
G A B I N E T E S ,  Pedro Saraiva

1884

João Gregório,
“O Peixeiro-viajante”

João Gregório nasce a 4 de Maio, na freguesia de São João Baptista, concelho de Alcochete, 
distrito de Lisboa, filho de António Luís Gregório dos Santos, campino da Herdade da Bar-
roca, e da salineira Maria Margarida.

madeira e pano, 29x35x6 cm

grafite s/papel, 50x70 cm

1891 João Gregório inicia os estudos na Escola Primária do Samouco, tendo mais tarde frequen-
tado o Liceu de Alcochete, onde foi colega do pintor e arquitecto Raul Carapinha (1876-1957). 

Esta data assinala a primeira tentativa gorada de implantação da República no Porto e a 
morte de Latino Coelho (1825-1891), escritor e dirigente do Partido Republicano, e do escritor 
Antero do Quental (1842-1891). 
É criado em Lisboa o primeiro Hospital Veterinário.  
Por delito de imprensa, o jornalista republicano Heliodoro Salgado 1861-1906) é preso e 
encarcerado no Limoeiro.

1895

Francisco José Martins,
“Panero”

Francisco José Martins nasce no dia 19 de Março em São Bartolomeu de Messines, concelho 
de Silves, filho do padeiro António Martins, estabelecido com negócio por conta própria na 
Padaria Fluminense, e de Maria da Luz, doméstica.

tinta da china s/papel, 150x150 cm

gesso, 10x15x10 cm

1896

António Maria Codina

No dia 30 de Julho, na freguesia de Gradil, concelho de Mafra, nasce António Maria Codina, 
filho do botânico José Joaquim Codina, a desempenhar funções na Tapada da Mafra, e de 
Maria Alcina Codina.

gesso patinado, 9x8x6 cm (aprox.)

tinta da china s/papel, 50x70 cm

tinta da china s/papel, 50x70 cm

1898

Manuel dos Prazeres Dias 
Linares

No dia 24 de Agosto, na freguesia de São Miguel de Lobrigos, concelho de Santa Marta de 
Penaguião, nasce Manuel dos Prazeres Dias Linares, terceiro filho do ourives Joaquim Gon-
çalves Linares e de Maria dos Prazeres Linares. 

tinta da china s/papel, 40x30 cm

tinta da china s/papel, 40x30 cm

1900 Os pais de António Maria Codina mudam-se para Carcavelos, onde o pai vem a trabalhar na 
Quinta do Barão, antiga propriedade do Barão de Moçâmedes.

1902 Francisco José Martins inicia os estudos na Escola Primária João de Deus, na sua terra natal. 
António Maria Codina inicia os estudos primários no Colégio de Carcavelos.

Dois anos antes morrem o poeta António Nobre (1867-1900), na freguesia da Foz do Douro, 
e o escritor Eça de Queiroz (1845-1900), em Paris, onde desempenhava funções de Cônsul-
-Geral.

madeira, 8x8x6 cm

1905 No dia 23 de Junho João Gregório inscreve-se na Capitania de Lisboa, na Marinha Mercante, 
onde fica a pertencer à classe de Equipagem. 

É concluída a construção da linha férrea entre Estremoz e Vila Viçosa.

1908

Alberto Maria de Oliveira 
Bárcea

Francisco José Martins conclui o ensino primário.
No dia 30 Novembro, na Rua das Farinhas n,º 7 r/c, freguesia da Mouraria, em Lisboa, nasce 
Alberto Maria de Oliveira Bárcea, o filho mais novo do tipógrafo Marcelino da Mata Bárcea e 
de Maria de Fátima Oliveira Bárcea, doméstica.

Tentativa de golpe revolucionário para o derrube da Monarquia. Nesse mesmo ano é assas-
sinado o rei D. Carlos (1863-1908) e o príncipe D. Luís Filipe (1887-1908), subindo ao trono D. 
Manuel II (1889-1932), apenas com dezoito anos de idade.

tinta da china s/papel, 150x100 cm

tinta da china s/papel, 150x100 cm

1909 Francisco José Martins começa a ajudar o pai na Padaria Fluminense, passando a ser conhe-
cido entre os amigos por “Panero”.

No dia 23 Abril um terramoto atinge a região de Benavente, Salvaterra de Magos e Samora 
Correia. 
Em Setúbal, realiza-se o Congresso do Partido Republicano, onde pela primeira vez tem 
representação uma organização feminina: a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas.

1910 João Gregório ruma a Faro com o intuito de procurar trabalho. Envolve-se na prática de 
contrabando na zona da raia, levando café e ovos, e por vezes gado, trazendo tabaco e roupa 
interior de senhora. 
À data da implantação da República, António Maria Codina, com 14 anos de idade, vive em 
Lisboa em casa de seus tios maternos.

Eclode um surto de greves por todo o país, incidindo principalmente nas regiões de implan-
tação operária da margem Sul do Tejo, e de trabalhadores da cortiça do Alentejo e Algarve. 
É proclamada a República nos Paços do Concelho de Lisboa, sendo constituído um governo 
provisório presidido pelo Professor da Universidade de Lisboa Teófilo Braga (1843-1924). 
Inauguração da Bandeira Nacional Republicana, segundo projecto de Columbano Bordalo 
Pinheiro (1857-1929).

