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VII BIENAL DE HUMOR LUÍS OLIVEIRA GUIMARÃES
A Bienal de Humor Luís Oliveira Guimarães celebra este ano a VII Edição.
Iniciada em 2008, tem desde a sua fundação o objectivo de homenagear a vida e a obra
de um Espinhalense orgulhoso das suas origens, que soube como poucos, através de um
espírito cáustico, livre e irreverente interpretar o seu tempo. A BHLOG celebra um
Homem que sabia (fazer) rir e, simultaneamente, projecta e afirma além-fronteiras o
Concelho de Penela e em particular a Vila do Espinhal como um território que valoriza
e promove a criação artística e a cultura.
Nesta VII Edição da Bienal ampliamos o desafio à comunidade criativa e como
segunda vertente do concurso internacional, organizamos um concurso de caricaturas
para homenagear o Dr. António Duarte Arnaut, responsável pela criação do Serviço
Nacional de Saúde, em 1978, quando exercia o cargo de Ministro dos Assuntos Sociais,
no II Governo Constitucional.
António Arnaut é um homem do mundo mas as suas raízes mais profundas
estão cravadas aqui no Concelho de Penela, de onde é natural, e que sempre referiu ser
a sua terra!
Aliás estas referências são comuns nos seus escritos sobre a nossa aldeia, onde
“as pessoas comiam o pão duro dos dias sem sol, viviam à míngua e morriam, em regra,
sem assistência médica”…
Estes tempos ásperos que viveu, forjaram o Homem que se tornou, com um
invulgar consenso, uma incontornável referência do tempo que vivemos e que tem no
programa da BHLOG mais um reconhecimento, devido e merecido.
O SNS foi a grande causa da sua vida. Desde a juventude lutou pelos grandes
valores da dignidade humana e quando assumiu o cargo de ministro dos Assuntos Sociais,
assumiu um compromisso de honra que levou até ao fim perante muitas dificuldades e
incompreensões.
António Arnaut, pela fidelidade aos valores essenciais da justiça, da liberdade e
da igualdade, pelo sonho que carrega, por ser intransigente no que acredita, por ser um
Homem Bom, é um referencial.
É um exemplo pelo desassossego com os outros! A criação do Serviço Nacional
de Saúde deve-se a esta forte personalidade e inquebrantável subordinação ao interesse
público e às causas de todos. É, por isso, muito ajustado que por ocasião da VII Bienal
se associe a personalidade de António Arnaut, sendo este ano subordinada ao tema
“RIR DE e COM a SAÚDE”.
Um abraço;
Luís Lourenço Matias
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DO RETRATO REALISTA
AO RETRATO EXAGERADO
Por Osvaldo Macedo de Sousa
Homenagear, através da caricatura, é invocar a imago, a essência da memória nos
traços identitários do que se classifica como "Retrato", mas, dizem uns, de uma forma
exagerada.
Nada no Homem é simples e descomplicado, pois a sua mente intranquila, não se
satisfaz com apenas estar e viver, questionando, por isso tudo à sua volta. Assim, perante o
reflexo que não é mais do que ele próprio, confronta-se com o outro, que ele conhece e
desconhece, e interroga, se o que vê é a realidade ou a semelhança, se é uma imagem representativa ou uma imitação. Essa intranquilidade identitária acentua-se quando esse reflexo
não é natural, mas recriado por outrem, manual ou tecnologicamente, e onde se pode encontrar realismo ou idealização. Tudo isto é retrato. Ele reproduz a matéria exterior mas consegue exprimir também a alma do Ser e ir mais além das aparências, da máscara?
Desde sempre, apenas duas vias alternativas se impuseram nessa perspectivação
criativa: a do retratista deformante que, para agradar, espelha o que a «vítima» deseja ver;
ou uma do caricaturista realista que plasma no papel ou na tela o que vê, usando, por
vezes, o grotesco, a irreverência e a paródia para dar mais brilho, à alma reflectida na face
desenhada e mais realismo identitário. Poder-se-á mesmo dizer que o retratista é um pintor de naturezas-mortas e o caricaturista um reflector de essências humanas? Qualquer pintor pode ser retratista. Poucos retratistas conseguem ser bons caricaturistas.
