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3.  Proposta Expositiva 
 
 

Victor Palla acalentava a ideia de se levar a cabo uma exposição da sua obra1. A 

presente proposta expositiva surge naturalmente no decurso desta intenção, mas também da 

investigação que a todos os níveis tentou colocar a obra de Victor Palla num patamar de 

novidade. Das considerações teóricas e históricas especuladas na primeira parte deste 

documento, passamos a uma segunda parte de índole prática, de concepção ao nível de 

ante-projecto duma hipótese de exposição, incluindo um guião ou programa expositivo. A 

elaboração da primeira parte, contudo, não dispensou a constante visualização das obras, 

peças de natureza variada, com a preparação em simultâneo da inventariação da quase 

totalidade deste acervo. A longa organização do espólio obedeceu a diferentes níveis de 

abordagem, uma vez que a vastidão da obra não permitiu imediatamente assimilar as obras 

existentes, os diferentes períodos e as relações entre as peças. Após ter sido fotografada a 

grande maioria das peças (de 2004 a 2010), procedeu-se à elaboração da ficha técnica para 

cada obra, registando as características e atribuindo um número de inventário indicando a 

proveniência da pasta ou arquivo onde se encontra o original. Um constante trabalho de 

sistematização quer de originais quer de imagens digitais foi oferecendo lentamente uma 

ideia cada vez mais lúcida das fases da obra, das diferentes facetas e expressões e foi-se 

verificando com contentamento a hipótese que se colocara ao início; estarmos perante uma 

obra fundamentada pelo carácter poderoso e aglutinador do desenho.  

Seria fastidiosa a inclusão do inventário completo na presente tese pela sua enorme 

quantidade e por não ser possivel oferecer uma proposta de leitura e visualização de todas 

as obras. A ideia de um plano expositivo aparece como consequência desta investigação, 

mas inversamente, ao delinearmos a estrutura expositiva verificaram-se incongruências no 

que respeita à apreciação da obra desenhística, tendo por isso havido lugar a novas 

interpretações e, consequentemente, a novos subcapítulos pertencentes à primeira parte 

deste documento, num trabalho de contaminação entre projecto e escrita, prática e teoria. 

Este cruzamento constante leva-nos a advogar os instrumentos diagramáticos e de projecto 

como uma valiosa contribuição para a expressão e demonstração de hipóteses teóricas.  

                                                
1 Empreendimento que seria levado a cabo por Miguel Wandschneider, Vanda Gorjão e João Palla, mas que 
não ocorreu por razões que Victor Palla nos explicou, dando conta do seu desinteresse perante um 
empreendimento que o iria inibir das actividades que tinha ainda em curso. A ideia desta exposição surgiu 
por volta de 1994, havendo sido proposto ao C.C.B. em 1999 e à F.C.G. em 2009. 
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O presente plano expositivo encontra o seu conceito fundamental no poder do 

desenho. Ao descortinarmos a intensa produção dentro do panorama global desta obra 

leva-nos a mostrar esta disciplina relacionando-a com outras disciplinas e também 

autonomamente. Nas suas diferentes funções, o desenho revelou-se o elo agregador, quer 

da pintura, obra gráfica, cerâmica, fotografia, arquitectura, como do desenho artístico em si 

mesmo. Pretende-se por isso fornecer uma leitura da obra pelo desenho, suas diferentes 

técnicas, processos e resultados. A ideia de uma exposição seleccionada pelo desenho 

retirará o carácter retrospectivo da ideia inicial, mostrando as obras finais de várias 

disciplinas. É o pretexto desta proposta, adequando o espólio existente a uma interpretação 

por meio da escolha das obras, desvendando as diferentes fases artísticas e projectuais de 

forma muito clara. 

Esta proposta ainda que académica tem porém outro objectivo, o de averiguação da 

sua aplicabilidade, isto é, de tornar cada vez mais palpável a possibilidade real de uma 

exposição e, na tentativa de despertar o interesse junto de instituições museológicas para 

esse efeito. Julgamos oportuno a obtenção de um documento com essa utilidade. O 

empreendimento de uma exposição desta natureza afigura-se-nos agora mais facilitado, 

não só pelo facto de haverem sido documentadas aproximadamente cinco mil obras em 

ficheiros digitais com qualidade de reprodução para impressão em livro, mas também por 

oferecer novas possibilidades de leitura sobrepostas à presente proposta.  

O guião expositivo agora incluído tem o intuito de apresentar a obra de forma 

sistemática ao leitor, ou a um programador cultural. Nele se evidenciam os conceitos 

expositivos relativos aos diferentes núcleos designados, os conteúdos programáticos, uma 

ideia da museografia, de cenografia contendo suportes de elementos expositivos e 

disposição das peças com referência de acordo com a sua natureza, ou proveniência. 

Referem-se ainda os textos seleccionados a incluir, que serão colocados no final desta 

parte.  

O guião de imagens das obras e peças seleccionadas compreende-se de forma 

sistemática pela sua referenciação a cada núcleo. Assim torna-se mais clara a co-relação 

com o programa expositivo, fornecendo uma ideia exacta das obras incluídas nesta 

proposta. Todas as obras estão numeradas de acordo com o núcleo a que pertencem. 

Assim, N1_1 corresponde à primeira obra do Núcleo 1. Do mesmo modo, N5B_f7, 

corresponde a uma obra do Núcleo 5B, da série “f”, com o número 7. Algumas das obras 

ilustradas foram objecto de exposições na sua época, no entanto a maioria são inéditas. As 
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legendas fazem menção a todos os atributos conhecidos de cada peça. Optou-se contudo, 

por não atribuir títulos às obras, resumindo-se aos títulos dados pelo autor. Em alguns 

casos e para melhor identificação por parte do leitor colocou-se obra “s/ título” seguido de 

uma breve explanação. O mesmo acontece com a datação das obras, no caso de obras não 

datadas mas que se adivinha o ano de sua realização colocou-se obra “s/ data”, seguido de 

data entre parêntesis. Escolheu-se ainda a inserção das dimensões das obras originais, não 

só pelo rigor museológico, mas também por haver limitação de espaço na apresentação 

deste guião, o que poderia induzir uma ideia errónea acerca das suas medidas, dado que 

por vezes peças com dimensões muito diferentes são aqui apresentadas com o mesmo 

tamanho, por isso, a importância que se deu à legenda completa e rigorosa para cada obra, 

excepção feita aos desenhos de arquitectura, que assinalaremos. 

É ainda de referir que a selecção das obras constam sobretudo do espólio do artista, 

neste momento na posse dos herdeiros, ou do espólio partilhado com os herdeiros de 

Joaquim Bento d`Almeida, mas também em outros espólios particulares ou em instituições, 

embora estas em número reduzido. Foram também incluídas peças desaparecidas do 

espólio, não só pelo seu registo enquanto tal, mas na esperaça que a sua identificação os 

traga a público. A legenda refere a propriedade de cada obra, salvo nas obras pertencentes 

aos herdeiros de Victor Palla. 

O guião das obras seleccionadas é seguido por um conjunto de textos escolhidos 

para integrar a exposição. Os textos são na maioria artigos escritos por Victor Palla, 

incluindo alguns inéditos, e também textos de Sena da Silva, Lima de Freitas e Costa 

Martins. Estes textos são apresentados na íntegra por se considerar mais útil neste 

momento, enquanto textos de auxílio à apresentação da exposição. 

Em último lugar, e apenso ao documento, encontram-se as peças desenhadas 

relativas ao ante-projecto de arquitectura para a exposição. Do plano geral far-se-ão 

aproximações sucessivas para o entendimento da proposta até à escala considerada 

suficiente para o efeito e visualizações. 

Dada a natureza académica deste projecto, optou-se por não considerar um 

cronograma de acções, caderno de encargos, orçamentos ou projecto de financiamento, que 

de resto serão imperativos numa eventual factualidade. 