1912

Manoel Celestino Alves, 
“Dr. Cambedo”

Sob a acusação de fraude fiscal e contrabando, João Gregório é preso pela Guarda Fiscal 
comandada pelo tenente Casimiro, conhecido no meio por “Pica-chouriço”. 
No dia 20 de Setembro, na aldeia de Cambedo da Raia, concelho de Vieira do Minho no  
Distrito de Braga, nasce Manoel Celestino Alves, filho do lavrador Guilherme Fernandes 
Celestino e de Rosa Maria Celestino Alves.

Marcada pela Associação Anarco-Sindicalista, realiza-se em Lisboa uma Greve Geral  
de solidariedade com a luta dos trabalhadores rurais do Alentejo.

grafite s/papel, 100x100 cm

grafite s/papel, 30x40 cm

1912

Cristina Rosa Agostinho, 
“Linfa”

No dia 14 de Novembro, na freguesia de Beselga, Lugar do Casalinho – Fonte da Longra, 
Concelho de Tomar, nasce Cristina Rosa Agostinho, filha dos pequenos agricultores António 
Agostinho e Carolina Rosa.

gesso patinado, 37x9x8 cm, (detalhe)

tinta da china s/papel, 150x150 cm

1914 João Gregório fixa residência na ilha da Culatra, onde se dedica à venda ambulante de peixe. 
Usando uma mota Indian com motor de 998 cc, percorre os lugarejos de Giona, Conceição, 
Estói, Medronhal, entre outros, passando a ser conhecido por “Peixeiro viajante”.
António Maria Codina ingressa na Escola Normal Superior de Lisboa. 
Criança de saúde frágil, sujeita a crises de epilepsia, Alberto Bárcea ingressa na Escola Oficina 
n.º1, situada no Largo da Graça n.º 58, em Lisboa, tendo como professor o pedagogo Adolfo 
Lima.

Alberto Bárcea passa as férias com o irmão Augusto, em casa dos avós paternos, na aldeia de 
Algosinho, concelho de Mogadouro.

Greve Geral dos Caminhos-de-Ferro que abrange 7000 grevistas. 
Toma posse o governo de Bernardino Machado (1851-1944). 
Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929) é eleito Director do Museu de Arte Contemporânea. 
Nesse mesmo ano é publicada a lei que reconhece a Sociedade Nacional de Belas-Artes como 
instituição de utilidade pública. A SNBA foi fundada em 1901 e desempenhava as funções de 
organismo associativo de artistas, promotor do desenvolvimento da Arte.

Fernando Pessoa (1888-1935) cria o heterónimo Alberto Caeiro e escreve Guardador  
de Rebanhos.
É publicada, pela primeira vez em Portugal, uma súmula de O Capital, de Karl Marx  
(1818-1883).

1915 Francisco José Martins assenta praça no Quartel do Barreiro, no contingente de 1915, a cargo 
do distrito de Lisboa, sendo recrutado para o Serviço de Torpedos Fixos,

Na mesma altura estreia no Teatro de S. Carlos a peça Ciúmes de Mulher, de António Car-
neiro (1872-1930). 
É posto à venda o primeiro número da revista Orpheu. 
Com o país em convulsão, a população assalta em Lisboa armazéns e padarias.
Afonso Costa (1871-1937), candidato ao poder após as eleições, sofre um acidente de viação 
quando, receando um ataque bombista, se precipita de um carro eléctrico, em consequência 
do qual sofreu fractura de crânio. 
Bernardino Machado (1851-1944) é eleito presidente da República. 
José de Almada Negreiros (1893-1970) escreve o Manifesto Anti-Dantas.

1916 Manuel Linares conclui os estudos liceais no Liceu Pedro Nunes, em Lisboa.

1918 Francisco José Martins é desmobilizado, passando à situação de reserva até aos 45 anos de 
idade. Fixa residência em Lisboa, na Rua das Farinhas n.º 9, 1.º esq., freguesia da Mouraria, 
onde conhece o jovem Alberto Maria de Oliveira Bárcea (1908-1978).
Manoel Celestino Alves inicia os estudos na Escola de Campos, onde foi colega Demétrio 
Garcia Alvarez, de quem se tornaria grande amigo.
O seu professor Joaquim Adérito Colaço, que considera que Celestino evidencia desde muito 
cedo jeito para o desenho, aconselha os seus progenitores a enviá-lo para Lisboa para conti-
nuar os estudos em Belas-Artes.
Cristina Rosa Agostinho inicia a instrução primária na Escola Primária da Longra, onde teve 
como professora Maria Silvina Azevedo (1898-1952). Pelos seus problemas de saúde e a sua 
constante palidez, os pais passam a tratá-la por Linfa.   

No dia 5 de Dezembro, o Presidente da República Sidónio Pais (1872-1918), considerado um 
ditador, sofre um atentado a tiro (do qual sai ileso) perpetrado por um membro do Partido 
Republicano Português. Nove dias mais tarde é morto a tiro na Estação do Rossio pelo mi-
litante republicano Júlio da Costa (1893-1946). Com o seu desaparecimento é eleito Canto e 
Castro (1862-1934). 
Neste ano morrem também Amadeu de Sousa Cardoso (1887-1918) e Guilherme Augusto Cau 
de Santa Rita (Santa-Rita Pintor) (1889-1918).