Mas porquê exagerar um retrato? Ou será que todo e qualquer retrato é um
exagero da realidade? Que é um retrato? Com o estilete do olhar, o artista, desde que se
reconheceu no espelho da virtualidade, tem procurado abstrair para reconstruir estéticamente a imagem dos seres humanos. Mas, entre as linhas e as formas, entre máscara e
emoções, será que poderá encontrar a imago do Ser, como presença do indivíduo, memória
do momento, registo no tempo e impressão de uma existência?
Ao longo dos séculos, o Homem tem procurado eternizar a sua imagem, o seu
reflexo em estruturas mais perenes do que a efemeridade da vida, numa luta insana pela
eternidade. Fizeram-no, por vezes, de forma alegórica ou paródica, naturalista ou impressionista, pomposa ou grotesca, cubista ou arcimboldesca, surrealista ou psicológica, sintética ou caricatural. Será que alguma delas terá conseguido fixar plenamente a realidade
nesse misto de físico e espírito? Talvez sim, talvez não!
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Brevemente, poderíamos resumir o retrato em cerca de oito tipos:
a) O Retrato Íntimo - com poses naturais e num ambiente descontraído.
b) O Retrato Familiar ou de Casal - com alguma pose e estrutura de grupo.
c) O Retrato Oficial - muito mais rígido, frio, sério e com uma expressão facial estudada.
d) O Retrato de Aparato (ou de propaganda pessoal) - muito mais encenado em que se
expressa, não o verdadeiro Eu, mas o «Eu» mais adequado aos objectivos exteriores de
afirmação.
e) O Retrato Alegórico - em que evoca uma ideia abstrata na representação do indivíduo, glorificando-o, ou humilhando-o.
f) O Retrato Mitificado - em que o aspecto da aparência não é relevante, mas sim a sua
simbologia.
g) o Auto-Retrato - é a mais profunda introspecção do ser na busca do seu próprio Eu,
como expressão do reconhecer-se no reflexo, como procura do tempo e suas marcas na
matéria.
h) O Retrato Caricatural - uma demanda dos traços escondidos na expressão suprema
da essência identitária da fácies e no espírito vivencial do indivíduo.
O conceito de retrato foi mudando, ao longo dos tempos, como natural reflexo das
mentalidades e da consciência humana perante a sua própria existência, proibíndo-se, por
vezes, exa-cerbando-se noutras ocasiões. Os gregos, segundo Plínio, o Velho, mitificaram o
seu nascimento como criação de um oleiro de Corinto, um tal Butadés de Sicyone. Segundo
a lenda, a sua filha, apaixonada pelo noivo que tinha de partir numa longa viagem,
resolveu traçar a silhueta da sombra do amado, com a ajuda da luz de uma lâmpada e com
um carvão. Perante isto, o oleiro moldou no barro esse perfil, dando-lhe volume e forma
criando assim o retrato do viajante que, depois de cozido no forno, a filha pôde guardar,
fixando nesse objecto a memória dos traços amados. Assim, Plínio, o Velho, coloca esta
génese artística na conjugação da observação do real e da emoção provocada pelo medo de
perder o ser amado.
O perfil das sombras que Platão desenvolverá como conceito mais filosófico, e que,
mais tarde o pintor francês Etienne Silhouette baptizará de silhuetas, será uma das fórmulas ancestrais do registo reflexivo humano. Estes registos arqueológicos, imbuídos de energias mágicas, dão testemunho da procura da identidade frente à natureza, destacando-se
e integrando-se no seu todo. De ritual mágico, essa expressão identitária passaria a religiosa, em parte à procura do reflexo divino, e por outro lado à procura do reflexo humano
na demanda que os mitos de Narciso e Perseu bem testemunham.
Se essa constante procura de afirmação do Ser, representa a concretização da
existência, da consciencialização da vida e do tempo, será no ritual da passagem para a não
existência material que iremos encontrar a verdadeira génese do retrato como registo dos
traços físicos do ser e do tempo. Há mesmo uma história mítica ou lendária, narrada por
Momo, em que a humanidade seria imortal e disfrutaria da realidade através dos reflexos
de um espelho mágico, no qual os humanos não se deveriam olhar, pois, se assim o fizessem,
a magia desapareceria tornando-se eles mortais. A curiosidade humana, a irreverência pe-

rante o proibído, que domina a vontade, e a sua alma acabou por fazer o Homem perder
esse paraíso, lançando-o nesta longa quimera de reencontrar o reflexo imortal do seu Ser.