A pertinência duma abordagem prática neste domínio, levou-nos a um melhor 

conhecimento sobre a produção e concepção de exposições, facto que se nos afigura cada 



Parte II – O Lugar do Desenho na Obra de Victor Palla - Proposta expositiva 

 

4 
 

vez mais como um meio específico de investigação, quer no domínio artístico como no de 

design.  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Pendão sobre a Av. da India divulgando a 

exposição «Lisboa Tem Histórias» promovida pela C.M.L. 

onde se vê Victor Palla numa ilustração de João Fazenda e o 

edifício da Coordoaria Nacional ao fundo. Fotografia do 

autor, 2010. 

 

A opção de um espaço para instalar este exercício académico assentou num edifício 

existente, sendo que a presente proposta não envolve qualquer comprometimento da sua 

viabilidade real com as entidades detentoras do mesmo. Elegeu-se o edifício da Cordoaria 

Nacional2, designadamente o corpo sul do mesmo. Esta opção foi considerada pela 

dimensão do edifício oferecer um desenvolvimento linear e praticamente sem 

constrangimentos espaciais. A implantação de uma exposição, ainda que virtual, fluirá 

dentro deste paralelepípedo rectangular. A nave do edifício tem sido palco de algumas 

importantes exposições nos últimos anos, não só pela sua escala oferecendo 

aproximadamente 5000 m2 de espaço livre interior, mas também porque se tem verificado 

que é uma localização privilegiada, apresentando-se em Lisboa com um grande potencial 

expositivo, sobretudo como sala de exposições temporárias. Porém, as condições actuais 

do edifício não oferecem as exigências mínimas no que respeita às condições térmicas e 

higrotérmicas, pelo que inviabilizaria à partida a colocação de obras originais. Apesar do 

edifício ter sofrido intervenções sucessivas ao longo do tempo, este corpo mantém-se 

praticamente inalterado, com as mesmas condições desde a sua construção na segunda 

                                                
2 Edifício classificado como Monumento Nacional pelo decreto nº. 02/96 de 6 de Março. Não se sabe ao 
certo a data da sua construção, tendo sido decidido durante o governo do Marques de Pombal e tendo tido 
como arquitecto responsável Reinaldo Manuel dos Santos. A construção veio a ser concluída em 1788. 
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metade do séc. XVIII. O edifício é constituído por grossas paredes periféricas 

autoportantes em alvenaria de pedra com cerca de um metro de espessura, cobertura em 

telha com guarda-pó suportada por asnas de madeira, obedecendo a uma construção 

modular idealizada para a fabricação do cordame. A nave, ladeada pelos torreões estende-

se por 354 metros de comprimento e por 12.30 metros de largura, acompanhada por uma 

fiada de postes metálicos que serviam de apoio à fabricação do cordame, distando 2.15m. 

da parede norte virada para o pátio interior. Tem uma altura livre até à linha da asna de 

4.35 m. 

Tomou-se como modelo de análise comparativa três grandes exposições 

temporárias realizadas no mesmo local, a primeira em 1999 intitulada “Liberdade e 

Cidadania 100 Anos Portugueses”3, a segunda em 2003, intitulada “Engenho e Obra”, e a 

terceira “Viva a República! 1910-2010”, todas idealizadas pelo designer Henrique Cayatte, 

apoiado por uma vasta equipa técnica, científica e consultiva que assegurou o sucesso 

expositivo. Destas intervenções retivemos alguns aspectos, sobretudo dos partidos 

expositivos que importam considerar. Um primeiro nível diz respeito à organização 

funcional do espaço expositivo dentro do próprio edifício. Foi estabelecido um corredor de 

serviço paralelo à extensão da exposição servindo como caminho para levar os charriots 

do bengaleiro, no qual o visitante entrega à entrada os seus pertences para depois, à saída 

os recolher. Este corredor, segundo Henrique Cayatte teve na base um constrangimento, o 

da fiada de postes, que se tornou favorável, na medida em que estabeleceu naturalmente o 

limite em largura do mesmo4. Esta localização do corredor de serviço inverte-se porém na 

terceira exposição, passando a ser adjacente à fachada sul, fazendo uma integração dos 

postes na própria arquitectura da exposição. Em qualquer das exposições o desenho 

expositivo e respectivos conteúdos adaptaram-se por isso aos 10 metros de largura, 

assegurando saídas de emergência para o corredor de serviço, este com portas para o 

exterior, satisfazendo o regulamento técnico de segurança contra incêndios. O desenho dos 

espaços segue uma lógica alicerçada na maior parte das vezes aos temas tratados, com a 

preocupação de estabelecer uma leitura clara de cada espaço num fluxo sem margem a 

hesitações por parte do visitante. Esta opção em “tubo” obriga o visitante a um só percurso, 

mas este pode demorar-se mais ou menos tempo na descoberta e apreciação dos conteúdos 

preparados. De referir ainda que em quaisquer destas exposições não foram colocadas 

                                                
3 Exposição integrada nas comemorações oficiais do vigésimo quinto aniversário do 25 de Abril de 1974. 
4 Depoimento ao autor da Tese por email, dia 16 de Março de 2010. 
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obras originais pela falta de condições térmicas que pudessem assegurar a estabilização das 

peças, pelo que foram adoptadas impressões em grandes formatos coladas nas paredes, 

audiovisuais e multimédia. Haverá ainda que relevar a importância dos espaços destinados 

a descanso uma vez que o comprimento da nave a isso obriga. Se na exposição de 1999 

não coube esta opção, na de 2003 estes espaços de descompressão tornaram a visita mais 

frutífera como nos sentenciou Henrique Cayatte. E na última exposição de 2010 houve não 

só a preocupação de encontrar espaços de descanso ao longo de toda a exposição, mas a 

integração do espaço de cafetaria durante o percurso expositivo quebrando a extensão da 

visita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 

Esquemas funcionais 

de exposições na 

Cordoaria Nacional. 
 

 

 

 

 

A presente proposta de intervenção visará adaptar-se à espacialidade dentro do 

corpo existente, a longa nave virada a sul e paralela ao rio. A apropriação deste espaço 

remete para o usufruto de toda a extensão e largura da nave, entendida como contentor das 
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várias “caixas”, núcleos separados entre si e confinando um espaço neutro naturalmente 

destinado a zonas de descanso. Este conceito geral de organização espacial fará a 

demarcação de cada núcleo, entendido como uma mini-exposição sobre determinada 

temática, considerando um corpo próprio para cada. Definir-se o conceito e uma 

arquitectura específica para cada núcleo oferecerá a possibilidade de futuramente qualquer 

dos núcleos poder figurar autonomamente em outro espaço expositivo. Este carácter 

retirará o aspecto de uma intervenção site-specific que poderia condicionar qualquer 

operação expositiva posterior. E pela mesma razão considerou-se incluir obras originais.  

A definição de uma construção para cada núcleo expositivo obrigará para tal a um 

conceito museográfico independente, tendo em consideração as obras, a época e uma ideia 

que potencie o entendimento das obras dentro de cada conjunto. Este aspecto será visível 

sobretudo na primeira metade da exposição que corresponderá a uma visão do desenho 

preparatório em função da obra, mostrando a correlação entre ambos e por isso passível de 

mostrar outras disciplinas que não o desenho.  

A partir da segunda metade da exposição, sensivelmente, haverá praticamente uma 

fusão entre os núcleos partindo de um desenho de painéis ou paredes expositivas, que se 

apropriarão dinamicamente do espaço. Esta opção conferirá ao espaço expositivo uma livre 

fruição de escolha dos percursos e simultaneamente adequar-se-á ao género de obras 

expostas, designadamente desenhos de séries e pinturas como obras acabadas em si, em 

contraste com o sentido encaminhado e exploratório da primeira parte expositiva. Dessa 

forma, a proposta expositiva visou mostrar para além dos desenhos com finalidade 

artística, os desenhos sem qualquer tipo de finalidade.  