1919 João Gregório tem aulas com o pintor e cineasta Carlos Porfírio (1895-1970) iniciando, com 
desenhos da sua autoria e a convite do pintor, colaboração no Museu Industrial Marítimo.

1920 Com o sustento assegurado por seus pais, Francisco José Martins reinicia os estudos em 
regime nocturno no Ateneu Comercial de Lisboa. Aí tem aulas de português, francês, inglês, 
elementos de aritmética, caligrafia, economia política, direito comercial e ginástica, contabili-
dade geral e operações comerciais.
Após concluir a instrução primária, Alberto Bárcea inicia o ofício de aprendiz de tipógrafo na 
Tipografia de Libânio da Silva (3) situada na Travessa do Fala Só em Lisboa, onde chegou a 
oficial compositor, tendo aí permanecido até aos 20 anos. 
Entre 1919 e 1923, em Portugal, como no resto da Europa, sucedem-se atentados, corrupção, 
crise de autoridade, inflação, etc. Em Lisboa registam-se assaltos e rebentamento de petardos 
em vários estabelecimentos. 
O Governo manda invadir e encerrar a sede da Confederação Geral dos Trabalhadores.
Afonso Costa é nomeado representante de Portugal à primeira Assembleia da Sociedade das 
Nações.  
Na Rua Martim Vaz no Bairro da Pena, nasce a fadista Amália Rodrigues (1920-1999). 
Norberto de Araújo (1889-1952), jornalista e escritor, publica El loco de las estampas. 
No ano seguinte morre a escritora e poetisa Maria Amália Vaz de Carvalho (1847-1921).

1921 Concluídos os estudos na Escola Normal Superior de Lisboa, António Maria Codina foi discí-
pulo de professores como o botânico Ruy Teles Palhinha (1871-1957), o matemático e astró-
nomo Eduardo Ismael dos Santos Andrea (1879-1937) e o pedagogo Francisco Adolfo Coelho 
(1847-1919). Esta escola viria a ser frequentada pelo filósofo Agostinho da Silva (1906-1994).
Manuel Linares conclui o curso de Arquitectura na Escola de Belas-Artes de Lisboa, com a 
tese final de curso o Plano de Arranjo, Embelezamento e Extensão da Cidade de Tomar e Sua 
Região. Esse documento, com nítida influência do urbanismo ibérico, constituiu um trabalho 
inovador e precursor no meio arquitectónico lisboeta. 
Até à idade de dez anos, Manoel Celestino Alves vive no Cambedo, ajudando os seus pais 
nas tarefas da lavoura.

Em Lisboa toma posse o 29.º Governo Constitucional sob a chefia de Bernardino Machado.
É criado o Partido Comunista Português, sucessor da Federação Maximalista Portuguesa.

1922 António Maria Codina começa a trabalhar, como desenhador, no Jardim Museu Agrícola 
Tropical.
Manoel Celestino Alves viaja para Lisboa, onde fica a residir em casa de seus tios paternos, 
moradores na travessa da Senhora da Glória em Sapadores, freguesia da Graça, onde fre-
quenta o Liceu Gil Vicente, primeiro liceu criado pela República, antes chamado Lyceu Cen-
tral que, até 1949, funcionaria nos claustros do Mosteiro de São Vicente. Neste liceu conviveu, 
entre colegas e professores, com personagens marcantes da vida cultural portuguesa, como 
os escritores José Rodrigues Miguéis (1901–1980), José Gomes Ferreira (1900–1985), Manuel 
Mendes (1906-1969), Mário Dionísio (1916-1993), o arquitecto Keil do Amaral (1910-1975), o 
médico João dos Santos (1913-1987), Câmara Reis (1885-1961), Rodrigues Lapa (1897-1989), etc.

Partem de Lisboa para a travessia aérea do Atlântico, Gago Coutinho (1869-1959) e Sacadura 
Cabral (1881-1924).
Greve geral contra a carestia de vida, registando-se o rebentamento de petardos, feridos e 
prisões.

1923 Após grave depressão, António Maria Codina é internado durante onze meses no Hospital de 
Rilhafoles, onde trava conhecimento com o pintor e poeta Ângelo de Lima (1872-1921).
Em viagem de estudo, Manuel Linares visita diversas cidades europeias.

Continua a agitação por todo o país, enquadrada pela Confederação Geral do Trabalho, que 
inicia um movimento nacional contra o aumento do preço do pão. Deflagram, por sua vez, 
em Lisboa, algumas bombas como protesto à alteração do horário de trabalho dos metalúr-
gicos.
Começa a publicar-se O Comunista, órgão do Partido Comunista Português. 
Nascem, nesse ano, Mário Henrique Leiria, Eugénio de Andrade, Eduardo Lourenço, Mário 
Cesariny de Vasconcelos, Natália Correia e Urbano Tavares Rodrigues.

1926 Manoel Celestino Alves prossegue os seus estudos liceais em Lisboa.

No dia 28 de Maio, em Braga, tem início um golpe de Estado que avançando do interior para 
a capital, põe fim à I República. Sob a liderança do general Gomes da Costa (1863-1929). 
António de Oliveira Salazar, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é 
nomeado ministro das Finanças.
O grupo da revista Seara Nova organiza uma semana contra o fascismo.
A instabilidade política, a seguir à proclamação da República em 1910, era tomada como 
razão para pronunciamentos que vinham aumentar ainda mais a desestabilização. No dia 28 
de Maio, Mendes Cabeçadas (1883-1965) e Gomes da Costa (1863-1929) iniciam em Braga o 
décimo oitavo e último pronunciamento que abriria caminho ao Estado Novo de Salazar.

