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CONTEMPORANEA 
REAPARECEU hoje a Contemporanea, 

admiravel tentativa de arte e d., !!tera· 
lura modernas, que se deve, sobretudo, 
ao seu director, o arquilecto José Pacheco. 

O n. • 1, da 5.' série publica, além de 
variada e brilhante colaboraçào, três gra· 
vuras, indicando os erros de colocação 
dos ladrilhos dos tào discutidos paineis. 

OtARto o~ LISBOA, 13 5-926. 

~"' A CABA de publicar-se o 1.• numero da 
5.0 série da revista Conlemporanea, 

que se propõe defender a política de 
aproximação Ibero americano. Apresenta· 
se com o mesmo aspecto artístico e ori· 
ginal dos números anteriores e traz valiosa 
colaboração literária e arllstlca, como se 
vê pelo seguinte sumário: 

•rlora decisiva,, por Peres Trancoso, 
antigo ministro, oficial da Armada; • Breve 
comentário á política Ibero-americana•, 
i,v1 Cele$tíno So .. 1c::•, Go\lc1uado, Civil d" 
Portalegre; Dois sonetos inéditos, de Ca· 
mito Pessanha; • A união Ibero-americana•, 
por Noé de Azevedo, advogado brasileiro ; 
• Hora de sol•, por Fernanda de Castro; 
.qravura em madeira•, por Francisco 
Franco; •El inlierno inocente•, por Bdulno 
de Móra, Secretario da Legação de Cuba; 
• Carte·postale•, por Gil Vaz; Uma carta 
de José Luciano de Castro; Retrato, por 
Eduardo Malta; ,Camilo Pessanha•, por 
Joào de Castro Osório, Advogado; De· 
senho, por Paim; •Apoteose•, por Carlos 
Queiroz; •A experiencia e o júlzo, se· 
gundo Francisco Sanches•, por Lufs de 
Castro e Almeida Norton de Matos, AdVO· 
!!ado; •A côr dos sons•, por Judite 
Teixeira; •O menino de sua mãe•, por 
Fernando Pessoa ; Verdadeira disposição 
dos disculidos paíneis do Museu de Arte 
Antiga - Esquema geometrico comprova· 
tlvo da verdadeira disposição-Perspectlva 
dos ladrilhos re \lei adora do desacerto e 
acerto das respectivas tábuas. 

A Contemporanea, que continua sendo 
dirigida por José Pacheco, mantem, na 
nova fase, o seu lugar de destaque entre 
as melhores publicações ,ortuguesas da 
sua índole. 

0 SKCUl-0, 14,5-9'26 

"' "' COM a magnificência gráfica, que lhe 
conquistara tao avultante renome no 

nosso meio literário, reapareceu, com o 
J .• numero da õ.• série, esta bela revista 
• feita expressamente para gente ci Vil lzada,, 
•feita expressamente para civilizar gente». 
Dirige-a ainda o sr. José Pacheco, e cola· 
boram nas suas paginas alguns escritores 
de mente e metodo, se-não renovadores, 
pelo menos inovadores na bisarria da 
forma e do conceito. 

A colaboração gráfica e interessante é 
explendldamente executada. 

De Ioda ela, porém, ha a salientar as 
lrl!s magnificas e concludentes eslampas, 
em • couché•, dos paineis de S. Vicente 
ou do Infante Santo. 

A séde da Conlemporanea é na tra
\1CSS8 do:Fala-Só, 24 - Lisboa. 

