
MURAIS EM VEZ DE PAREDES 
 
 
A hora zero da campanha eleitoral foi a da guerra dos cartazes. Quem cola mais 

e em menos tempo. No dia seguinte de manhã a cidade acordou envolvida em papéis 
coloridos e “slogans”eleitorais. Na baixa da cidade as paredes apareciam como um 
imenso mural onde, independentemente das expressões partidárias, se observavam 
grandes manchas de cor. 

Hoje para todos o espectáculo é comum, e para quem olhe atentamente essas 
colagens e sobrecolagens pode de repente surgir uma qualquer imagem inesperada ou 
uma frase fruto dessa indisciplina de cartazes. 

Raramente se encontra um cartaz solitário, mas se isso acontece, também 
ninguém o identifica com mais ou menos atenção. Sobretudo o que ressalta à vista é 
esse conjunto de cartazes que significam toda uma primeira campanha eleitoral neste 
país e cujo resultado será certamente significativo, a falarmos em termos de propaganda 
dirigida. 

Mas para deporem sobre o tema “cartazes eleitorais” convidamos hoje dois 
artistas grificos e um pintor-professor das Belas-Artes: Sebastião Rodrigues, João 
Câmara  Leme e Luís Filipe Ahreu. 

A colagem de cartazes na cidade e o aspecto gráfico imediato que deles ressalta 
foi inicio de depoimento, 

Sebastião Rodrigues: Numa passagem rápida sobre as paredes onde 
indisciplinadamente se misturam os cartazes eleitorais dos diversos partidos, surge  uma 
leitura altamente cativante e ao mesmo tempo é uma leitura subliminar. Eu acho isso 
sensacional e para mim transforma-se quase a nível de arte popular. Por fim o que fica é 
apenas um símbolo mais constante e uma ou outra palavra. No entanto o conjunto 
funciona extremamente bem. 

Luís Filipe Ahreu: Neste momento conta muito pouco a qualidade gráfica de 
cada solução de cartaz. O que conta sobretudo é o número. Daí a razão pela qual os 
partidos procuram afirmar pela repetição as suas mensagens e as suas informações. 

A qualidade de cada cartaz isolado, numa leitura de unidade, não é viável neste 
momento na cidade por razões de acumulação. Daqui concluirem-se duas coisas: 
primeiro, não conta a qualidade de cada um mas assume maior valor a repetição. 
Segundo e como consequência pode concluir-se que os partidos estão a utilizar material 
em excesso. Portanto poder-se-ia obter o mesmo efeito com uma distribuição 
hipoteticamente mais disciplinada e em que fosse acautelada a leitura do cartaz como 
unidade. 

Quero acrescentar que isto não passa de uma hipótese que me não parece viável 
dado o aspecto especial que a campanha assume neste momento, rompendo com os 
cânones de uma afixação disciplinada em que fossem acauteladas possibilidades 
idênticas para cada cartaz. Portanto esta afixação multiplicada por grande número de 
unidades  que se sucedem constantemente e em que os gráficos anónimos de cada 
partido procuraram, sem todavia o conseguirem, variar as imagens produz apesar de 
tudo um espectáculo extremamente vivo e significativo da luta que entre si estabelecem. 

Sebastião  Rodrigues: Continuo a dizer que para além da qualidade, interessa 
essa leitura subliminar para a pessoa que a pé, de carro ou de eléctrico olha e, mesmo no 
meio da confusão, fixa uma imagem, um número, uma palavra. O aspecto que dá à 
nossa cidade é sensacional e penso que deveria ser coberto como documento para ficar. 
Neste momento o que realmente interessa é esta alegria. 

 



O CARTAZ FUNCIONA 
 
A despeito da indisciplina constante e da multiplicidade de cartazes e temas, 

chega-se à conclusão que o cartaz funciona para a pessoa que o vê mais ou menos 
atentamente. 