1927 Manuel Linares ingressa nos Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Lisboa.

1928 O convívio de Francisco José Martins com o seu vizinho Alberto Bárcea, que iniciara trabalho 
como paquete no jornal O Século, matutino de Lisboa fundado pelo advogado, jornalista e 
escritor Sebastião Magalhães de Lima (1850-1928) em 1880, permite-lhe entrar em contacto 
com o meio artístico e jornalístico. 
Durante esse período tem como meio de subsistência a execução de trabalhos esporádicos de 
contabilidade, em pequenas empresas da baixa lisboeta.
Na Igreja dos Mártires, em Lisboa, Manuel Linares contrai matrimónio com Maria das Dores 
Faria da Costa. 
Após oito anos de trabalho, Alberto Bárcea abandona a Tipografia Libânio para trabalhar 
como paquete no Jornal O Século, aí iniciando contactos com escritores e jornalistas que 
marcaram a sua formação. Com um grupo de amigos, começa a frequentar o Café Gelo, na 
Praça do Rossio, em Lisboa.
Cristina Rosa Agostinho passa a habitar em Lisboa, vindo a residir em casa dos seus tios 
maternos, Joaquim e Maria Augusta, situada na Rua Andrade Corvo, n.º 7, r/c.

Pelo Decreto n.º 15195, o governo da ditadura militar determina a extinção das Polícias 
Especiais de Lisboa e Porto, dando lugar à Polícia de Informação do Ministério do Interior. 
Num contexto de proibição da actividade política dos opositores à ditadura militar, o general 
António Óscar de Fragoso Carmona (1869-1951) é eleito, sem qualquer oposição, presidente 
da República Portuguesa. 
No dia 27 de Abril António de Oliveira Salazar (1889-1970) assume a pasta das Finanças.
No dia 1 de Agosto, nasce em Lisboa o poeta António Maria Lisboa (1928-1953). 

1929 João Gregório regressa a Lisboa para, na Delegação Marítima do Barreiro, concluir a Carta de 
Arrais de embarcação de mais de vinte toneladas, obtendo a classificação de Suficiente. 
Como desenhador e fotógrafo, colabora nalguns periódicos, como o jornal anarquista A Ba-
talha e, a convite do jornalista José Barão (1904-1966), o Jornal do Algarve. 
Nos depósitos do Arsenal do Alfeite encontra uma caixa selada com as inscrições 1602B.CS 
propriedade de Francisco José Martins (1895-1955), padeiro originário de São Bartolomeu de 
Messines, mais conhecido como “Panero”.
Cristina Rosa Agostinho ingressa no curso de a Escola de Belas-Artes de Lisboa no curso de 
Pintura -  tese final intitulada O Cisne e a Lena, trabalho esse que exalta a técnica da perspec-
tiva aérea, encontrando-se actualmente no acervo de Pintura da Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa.

Morre António José de Almeida (1866-1929), dirigente republicano e presidente da República 
entre 1919 e 1923.

1930 António Maria Codina viaja à Colónia Portuguesa de Cabo Verde, onde passa a exercer a 
profissão de topógrafo, executando diversos levantamentos nas ilhas de Santiago, Fogo e 
Brava. Durante a sua estadia no arquipélago estudou e desenhou a morfo-anatomia vegetal 
das gramíneas (graminae-poaceae) da ilha de Santiago. 
Nasce José da Costa Linares, o primeiro dos cinco filhos de Manuel Linares.
Cristina Rosa Agostinho faz cópias de pintura no Museu Nacional de Arte Contemporânea, 
em Lisboa.

1931 Por ter alugado quarto na Pensão Alcobia no Poço do Borratém, propriedade da Dona Alzira, 
Francisco José Martins conhece, através de Bárcea, o hóspede Manoel Celestino Alves (1913-
1974) já conhecido por Dr. Cambedo, com o qual manterá intensa correspondência nos anos 
seguintes.
Após conclusão dos estudos liceais, Manoel Celestino Alves ingressa no Curso de Medicina 
na Faculdade de Medicina de Lisboa, participando nas manifestações estudantis, em Lisboa.

Ocorre, também em Lisboa, e é rapidamente anulada, mais uma revolta militar e civil (de ma-
triz republicana) contra a Ditadura militar. No mesmo ano, sucedem-se na Madeira, Açores e 
Guiné outras tentativas de revolta.
Por iniciativa do governo, começa a ser publicado o Diário da Manhã, órgão oficioso da União 
Nacional e veículo explícito de propaganda da ditadura militar. 
Coordenadas pela embrionária organização clandestina do PCP, iniciam-se em diversas loca-
lidades do país greves e manifestações.

