
O Pugilismo pela Imagem  

 

O futebol pode ter monopolizado as atenções ao longo 

dos tempos, tendo Portugal (e certamente a quase 

totalidade dos países europeus, africanos e sul-

americanos) chegado ao que muitos apelidam de 

estado de “futebolização” do desporto e das notícias – 

ou seja, o eclipse das outras modalidades perante o 

futebol. No entanto, muitas modalidades foram, até 

cerca da década de 1960, quase tão célebres e 

acompanhadas pelo público quanto o futebol. É o caso 

do ciclismo (que chegou a ser mais popular, na viragem para o século XX e depois na 

década de 1930 com as magníficas fotos que cruzavam a “velocipedia” com a divulgação 

da paisagem do país), do hóquei em patins e do boxe.  

 

O “Núcleo Ephemera Sport” tem, no seu acervo, 

uma pequena publicação que testemunha esta 

celebração do pugilismo, do boxe, a “nobre arte” 

ou, como foi apodada pelo jornalista desportivo 

britânico Pierce Egan no início do século XX, a 

“sweet science”, a “doce ciência”. A pequena 

revista, ou guia, O Pugilismo pela Imagem, editada 

pela prolífica Agência Portuguesa de Revistas (tinha 

Ídolos do Desporto, Crónica Desportiva, Crónica 

Feminina e tantas outras revistas populares, com 

boa cobertura do desporto), tenta sublinhar este 

aspecto científico do boxe, procurando ganhar terreno aos detractores da modalidade, 

que se via “entalada” entre os que nela viam apenas a barbárie de dois indivíduos a 

baterem-se quase até à morte e os que a consideravam um dos desportos mais 

importantes da civilização moderna, refreando e canalizando a agressividade humana e 



impondo-lhe regras. O sociólogo alemão Norbert Elias explorou bem este papel do 

desporto no seu A Busca da Excitação. Em O Pugilismo pela Imagem, o autor Patrício 

Álvares, ex-instrutor da Mocidade Portuguesa e campeão amador de pesos meio-

médios de 1940 a 1945, faz, de alguma forma, o mesmo. Procura divulgar, popularizar e 

defender este lado metodológico, científico e altamente “regrado” e disciplinador do 

pugilismo. Ferramenta de Ares e da preparação para o combate, era simultaneamente 

uma ferramenta do autocontrole do Homem em tempos de paz.  

 

Começa por identificar os inícios do pugilismo em Portugal, por volta de 1909, sobretudo 

no Ateneu Comercial de Lisboa e no Ginásio Clube Português, com combates amadores. 

Tal como no futebol, há a forte probabilidade de esta modalidade já cá se praticar há 

várias décadas pelos imigrantes britânicos, marinheiros ou soldados, mas sempre de 

forma amadora. Só em 1910, segundo Patrício Álvares, se realizou o primeiro combate 

profissional, no Campo Pequeno em Lisboa, entre o francês Geo Max e o inglês Jack 

Meekins. Esta dicotomia – a defesa do amadorismo e a crítica do profissionalismo 

(preferido pelos populares, mas veementemente criticado pelo Estado Novo) – 

prolongou-se durante várias décadas, agravando-se com as notícias de pugilistas mortos 

no ringue devido ao exagerado número de rounds. Em março de 1914, foi fundada a 

Federação Portuguesa de Boxe, no mesmo mês e ano do que a Federação Portuguesa 

de Futebol, confirmando como as duas modalidades ainda competiam por igual 

popularidade.  

 

O autor deste “guia” divide 

então as secções por temas, 

desde os fundamentos aos 

movimentos técnicos: o 

ringue; o equipamento; como 

fechar o punho; os pontos 

mais vulneráveis de um 

pugilista (isso mesmo, com 



ilustração!); os golpes básicos; a defesa; a esquiva; as “irregularidades” ou faltas; a acção 

do árbitro; e, por fim, o momento e regras da queda do adversário, desde os “segundos” 

(treinador, médico, etc.).  

 

Praticado desde a Antiguidade, e particularmente na Grécia clássica, teve como primeiro 

vencedor olímpico o participante de Esmirna, na 23.ª Olimpíada. Já os romanos 

entendiam que o combate de boxe terminava apenas com a morte de um dos pugilistas 

– foi um longo caminho desde o belicismo puro deste desporto até à sua quase perfeita 

regulamentação. Com o tempo, passou da utilização de “punhos nus” às actuais luvas 

de protecção (protecção, sobretudo, de quem está no caminho do punho!). Em Portugal, 

no século XX – e muito graças às organizações da juventude como a Mocidade 

Portuguesa ou as Forças Armadas, mas também aos clubes populares que tinham no 

boxe uma das modalidades preferidas –, o pugilismo tornou-se um dos desportos mais 

populares e até lucrativos. Mas, sobretudo, 

serviu como “âncora” dos jovens furiosos de 

bairros populares e operários. Como refere 

Patrício Álvares na introdução: “O pugilismo é, 

sem dúvida alguma, a primeira forma de luta 

utilizada pelo homem, na qual participam ao 

mesmo tempo, a força, a destreza e a 

inteligência”. No acervo do “Núcleo Ephemera 

Sport”, este pequeno guia guarda testemunho disso mesmo.  
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