Testemunha da veracidade desta história é Dorian Gray (de Oscar Wilde) que, por engano,
reverteu o feitiço, perdendo-se na espiral do tempo.
Já que não há provas arqueológicas sobre este passado longínquo, poderemos
referir que no âmbito da civilização ocidental, seriam os Sumérios e os Egipcios a desenvolveriam o culto da imagem como ícone da presença material do Homem na dinâmica do
reconhecimento da transitoriedade da vida e da importância da memória existencial.
Com os Gregos, a cultura pré-helénica limitava a reprodução imagética à representação dos deuses. O próprio acto de olhar o seu reflexo era um tabu, não pela possibilidade
de perder a imortalidade, mas porque essa transgressão poderia levar o contraventor a
perder a alma, capturada pelo seu duplo e assim morrer (mesma reacção têm ainda algumas
culturas tribais). A imagem humana, que também começa a ser parodiada no grotesco de
expressões teatrais, exageradas, com máscaras ou representações escultóricas, ganha espaço
no retrato-homenagem aos grandes da cidade, da história como - modelo a seguir - no sentido da perpetuação da recordação, e de uma perspectiva idealizada do ser.
Nos Romanos, este culto da individualidade é imposto pelos imperadores e patrícios dominantes, a par de uma intensificação do culto funerário da imagem. Logo após a
morte, os familiares moldavam, em cera, o rosto do defunto - a «imago». Só os patrícios tinham esse direito - "Jus imaginum", os quais depois criaram a galeria dos ancestrais "imagine maiorum". Só que a cera não era perene, sendo, aos poucos, essas máscaras substituídas por retratos em mármore, procurando ser o mais realistas possível, já que "imago
animi vultus est" (a face é o espelho da alma).
Aos políticos foi-lhes outorgada a homenagem nas praças publicas através de bustos e estátuas de corpo inteiro. Aos imperadores, o direito de ter a sua efígie nas moedas,
até que o Cristianismo se transformou na religião de estado.
O Cristianismo, como todas as religiões monoteístas, tem uma relação ambígua
com a imagem, pois está escrito no texto sagrado da Bíblia: "Tu não farás imagens!", condenando assim a idolatria. No século IV d.C. houve grande destruição de imagens antigas,
numa purga fundamentalista anti-imagem de deuses e humanos. Após toda a destruição
iconoclasta, nas voltas e reviravoltas do pensamento da humanidade, o concílio de Niceia
(787 d.C.) restabelece o uso de imagens, apesar de, no âmbito do retrato, temos de esperar
pelo fim da Idade Média para a reencontrarmos, imiscuída na imagética religiosa, como
triunfo do narcisismo dos poderosos.
Depois dos mestres pedreiros será a vez de Giotto, Simone Martini, Piero della
Francesca, Mantegna, Boticelli ou de Van Eyck. Procura-se de novo a semelhança, o registo eterno dos traços materiais da fácies humana. A partir do século XV, e com a máxima renascentista «o homem é o modelo do mundo», a moda do retrato vai impulsionar o elogio do indivíduo. O retrato passa a ser um elemento de reconhecimento social, de estatuto
presente e para a posteridade.
Esta busca conceptual do retrato acaba por interferir psicologicamente no con-
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sciente do próprio criador que também ele deseja ver-se reflectido na obra, não apenas no
estilo, ou e na assinatura, mas também na própria autorepresentação. Jan van Eyck, no
retrato "Les Époux Arnolfini" (1434), será pioneiro desse narcisismo ao introduzir-se na
tela através do reflexo de um espelho, abrindo a porta à eterna introspecção que ainda hoje
subsiste na criação dos autoretratos. Dürer seria quase o pioneiro obsessivo na observação
das consequências do tempo na matéria fisionómica. Rembrandt fará o mesmo.