1932 Alberto Bárcea acompanha de perto as lutas estudantis, nas quais se envolvera o seu amigo 
Manoel Celestino Alves.
Na Faculdade de Medicina Manoel Celestino Alves tem como professores, na cadeira de 
Urologia, o Professor Catedrático Reynaldo dos Santos (1880-1970), o médico radiologista 
Aleu Saldanha (1897-1979), e na cadeira de Propedêutica Médica o Professor Fausto Lopo de 
Carvalho (1890-1970). 
Cristina Rosa Agostinho contrai matrimónio com Arsénio Pacheco Simões, oficial da Ma-
rinha Mercante, na igreja de Paroquial de S. Cristóvão de Lisboa,

Toma posse o 8.º Governo da Ditadura militar, presidido por António de Oliveira Salazar, o 
primeiro civil a ocupar o cargo desde 28 de Maio de 1926.
Recentemente regressado do Brasil, morre em Lisboa o comendador Hernâni Tavares Leite.

1933 Manuel Linares deixa os Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Lisboa para ingressar 
como colaborador no atelier do arquitecto Fernandes Correia de Sá.
Manoel Celestino Alves interrompe o Curso de Medicina para cumprir serviço militar no Ba-
talhão de Sapadores de Caminhos de Ferro, em Campo de Ourique. Frequenta a Confeitaria 
A Tentadora, onde conhece o anarco-sindicalista Emídio Santana.

A censura é legalmente instituída. O governo de Salazar extingue a Polícia Internacional Por-
tuguesa e a Polícia de Defesa Política e Social e cria a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado 
(PVDE), antecessora da PIDE, integrada no Ministério do Interior mas directamente depen-
dente do chefe do Estado Novo. É, nesse mesmo ano, criado o Secretariado de Propaganda 
Nacional (SPN) sendo a direcção entregue a António Ferro (1895-1956).

1934 Cristina Rosa Agostinho divorcia-se. Em entrevista ao jornal Diário de Lisboa, de 14 de Feve-
reiro, nega a sua genealogia afirmando a sua descendência polaca. Nesse mesmo ano é presa 
por fumar e usar isqueiro em lugares públicos.

1935 Manuel Linares é autor do arranjo urbanístico da Cerca de Santa Eulália em Palmela. Projeto 
de edifício de escritórios da Fábrica Cortegaça em Sesimbra.
Por concurso público, Alberto Bárcea inicia funções como vigilante de museu na Fundação 
Hernâni Tavares Leite.

A viúva e os filhos do comendador Hernâni Tavares Leite decidem constituir uma Fundação 
com o seu nome, para albergar a sua colecção de pintura, escultura, desenho, porcelana da 
china e faiança portuguesa, com sede no palacete pertencente ao Conde de Linhares em 
Arroios, Lisboa.

1936 Novamente através do seu amigo Alberto Bárcea, e a seu convite, Francisco José Martins 
inicia trabalho como maquetista na Fundação Tavares Leite onde conhece o pintor francês 
neo-impressionista Maximilien Luce (1858-1941), de visita a Lisboa para visitar a Fundação.
Manuel Linares é autor do estudo urbanístico da Zona de Belém (projeto em co-autoria com 
o arquiteto Fernandes Correia de Sá).

Pelo Decreto-Lei n.º 25 539, o Governo do Estado Novo cria no Tarrafal, ilha de Santiago no 
arquipélago de Cabo Verde, a Colónia Penal para presos políticos e sociais, conhecida como 
Campo da Morte Lenta.
Tem início um conflito entre duas frentes militares em Espanha, conhecida como Guerra 
Civil Espanhola, e cujo grupo de nacionalistas espanhóis será apoiado pelo Estado Novo. 

1937 Manoel Celestino Alves termina o curso de Medicina com elevadas classificações. 

Oliveira Salazar escapa ileso a um atentado à bomba organizado por militantes anarquistas. 
Na sequência do atentado, o publicista e seu amigo, anarco-sindicalista Emídio Santana é 
acusado da autoria do mesmo, sendo condenado a 16 anos de prisão.

1938 António Maria Codina viaja para S. Tomé e Príncipe, onde vai estudar e desenhar a flora 
endémica da ilha. 
Após três anos de namoro, Alberto Bárcea contrai matrimónio com Arabela Arminda Correia 
da Silva, passando a habitar nas Escadinhas do Marquês de Ponte de Lima n.º 7, freguesia do 
Socorro, em Lisboa.
Manoel Celestino Alves apresenta-se a concurso de provas públicas para professor da Escola 
Médico-Cirúrgica de Lisboa, onde vem a ser aprovado com a classificação de 19 valores.

Em Julho, em Lisboa, sucedem-se violentos ataques anarquistas à política vigente.
Através de nota oficiosa (de publicação obrigatória na imprensa), Salazar divulga ao país e ao 
mundo os objectivos e o primeiro esboço do Programa Geral das Comemorações do Duplo 
Centenário da Fundação e da Restauração de Portugal, a realizar em 1940.

1939 Docente da secção cirúrgica onde rege as cadeiras de Anatomia Patológica, Patologia Cirúr-
gica e Clínica Cirúrgica, Manoel Celestino Alves mantém contacto esporádico com o seu 
amigo Demétrio Alvarez.
Cristina Rosa Agostinho aluga um quarto na Praça João do Rio em Lisboa, numa casa onde 
coabitam a bordadeira Geminiana Santos (1946-1997), a escultora de origem galega Maria 
Otera (1950-2000) e a ceramista moçambicana Reinata Baca Munhuana (1947-2007).

