados nos anos 40
do século )O( no geral: "pela sua detestável apresentaçáo e desastrosa composiçáo,
raros sáo os que (podem) merecidamente figurar numa biblioteca3o".
Joáo Carlos dedicou, também, o seu talento e engenho à criação de ex-libris.
"Ex-libris" significa literalmente "dos livros de". Esta expressáo latina, desde cedo
universalizada3l , ê. utilízada para demonstrar que o livro onde esta é aplicada
António Ferro, "Imprensa

em Portugal", in Bandarra, 1934 citado em O Graf.smo

e

a Ilusnaçáo nos Anos 20,

1986.
3l

Apesar de universalmente adoptada, a expressáo exlibris é frequentemente substituída por "bookplates'na

língua inglesa

e

por "bucher-zeichen'entre os alemáes.
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pertence a um determinado indivíduo, ou se quisermos, à sua biblioteca. Assim,

fique desde já esclarecido que quando popularmente ouvimos expressóes corrc
'A Torre de Belém, um dos exlibris de Lisboa" ou 'A Torre Eiffel exlibú dc
Paris", quem o diz estâ a incorrer num erro absurdo, uma vez que, a locut'o
latina limita-se a definir, marcar, identificar a posse de um livro32.
O exlibris náo mais é do que uma etiqueta, um rótulo, que náo tem outrl
funçáo do que a jâ referída indicar a posse do livro onde se encontra. Na medidr
em que o exlibris é um pedaço de papel, de variadas dimensóes onde se encontn
impressa, manuscrita ou gravada a expressáo latina ex-libris, o nome do possuü'
dor e um desenho e/ou uma divisa, vem substituir o hábito do possuidor assinr
os seus livros, definindo, assim, a sua posse.

A grande

e fulcral diferença enüe

a

simples assinatura e o ex-libris, é que o nome assinado náo tem qualquer vahr
- a náo ser que a pessoa que o assina seja célebre, tendo assim um qualqurr

valor material-, enquanto um ex-libris tem, como veremos, mais do que nfu
seja, valor artístico. Efectivamente um exlibris vale pelo seu carácter artísdq
sendo este o "motivo primordial33" nas palavras de Mário Vinhas. Mais que ú
seja, é incrível como num pequeno espaço3a um artista com qualidade consçBtE
desenvolver um trabalho rico e, sem outra expressáo em mente, táo falante, nr
medida em que o desenho criado terá que reflectir algo do possuidor do livror
seja a sua "condiçáo social, a profissáo, etc., qualquer cunho pessoal35" que ÍÊ
prestam às mais atrevidas interpretaçóes de talento, sendo a variedade de motivu
e estilos variadíssima, indo desde os motivos históricos, heráldicas, zoológioq,
geológicos, geográficos, botânicos, astronómicos, imaginários, mitológicos, rdigiosos, simbólicos e outros.
O primeiro e único estudo mais aprofundado que foi dedicado aos ex-librb
criados por Joáo Carlos, foi o de António Gomes da Rocha Madúil, no Arquim

do distrito de Aveiro de 1962. O próprio autor sugere, e correctamente, que na
época ainda náo se tinha prestado atençáo à "forma como nesse especial sectoqr
que tantas artistas têm tentado, ele trabalhou.36",€ actualmente podemos afirmer
que nada mais se fez. Mais do que marcas de personalidade, estes ex-libris, com

32

Acercz deste erro comum veÍ: Mário Vinhas, O que é e para que serue o Ex-Lìbris, L979.

33 Mário Vinhas, O que é e para que serue o Ex-Libris, \979.
3a Um exlibris poder ter variadas dimensóes, podendo mesmo

ser do tamanho de uma folha do

livro onde s

encontra.

3t

Mário Vinhm , O que é e para que serue o Ex-Libris, 1979.
36 Ártónio Gomes da Rocha Madahil, "Joáo Carlos, desenhador de exlibris" in Arquiuo do Disnito
vol.

XCMII,

1962.
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temos vindo a ver, eram, na sua grande maioria, de reduzidas dimensóes, ora,
Joáo Carlos era, e gostava de ser, um exímio trabalhador miniatural, amava os
pormenores, o trabalho semelhante ao do artista de filigrana: delicado, intrincado, cuidadoso, paciente.