Os séculos XVII e XVIII viverão o triunfo da arte do retrato pictórico no confronto dos objectivos finais da obra, ou seja, a separação cada vez mais acentuada entre o
universo privado, e o público que moldam a criatividade do registo entre a realidade e a representação, na qual a imagem pública exige um jogo ideológico e iconográfico. A obrigatoriedade da encenação do Ser social e político, que se desenvolve no «retrato de aparato»,
escudado muitas vezes em alegorias e metáforas mitológicas e historicistas,dá campo largo
à vaidade que certos grupos moralistas, como os janesistas, muito criticarão.
A revolução francesa, que foi um terramoto em múltiplas frentes da sociedade,
no campo do retrato, acabou por ser apenas um parêntesis. Momentaneamente, o retrato foi banido e considerado reacionário, levando à destruição de muitas esculturas e pinturas pelas orlas selvagens dos sans-coulotte. Mas os momentos revolucionários são isto
mesmo, tempos de ruptura, destruição e utopia para, em breve se reafirmarem como continuidade do passado, e o retrato regressa como glorificador dos novos heróis, democratizando-se cada vez mais.
Para que essa democratização seja cada vez maior, ou seja, para chegar às bolsas
mais pobres, os artistas criaram várias fórmulas. Uma delas, foi a criação de retratos
miniatura. Outra, criada por Étienne de Silhouette, é recuperar a arte do perfil, ou "silhueta" - o recorte da sombra projectada pela luz na câmara escura, aparelho que, esse sim, revolucionará a arte do retrato e toda a arte da imagem ao conseguir gravar em suporte permanente essa projecção - o daguerreótipo que depois se transformou em fotografia. Será
esta arte, e a imprensa, que moldarão definitivamente o conceito imagético da contemporaneidade, levando o artista à desconstrução da matéria, sonhando encontrar o espírito no
outro lado do espelho cubista, futurista, dadaísta e surrealista. Com a fotografia, o que era
um suporte de memória mais democrático vai-se transformando na essência da captação
do instante da expressão. Se no princípio, por questões técnicas, era obrigatória a pose, na
imobilidade de segundos, aos poucos, foi-se conseguindo apanhar a essência do milésimo de
segundo, fixando não o amago do ser mas o instantâneo do momento, e revolucionando o
conceito de tempo e da vivência nos traços das expressões. As actuais selfies (chamadas
em português de «auto-fotos») são o culminar da brevidade do amor narcísico afogado na
brevidade do gozo do Ser.
Com o tempo, o Homem foi percebendo cada vez mais que não é a pessoa que se
vê no reflexo. É ele que olha para nós, obrigando-nos a tomar consciência de nós próprios
e a confrontarmo-nos com a cognição da própria imagem. Este orgulho de afirmação individual levou o Homem, no seu eterno narcisismo, a viver agora sob o lema: «sou visto, logo
existo!». De homo sapiens passou a homo actoris.

O humanismo fez da figura humana o veículo da existência e não tanto da
memória, em que os sentidos e as expressões físicas atraem o olhar dos criadores plásticos.
Esta procura do Homem para lá dos traços exteriores levou Leonardo Da Vinci a escre-ver:
"Farás as figuras de maneira que seja fácil compreender o que elas têm no espírito, de outro
modo, a tua arte não será digna e de louvor".
Esta atenção ao corpo, suas posturas e trejeitos, traços e expressões faciais não é
apenas plástica, antes ancorada numa investigação «científica», recuperando um saber já
ancestral, ligado ao estudo dos humores e do carácter humano - a Fisiognomia.
Desde a antiguidade, esta ciência se foi desenvolvendo, por vezes ligada a correntes "naturalistas", com suas vertentes de prognóstico médico, como também ligada à
astrologia na tentativa de prever o presente e o futuro. Na Índia e China estará ligada mais
à medicina, enquanto que entre os gregos (há um tratado atribuído a Aristóteles) usava-se
este método de leitura do indivíduo para fins judiciais, tradição que os árabes mantiveram
ao longo dos séculos (sendo o principal tratado "Kitab sirr al-asrar" "O Livro do Segredo dos
Segredos") e que viriam a transmitir aos homens do renascimento ocidental. Ou seja, quem
nascesse ou, por circunstância da vida, adquirisse algumas características fisionómicas
especificas, mesmo que fosse inocente, mais rapidamente poderia ser condenado do que
outro indivíduo que não possuísse esses traços característicos e incriminativos, sendo ou
não este um verdadeiro criminoso.