1940 Em acumulação de funções com a Fundação Tavares Leite, Francisco José Martins inicia 
colaboração, também como maquetista, no remodelado Teatro Nacional de S. Carlos e no 
Museu Nacional de Arte Contemporânea.
Em Junho é inaugurada em Belém, na Praça do Império, a Exposição do Mundo Português, 
iniciativa concretizada no âmbito das comemorações do Duplo Centenário da Fundação e 
da Restauração onde, de novo através de Alberto Bárcea, João Gregório executa a maqueta 
conhecida como a Nau de Portugal.
Manuel Linares colabora na arquitectura de interiores da Exposição do Mundo Português, sob a 
direcção de Leitão de Barros (1896-1967) e Cottinelli Telmo (1897-1948).
Para sustento da família, acrescida de mais uma boca – a sua filha Maria da Graça –, Alberto 
Bárcea acumula as funções na Fundação, com as de guarda vigilante na Exposição do Mundo 
Português.

1941 Manuel Linares é contratado como Professor Provisório do Ensino Técnico Profissional na 
Escola Técnica, em Évora.
Cristina Rosa Agostinho casa em segundas núpcias com o Comendador Sebastião Antunes 
Espargosa na igreja de Nossa Senhora dos Mártires, em Lisboa. Ainda no mesmo ano pede o 
divórcio.

1943 Nasce a segunda filha – Maria de Fátima –, de Alberto Bárcea.
Manoel Celestino Alves exerce Medicina Hospitalar como cirurgião anatomista no Hospital 
de São José em Lisboa. Participa no Congresso Luso-Hispano-Americano de Anatomia, em 
Santiago de Compostela e na IX Reunião da Sociedade Anatómica Portuguesa.

1944 Manuel Linares é preso pela Polícia de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE).

1945 António Maria Codina participa nos levantamentos topográficos das obras mandadas realizar 
pelo Governador Major Carlos Gorgulho (1945-1953): Central Hidroeléctrica, Mercado da Vila 
Trindade e Cais de desembarque de passageiros. 
Por motivos políticos, Manuel Linares é exonerado do ensino.
Amante de música e literatura, figura de forte influência na formação cultural de Alberto 
Bárcea, morre Augusto Bárcea, seu irmão.
Nasce a terceira filha de Alberto Bárcea, Maria da Assunção.
Por incentivo de amigos, Alberto Bárcea inscreve-se no Circulo Artístico e Cultural Mário 
Augusto, para aprender a desenhar, tendo participado na sua Primeira Exposição Anual. 
Manoel Celestino Alves participa com uma comunicação na XI Reunião da Sociedade 
Anatómica Portuguesa em Lisboa. A comunicação é ilustrada com desenhos da sua autoria. 
Participa na formação do MUD –  Movimento de Unidade Democrática. É preso pela PIDE, 
julgado em Tribunal Plenário, que o condena a 18 meses de prisão no Aljube, em Lisboa.

1946 Manuel Linares participa na 1.ª Exposição Geral de Artes Plásticas, na SNBA em Lisboa.
Através de contactos familiares, Manoel Celestino Alves tem conhecimento da chamada 
“Batalha do Cambedo”, em que está envolvido Demétrio Alvarez.

1947 Após a libertação, e desiludido com o rumo político do País, Manoel Celestino Alves parte 
para S. Tomé e Príncipe.
Cristina Rosa Agostinho frequenta o grupo de António Pedro (1909-1966), Alexandre O’Neill  
(1924-1986) e Max Rog.

A PIDE invade a Faculdade de Medicina de Lisboa, numa acção vexatória para professores e 
alunos.

1948 Sem trabalho fixo em Lisboa, Francisco José Martins decide estabelecer-se com oficina 
própria de maquetista na Rua do Século, n.º 49 r/c, começando a colaborar com a pintora 
Cristina Rosa Agostinho (1912-1973), na falsificação de diversos trabalhos de pintores natu-
ralistas portugueses, com os quais se tinha familiarizado no Museu Nacional de Arte Con-
temporânea, e entre os quais figuram António Carneiro, Carlos Reis (1863-1940), Columbano 
Bordalo Pinheiro, Henrique Pousão (1859-1884), João Cristino da Silva (1829-1887), João Vaz 
(1859-1931), José Malhoa (1855-1933), Marques de Oliveira (1853-1927), Silva Porto (1850-1893) 
etc. 
A família de António Maria Codina toma conhecimento da falsa notícia do seu falecimento. 
Nesse mesmo ano o topógrafo trava conhecimento com Manuel Linares (1898-1968), nessa 
altura em S. Tomé e Príncipe, com quem colabora como desenhador.
Manoel Celestino Alves conhece Maria de Jesus Castro Simoa, com quem vem a casar no dia 
30 de Novembro. Abre consultório no local para onde vai residir, Praça da República, n.º 7.
Cristina Rosa Agostinho, por 200$00 mensais, come na tasca da D.ª Rosa, ao Largo do 
Carmo, conhecida como Restaurante da Faneca, actual O Alcobaça.

Em Junho morre Bento de Jesus Caraça (1901-1948), matemático e intelectual de grande pres-
tígio e militante comunista tendo o seu funeral, em Lisboa, constituído uma manifestação 
silenciosa de protesto contra o Estado Novo.