A f!POCA, 16-!1•9'26 

"' il> 
A COLHEMOS com Intenso jubilo e o mais fcr. 

ooroso entuS13smo o reoporecimcnro da 
admiraoel reoista Co11temporm,r11. Má provo 
daré o pais do auu mentulidode orllstlre e a socie· 
dade portuguesa do seu ~rnu de cullura e cloill· 
snçâo, se rcsiotcnr o ran brilhante lniclntlvo o seu 
auxilio morei e material 

Enlre nós,•• publlreçõe~ dispendiosas lutam 
com o tremendo llo~elo dos tiragens limitadas -
e raro conseguern tronsp(lr 1ao respelto,el obsl !. 
culo. Dentro da ocanheza returi•a do melo e em 
roce do confuso desorientamcnto duma produçilo 
e><cessi•n e nem •empre ,upcrlor, o csplrito de 
in!ciatloo, ainda quando deaerupoeirodo e nobre, 
sente ae preso e ol~e1113do pelo tirania da e,trel· 
le"'1 do ambiente -e sucurnl>c, mais tarde ou 
nuls c,.10, com um~ llt:~o Jc perda e um dosu· 
nlmo de •creseento. E' a ebtorçQo do ptn"4mcnto 

r.
rogreasl•o pelos tentáculos retrógrados das 

delas loa1i•; a paratrznçêo do desen•oMmcnto 
criocional pela Inércia deí!Conccr ante dos que 
nfto pretendem evoluir; • conquisto de presos in· 
caules e proporcionadnmente fraca pelo pol•o 
dum escol cujaa doutrinas, um dia empenados, di
licllmen1c se dispõem a ubandonor o critcrio que 
lhes assiste. 

Quando, portanto, um grupo de novos, como 
Mte o que preside o tolcn10 de José Pacheco -
nooos pela lntell~'<!ncln e pela dato do noscinienlo 

; ':.'~~~~~ T1~:~~i~~~:~~~~~r;;~:~~lo~1::.Sc:ill't.':. 
do, in,pondo, con\>Cncendo, parece-nos que surge, 
cntllo, 11101100 sol>ejo para que se cur..e, com 
admiração e com respcilo, a l>ondeira dos ontl 

l~:•:o,~:~f!~í:;,.:J!~!~ n:e~~:•:1uoso 
O namero, agorà saldo, da Conltmporo11en, 

opulento de sumo e ma~nilico em seu asre';to 

!~J!fg;n1:J~
1.",.ª1:0\"t:01~g~~J~ ~~e;lrl~°; 

artrslico figuram os nomes de Peres Trancoso, 
Celestino Sonres, Comllo Pcssanho, Noé de A~C· 
•edo, Pcrnanda de Castr<>, Proncisco Pronco, 
l!duino de Mõra, GIi Vo1., José Luciano de Cas· 
tro. Eduardo Mallo, João de Castro Osório. Palm, 
C..rlos Queirot/ Luís de Csslro e Almeldo Norton 
de Matos, Jud te Tei•clra e Pernando Pessoa. 
Apresento olndo o que9ti!o dos polnc!s dun10 
forma breoc, claro e expressNa, que pode ser 
aprendida ainda pelos que não tenham estudado 
o assunto. 

Digamos duu palo•ros sobre o dl>ero•ameri· 
canlsmo•. 

O •lbero-amerlranlemo• e hoje mais do que 
uma Ideia em marcha - é uma necessidade lmPC· 
rlosa para a cilllllzaçfto ll>érica. A obra cl•lllza· 
doro dos po\'08 da pcninsula, nol>r~ e generosa 
cm suo~ intenções, eleonda em suas aspirações de 
llberdnde e perfcilnmente definida em tuas rera· 
cteri•licaa sociológicos, que nao podemos desen· 
ooNer em ti!o estreitos limiles de espaço, tem de 
orecaver-se con1ra as tendCnclos al>sorvente,i, 
amb!closu e cul>lçosos do imperialismo analo-sa· 
xónico. 

Tivemos Jtl o ense/o de participar com um 
quinhâo de ordem •tn imeulfll nas reloçôes cul· 
turals h1to-l>rasllclras. Sabemos l>em que ó tempo 
de entrar decididamente no camPO das realiiaçcle9 
préticos, à margem da retórica VllSlll e de frasco
lQllla l>ombástica Mos e,ao embaixada de coração 
e ac alegria que foi o dos es1udantes portu,iucscs 
às Tei:ras de Vera Cruz, represcnlo, pelo largo 
alcance dos ,cus efeitos, um empreendimento 

que convem nêo esquecer. Só é possl•el pusar 
aos ac:Ordos efccll•os quando as almas oibrarem 
cm perfeito alncronlsmo de afectos e sentimentos. 