 

A definição de conteúdos para cada núcleo diz respeito ao fundamento essencial da 

presente tese, encontrando os elementos museográficos-chave a partir das obras numa 

relação causa-efeito com os elementos cenográficos a adoptar. Deste modo far-se-á uma 

descrição acerca de cada núcleo justificando conceitos e definições em articulação com a 

parte I da Tese. Mediante os resultados obtidos pela presente investigação foram 

seleccionados nove temas que se fizeram coincidir com os núcleos expositivos propostos, 

para um melhor conhecimento da obra de Victor Palla através do desenho.  

 

O desenho preparatório criou a interdisciplinaridade no processo criativo e 

projectual de Victor Palla. Os seus desenhos preparatórios são o fundamento do Núcleo 1 
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ao Núcleo 5 do ciclo expositivo proposto. A ideia expositiva consistiu em mostrar os 

processos de pensamento inerentes e seus resultados, que se desmultiplicaram em inúmeros 

temas. Assim, tivemos a oportunidade de mostrar arquitectura, pintura, fotografia, 

cerâmica, grafismo, livros e os desenhos que visaram esses fins. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Desenho como meio Pintura Fotografia Edição Arquit.

Desenho como fim Liter./Trad. Grafismo Outros  
     Sentido instrumental ou influências disciplinares 
 

Tabela 1. Linha expositiva vista pelo desenho e relacionação de disciplinas. 

 

Elucidamos agora a relação entre os núcleos expositivos e os capítulos 

apresentados. 

No Núcleo 1 apresentou-se a problemática relacionada com o subcapítulo 2.4 “O 

desenho descreve, a cor evoca e sugere”. Usámos o mesmo título para ambos a partir da 

citação de Victor Palla sobre a diferença entre desenho e pintura. A obra do período Neo-

realista arrasta consigo preocupações sobre o papel do artista e da arte enquanto inscrição 

social e política. A sua resposta não encerra soluções; pelo contrário, experimenta várias 

abordagens visuais com a consciência das suas implicações. Este núcleo reúne uma série 

de obras com o intuito de elucidar o público acerca deste período que corresponde a um 

dos principais momentos da evolução de Victor Palla enquanto pintor, desenhador e 

ensaísta. Ressaltam-se as passagens pelo surrealismo, expressionismo, cubismo e realismo 

social. Incluem-se também algumas obras finais e respectivos desenhos preparatórios, 

enquadrando-os no aparecimento do neo-realismo pictórico português. 

 

Do Núcleo 2A, “O rosto da obra gráfica”, acusamos a ligação com o subcapítulo 

2.4.2 “As capas como solução visual”, na medida que colocará a problemática do artista 

gráfico em cima da mesa. O nascimento de uma estética visual própria, associada a um 

conjunto de escritores é expressa nos desenhos preparatórios para as capas de livros que 

determinaram uma época. Aliás, o Núcleo 2B, “A arte do livro”, continuará esta ideia do 
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desenho, anunciando novos desígnios que ilustram as conclusões do capítulo 2.5 “Desenho 

da Obra gráfica”, onde se verifica o todo programático para o design do livro.  

A exposição destaca o conto premiado pela EQMM numa cenografia e ambiente 

recriados. A planta e a descrição sobre os aspectos que caracterizam o espaço vêm 

perfeitamente definidos por Victor Palla, por isso, pretendeu-se nesta reconstituição 

instalar um momento de “suspense” na sequência expositiva. Elegeu-se igualmente o 

“Círculo do Livro” em tom de homenagem de um culminar de situações editoriais e 

gráficas, preconizando um ambiente distinto, partindo da materialização do seu logotipo 

enquanto expositor de projectos e maquetas dos livros. 

 

Em consequência do Núcleo 3A, “Fotografia um meio e não um fim”, articularam-

se os resultados observados no capítulo 2.6 “Desenho e Fotografia”, permitindo 

compreender a fotografia enquanto um meio para a arquitectura e artes gráficas e não como 

fim em si mesma. Para o efeito, foi preconizada a reconstituição duma câmara escura, bem 

como todo o material preparatório, que mostra a articulação existente entre desenho-

fotografia, fotografia-artes gráficas e artes gráficas-arquitectura no sentido de um 

entendimento da obra total. Nestas fases elucidam-se através de espaços diferenciados 

estas relações, culminando no Núcleo 3B, “Vamos fazer um Pique-Nique”, que resume 

aspectos do entendimento da “integração das artes” abordado no subcapítulo 1.3.2 e que 

une os múltiplos aspectos da obra deste autor, sendo simultaneamente um momento de 

pausa e reflexão no percurso expositivo. 

 

Do desenho de estudo para a obra de cerâmica e considerações que nos tomaram o 

breve capítulo 2.7, extrapolaram-se para um pequeno núcleo expositivo, Núcleo 4, com 

título extraído da obra do autor “O artesão ri-se do artista”, mostrando-nos a cerâmica 

moderna do autor, os respectivos desenhos e as fotografias que reflectem uma vontade 

escultórica. Ampliou-se o artigo da revista citado enquanto corpo expositivo estruturante. 

 

Os desenhos do atelier Bento d´Almeida/Victor Palla (apresentados no Núcleo 5, 

“O Homem sonha, o arquitecto desenha, a obra nasce”) revelam toda uma problemática 

sobre os modos operativos de pensar o objecto, reflectindo também a inserção numa 

cultura arquitectónica, esclarecida no capítulo 2.8, “Os desenhos de arquitectura”. 

Encontrou-se o fio condutor deste corpus expositivo a partir dos elementos que 
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consubstanciam a questão da “integração das artes”, onde os padrões de azulejos são o 

motivo que dinamiza plasticamente este Núcleo 5, no enquadramento das obras de 

arquitectura.  

 

Da leitura e considerações explicitadas no capítulo 2.9, “O desenho já não serve a 

pintura”, extraem-se dois núcleos para a exposição. Entrámos nos sistemas seriais de 

desenho e pintura, correspondendo na exposição a uma disposição dos painéis expositivos 

em séries. A apresentação expositiva ganhará fluidez com a alternância de percursos 

preferida pelo visitante. Do Núcleo 6, “Desenhador do feminino e artista militante”, faz 

parte toda a construção do modelo feminino, em desenho e em pintura, que marcou a 

década de 60. Do Núcleo 7, “A poesia está na cor”, apresenta-se o período pós 25 de Abril 

de 1974 na introdução de grandes manchas coloridas, de uma grande liberdade conceptual 

distinta no desenho e na pintura e das acções colectivas de rua. Pretendeu-se convocar um 

diálogo entre o período de liberdade, onde os artistas e poetas encontraram expressão tanto 

na poesia como na cor. Pretendeu-se ainda reforçar expositivamente que a presença de um 

lirismo e da abstracção revelam uma fase e não um culminar na obra do autor, continuando 

o desenho de modelo para o Núcleo 8. 

 

O Núcleo 8 continua a lógica sequencial e aberta de um desenho expositivo. Este 

núcleo liga-se com o capítulo 2.10, cujo título corresponde a outra citação do autor, 

“Desenho porque me apetece”. Pondo em confronto visual o desenho e a fotografia, o 

desenho e a colagem, o desenho e as artes gráficas encontramos o desenho enquanto lugar 

de imediatismo e informalismo integrando várias manifestações plásticas: fotografias, 

capas imaginárias e colagens.  

O subcapítulo dedicado à biografia pelos auto-retratos relaciona a obra com o autor 

num sentido mais íntimo da sua personalidade. O Núcleo 9 encerra o percurso expositivo, 

fazendo uma viagem através destas obras que por si se constituem como um resumo de 

todas as notações estilísticas usadas ao longo da vida por Victor Palla. 