1949 Após o regresso à Metrópole, Manuel Linares participa com o jovem escultor alemão Max 
Rog no concurso de maquetas para o Monumento ao Cristo-Rei, em Almada.
Nasce Francisco Guilherme Simoa Alves, filho de Manoel Celestino Alves. Através de Emídio 
Santana, o médico mantém-se em contacto com a Campanha de Norton de Matos (1867-
1955), candidato da oposição às eleições presidenciais, que por não terem sido asseguradas 
condições mínimas de democraticidade, anuncia a desistência da sua candidatura. 
Conhece o arquitecto Manuel Linares e o desenhador botânico António Maria Codina, com 
os quais se passa a encontrar na Cervejaria Elite.

1950 Desiludido com a vida na cidade e com a falta de trabalho, Francisco José Martins decide 
mudar-se para a localidade de Abitureiras, concelho de Santarém.
Na qualidade de topógrafo, António Maria Codina colabora nas obras do Dispensário Anti-
-Tuberculoso, em S. Tomé.
Manuel Linares projecta diversas construções agrícolas e uma pequena aldeia destinada ao 
pessoal da Herdade do Monte Redondo, Alto Alentejo. Participa na 5.ª Exposição Geral de Artes 
Plásticas, na SNBA.
Alberto Bárcea torna-se amigo de António Saiz de Omeñaca, bibliotecário do Instituto Espa-
nhol, em Lisboa, que lhe facultará o acesso à literatura espanhola do pós-guerra, da qual se 
torna um fervoroso leitor.
Manoel Celestino Alves fecha o consultório e passa a exercer medicina no Hospital Central 
de S. Tomé e na roça Rio D’Ouro, propriedade do Conde Valle-Flôr.
Cristina Rosa Agostinho passa a frequentar o Café Lisboa, com Isabel Meyrelles (1929 -), com 
quem partilha atelier na Rua do Ferragial, em Lisboa, desde 1949. Nesse café conhece Mário 
Cesariny (1923-2006) e Cruzeiro Seixas (1920-).
 
No Tribunal Plenário de Lisboa tem início o julgamento de Álvaro Cunhal (1913-2005), mili-
tante do PCP, que viria a ser condenado à pena máxima.

1951 António Maria Codina conhece o engenheiro agrónomo Salustino Graça do Espírito Santo 
(1892-1965), vindo a participar em trabalhos de campo na sua propriedade, Roça de S. Vicente.
No hospital da roça Rio D’Ouro, nasce Maria Rosa Simoa Alves, filha de Manoel Celestino 
Alves.

1952

Musad Maiga

Com 57 anos, Francisco José Martins contrai matrimónio com Maria Rosalina (1918-1959).
Manoel Celestino Alves regressa à metrópole com a família, mantendo correspondência 
regular com os seus amigos Manuel Linares e António Maria Codina.
Cristina Rosa Agostinho dedica-se ao projecto de criação de um museu de Ornitologia na 
sua terra natal, inspirado na obra da alemã Emile Snethlange (1868-1929). De acordo com o 
projecto, o museu seria instalado no Matadouro Municipal. Por motivos de ordem econó-
mica inicia a falsificação de trabalhos das suas companheiras da Praça João do Rio, os quais 
vende no seu círculo de amigos.
Musad Maiga nasce em Bamako, Mali.

Em Lisboa sob acusação de participação numa intentona subversiva, são presos pela PIDE 
membros de um grupo político clandestino formado na sequência da campanha eleitoral do 
Vice-Almirante Quintão Meireles (1880-19629, entre os quais se encontra o capitão do exér-
cito Henrique Galvão (1895-1970).
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óleo s/tela, 27x16 cm

óleo s/tela, 22x16 cm

fotografia e tinta s/papel fuji, 30x40 cm

1953 António Maria Codina assiste ao que ficou conhecido por Massacre de Batepá, infligido ao 
povo de S. Tomé pelo Governador e Major de Artilharia, Carlos de Sousa Gorgulho.

Pela Lei n.º 2066, o Estado Novo “extingue o ‘Império Colonial Português’” e cria as “Provín-
cias Ultramarinas”.

1954 Vítima de paludismo, António Maria Codina vem a falecer, aos 58 anos de idade, no Hospital 
Central da cidade de S. Tomé.
Manuel Linares viaja para Angola, onde constitui atelier com o arquitecto Rogério de Lima.

Em resposta às pressões e denúncias apresentadas, quer pelas diversas correntes da opo-
sição, quer no plano internacional, o governo de Salazar encerra o Campo de Concentração 
(ou Colónia Penal) do Tarrafal, em Cabo Verde.

1955 Apesar de geograficamente afastado, Francisco José Martins continua a manter contacto 
com os amigos de Lisboa. Em Abitureiras prossegue o seu trabalho como maquetista, agora 
na construção de aldeias em miniatura, vindo a falecer, com enfisema pulmonar, na cabana 
que habitou nos últimos anos na companhia de Maria Rosalinda. 
A Fundação Tavares Leite adquire um desenho da autoria do artista francês Georges Seurat 
(1859-1891), Les parapluies, que ficará à guarda de Alberto Bárcea.
Por recomendação de Manuel Linares, Manoel Celestino Alves frequenta o atelier do 
escultor Max Rog, para aperfeiçoamento do desenho de figura humana, útil para o desem-
penho das suas funções como anatomista. Colabora com diversos trabalhos científicos nas 
revistas Gazeta Médica e Medicina Contemporânea, dos quais se destacam “Lições de Anatomia 
Cirúrgica” e “ Anatomia Topográfica”.

Com 87 anos, morre em Ponte de Lima o general Norton de Matos.