Há toda uma série de tratados de Metoposcopias (estudo das rugas e traços do
rosto) e de Fisiognomonia (estudo da estrutura de expressões faciais) que, a partir do século XV vão ajudar a ciência a conhecer melhor a fácies do Homem. No fundo, este recrudescimento do estudo anatómico é uma transformação da ciência médica em que os prognósticos estão ligados à avaliação dos humores e sintomatologia dos temperamentos e consequentes marcas anatómicas, a par de uma transformação dos conceitos do cómico, burlesco e humor. Os temperamentos quentes e frios, alegres e melancólicos, equilibrados e desequilibrados geneticamente têm o seu registo em elementos como os olhos, sobrancelhas,
boca, orelhas, estrutura redonda, triangular, quadrada ou rectangular da face. Toda esta
observação será herdada pelos desenhadores que criam os retratos exagerados.
Os estudos faciais e anatómicos de Da Vinci e outros artistas e cientistas estão em
parte ligados a esta procura de ir mais além no estudo fisionómico, de desenvolver técnicas
de um retrato o mais fiel possível, no que respeitas à criação da semelhança utópica do ser.
Estamos numa época em que a competição, na busca da genialidade plástica é
intensa, procurando cada um ir mais além do outro. Estamos nos séculos XV / XVI / XVII,
na época dos frescos, das telas, da gravura ou mesmo da escultura como excelência criativa.
Apesar de os fresco serem de entre todos estes géneros o menos interessante no que concerne
ao retrato, será nesse universo que encontraremos a família italiana Carracci, que brilha pela
sua mestria. Em finais do cinquecento, Bolonha, os irmãos Annibale e Agostino, aliados ao
seu primo Ludovico Carracci fundam um estúdio de pintura a que dão o nome de Accademia
dei Desiderosi (dos desejosos da fama), mais tarde rebaptizada "Incamminati" (Progressistas), que levaram o estudo facial a experiências mais exageradas - Caricare.
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Da Vinci, no seu Tratado de Pintura já defendia, tal como Dürer, que na estética se
deveria criar contrapontos, ou seja, que a exageração dos atributos levaria a encontrar-se o
belo por oposição. Certas experiências na Idade Média já tinham realçado o vício e os pecados, em expressões do grotesco e exageros das formas que se contrapunham à pureza da santidade.
Giovanni Bernini, o criador esplendoroso do belo, explorou também estes
exageros expressivos do carácter humano, definindo esses exercícios como «um intento de
conseguir o parecido na deformidade, de modo que esta seja mais verdadeira, com a mesma realidade». Não se trata de exagerar por exagerar, mas de deformar para reforçar a expressão
do modelo e assim obter uma maior parecença com ele.
É deste confronto entre as linhas belas e exageradas que provém o que será a caricatura que Charles Baudelaire identificou e estudou no século XIX. Quando ele se
debruça sobre este género artístico, identifica dois tipos de exageração caricatural: a clássica, com o retrato exagerado criado como exercício estético anatómico e fisionómico, ou
seja, o estudo do belo como contraponto; e o retrato-charge, de onde provém a caricatura
moderna, em que o espírito crítico, irónico ou satírico já está integrado no seu ADN - e que
será adubado pelas intolerâncias religiosas nos confrontos da Reforma e Contra-Reforma,
assim como pelos confrontos políticos entre as novas classes sociais e os resquícios do feudalismo, preponderâncias aristocráticas e teimosias absolutistas. Será o tempo da exploração
dos «espelhos deformantes» para que a sociedade melhor se veja na realidade do quotidiano, para melhor se verem as imperfeições da realidade, misturando assim os «ritratini caricci» com o grotesco e com a comicidade dominante.
Será, pois, neste espírito de confrontos entre o espelho realista e o espelho deformante que o retrato vai desenvolver a sua duplicidade de géneros.
