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Foi nos começos da 1 a Guerra Mundial que uma plêiade 
de jovens escritores, alguns deles ainda bafejados pelo Saudo
sismo de Pascoais e da "Águia", e sob o influxo de modernas 
correntes estéticas européias (o Futurismo de Marinetti, o 
Cubismo e Picasso na pintura, a poesia francesa de vanguarda 
- Max Jacob, Apollinaire -, etc), evoluem para dar início ao 
movimento Modernista em Portugal. Em Lisboa se conhece
ram, entre outros, Fernando Pessoa, trazendo influências da 
cultura inglesa, Mário de Sá-Carneiro, Almada Negreiros e 
Santa- Rita Pintor, estes últimos impregnados do cosmopoli
tismo pans1ense. 

Em 1915, juntamente com Raul Leal, Luís de Montal
vor, Tomás de Almeida, Alfredo Guisado, Armando Côrtes
Rodrigues e outros, resolvem fundar uma revista, batizada 
com o nome de "Orpheu", como porta-voz dos seus ideais 
estéticos. 

Constelando-se à volta da figura maior de Fernando 
Pessoa, e aliando ao seu rico ideário concepções esotéricas, 
criam uma poesia do mais elevado nível, original, alucinada e 
irreverente, dirigida em parte a épater le bourgeois português, 
ancorado na estagnação cultural. Guindada a forma suprema 
de expressão, a poesia do grupo encarna toda uma concepção 
estética da existência, sem compromisso com qualquer tipo de 
ideologia. 

Rompe-se com o passado, não obstante as vinculações 
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simbolistas, sobretudo com Camilo Pessanha, ausente mestre 
de todos eles, através de quem o esteticismo do grupo- prin
cipalmente em Guisado e Montalvor - renova o contato com 
as correntes simbolistas e pós-simbolistas, representando uma 
atualização do que fora essencial num Nobre ou num Eugênio 
de Castro. 

O surgunento do grupo corresponde à ascensão das 
consciências a um plano de inquietação e angústia universal, 
geradas pela crise que vive a Europa. Os padrões e valores de 
civilização e cultura estão em processo de mudança. É nesse 
clima que a poesia emerge como um sucedâneo moderno dos 
mitos. E é essa poesia que anima o grupo de "Orpheu". 

Os dois únicos números da revista saíram, ambos, em 
1915, tendo sido o primeiro dirigido por Luis de Montalvor 
e Ronald de Carvalho- este, a parte brasileira, num exemplo 
de espontâneo, embora fugaz intercâmbio luso-brasileiro -, e 
o segundo, por Fernando Pessoa e Sá-Carneiro. Um terceiro 
número, já no prelo, tem sua publicação sustada. 

Apesar da sua curta existência, a revista e o seu grupo 
tiveram ímpeto bastante para desencadear o Modernismo em 
Portugal e constituir-se num marco de transcendental impor
tância na história da literatura portuguesa. 

Nos anos que se seguiram surgem outros periódicos, em 
muitos dos quais se prolonga o espírito de "Orpheu", tais como 
"Centauro", "Exílio", Portugal Futurista", "Contemporânea" 
e "Athena". Só com o caminho aberto pelo "Orpheu" tornar
se-Ja possível o surgimento, em 1927, do grupo da "Presen
ça", com o qual a literatura portuguesa se liberta da tutela do 
século XIX, consagranda também os principais colaboradores 
da revista pioneira de 1915. 

A publicação de "Orpheu" constituiu, na verdade, um 
escândalo, de grande repercussão, para o senso comum e os 
costumes da sociedade portuguesa, que agitou a inteligentsia 
da época e dividiu opiniões, trazendo notoriedade aos seus 
colaboradores. 

Essa especulação, sacudindo a intelectualidade portu
guesa e acordando-a para uma especulação revolucionária e 
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radical, vina a ser uma das glórias da plêiade do "Orpheu", 
aureolando-a com a ousadia do seu inaudito anti-academicismo. 
O movimento foi uma explosão de lúcida iconoclastia civiliza
dora, de juvenil e saudável audácia de espírito, de vertiginosa 
identificação com o melhor dos movimentos de vanguarda 
europeus e, ao mesmo tempo, com a melhor de certas tradições 
adormecidas, gue se intenta revivificar. 

Nada há, no "Orpheu", de definidamente programático, 
como encontramos em outros movimentos literários. Com uma 
irreverência iconoclástica, que utiliza todas as formas de pu
blicidade, alternam, por exemplo, um sebastianismo delirante, 
o gosto das ciências ocultas, da metapsíquica, da astrologia, e 
uma religiosidade heterodoxa e esotérica. 

Levam ao máximo a desarticulação da metrificaçào 
tradicional, o verso e a estrofe livres que utilizam a par de 
formas tão clássicas como o soneto; e se singularizam com o 
emprego, originalíssimo, do contraste entre a mais requintada 
sensualidade da forma lírica e um prosaísmo de estilo de grande 
efeito poético. 

O "Orpheu" é ao mesmo tempo único e diverso, na
cional e universal, atual e intemporal. 

A ironia transcendente, cujo uso, magistralmente racio
nalizado, encontramos abundantemente em Pessoa, e que, aliás, 
se poderia postular como uma espécie de constante da poesia 
portuguesa, é uma das principais características do grupo de 
"Orpheu". 
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