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Júlio Pomar é um Artista incontomável da nossa

Cultura. Muito justamente, o seu nome figura entre

os artistas plásticos a nível internacional com uma

brilhante obra que inclui peças que se espalham

pelas melhores colecções do mundo.



Júlio
Artur da Silva Pomar, filho do

engenheiro Ascâneo Gastão Potier
Pomar e de Caetana Maria Elisa da

Silva, nasceu em Lisboa a 10 de Janeiro
de 1926, passando os seus primeiros anos

num bairro de Lisboa com sua mãe, que
enviuvou um mês depois de ele ter nascido,

e com as suas três irmãs. Ainda a frequentar
a escola primária, o escultor Costa Motta
Sobrinho, amigo da família, ao verificar a

habilidade do jovem Júlio, incentivou-o a

frequentar como aluno livre a aula de dese-

nho da Escola António Arroio, onde esteve

até 1936. A seguir, Júlio Pomar preparou-se

para a Escola de Belas Artes, onde viria a

entrar no ano de 1 942 e onde permaneceu
até 1944.

Entretanto, com outros colegas, Fer-
nando de Azevedo, Pedro Oom, Marceli-
no Vespeira e José Maria Gomes Pereira,
arrendou ura quarto na Rua das Flores

que serviu de atelier e improvisado local
de exposição. Esta iniciativa atraiu vários

visitantes, entre os quais Almada Negrei-
ros, que comprou a Pomar um dos seus

quadros. Esse quadro, "Os Saltimbancos"

ou "Pintura", quadro não localizado, foi

exposto em 1 942 no VII Salão de Arte Mo-
derna, no SNI, onde António Ferro acolhe

oficialmente o modernismo.

Júlio Pomar transferiu-se para a Escola

de Belas Artes do Porto em 1944 e iniciou
então uma intensa participação nos mais

diversos Salões de Pintura, quer em expo-
sições individuais, quer em colectivas, e

publicou em 1948 o Álbum de Desenhos

que se traduziam em ensaios de escultura,

cartões de tapeçaria e numerosas cerâmi-

cas. Pomar executou os painéis decorati-

vos para o Teatro de Beja. A capacidade
de produção do brilhante artista pode-se
traduzir pelas suas exposições, desde Paris,

em 1951 até outras que se seguiram pelas
mais diversas partes do mundo até aos

nossos dias, tornando-se quase impossível
mencioná-las dado o ciclópico labor deste

genial artista português, distinguido com

muitos e muitos prémios.
No turbilhão da sua valiosíssima obra,

este homem das Artes encontrou tempo
para exprimir a sua paixão pela Tauro-

maquia. Criou obras de valor incalculável

como são as suas pinturas "Touro", "Mo-
no-Sábio", "Tenta", "Entrada de Touros" e

"Cavaleiro e Touro", dois quadros diferentes

aos quais deu os mesmos títulos, "Espera",
"Grande Picador", "Campinos", "Picador"
"Un taureau dans une coquille", "El Famoso

Americano Mariano Ceballos" (DAprés
Goya), além de inúmeras obras mais de

temática tauromáquica, Saliente-se a ilus-

tração do livro "O Mundo do Toureio na
Literatura Portuguesa", de Urbano Tavares

Rodrigues.

Os aficionados portugueses têm uma
dívida de gratidão para com Júlio Pomar,

que ao longo dos anos tem contribuído para
o enriquecimento e divulgação da Festa

de Toiros e de uma forma muito especial

pela sua vertente mais sublime, a corrida

integral. Na obra de Pomar, com mais de

sete décadas, após o período inicial, dito
neo-realista, destaquem-se as exposições
"Tauromachies" e "Les Courses", na Gale-
ria Lacloche, em Paris, nos anos de 1964

e 1965.
No ano de 2004, Pomar instituiu uma

Fundação com o seu nome, e em 2013 a

Câmara Municipal de Lisboa inaugurou
em Lisboa o Atelier Museu Júlio Pomar.

Júlio Pomar conquistou inúmeros prémios,
como o Prémio de Gravura, na I Exposição
de Artes Plásticas da Gulbenkian, 10.I

o
. Prémio

de Pintura, na II Exposição da Fundação
Gulbenkian, Prémio Montaigne, em Ham-

burgo, Prémio ALCA-SEC, Prémio Celpa/
Vieira da Silva, Prémio Autores, Prémio
Amadeu de Sousa-Cardoso, entre muitos
outros. Recebeu a Grã-Cruz da Ordem de

Mérito (1989), Grande-Oficial da Ordem da

Liberdade (2004), Chevalier de LOrdre des

Arts et des Lettres (2004) e foi distinguido
com o Doutoramento Honoris Causa, da
Universidade de Lisboa (2013). ¦