O retrato realista - onde se consegue mais ou menos complementar a anatomia
com traços expressivos do carácter ou do espírito anímico do Homem, é, no fundo, como
registar uma natureza-morta, da forma mais bela para agradar ao cliente. Já o retrato
exagerado é a procura do conhecimento do Ser para além das aparências. Apesar de em
alguns sub-géneros do retrato-charge se ter de agradar ao cliente, na sua essência a beleza da
obra não está na obrigação de exprimir a beleza clássica, mas sim a essência da expressão.
No fundo, pode-se afirmar que foi na necessidade humanística o Homem
Renascentista se encontrar como medida de todas as coisas, investindo além do simples
reflexo da imagem, que se encontrou o retrato exagerado, a caricatura pura e dura.
Como referiu desde logo Annibale Carracci (1646): «O retrato-caricatura baseia-se
na natureza, nos seus caprichos, deforma os traços do rosto. Um nariz demasiado grande, uma
boca larga pode produzir um efeito mais expressivo, ao ponto de se tornar cómico. O artista deve
acusar, exagerar as deformações naturais sem abandonar a semelhança ao modelo», Assim, o
retrato-charge (exagerado) pode ser de carácter mais plástico em que a máscara do belo cai
para deixar triunfar a natureza, ou seja, celebrando o triunfo do «feio» como belo. Por
outro lado, este pode ser simbólico, onde a crítica e a opinião são adossadas como complemento ou onde o retrato é usado para melhor identificação do objectivo.

Entretanto, os divertimentos caricaturais dos irmãos Carracci passsaram de privados a públicos. Se aqueles artistas estão indiciados como fundadores do retrato-charge
moderno, na verdade, os primeiros caricaturistas profissionais foram dois artistas italianos
do século XVII: Carlo Maratta (1625-1713) que trabalhou essencialmente em Roma, e o
seu afilhado Pier Leone Ghezzi (1674-1755), que ao trabalhar também em Londres formaria a tradição caricatural da qual Hogarth será o nome mais sonante na exploração
desta arte mais interventiva e satírica.
Aliada à evolução do retrato-charge e do que se celebrará como caricatura e cartoon
vamos encontrar a arte dos múltiplos, a gravura e a tipografia. É significativo o facto de o
primeiro jornal humorístico francês se chamar «Caricature», o qual será alvo das primeiras
quezílias judiciais, das primeiras reacções contra a liberdade de pensamento e de expressão.
A caricatura é um estilo estético? Não! É uma forma de ver e de ultrapassar o simples reflexo do espelho, da objectiva. Se a fotografia veio pôr em causa as técnicas pictóricas do retrato, até agora só mesmo o olhar humano consegue criar a caricatura pura e crua,
com a sua pitada de sal e pimenta humorísticos, mesmo que já tenha ao seu serviço todas
as novas tecnologias revolucionárias.
A caricatura é uma arte de originalidades, é a mãe da imaginação. Teoricamente,
o artista tem de: olhar, ver e sintetizar, mesmo que num estilo hiper-realista. Claro que
como todo o retratista, o caricaturista tem de analisar se o rosto é redondo, triangular ou
quadrangular, se tem sinais particulares, se tem orelhas grandes ou pequenas, ver a estrutura do nariz, das sobrancelhas de outros elementos capilares. Depois preciso seleccionar o
que se pode ampliar ou minimizar para dar um esgar humorístico na obra, mas o fundamental é trabalhar a boca e os olhos, encontrar aquela chispa divina que identifica o espírito do indivíduo. Dois gémeos são totalmente iguais, excepto numa expressão, num esgar
particular. Esse elemento é a base da excelência da caricatura. Se isto falhar, a obra não
passa de uma natureza-morta, como são a quase totalidade dos retratos realistas. O retrato
realista é como a fotografia oficial, de pose e encenada, enquanto que a caricatura deve ser
o retrato íntimo e casual que vai além do reflexo do espelho.
No retrato caricatural devem existir três assinaturas: a primeira é a do autor, o seu
estilo, a sua particularidade de fazer arte; a segunda, esse brilho, esse esgar especial, essa
expressão identitária da «vítima», razão pela qual ela pode ser sintetica roçando a bastração; a terceira, e fundamental para que seja mesmo uma ca-ricatura, a da identificação
imediata por parte do público. Se a segunda falhar, dificilmente a terceira vinga.