Urge portanto, aszora mais do que nunca, abon• 
don,r palawos lnutels • e consirulr. A pollllca 
1bero-americana tem de continuar e di1a1er•se 
e alorgar•se, c:om ln1et1,iilncia de organizaçAo e 
orientação A l:!spanha jlÍ fez soar o toque de re
bate. Portugal que tão alto e digno papel colonl· 
udor dempenhou na América do Sul, ni!o poderá 
manter-se em platonismo de oliludes. 

O bloco lu.so-hispano-americeno constitui, no 
seu conjun10, uma força lnlllsloel. ()$ seus des· 
tinos esli!o nitidamente marcados. E cumpre-lhe 
dcscn"Olocr o seu instinto de coo~çilo esoda· 
l>llidadc para resistir é octMdede polllica dos 
on~lo·saxões- e possloelmente al>sorot-la a1é. 

Por Wclo isto, o reaparecimen10 da Conltm· 
{IOrtlflea deve ser suUJado com Jubilo e oq11l frl· 
zalll0$ o clurezo e lmportAncla dos doí• es111dos 
t~r!,r:•~s~: J:'~~!·.J~. autoria de Celesllno 

0I,\R.l0 OK NOTICIAS, 17-5-926 

,i,p ql 

l'.lEAPARECEU a interessanllssi11111 re· 
\ vista rM/empnrnnra, com e~c{\lhlda 

colaboração literária e artfstica, contf· 
nuando a dirigil-a o distinto arquiteto Josê 
Pacheco. 

Entre vários artigos Interessantes des
tacam-se o de Peres Trancoso, Hora de· 
cisiva, e A Unido lberoamericaaa, pelo 
advogado brasileiro Noé d'Aievedo. 

Da colaboração gráfica salientamos as 
estampas dos paneis de Nuno Gonçalves. 

A TAR08, 17-5•926 

A Conlemporanea, magnifica revista di-
rigida por José Pacheco, relativa ao 

mês corrente, apareceu-nos hoje. Não des· 
mente os seus créditos nem desacredita 
os números anleriores. Insere magnifica 
colabaraçào e interessantes ilustrações 
sõbre assuntos de palpitante actualidade. 

DL\RIO DA TARDE, 18-5·926 

~ cp 

O REAPARECIMBNTO da magnifica 
revista Contemporanea (já o escrevi 

no diário em que trabalho e volto a consi• 
gná-lo aqui, porque de todo se me nllo 
afigura inútil) marca um acontecimento 
digno de registo. Acolhi-o com intenso 
jübilo e o mais fervoroso entusiasmo. E 
má prova dará o pais da sua mentalidade 
artfstica e a sociedade porluguesa do seu 
grau de cultura e civilização, se regatear 
a tão brilhante Iniciativa o seu auxilio 
moral e material. 

Entre nós, as publicações dispendiosas 
lutam com o tremendo flagelo das tiragens 
limitadas - e raro consesiuem transpõr 
tão respeitavel obstáculo. Dentro da aca· 
nheza rela li va do melo e em face do con· 
fuso desorlentamento duma produção ex· 
cessiva e nem sempre superior, o espírito 
de iniciativa, ainda quando desempoeirado 
e nobre, sente se preso e algemado pela 



tirania da estreiteza ambiente - e sucumbe, 
mais tarde ou mais cedo, com uma ilusào 
de perda e um desânimo de acrecento. E' 
a absorção do pensamento progressivo 
pelos tentáculos retrógrados das ideias 
locais; a paralizacllo do desenvolvimento 
creacional pela Inércia desconcertante 
dos que nào pretendem evoluir ; a conquista 
de presas incautas e proporcionudamente 
fracas pelo polvo dum escól cujas dou· 
trinas, um dia empenadas, dificilmente se 
dispõem a abandonar o critério que lhes 
assiste. 