 

Na exposição intitulada “A Casa” realizada em 2000, Victor Palla frisava o carácter 

pedagógico a imprimir, pela importância da construção de coerências visuais que levam o 

espectador a um entendimento progressivo, accionando lógicas quase poéticas. Será nossa 

intenção reforçar este ângulo no presente projecto, priveligiando os desenhos de estudo.  
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A natureza da intervenção tentará seguir práticas expositivas contemporâneas, 

cientes, no entanto, de que o modo como é exposto um conjunto de peças irá afectar a 

relação do espectador com a obra. Uma operação expositiva constrói uma representação 

mais ou menos evidente da cultura para que remetem as obras. O recurso a novas 

tecnologias expositivas permitirá, fornecer outros veículos de leitura, de visualização e 

enquadramento desta cultura, que é sobretudo visual, mas também material.  

Dado não haver a nível nacional normas técnicas gerais ou específicas, nem 

disposições legais e regulamentares que considerem a instalação de exposições, seguimos 

algumas práticas recomendadas pelo Scottish Museum Council – e uma vez tratar-se de 

uma intervenção em património classificado, deverá seguir as regras de salvaguarda e 

protecção emitidas pelo IGESPAR onde, por exemplo, os pavimentos não podem ser 

objecto de furação.  

 

Título do Núcleo 1 – O desenho descreve, a cor evoca e sugere 
 

A citação de Victor Palla dará título a este núcleo, tal como no capítulo 2.4, 

situando a importância do desenho num determinado período, desde os desenhos escolares 

aos desenhos publicados numa vertente de caracterização realista, passando pelo desenho 

como andaime da pintura. Este núcleo pretende situar a produção pictórica deste autor ao 

longo dos anos 40, dos principais momentos da sua evolução como pintor e desenhador, 

ressaltando diferentes tipos de registos e marcas culturais do seu tempo: Surrealismo, Neo-

realismo, Expressionismo e Cubismo. Pretende-se dar a ver igualmente os processos de 

trabalho adoptados, sobretudo do desenho preliminar à obra final de pintura e igualmente 

mostrar algumas reproduções de pinturas desaparecidas, essenciais para a compreensão 

desta fase, através da projecção ou da sua reprodução digital ampliada. 

A exposição das obras seguirá a ideia de disposição muito comum nos anos 40, 

quer nas exposições de Os Independentes como das Gerais de Artes Plásticas, a da 

colocação de várias peças muito próximas umas das outras, de natureza variada, não 

oferecendo à partida qualquer hierarquização, cabendo ao público esse papel. Adoptou-se 

no entanto a ideia de colocar várias paredes sequenciais entre si, soltando-as da parede 

limítrofe do edifício e não uma parede contínua, oferecendo uma leitura ainda assim mais 

fragmentada. Dar-se á lugar a expositores horizontais ou vitrinas que possibilitarão a 
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directa correspondência visual entre esboços originais aí colocados e a pintura final fixada 

à parede. 

 

Título do Núcleo 2A – O rosto da obra gráfica 
 

O Núcleo 2 diz respeito a todo o processo de concepção do livro, desde as capas à 

escrita e tradução, à edição e comercialização. O desenho, sendo crucial em algumas destas 

actividades, revela-nos a base da obra gráfica, seja da capa de um livro como do layout 

geral para o mesmo. Optou-se por definir dois subnúcleos, o primeiro dedicado às capas e 

o segundo à concepção do livro. 

A estética visual de uma determinada época ficou consagrada nas capas de livros, 

onde uma plasticidade se inventou de acordo com novas correntes literárias. Este núcleo 

pretende mostrar dois momentos distintos da expressão na capa do livro. O primeiro diz 

respeito à evolução da produção gráfica na transição dos anos 40 para os anos 50, e sua 

ligação com escritores neo-realistas, mostrando alguma da correspondência havida. O 

momento seguinte refere à assunção de uma linguagem gráfica de grande modernidade 

desde o início dos anos 50. Não se pretende mostrar toda a produção de arte gráfica final, 

mas antes mostrar a evolução do pensamento face a uma ideia de arte gráfica, e da própria 

mutação do desenho, perante a grande quantidade de estudos existentes. 

Elegeu-se a visualização dos originais de forma sequencial dentro de vitrinas, 

havendo lugar a painéis verticais explicativos quer através de textos como de composições 

gráficas resumo executadas digitalmente. 

 
Título do Núcleo 2B – A arte do livro 

 

Este subnúcleo pretende dar relevo a um conjunto de editoras ou edições a que o 

autor esteve ligado na produção do livro e que mostram o carácter de modernidade dentro 

do panorama da época, desde o conceito da marca a todo o dispositivo gráfico, tipográfico, 

e de impressão à noção do livro como obra una. Vários momentos e ambientes distintos 

são no entanto necessários e complementares para o efeito. 

Pretende-se destacar a sua predilecção pelo conto policial na faceta de organizador, 

tradutor e gráfico com as edições de Vampiro Magazine e O Gato Preto e na faceta de 

escritor com o conto premiado “The Maul, The Sword and the Sharp Arrow” através da 

criação de um ambiente cenográfico decalcado da descrição detalhada e desenho de planta 
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existente neste conto. O visitante será convidado a entrar num ambiente de suspense e 

tomar conhecimento do enredo envolto em mistério. Noutro momento o visitante poderá 

visualizar o conto intitulado “Mel Azedo” através da adaptação para filme do realizador 

Luís Filipe Costa. Preconiza-se para o efeito uma pequena sala de projecção com 

capacidade para 30 lugares.  

Por fim, como produtor e editor de livros destacamos o “Círculo do Livro”, uma 

fase de afirmação como editor, gráfico e fotógrafo, fazendo corresponder um ambiente 

cenográfico independente e materializando-se a partir do conceito gráfico do símbolo da 

casa. Pretende-se mostrar a sequência de estudos para o símbolo, maquetas de livros e 

documentação relativa à actividade gráfica e editorial, nomeadamente as próprias edições 

publicadas. Os elementos serão na maioria originais expostos em vitrinas havendo lugar a 

material fotografado e composto graficamente em disposição mural. 

 

 

Título do Núcleo 3A – Fotografia, um meio e não um fim 
 

Este núcleo pretende mostrar uma fase experimental deste autor, sobretudo como 

modus operandi para chegar à fotografia e outras expressões artísticas. Visa-se ao longo 

deste núcleo mostrar como através de várias técnicas se adapta e cristaliza uma 

determinada estética. Do desenho à fotografia, e desta de volta ao desenho, nomeadamente 

ao grafismo e arquitectura. Quatro momentos distintos assegurarão este conceito. 

Inicialmente um espaço dedicado ao encadeamento das funções desempenhadas pelo 

desenho do storyboard para fotografia, fazendo paralelismos directos entre vinhetas e 

fotografias ampliadas. Um segundo momento caracterizará o ambiente na câmara escura, 

laboratório de várias experiências e descobertas, mostrando técnicas usadas pelo autor e 

provas fotográficas manipuladas com máscaras e testes de luz. Um terceiro momento diz 

respeito a fotografias realizadas e sua contaminação directa nas artes gráficas. Estes três 

momentos terão um “contentor” próprio que assegure a transição espacial entre eles e os 

níveis lumínicos pretendidos. Concebeu-se um objecto alusivo à arquitectura do 

movimento moderno, nomeadamente à casa própria projectada pelo autor tendo sido esta o 

palco para experimentação de novas linguagens. 

A ideia de uma materialização tridimensional desta linha estética só ficará completa 

num quarto momento com a inclusão do caso do Snack-Bar Pique Nique, que 

corresponderá ao subnúcleo 3B. 
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Título do Núcleo 3B – Vamos fazer um pique nique 

 

Este subnúcleo pretende mostrar o caso do Snack-bar Pique Nique, um ícone 

aparecido no início dos anos 50, marcando uma nova faceta moderna na cidade de Lisboa. 

Um caso paradigmático pela interacção entre elementos arquitectónicos, gráficos, 

decorativos e plásticos – Pretende-se uma revisitação através de certos elementos que nos 

transportem para a estética da década de 50. Recriaram-se espaços traduzindo uma 

espacialidade semelhante, partindo dos materiais, mobiliário e equipamento, dando a ver a 

ideia de uma obra total.  