O próprio artista, escritor e médico, mesmo antes de começar a desenhar
ex-libris para quem os encomendava dentro do hábito que paulatinamente se foi
estabelecendo em Portugal, especialmente entre bibliófilos ou outros indivíduos
com um considerável poder económico, gosto estético e cultural, teve o seu próprio exJibris, obra de Cunha Barros, arrista plástico aveirense com reconhecido
valor enquanto pintor modernista e desenhador de cartazes dos anos 20. Mais
tarde, Joáo Carlos cria a sua marca de autor, naturalmente sem a designaçáo de
"ex-libris", consistindo num pentagrarna, ou estrela de cinco pontas, circundado pelo seguinte dizerz "Ora bamos lá cum Deus". Esta marca de autor será
utilizada por Joáo Carlos até aos dias finais da sua vida em mobiliário por ele
produzido, em encadernaçóes das suas obras que tinha na sua própria biblioteca
e, será mesmo utilizada como "super-libros" a seco e ouro. Esta marca de autor
do nosso Joáo Carlos, dentro do seu espírito enamorado pela querida Ílh"vo, sua
"pequena Pâtrii' , não podia ser mais popular, e, naturalmente, refexo da personalidade do próprio. Este pentagrama, foi enconrrado pelo próprio Joáo Carlos
no costado de um barco que viu na Costa Nova, zona de Ílhavo onde passou
deliciosos tempos, o que náo é de espantar, uma vez que como o próprio disse:
"Táo ricos que é um poder de Deus de elementos decorativos que remos - só o
barco do abo e o moliceiro sáo um álbum inigualável, um figurino sem par aberto
aos viciososo da Beleza, aos sensitivos...37" A legenda, por seu lado, retirou-a de
uma das suas obras, do conto Sondemar o mrhico, que podemos encontrar no
livro Luar de Lágrimas de lg24.Inicialmente, Joáo Carlos utilizarâo penragrama
que, literalmente, navegava as ondas do mar, isolado, timbrando o seu papel de
carta com este símbolo, bem como o seu receituário e algumas das suas obras38.
O artista terá criado dezanove exlibris conforme o que escreve António Gomes
da Rocha Madúil3e.

I)JI.

37

Celestino Gomes, Os motiuos da decoraç,io ilhauense,

38

António Gomes da Rocha Madahil, 'Joáo Carlos, desenhador de exlibris" in Arquiuo
vol. XCVIII, 1962.
Idem.

do Distrho de Aueiro,
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Ex-Libris do Dr.Joáo Antunes
por João Carlos, 1933.

Ex-Libris de João Carlos Celestino Gomes
criado pelo próprio, s.d.

Ainda ligada à arte produzida em papel por Joáo Carlos, náo podernor
esquecer a xilogravura , a criação de ".. .gravuras em que o capricho do desenho ii
náo tem dificuldades a vencer na transplantaçáo para a tábua virgem, que já nem

precisava, imperativamente, de ser de buxo e que às vezes náo passava, mesÍno.
de um tosco rectângulo de pinho plebeu.4o" As xilogravuras de Joáo Carlos sao
realmente de grande interesse e ímpares no Portugal da época, e se alguma r-ez
esta técnica de fazer ilustraçáo tivesse a força que teve na França contemporânea.
Joáo Carlos Celestino Gomes teria que "trocar o bisturi com que amanha cadí
veres no teâtro anatómico, pelo canivete com que artistisa as tábuas de madeira
tosca...41". Encontramos algumas das várias xilogravuras feitas por Joáo Carlot

nas suas obras Luar de Ltígrimas (1924), Como naufragou o Centauro (l9l+"
Baladas para um certo olhar (1925), ou no seu jornal Beira-Mar.
Apesar do destaque dado ao desenho de Joáo Carlos, à ilustraçáo e obra
grâÊ.ca, náo podemos esquecer a sua obra de pintura. O médico-artista-escritor
Frederico de Moura, "Contributos para uma interpretaçáo da obra de Joáo CarIos" in Arquiuo do Distrira
Aueiro, l')66, pág.10l-1 14.
Idem.
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foi também pintor, o dito "pintor mais intelectual da sua geraçâo42" remetendo
para todo o esforço reflectivo e intelectual que o artista exercia aquando da
execuçáo das suas obras, para o significado de tudo o que era representado, e,
naturalmente, para a vasta cultura do indivíduo. Efectivamente, a obra de pintura de Joáo Carlos náo valerá ranto por um trabalho extraordinário ou inovador
da mancha, da cor, mas antes pela expressáo da linha, pela precisáo dos contornos, pela nitidez das formas, pelo trabalho do pormenor e, naturalmente, pelo
significado, pelo simbolismo de toda e qualquer forma: "Em cada um dos meus
quadros eu procuro, como os antigos, dizer uma história, às vezes mesmo uma
fiíbula com o seu conceito moral. É preciso ao observador - ia a dizer, ao leitor
- ler todos os pormenores, porque todos entram na história que ali se conta.
Nenhum dos objectos está ali por estar, mas porque faz parte da narrativa. Essa
coisa das maçás em cima de uma mesa, (...) do nú de pé, da paisagenzinha mais
romântica ou mais escangalhada, náo me interessa.43".
De entre as muitas obras de pintura de Joáo Carlos podemos a título de
exemplo referir "O homenzinho" um auto-retrato de 1955: Encontramos aqui
um auto-retrato de Joáo Carlos e um outro do Dr. Joáo Carlos Celestino Gomes.
Estáo presentes as facetas de pintor (a paleta de madeira com tinta e os pincéis
que segura), do escultor (uma representaçáo da cabeça do próprio por cima

junto da qual se encontra ainda a ferramenta de trabalho) e do desenhador
(adivinha-se um desenho do lado direito). Temos o amor por Silvina representado na representaçáo à direita, o amor pela sua "pequena páLtrii' Ílhavo pela
tradicional