Quando, portanto, um grupo de novos. 
como êste que é animado pelo talento de 
José Pacheco, arremete assim, triunfan 
temente, pelos campos da arte e da !itera 
tura, transformando, modil(cando, Im
pondo. con<1encendo, parece-nos que surge, 
então, motivo sobejo para que se cur,•e, 
com admiração e com respeito. a bandeira 
das anfiqualhas estéreis, diante do caudal 
impetuoso duma corrente inovadora, mo· 
derna e moça. 

E êste ní1111cro inicial da nova série da 
revista. opulento de sumo e soberbo de 
apresentação gráfica, tem ainda o parti
cular interêsse de definir o seu novo pro-
1tra111a orientador, elaborado no sentido 
de contribuir, eficazmente, para mais 
forte aproxima<;llo fbero·americana. Dentro 
dêste objectivo, os trabalhos de Celestfno 
Soares e Noé de Azevedo, doutrinários, 
ponderados e inteligentes, revestem-se 
duma importância que nào me canço de 
apoiar e aplaudir. 

O Ibero-Americanismo é hoje mais do 
que uma ideia em marcha - constitui uma 
necessidade imperiosa da civ,lizaçào lbé· 
rica. A obra civilizadora dos povos da 
penfnsula, nobre e, generosa em suas 
intenções, ele1•ada em suas aspirações, 
de lil>erdade e pcríeitamente definida em 
suas carncterisllcas sociológicas, tem de 
précaver-sc contra as /e,11/éncias aósor-
1•e11tes, aml>iciosas e cubiçosns do impt· 
ri11lis1110 a11glo sa.1·ónico . 

Tive já o ensejo de participar com um 
qulnhllo de ordem sentimental nas r, lações 
cuhurnis luso·brasileiras - capítulo que 
delinida1ne11te se integra dentro do pro· 
blema lbero·americano. Poi quando da 
viagem dos estudantes portugueses á Pá
tria-Irmã de Além·A1lânlico embaiYada 
de corações e de alegria que teve o con
dilo de pôr a vibrar as alnws de cá e lá 
em perfeito sincronismo de alectos e sen· 
limentos. 

Agrada-me, pois, a simpática pr rspe
ctiva d~ passar das palawas ás obras, 
aproveitando até os resultados de largo 
alcance desse exuaord,nario emprtendi· 

mento da academia e entrando decidida
mente 110 cfclo das realizações práticas, á 
margem de retórica vazia e lraseologica 
bombástica. Agora mais do que nunca, se 
torna ursiente edificar e construir. A poli· 
lica <lo Ibero-americanismo tem de conti· 
nuar e dllatar·se.e alargar se, com Intel!· 
siência de organização e orientaç.,o. A 
Espanha já fez soar o toque de rebate. 
Portugal, que tão afio e digno papel colo· 
nizador desempenhou na América do Sul, 
nao poderá manter·se em platonismo de 
atitudes. 

O bloco luso hispano·amerlcano cons
titui, no seu conjunto, uma !Orça invencível 

ti,'C a honra d<! proclamá-lo em terra 
brasileira, com verbo entusiasmado e repl 
to o agora. Cumpre-lhe desenvoh'Cr o 
instinto de cooperaçilo e sociabilidade dos 
seus povos para que possa resistir á te· 
mivel acti\'idade polflica dos anglC'·saxões 
- que ninguem sabe bem até onde pre
tendem chegar, sob as falsas aparCncias 
duma paz incerta, se nào se opuzer uma 
barreira intransponíwl á torrente de am· 
bic;ões do seu egoísmo rácico. . 

Meditemos nisto - e nào percamos 
tempo 1 

Lisboa, Maio, 1926. 