Vários elementos subsistem da obra original nomeadamente cadeiras, talheres e 

ementas a figurarem em vitrinas e fotografias da época a serem incluídas como grandes 

ampliações, para que o visitante sinta a riqueza da espacialidade da obra original. Este 

corpo, pelo seu título configura em si a possibilidade de uma pausa no percurso, onde o 

visitante poderá usufruir dos serviços de cafetaria, havendo sido preconizado um espaço 

com mesas e balcão para o efeito. 

 

Título do Núcleo 4 – O artesão ri-se do artista – Cerâmica de autor 
 

O Núcleo 4 autonomiza-se pela sua especificidade resultante de um período em que 

o autor produziu um conjunto de peças de cerâmica num experimentalismo artístico que 

confere ao artista a prática do artesanato e igualmente uma vontade de o anteceder através 

do desenho. O título citado de Victor Palla resulta da sua reflexão teórica acerca desta 

prática. Será mostrada a relação entre desenhos, peças finais e fotografias da época pelo 

autor, onde provocará outros níveis de leitura através de relações de alteração de escala das 

peças. Este núcleo situará igualmente o visitante no início da moderna cerâmica de autor 

em Portugal. As peças obrigarão a expositores próprios e o restante material dará lugar a 

ampliações de grande formato. 

 
 

Título do Núcleo 5 – O Homem sonha, o arquitecto desenha, a obra nasce 
 

Todo o núcleo 5 dirá respeito à obra de arquitectura em parceria com Bento 

d´Almeida. Em termos de conteúdos expositivos é pretendido haver uma explícita 

continuidade entre diferentes elementos ligados à arquitectura. Por um lado, temos a 
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produção arquitectónica per si e, por outro, os elementos editoriais e gráficos que também 

fizeram parte da dinâmica do atelier. Quanto a estes, mostrar-se-ão alguns exemplares da 

revista Arquitectura e da revista Arquitectura Portuguesa e Cerâmica e Edificação, 

organizados por esta dupla de arquitectos, onde a crítica e reflexão através de artigos da 

época darão corpo teórico a este conjunto, bem como algum material gráfico 

nomeadamente os cartões de boas festas do atelier. 

Preconizou-se uma solução de paredes arquitecturais paralelas entre si, dando 

visibilidade a todo o material existente, seja de natureza original ou produzido para o 

propósito expositivo. Através da reconstituição digital de vários painéis com padrões 

cerâmicos empregues na arquitectura, procurou-se dar visibilidade às respectivas obras 

plásticamente inseridas na arquitectura. Este percurso ritmado propõe uma visita de 

descoberta a obras não construídas, demolidas ou alteradas através de desenhos originais 

(em diferentes fases de concepção e produção), da reconstituição em maquetas virtuais de 

várias tipologias arquitectónicas e de fotografias da época. Pretende-se igualmente situar a 

filosofia de abordagem na concepção arquitectónica reflectindo um posicionamento 

estético que é igualmente político. Os vestígios do quotidiano desse trabalho contracorrente 

e o modo de pensar e de fazer estão patentes nos desenhos de arquitectura do espólio do 

atelier Victor Palla/Bento d’Almeida e os seus resultados na extensão e diversidade de 

ambientes arquitectónicos criados.  

Uma vez que a maioria do referido material, particularmente os milhares de 

desenhos em rolos de papel vegetal existentes do espólio, não foram ao longo deste 

trabalho digitalizados, nem serão apresentadas as suas dimensões no guião de imagens. 

Numa futura hipotética exposição, haveria todo o interesse em considerar a colaboração da 

Arquitecta Patrícia Bento d’Almeida, uma vez que esta temática constituiu objecto de 

estudo no âmbito da sua dissertação de mestrado. 

 

Título do Núcleo 6 – Desenhador do feminino e artista militante 

 

A partir de 1961, o desenho de modelo feminino tornou-se o principal tema quer no 

desenho como na pintura. A perseguição pelo mesmo com produção de séries revelará 

naturalmente a ideia da mutação do desenho ocorrida com diferentes técnicas e materiais, 

do carvão a pastel de óleo e têmpera. 

Esta década terá ainda manifestações simbólicas de contra-poder, nomeadamente os 

quadros representando Catarina Eufémia ou o “Discurso” cego do poder. Este núcleo 
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pretende dar ideia de um percurso pictórico coerente que nem sempre foi perceptível  ao 

longo do tempo. 

Em termos de disposição espacial optou-se por uma construção de troços de 

paredes/painel em séries oblíquas, que permita o visitante deambular pela exposição, 

escolhendo o caminho, para desfrutar dos conjuntos de desenhos de forma mais rápida, não 

sendo obrigado a um único percurso. 

 

Título do Núcleo 7 – A poesia está na cor 
 

Com a chegada do 25 de Abril de 1974, a obra pictórica comportará uma explosão 

de cor e composições livres. A obsessão pelo nu feminino perdurará num registo quase 

automático e trará por fim a desconstrução do corpo através de formas orgânicas soltas, 

num registo muito próprio sobretudo na expressão e enquadramento deste. 

Figuram também os símbolos da liberdade (pombas e pássaros expressionistas) e 

surge o abstraccionismo lírico como procura de novas linguagens artísticas, incorporando 

várias técnicas e materiais de execução. 

 

 

Título do Núcleo 8 – Desenho porque me apetece 
 

Numa fase de grande maturidade e de uma enorme liberdade formal e conceptual, o 

desenho marca o ritmo num registo diário, na rua, nas esplanadas e no café, dando origem 

a várias séries de desenhos onde faz interagir o modelo com objectos do quotidiano. Daí 

surgem outras manifestações inerentes: colagens, pequenas pinturas, fotografias e capas 

imaginárias. A colagem a partir de recortes de revistas adquire expressão pela 

desmontagem do real, chegando a situações limite do inverosímil e de crítica da sociedade 

de consumo. 

  

Título do Núcleo 9 – Auto-retrato-me 
 

O auto-retrato é uma prática artistica que confronta o autor consigo próprio e com a 

sociedade que o rodeia. De 1943 a 2000 sucedem-se auto-retratos nunca antes vistos em 

conjunto, a construção da imagem múltipla do eu, onde as mudanças da técnica, do traço e 

da expressão são as mudanças do próprio à procura da sua imagem enquanto autor.  

Pretende-se que este espaço seja contido, onde o visitante terá gradualmente um 

contacto visual com a imagem do autor.  
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4. Guião expositivo 
 

 

 

Entrada / Recepção 
 

Uma zona de entrada e recepção (bilheteira) acolhe os visitantes no início. O título da 

exposição terá o seu destaque: 

 

 

 

— Victor Palla ● O Lugar do Desenho— 
 

 

 

Este espaço é sobretudo neutral, devendo acolher uma zona de espera, mas pretende 

simultaneamente ser brevemente introdutório dos conteúdos e núcleos expositivos que 

integram a exposição. Uma planta funcional esquemática em desdobrável será entregue ao 

visitante. Este time-line fornecerá imediatamente o guião ou enquadramento da proposta 

expositiva. O visitante poderá ver o desdobrável enquanto entra para a sala de exposição 

propriamente dita.  

 

 

Elementos expositivos 

 

• Título da exposição em destaque 

• Desdobrável com Cronologia –Time-line 
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Núcleo 1 – “O desenho descreve, a cor evoca e sugere” 
 
 
Este núcleo pretende situar a produção pictórica de Victor Palla ao longo dos anos 40, dos 

principais momentos da sua evolução como pintor e desenhador, ressaltando diferentes 

tipos de registos e marcas culturais do seu tempo: Surrealismo, Neo-realismo, 

Expressionismo e Cubismo.  