1957 Com Vasco Baltazar, Manuel Linares é autor do projecto para três edifícios de habitação em 
Angola sendo, com Rogério de Lima, autor do arranjo urbanístico da baía de Luanda.

1958 Musad Maiga frequenta a École de Sountougoun, de onde sai para prosseguir os estudos no 
Lycée Technique de Bamako.

1959 Cristina Rosa Agostinho é presa pela PIDE na sequência de ter assinado uma petição, 
dirigida a Salazar, que solicitava a sua demissão e permitiria uma transição para um regime 
democrático.

1960 Manuel Linares regressa de novo à Metrópole e fixa residência na sua terra natal, São Miguel 
de Lobrigos onde, na qualidade de arquitecto, colabora com a Câmara Municipal.
Manoel Celestino Alves encontra-se em Lisboa com Manuel Linares.

1962 Manuel Linares é autor do arranjo urbanístico da Casa Grande do Salgueiral, última obra 
conhecida de sua autoria.
Manoel Celestino Alves colabora no Arquivo de Anatomia e Antropologia da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa.

1964 João Gregório regressa a Faro, onde vem a falecer de febre-amarela no dia 24 de Agosto. É 
sepultado no cemitério da Esperança.

1965 Vítima de doença prolongada, morre a mulher de Alberto Bárcea.
Manoel Celestino Alves reencontra Demétrio Alvarez, de partida para França. Vai viver com a 
família para Beja onde conhece o anarquista António Gonçalves Correia, abrindo consultório 
na Rua da Magdalena. Colabora regularmente na revista Correio Médico.

A Fundação Tavares Leite vende ao Estado Português o desenho de Seurat, Les parapluies.

1967 Após provocar escândalo na estreia da peça António Marinheiro de Bernardo Santareno (1920-
1980), a decorrer no Teatro Dona Amélia, Cristina Rosa Agostinho é internada no Hospital 
Miguel Bombarda, 3ª Secção, Serviço da 2ª divisão sexual (mulheres), onde desenvolve 
trabalho de confecção de vestidos de tecido e palha conjuntamente com a interna Maria 
Abranches.

1968 Com 70 anos de idade, Manuel Linares vem a falecer no Hospital do Ultramar, em Lisboa.
Cristina Rosa Agostinho é autorizada a sair do Hospital Miguel Bombarda, mantendo resi-
dência na Avenida do Brasil, em Lisboa.

1969 Manoel Celestino Alves participa, pelo círculo de Beja, na campanha da Comissão Democrá-
tica Eleitoral (CDE), para as eleições legislativas.
Cristina Rosa Agostinho frequenta o Botequim da Graça onde convive, entre outras, com 
Natália Correia (1923-1993), Isabel Meyrelles sua antiga colega de atelier e Júlia Marenha.

1970 Tenho-lhe sido diagnosticado pelo médico Dr. Lourenço Serejo preocupante problema pul-
monar, Alberto Bárcea, com 62 anos, opta pela reforma, decidido a aproveitar o tempo que 
lhe resta para viajar.

1971 A filha mais nova de Alberto Bárcea, Maria da Assunção, é uma das noivas de Santo António, 
tendo o copo d’água decorrido na Estufa Fria.

Duramente reprimidas pela polícia, realizam-se em Lisboa e no Porto diversas manifestações 
de protesto contra a continuação da guerra colonial.

1973 Cristina Rosa Agostinho vem a falecer, com 61 anos de idade, sendo sepultada no cemitério 
da sua terra natal.

1974 Nasce António Augusto, o primeiro e único neto de Alberto Bárcea.
Alberto Bárcea encontra-se em Beja, de visita ao seu amigo Manoel Celestino Alves, quando 
do Movimento dos Capitães de Abril.

O general António de Spínola (1910-1996) é escolhido pela Junta de Salvação Nacional para 
Presidente da República. O professor Adelino da Palma Carlos (1905-1992) é nomeado Pri-
meiro Ministro do Primeiro Governo Provisório.

1976 Manoel Celestino Alves deixa de exercer medicina particular, encerrando o consultório da 
Rua da Magdalena. Nos anos seguintes dedica-se à sua paixão antiga: o desenho. Visita pela 
última vez a sua aldeia natal.

1978 Em viagem de cruzeiro à ilha da Madeira, Alberto Bárcea não sobrevive ao naufrágio do navio 
Orion.
Após formação no Institute National des Arts, onde estudou pintura, fotografia e vídeo, 
Musad Maiga viajja pelo Mali, passando, entre outras, pelas regiões de Djennée, Timboctou, 
Bandiagara e País Dogon. Durante sete anos fixa residência na cidade de Mopti.

A Faculdade de Ciências de Lisboa é destruída por violento incêndio. 

1982 No seu regresso a Bamako, Musad Maiga ingressa como ajudante de fotografia no estúdio 
de Malick Sidibé (1935-2016). É actualmente professor no Institute National des Arts, onde 
tem como alunos os artistas Sambo Boli e Mohamed Konate.

1990 Manoel Celestino Alves morre no Hospital Distrital de Beja, invisual, com diabetes mellitus.

2005 Desde esta data, Musad Maiga participa regularmente nos Rencontres de Photografie de 
Bamako, trabalhando actualmente com a Galerie Chad, propriedade do curador Amadou 
Chad Touré.