João Câmara Leme: As pessoas efectivamente não se apercebem do valor do 
cartaz em si, mas observa-se o aspecto plástico do conjunto que funciona como colagem 
com valor independente funcionando como um todo. 

Sebastião Rodrigues: Há uma leitura de mural e aquilo funciona ficando 
dependente apenas da insistência do símbolo. Graficamente por exemplo, a foice e o 
martelo têrn uma leitura clara e imediata. Há uma identificação  imediata. 

 
PINTAR PAREDES 
 
As pinturas nas paredes, tecnicamente chamadas de “grafittis” e também muito 

usadas pela cidade, têm a sua função que pode completar a dos cartazes ou mesmo 
substituí-la. Mas ninguem melhor que os técnicos pode falar disso. 

João Câmara  Leme: A par dos cartazes encontramos nos “grafittis” uma 
individualização que foi perdida nos cartazes e, com isso, encontramos um sentido 
grande de oportunidade, humor e imaginação. 

Luís Filipe Abreu: Os “grafittis” surgiram como uma primeira afirmação  a 
suprir a falta inicial de material impresso, acompanhando agora, com certa dose de 
individualização, a afixação maciça dos cartazes impressos. Sentimos por fim que eles 
pretendem ultrapassar uma reconhecida insuficiência de comunicação desses mesmos 
impressos. 

João Câmara Leme: O amadorismo com que os cartazes foram colados já não 
se sente no modo criterioso com que os “grafittis” são colocados. E pergunto a mim 
mesmo se a razão não será uma tradição de luta clandestina que durou estes 48 anos, por 
ser o único recurso do povo se afirmar politicamente. 

Sebastião Rodrigues: Por mim não considero a colagem amadorística mas 
como intervenção popular. Por outro lado considero as inscrições que completam a 
função do cartaz como intervenção espontânea popular, indepenclemente de esquemas 
estéticos sofisticados, e que por serem assim se afirmam. 

 
O RESULTADO PARA QUEM FAZ E PARA QUEM VÊ 
 
As possibilidades gráficas dos cartazes são inúmeras e tanto é que quase 

diariamente assistimos à presenca de novos temas. As frases mudam, as cores também e 
para o transeunte habituado isso funciona já quase como atitude inconsciente. Mas a 
verdade é que a função que cabe aos cartazes está a ser cumprida. 

Luís Filipe Abreu: É patente a importância da imagem como meio de 
comunicação. Pode mesmo observar-se uma progressiva redução de texto em favor da 
imagem. Há que reconhecer porém que nem sempre os gráficos tiveram imaginação e 
poder criativo para conseguirem afirmar de maneira clara e evidente essas imagens. 

Embora a análise da qualidade plástica de cada cartaz esteja ainda por fazer e 
embora se reconheçam tentativas de certos partidos diversificarem as imagens habituais, 
continuo a achar que as possibilidades de uma comunicação eficiente estão muito longe 
de estarem esgotadas. 

João Câmara Leme: Na minha opinião, apesar do baixo nível gráfico dos 
cartazes, apesar da falta de critério de afixação, acho importantissimo que se tenha 



conseguido o fim que no actual momento político interessa. Com esta campanha o povo 
não poderá ficar indiferente e irá sem dúvida às urnas, que ao fim e ao caho é o 
objectivo desta campanha de comunicação. 

Luís Filipe Abreu: Estou absolutamente de acordo com o que disse o Câmara  
Leme quanto à mobilizacäo que se pretendia com a campanha e para a qual considero 
que o cartaz muito contribuiu. 

Sebastião Rodrigues: Apenas para reforçar, creio que essa mobilização se 
conseguiu porque a elaboração dos cartazes e a sua fixação fugiu a todos os esquemas 
tradicionais. Tornou-se uma coisa viva e participante. 

 
(in Diário de Lisboa, 23 de Abril de 1975, caderno “Ponto Eleitoral”) 
 