 

 

Elementos museográficos-chave 

 

• Percepção do processo de trabalho, dos desenhos preliminares à obra final 

• Contacto com a diversidade de meios, técnicas e linguagens empregues 

 

Conteúdos Museografia / Elementos 

expositivos e cenográficos 

Peças/Colecção 

 
 
 
 
Possibilitar o contacto 
visual com o início da 
evolução do autor desde os 
seus primeiros trabalhos até 
à sua afirmação como pintor 
e crítico 
 
 
 

 

 
Área introdutória com texto 
síntese de enquadramento, 
vinil colado em parede. 
Deverá anteceder qualquer 
outra visualização de peças 
 

 
Texto 1-1 de introdução 

Desenhos de modelo da 
EBAL (1939-42). 
Reproduções em formato 
A3 colados na parede 
 

N1_a 
*6 desenhos digitalizados  
 

Vitrinas com pequenos 
retratos -desenhos e pinturas 
de um bloco de 1942  
 

N1_b 
*5 desenhos  
* 1 retrato com Coutinho 
Raposo 

 
Pinturas fixas na parede e 
desenhos colocados em 
vitrinas. Deverá haver 
proximidade entre ambas 
para fácil correspondência 
visual 
 
 

 
 

N1_c 
*Hamlet (19 x24  cm) 
(prop. Alice C. Martins) 
*Na Relva (9,5 x 15 cm) 
(prop. Alice C. Martins) 
*Varina (prop. C. Raposo) 
*Retrato de José Palla e 
Carmo com Arlequim  
*retrato de J.P.C para livro 
de curso de direito 
*quadro “Les matins 
angéliques”  
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*”Dois pássaros”, estudos  
*”Sina” e 4 estudos  
*Retrato de Rui Fejó e 
estudos (prop. Herdeiros de 
Rui Feijó) 
*Pescadores  
*Natureza Morta (prop. 
Fernando Lanhas) 
Natureza Morta (prop. 
Maria Luísa Távora) 
*2 guaches de Évora 
*1 guache Sintra 
*Um Anjo no Atelier 3 
desenhos e uma pintura 
(32 peças) 

Espaço ou parede dedicado 
aos retratos de Zulcides 

N1_d 
*pinturas e desenhos  
(12 peças) 
 

 
Projecção ou reproduções 
de quadros não executados 
ou desaparecidos e estudos 
para os mesmos 
 
 

N1_e 
 
* Pintura vermelha (estudo e 
reprodução) 
*pescador de Buarcos 
(estudo e reprodução) 
*Estudo para Interrogatório  
*Fio de prumo (reprodução) 
(7 peças) 

Vários pequenos guaches *desenhos e guaches 
(16 peças) 
 

Ambiente dedicado ao 
Tríptico em Homenagem a 
Orozco (original 
desaparecido)  
 
• Fotografia ampliada  
       (2 x 1,4 m) 
• Projecção com 

simulação da alternância 
dos painéis a partir da 
maqueta (4,8 x 2,4 m) 

• Vitrina com desenhos 

N1_f 
 
*1 fotografia (arquivo V.P.) 
*1 fotografia digital 
*1 Projector vídeo e 
conexões com PC 
*3 desenhos e capa de 
Miguel de Unamuno 
*estudo para o tríptico  
*maqueta do tríptico 
ampliada. 
(7 peças) 

Série de colagens “The 
Inner Eye” e “Winter 
Sports” 
 

N1_g 
*colagens 
(10 peças) 

Série de desenhos “La 
Gloire” 

N1_h 
*desenhos e capa 
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*Capa de Incomodidade 
(7 peças) 

 
 
Ampliações dos elementos 
da participação do autor na 
página de Arte do jornal A 
Tarde, 1945. 
 

N1_i 
 
*Estudo para a capa de 
Incomodidade, maqueta e 
desenho inicial. 
*Fotocópia de página com 
artigo de Júlio Pomar e 
desenho publicado.  
(4 peças) 
 
Texto 1-2  
“Guernica ou o Problema da 
Ilegibilidade”. A Tarde. 
30.6.1945 
Texto 1-3 
“À volta da arte calma”. A 
Tarde. 1.9.1945 
 
(9 peças) 

  sub-total= 109 peças 
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Núcleo 2A – O rosto da obra gráfica 
 
 
A estética visual de uma determinada época ficou consagrada nas capas de livros, onde 

uma plasticidade se inventou de acordo com novas correntes literárias. Este núcleo 

pretende mostrar dois momentos distintos da expressão na capa do livro. O primeiro diz 

respeito à evolução da produção gráfica na transição dos anos 40 para os anos 50 e sua 

ligação com escritores neo-realistas. O segundo momento refere-se à assunção de uma 

linguagem gráfica de grande modernidade no final dos anos 40 e inicio dos anos 50.  

 

 

Elementos museográficos-chave 

 

• Os esboços das capas e as capas finais como sequências operatórias do 

processo entre escritores e seu intérprete/autor gráfico. 

• Contacto com a correspondência entre escritores e o autor.  

 

  

Conteúdos Museografia / Elementos 

expositivos e cenográficos 

Peças/Colecção 

 
Contacto visual com cartas 
originais de vários escritores 
e correspondência visual 
com elementos desenhados 
e impressos.  
 
 
Importância dos símbolos 
gráficos no processo de 
reconhecimento da casa 
editora ou do produto 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Área introdutória com texto 
síntese de enquadramento, 
vinil colado em parede. 
Deverá anteceder as peças 
 

 
Texto 2A-1 de introdução 

 
O Novo Cancioneiro 
 

N2A_a 
*Desenhos de esboço para 
ilustrações (13 peças) 
*capas impressas (2 peças) 
Texto 2A-2 (de Victor Palla 
sobre esta capa) 

Saber Editora 
 

N2A_b 
*Desenhos de esboço para o 
símbolo da editora (1 peça) 
*Desenhos de estudo e 
maquetas de capas (7 peças) 
* capa impressa (1 peça) 

Revista Vértice 
 

N2A_c 
*Correspondência de Rui 
Feijó 
*estudos de capas 
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Possibilitar a evolução 
conceptual desde os 
desenhos iniciais às capas 
finais impressas. 
 

(reprodução de 2 peças) 
*capas (colecção B.N.) 

Coimbra Editora 
 
  
 

N2A_d 
*Correspondência de Tomas 
Ribas 
*Estudos para capas de 10 
livros (50 peças) 
*Estudos para capas não 
realizadas (8 peças) 

Livraria Portugália 
 

N2A_e 
*Estudos para artigos de 
papelaria e objectos 
impressos.(4 peças) 
*Estudo de símbolo para 
nova colecção e capas não 
realizadas. (5 peças) 

Atlântida Editora 
 

N2A_f 
*Estudo de símbolo para 
editora e cartão de boas 
festas. (3 peças) 
*Estudos e capas finais de 3 
livros (9 peças) 

Desenvolvimento de 
produtos comerciais: rótulos 
e embalagens de perfumaria, 
vitaminados. Colocação em 
vitrina separada. 

N2A_g 
*Marcador da Forum 
*Reprodução de 2 desenhos 
desaparecidos. 
*Desenhos de estudo, e 
impressões de rótulos. (14 
peças) 
*maquetas de embalagens. 
(2 objectos) 
 

Colecção “As Três 
Abelhas”, Gleba Editora 
Vitrina para disposição dos 
elementos e painel frontal 
para texto e imagens 
digitalizadas 
 

Texto 2A-3 (memória 
descritiva de Victor Palla) 
 

N2A_h 
*Desenhos de estudo 
símbolo da colecção (2 
peças e 1 reprodução) 
*Estudos e capas finais de 9 
livros. (50 peças) 
 

Fólio, edições artísticas da 
Gleba Editora 
Vitrina para disposição dos 
elementos  
 

N2A_i 
*livro em dois volumes de 
“D. Quixote de La Mancha” 
* Elementos gráficos 
comerciais da edição da 
obra (5 peças) 

 Arcádia Editora 
Vitrina para disposição dos 

N2A_j 
*Desenhos de estudo do 
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elementos e painel frontal 
para texto e imagens 
digitalizadas 
 

símbolo da colecção 
«Encontro» (4 desenhos) 
*Maqueta para capa tipo (2 
peças) 
*estudos para capas 
imaginárias (6 desenhos) 
*Estudos e maquetas de 
capas e capas finais para  
vários livros. (38 peças) 
 

  Sub-total= 228 peças 
 

 

 

Núcleo 2B – A arte do livro 
 
 
Este núcleo pretende dar relevo a um conjunto de editoras às quais o autor esteve ligado na 

produção do livro como um todo e que mostram o carácter de modernidade dentro do 

panorama da época, com destaque no que diz respeito ao conto policial e de mistério. 