camisaaa que veste enquanto

pintor, o amor pelas artes, juntamente,

ou se quisermos em confronto, com o homem da ciência que teve que ser e que
foi toda a vida, o homem de braços cruzados, circunspecto, de luvas e bata, pintado/criado pelo Joáo Carlos artista plástico. Náo deixa de ser interessante para
a questáo do estilo de Joáo Carlos, a variedade de "estilos", de diferentes modos
de traçar, de desenhar, de representar, de compor, que encontramos nesta mesma
tela: note-se no traço com que o artista de pé, descalço, com a paleta nas máos é
representado, e a forma totalmente distinta, muito mais "futuristd' se quisermos,
como o Dr. Joáo Carlos é representado. Em toda a Parte encontramos o rigor do
traço, o trabalho do pormenor, a definiçáo dos contornos, o significado que cada
um dos elementos imana. Faça-se por fim uma referência às letras gravadas na
a2 Américo Cortez Pinto, citado por Lino António em Arquìuo do Distho
a3
Carlos em entrevista ao Nouidaàes,25 deJaneiro,1942.

de Aueira,

vol.)OÕ{II, 1962.

Joáo

aa

Joáo Carlos faz-se representu várim vezes com esta camisa. Veja-se por exemplo o auto-retrato de 1944

reproduzimos na capa deste trabalho.
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esrrurura de madeira em torno da representaçáo de Celestino enquanto médioo que se pode ler acima do ombro do pintor é "JoÁo CARLOS CELESTINO
coHrtBs PINTOR MEDI" e abaixo "co45 E AV46TOR DE LIVROS AOS 5t
ANOS DA SVAVIDA". Eis Joáo carlos celestino Gomes, o pintor, o médicoe
o escritor. Temos, também, "a tal "extravagante composiçáo imitada dos painéfo
de S. Vicente deFora47", ou seja, ao Painel da "Nossa Senhora do Mar", a obnr

que insistia em acabar nos momentos finais da sua vida quando já tinha que s
l.,r"rt". "já quase exânime do leito para trabalhar4s". Esta obra de Joáo Carlc
evoca inquestiorr",r.l-.rrte o "Painel do Arcebispo" dos "Painéis de S.vicentc'
atribuídos a Nuno Gonçalves, essa obra massacradamente referida, alvo constante das mais ou menos absurdas interpretaçóes' representaçáo de venera$o'
homenagem e respeito. O que Joáo Carlos fez foi apropriar-se da disposiçáo drr
figuras Ã "p"irr.i do Arcebispo" e dos seus gesros de forma mais ou menos fid'
"Nossa Senhon
dandoJhes novos rostos. Todos os rostos que vemos no painel de
do Mar" sáo conhecidos de Celestino, sáo-lhe extremamente caros e queridm'
sáo alguns dos seus melhores amigos e família. Neste "ex-aafo das suas grander
amizaáes" Joáo Carlos representa4e o seu querido e eterno amigo Manuel,

Are'

bispo de Braga exactamenre como arcebispo com a mitra e o báculo, Silvina e
,rr" .rpor" como a Nossa Senhora do Mar no centro da composiçáo' ele próprio
a adorâ-laà esquerda, o seu pai, o avô, os poetas Afonso Lopes vieira e Amério
cortez Pinro, os pintores sousa Lopes, Eduardo Malta, Lino António e Guilherme Filipe, o escukor Luís Fernandes, o músico José Pais de Almeida e sü4"
Loureiro Botas, o seu sogro oficial da Marinha Mercante e o seu querido fiIho
que se faz representar como jovem.
José cândido mais velho que ele próprio
Este filho de Íhavo terá sido ofuscado por outros nomes do seu temPo,
terá sido como que abandonado, eis pois que dou o meu humilde contributo
para o revigorar da arte de Joáo Carlos Celestino Gomes, esperando que num
fr,,rro p.ó*imo algo mais (muito mais) se possa fazer. o que concluir, que.li"er
para terminar este artigo...Este fulano afinal náo era só mais um fulano, era um

ful"rro cheio de raça, graça e talento. Um fulano que recusou o academismo'

a5

Este

"CO" completa as últimas quatro letras da pârte anterior constituindo
os "V" assumem a funçáo de "U"'

assim a palavra "médico".

a6 Entenda-se que
a7

Portugal no século XX' 1974' pâg' 317'
José Augusto França, A Arte em
a8 Âmérico cortez Pinto, "Joáo carlos" in Arquiuo da Distrito de Aueiro, vol' )cÕ4II, 1962' pâg. 135'
ae Segundo a interpretaçáo de Fernando da Silva Correia em "A vida ardente de Joáo Carlos" in Arquiao do

Distrito

de Aueiro,

vol'

)OÕ{II, 1962' pag.30'
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a quem
que ffabalhou com sinceridade permanecendo sempre fiel ao que era'
amava, ao que amava.
Versátii, desdobrável, surpreendente, inventor, incansável, cuidadoso, deli-

cado, sensível, talentoso, apaixonado, culto, médico, pintor' escultor' desenhador, entalhador, xilógrafo, escritor, director, marido apaixonado, pai comprometido, amigo estimado...eis Joáo Carlos Celestino Gomes, "um artista de raça'
uma arte de sonho.5o"
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