Em relação à primeira assinatura, a linha estética do artista varia segundo as
épocas e segundo o gosto do próprio artista. Desde logo, dividimos as obras como as de
estúdios e as repentistas, sendo estas as que são feitas na rua, no café ou para livros de
curso. As de estúdio, naturalmente, são feitas com mais tempo para aprimorar o estilo e os
esgares pessoais. Na resenha seguinte sobre António Arnaut, pode ver-se quão ricos são os
matizes da caricatura, consoante os olhares e os estilos.
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Homenagem caricatural a António Arnaut
Foi longa a introdução para conceptualizar esta forma de homenagem em retrato,
arte em que Raphael Bordallo Pinheiro defendia para consagrar os indivíduos no «Álbum
das Glórias». Sendo a Bienal de Humor Luís d'Oliveira Guimarães um palco de consagração
do pensamento irreverente, do lado mais humano do Homem, não podia deixar de também
dar espaço ao retrato exagerado, mais comumente denominado retrato-charge ou caricatura.
Juntando irreverência do traço e o tema da saúde, numa altura em que todo o sistema nacional está a ser posto à prova, quem, senão o seu fundador, deveria ser homenageado? Na verdade, quase que se pode dizer que se trata de uma dupla homenagem: à
figura ímpar de António Arnaut: como também, apesar de ele não ter sido médico, uma
homenagem a todos os profissionais da saúde que mantêm o SNS em funcionamento, que
se sacrificam e vencem todas as adversidades, para evitar o seu desmantelamento, destruição e danificação na sua essência social.
Mas, muito resumidamente, quem é António Arnaut?
António Duarte Arnaut (Penela - Cumieira 28.01.1936 / Coimbra 21.05.2018) foi
advogado de formação (Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra) e, desde jovem,
seria activista oposicionista anti-Estado Novo, lutando pela democracia em tempos de
ditadura. Participou na comissão distrital da candidatura presidencial de Humberto
Delgado, em Coimbra, em 1958, e, em 1969, foi candidato à Assembleia Nacional pela CDE
pelo círculo de Coimbra. Entretanto, em 1965, adere à Acção Socialista Portuguesa e, consequentemente, será um dos co-fundadores do Partido Socialista Português, em 1973, integrando os órgãos dirigentes até 1983. Em 1978 integrou o II Governo Constitucional, liderado por Mário Soares, como Ministro dos Assuntos Sociais. Seria nessa qualidade que
desenharia e implementaria o Serviço Nacional de Saúde, num país democrático em construcção. Essa estrutura de qualidade de vida social acabará por não ser tão socialista, tão
igualitária, tão incisiva como ele gostaria que tivesse sido. Entretanto, ainda cumpriria
mandatos como deputado da Assembleia da República e Presidente da Comissão
Administrativa da Câmara Municipal de Penela.
Na advocacia, além da actividade regular, exercerá diversos cargos na Ordem dos
Advogados e será vogal do Conselho Superior da Magistratura.
O seu espírito criativo exprimir-se-á essencialmente através da poesia, publicando
8 livros, mas também se dedicá à prosa: na ficção (6 títulos publicados) e ensaio (14 títulos). Nesta última área será um importante «Torguista», editando vários ensaios sobre
Miguel Torga.
Convicto amante do bom humor, foi presença frequente nas inaugurações da
Bienal de Humor LOG, no Espinhal.
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1º Prémio Caricatura
António Arnaut
da VII BHLOG 2020 Henrique (Portugal)
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Prémio Especial Caricatura
"António Arnaut"
Município de Penela
da VII BHLOG 2020 Marco D'Agostino
(Itália)

Prémio
Especial
Caricatura
"António
Arnaut"
Junta de
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do Espinhal
da VII
BHLOG
2020 Jiwenk Wae
(Indonéa)
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Prémio Especial Caricatura "António Arnaut" Casa-Família Oliveira
Guimarães VII BHLOG 2020 - Melissa Buena Puerta (Colômbia).
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