Como escritor com predilecção pelo policial daremos relevo ao Vampiro Magazine e a O 

Gato Preto, consequentemente, aos seus contos “The Maul, The Sword and the Sharp 

Arrow” e “Mel Azedo”. Como produtor de livros destacamos o “Círculo do Livro”, uma 

fase de afirmação como editor, gráfico e tradutor. 

 

Elementos museográficos-chave 

 

• Funções desempenhadas em função da escrita, desde o conceito da marca das 

editoras a todo o dispositivo gráfico, tipográfico, até à impressão e contacto 

com o livro como obra una. 

 

 

 

Conteúdos Museografia / Elementos 

expositivos e cenográficos 

Peças/Colecção 

 
O livro como um processo 
multidisciplinar;  
 

 
Área introdutória com texto 
síntese de enquadramento, 
vinil colado em parede. 
Deverá anteceder as peças. 
 

 
Texto 2B-1 de introdução 
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A história policial, sua escrita 
e tradução  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Representação cenográfica de 
ambiente de suspense, 
fazendo uma reconstituição 
de uma casa burguesa dos 
anos 40, partindo da planta da 
casa (Escala 1/1). Iluminação 
e materiais de acordo com o 
próprio conto: à noite com 
iluminação exterior. Sala com 
soalho e uma luz crua, velada 
em abat-jour. Cadeiras de 
braços, jarra com flores sobre 
mesa (pétalas caídas sobre a 
mesa) e Relógio de pesos alto 
marcando 9:45. Vestíbulo 
com mosaicos e espelho 
grande, iluminação por cima 
de janelinha e na parede junto 
ao corredor. Cozinha com 
mosaicos, luz amarela 
bancada de pedra e torneira a 
pingar. Corrimão da escada 
amarelo Sonoplastia a 
estudar. 
 

N2B_a 

Texto 2B-2 

* Revista EQMM vol. 12 n.º 
57 Agosto de 1948 com o 
conto “The Maul, The Sword 
and the Sharp Arrow” 
incluindo desenho. (1 peça) 
*Edição do n-º 6 de Vampiro 
Magazine, capa de Cândido 
Costa Pinto (1 peça) 
Texto 2B-3 Correspondência 
de Frederic Dannay a Victor 
Palla (Ellery Queen) (2 folhas 
A4) 
Texto 2B-4 Correspondência 
de Victor Palla a Frederic 
Dannay (Ellery Queen) (2 
folhas A4) 
* lettering do título Vampiro 
Magazine que pode ter 
destaque na entrada deste 
núcleo. (1 peça) 
* 4 Figuras escultóricas em 
resina de poliéster branca / 
Réplicas das personagens do 
conto (Escala 1/1) 

A edição, o grafismo, a 
impressão e a divulgação 
 

Sala preta com 30 lugares 
para projecção do filme “Mel 
Azedo” conto de Victor Palla 
publicado em O Gato Preto 
em 1952 e adaptado por Luís 
Filipe Costa em 1974. 
 
Vitrina para disposição dos 
elementos e painel frontal 
para texto e imagens 
digitalizadas. Vitrinas com 
0,60 m de profundidade.  

 

N2B_b 
*Filme a ser disponibilizado 
pelos arquivos da RTP ou 
Cinemateca Portuguesa.  
 
*Elementos de O Gato Preto, 
desenhos de estudo para 
capas, capas impressas, 
elementos publicitários e 
estacionário. (35 peças) 

  
Círculo do Livro 
Representação cenográfica 
criando um ambiente próprio 
relativo a este tema. 
 
Imagens digitalizadas e vinil 
colado nas superfícies 
exteriores e interiores. 
 

N2B_c 
Texto 2B-5 O livro como um 
todo, excerto de entrevista. 
*desenhos de evolução do 
símbolo da marca ao papel de 
carta, envelope e cartão de 
boas festas (23 peças) 
*Livro Teatro Moderno 
(4 peças: 2 desdobráveis 
comerciais, 1 edição normal e 



Parte II – O Lugar do Desenho na Obra de Victor Palla - Proposta expositiva 

 

25 
 

Plinto circular com as edições 
finais expostas. 
 
Expositores com desenhos e 
maquetas dos livros. 

1 edição especial) 
Texto 2B-6 de Victor Palla 
“Partido Tipográfico” 
*Livro Teatro Português 
(7 peças incluindo os 2 
volumes da edição) 
* Livro O Cooperativismo 
(2 elementos comerciais e 1 
volume da edição) 
*Fascículos de Os Miseráveis 
(4 peças) 
N2B_d 
Texto 2B-7 de Victor Palla 
“sobre a origem do livro de 
Lisboa” 
*Livro Lisboa, Cidade Triste 
e Alegre. Estudos e maquetas 
para layout do livro, do 
índice, do lettering, do 
estacionário, manuscritos de 
Victor Palla sobre o livro e 
sobre fotografia, elementos 
de contabilidade, de 
impressão, de imprensa da 
época e exemplar n.º 13 da 
edição especial com 
assinatura dos autores. 
(23 peças) 
Texto 2B-8 de João Gaspar 
Simões sobre a exposição 
“Lisboa, Cidade Triste e 
Alegre” 
 
 

  Sub-total= 105 peças 
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Núcleo 3A – Fotografia um meio e não um fim 
 
Este núcleo pretende mostrar a fase fotográfica experimental deste autor, sobretudo como 

meio para chegar a outras expressões artísticas. Depois de ter construído a sua própria casa, 

e nela a sua câmara escura, estas tornaram-se o palco privilegiado para experimentação de 

novas linguagens. Do desenho à fotografia, e desta de volta ao desenho, nomeadamente ao 

grafismo e à arquitectura. Visa-se ao longo deste núcleo mostrar como através de várias 

técnicas se adapta e cristaliza uma determinada estética. Esta conjunção retratará também o 

ambiente na câmara escura.  

 

 

Elementos museográficos-chave 

 

• Principal encadeamento entre as diferentes funções desempenhadas pelo 

desenho e fotografia, modus operandis 

 

 

Conteúdos Museografia / Elementos 

expositivos e cenográficos 

Peças/Colecção 

 
A casa como manifesto 
contentor da experiência 
moderna. 
 
 
 
 
 
 

 
Espaço contido 
representando uma 
arquitectura dos anos 50 
 
Área introdutória com texto 
síntese de enquadramento, 
vinil colado em parede. 
Deverá anteceder as peças. 
Grande ampliação da 
perspectiva de época. 