PAULO DE BRITO ARANIIA. 
O.ut~T".\ 11..: COlltRN.\, ·.a-s-m 

w q) 

DIRIGID.\ pelo ilustre artista José Pa· 
checo, recebemos o 1. • mimPro da 

nov11 série desla admiravel revista, que 
mantern aquele brilho de arte moderna 
que a torna iuconfundlvel desde a sua 
a1>arição. 

A Co11te111poranea destina-se agora a 
uma larga e inteligente propaganda pan· 
iberista, sendo o orgão da colaboração 
ibero-americana. José Pacheco, habil di· 
rector da nova publicação, tem nesle nú· 
mero um grande sucesso de Arte e de 
literatura. 

0 ÜO>Jl~<;O IJ,USí~AIIO, 23-5 926 

DA mag11Hica revista Co11/e111pora11ca, 
que reapareceu enriquecida no texto, 

pela apresentação ~ pela colaboraçào - e 
qul! é urna publicação portusiuesa e pro· 
gressiva, sem intolerancias nem desatinos 
- queremos tran~crever alguns trechos de 
dois artii;os, 11111 do ilustre oficial de 
Marinha, ex-ministro sr. Peres Trancoso, 
e outro do distintíssimo publicista sr. dr. 
Celestino Soares. O primeiro encara o 

problema português de alem-mar; o se· 
gundo faz um breve e esclarecido comen
tário â política il>ero·americano, que tarito 
interessa a Portugal. 

A Cçnlempora11et1, da direcçuo do 
nosso amigo sr. José Pacheco, continua 
a bem merecer do publico culto e patriota. 

Dl,\RIO Olt Ll>B0,1, 2il•5-920 

RECEBEMOS e agradecemos n.• 1, da 
5.' serie, da elegante revista mensal, 

Conlempora11ea, dirigida por José Pacheco 
e editada por Gil Vai. 

O sumário dt!ste número consta dos se, 
guintes a,tisios e versos·: Hora decisi,•a, 
por Peres Tran~oso; Brcl'e comc11/ário 
á polflica ibero ameri11a, por Celestino 
Soares: ,1 1111ic1o f/Jero a111crica11a, por 
Noé de Azevedo; llom de sol, por Fer· 
nanda de Castro; E/ i11fiemo 111oce11le, 
por Eduino de Móra; Car/c·Poslale, por 
Gil Va?.; Camilo Pessanha, por Jollo de 
Castro Osório; Apoteose, por Carlos 
Queiroz; O mc11i110 da sua mae, por 
Fernando Pessoa, etc., etc. A Conle111-
porc111ca é uma revista que não necessita 
elogios. Est.í feita e lançada. 

O Mu~no, M ,\IO - 1926 

HA vuelto a aparecer cn Lisboa, tan 
espU:ndidamente editada como en su 

prlmera época, la revista Co11temport111ea, 
que dirige el distinguido literato José 
Pacheco, gw1 amigo de Espai1n. Co11te111-
port111ca continúa publicando articulos y 
poesias cn castellano, y rn su primer nú· 
mero dedica a ta J>Olitlca de aproxlmación 
peninsular y de aproxhnación a la América 
il>érica um excelente trabajo de Celestino 
Soares, gobernador civil de Portoalegre. 

Tamblén dirige un saludo, encabezando 
el texto, a los aviadores dei , Plus Ultra,, 
representantes de una Espa1ia moderna y 
grande. y comenta con alecto las palabras 
dei Rey o. Alfonso XIII, ai entregar en 
Sevilla et terreno para el pabellón porlu· 
gués de la ExPosición Ibero-americana. 

Es Co11/e111partJ11ea, artística y políti
camente. una revis a que honra a Portu
gal. Y abierta, como está, a las plumas y a 
los intereses espa11oles, que son en esa 
immensa zona dei peninsulati$mO y dei 
il>ero-americanismo idénticos a los de la 
nación veci1ia y hermana. dcbe inspirar 
aqui et más vivo inlerés y la más cordial 
simpatia 

LA N;1ç1ó.v, S·6·1>2(; 
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