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Guilherme Santa Rita
(Lisboa, 1889 – 1918)

Guilherme de Santa Rita, Guilherme Pobre, ou 
ainda Santa Rita Pintor, foi um das raras figuras 
da vanguarda portuguesa que fez um percurso 
regular na Escola de Belas-Artes de Lisboa 
(1901-1909), partindo logo de seguida como 
bolseiro para Paris.

De Paris, enviava em 1911 uma cópia da
Olympia de Manet. Neste ano abria um 
conflito com João Chagas, Ministro 
republicano de Portugal em Paris, e perdia 
a bolsa. Em 1912 assistia fascinado a sessão 
de pintores futuristas italianos, e desenvolvia 
amizade com Mário de Sá Carneiro, 
inspirando-lhe a personagem Gervásio 
Vila-Nova da novela A Confissão de Lúcio (1914). 

No regresso em 1914, Santa Rita Pintor 
dispunha-se a lançar o futurismo em Portugal. 
Na difusão do futurismo envolveu-se com 
a revista Orpheu, tendo publicado quatro 
reproduções no nº 2, e fascinou-se pelo 
Manifesto Anti Dantas de Almada Negreiros. 
Mas os grandes momentos seriam a sessão 
futurista com Almada Negreiros, em Abril 
de 1917 e a revista Portugal Futurista, logo 
apreendida. A revista teve impressão em 
Faro, com direcção de Carlos Porfírio, mas 
centrava-se em Santa Rita e Almada Negreiros. 
Estes acontecimentos e outros criaram uma 
dimensão mítica e irreal de Santa Rita Pintor, 
onde os factos se envolviam de blague 
e ficção. Falecia precocemente em 1918. 
Numa última blague pedia ao irmão, o poeta 
Augusto Santa Rita, que destruísse a sua obra. 
Pouco sobreviveria da sua obra moderna, 
destacando-se uma Cabeça cubo-futurista 
que Manuel Jardim iria buscar a Paris depois 
da Grande Guerra, hoje no Museu de Arte 
Contemporânea do Chiado.
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SANSÃO E DALILA

sobre a obra

Santa Rita Pintor partiu para Paris em 
princípios de 1910, como bolseiro em pintura 
de História com o apoio de Veloso Salgado, 
apresentando-se como o «unico concorrente 
ao pensionato de Paris» com a pintura Sansão 
e Dalila, tema apresentado aos bolseiros desse 
ano, tal como era anunciado na Ilustração 
Portugueza (nº 210, 28 Fevereiro 1910) que 
reproduzia nas suas páginas a obra que se 
expunha como prova final de curso (Oedipo 
e Antígona). Sansão e Dalila será datável de 
1909 e terá sido das últimas pinturas que 
Santa Rita Pintor efectuou antes de abalar 
para Paris. A composição é trabalhada para 
destacar a figura central de Sansão, prostrada 
e derrotada em primeiro plano, e na sua 
afectação de desespero. Ao seu lado esquerdo 
Dalila debruça-se sobre ele, enquanto aponta 
para o lado contrário onde, ao fundo, surgem 
soldados. Existe um estudo mais pequeno do 
tema, datável de 1908 e anterior a esta pintura, 
hoje no Museu de Arte Contemporânea do 
Chiado. A pintura, hoje da Faculdade de Belas-
-Artes, é um exercício maior e terá sido a peça 
central na avaliação para a atribuição da bolsa.

A obra pertence à fase académica 
revelando um esforço de domínio das 
anatomias e da representação, tal 
como da eficácia da composição narrativa. 
Contudo, alguns apontamentos aludiam 
outra força expressiva particular do gosto 
pela mancha que fazia emergir as figuras 
da superfície como espectros de manchas 
castanhas, dentro da linha de obras 
como Cabeça de Velha, ou o Monstro 
Quasimodeo (ou Louco).
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