 
Texto 3A-1  de introdução 
 

N3A_a 
*perspectiva da casa, quadro 
da época 
*plantas e alçados 
 
(5 peças) 
 

Importância da relação dos 
desenhos do storyboard e 
fotografias capturadas, a 
fotografia segue o desenho 
 
 
 
 
 

 

Elementos desenhados do 
Storyboard em vitrina 
 

N3A_b 
*51 folhas (17 x 23 cm) 

Ampliações de Desenhos e 
fotografias emparelhadas, 
encaixilhadas e fixadas na 
parede. Visão frontal 
 

N3A_c 
*desenhos + fotografias  
(24 peças com 50 x50 cm) 
 

Correspondência entre 
fotografia, capas  
 

N3A_d 
*desenhos, fotografias e 
capa para Chapéu de Três 
Bicos (7 peças) 
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A fotografia como arte Fotografias de modelos e 
filhas em “A Casa” 
 

Texto 3A-2 de Costa 
Martins, sem título. 
Catálogo da “Objectiva 84 – 
Exposição Internacional de 
Arte fotográfica”, Festa do 
Avante 
N3A_e 
*fotografias ampliadas a 
partir de negativos 6x6 cm. 
(8 peças) 
 

Área de revelação e 
manipulação para chegar a 
novas imagens 
 

Representação cenográfica 
de ambiente da câmara 
escura, incluindo duplo 
cortinado preto de entrada 
vitrinas 

N3A_f 
*1 Bancada com ampliador 
da época 
*1 Bancada com tinas de 
revelador e fixador 
*luz vermelha ortocromática 
*Provas fotográficas na 
câmara escura ou testes de 
luz impressos 
 

  Sub-total= 95peças 
 

.
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Núcleo 3B – Vamos fazer um pique nique 
 
Este núcleo pretende mostrar o caso do “Snack-bar Pique Nique”, um ícone aparecido no 

início dos anos 50, marcando uma nova faceta moderna na cidade de Lisboa. Esta obra é 

paradigmática pela interacção entre elementos arquitectónicos, gráficos, decorativos e 

plásticos. Preconizado como espaço de cafetaria, confere uma pausa na exposição, 

continuando a sê-la, recriando uma atmosfera própria da década de 50 e mostrando os 

registos fotográficos existentes.  

 

  

Elementos museográficos-chave 

 

• Visibilidade do projecto e da relação exterior/interior através da obra 

fotografada e comentada 

• Percepção da diversidade dos principais aspectos da actividade de projecto e 

visual merchandising até aos seus pormenores 

 

Conteúdos Museografia / Elementos 

expositivos e cenográficos 

Peças/Colecção 

 

 

 
Possibilitar o contacto 
visual com o projecto e 
demais elementos que 
caracterizam esta obra 
 
Mostrar fotografias da 
época ampliadas ou 
projectadas criando 
ambiente próprio 
 
 
 

 

 
Espaço contido e destacado 
com elementos visuais que 
convidem o público a entrar 
 
Área introdutória com texto 
síntese de enquadramento, 
vinil colado em parede. 
Deverá anteceder as peças. 

 
Texto 3B-1  de introdução 
 

 
Elementos desenhados 
Elementos de 
merchandising 
 
 
Vitrinas baixas ou 
encastradas em parede 

N3B_a 

 
Texto 3B-2 de António 
Sena da Silva “Um snack-
bar no Rossio”, revista 
Arquitectura, 2ª Série, n.º 
61, Dezembro 1957. 
*saco de papel 
*cartão comercial da casa 
*Ementas 
*fotografias do projecto 
* 10 Fotografias da época 
de Victor Palla (slides 
digitalizados) 
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Paredes com 2 grandes 
ampliações (2 x 1 m) 

* 2 Fotografias de Horácio 
Novais (colecção Ana 
Tostões) 

Vitrinas altas ou espaço 
cenográfico tipo montra 
 

* 2 Cadeiras originais 
* Reconstituição de painel 
de azulejos existente no 
interior do estabelecimento 
 
 

  Sub-total= 19 peças 
 
 
 

Núcleo 4 – “O Artesão ri-se do artista” - Cerâmica de autor 
 
Este núcleo pretende mostrar a cerâmica produzida por Victor Palla, num 

experimentalismo artístico que confere ao artista a prática do artesanato e igualmente uma 

vontade de o anteceder através do desenho. Assinalam-se as influências, situando o 

visitante no início da moderna cerâmica de autor em Portugal. 

 

Elementos museográficos-chave 

 

• Visibilidade da relação entre desenhos e peças finais 

• Percepção da visão do autor sobre o seu modus operandi e relações de 

alteração de escala provocadas fotograficamente 

 

Conteúdos Museografia / Elementos 

expositivos e cenográficos 

Peças/Colecção 

 

 
Visibilidade da obra quase 
integral das cerâmicas 
produzidas entre 1949 e 
1951 
 
 
 
 
 

 

 
Área introdutória com texto 
síntese de enquadramento, 
vinil colado em parede.  
 

 
Texto 4-1 de introdução 
 

 

 
 
Painel com reprodução da 
capa da Revista 
Arquitectura Portuguesa e 
Cerâmica e Edificação nº 
3/4, Abril de 1953. 
 
Painel com projecção 
interactiva de imagens  

N4A_a 
Texto 4-2 de Victor Palla 
“A Lição dos Objectos” . A 
arquitectura portuguesa e 
cerâmica e edificação. n.os 
3-4 Abril de 1953, p.45-46. 
 
 
* Imagens digitalizadas da 
Revista 
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Peças em vitrinas de dois 
níveis. 
A luminosidade deverá ser 
baixa.  
 

* Pratos pintados (9 peças 
com diâm. 30cm.  
* Azulejo pintado (1 peça) 
* 16 Peças moldadas e 
vidradas 
 

Integrar painéis com 
fotografias da época como 
elemento visual e histórico 
complementar. (fundo de 
vitrina) 
 
A luminosidade geral destes 
elementos deverá respeitar a 
necessidade de se evidenciar 
a percepção das peças nas 
vitrinas. 

* 7 Fotografias originais de 
Victor Palla (arquivo V.P.) 
 
* 3 Reproduções a partir de 
slides originais de Victor 
Palla 
 
N4A_b 
*desenhos de estudo para 
cerâmicas 
 
 

  Sub-total= 43 peças 

 

 

Núcleo 5 – O Homem sonha, o arquitecto desenha, a obra nasce 
 
Este núcleo apresenta a obra arquitectónica segundo o princípio de integração da obra 

plástica. A filosofia de abordagem da arquitectura reflecte um posicionamento estético ou 

uma afirmação política. Os vestígios do quotidiano desse trabalho contracorrente e o modo 

de pensar e de fazer estão patentes nos desenhos de arquitectura do espólio do Atelier 

Victor Palla/Bento d’Almeida. Este núcleo propõe uma visita de descoberta a obras não 

construídas, demolidas ou alteradas através de desenhos originais (em diferentes fases de 

concepção e produção) e da reconstituição em maquetas virtuais, de várias tipologias 

arquitectónicas. 

 

 

Elementos museográficos-chave 

 

• O domínio do desenho como actividade do pensar e fazer arquitectura 

• A extensão e diversidade de ambientes arquitectónicos 

• Reconstituição da visibilidade de painéis cerâmicos na arquitectura 
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Conteúdos Museografia / Elementos 

expositivos e cenográficos 

Peças/Colecção 

 

 

 

 

 

 
Visibilidade obra 
arquitectónica interligada 
com painéis cerâmicos  
 
 

 

 
 
Área introdutória com texto 
síntese de enquadramento, 
vinil colado em parede.  

 
Texto 5-1 de introdução 
 
Texto 5-2 de Victor Palla, 
“O Lugar do Artista 
Plástico”  
Texto 5A- de Victor Palla, 
“O Lugar da Tradição” 

 
Visibilidade do grafismo 
editado em conjunto com a 
actividade de arquitecto 
 
 

Expositor com os cartões de 
Boas Festas do Atelier 
Bento d´Almeida e Victor 
Palla de 1954 a 1973, ou 
ampliações dos mesmos. 
 

 
* N5A_a  Cartões de boas 
festas (14 peças) 
 
 

Manifestações modernas nas 
revistas de arquitectura da 
época 
 

2 Dispositivos digitais 
interactivos para 
visualização de exemplares 
de revistas organizadas 
editorial e graficamente por 
Manuel Barreira, Bento 
d´Almeida e Victor Palla 
 

* N5A_b a N5A_d 
Exemplares da revista 
Arquitectura Portuguesa e 
Cerâmica e Edificação  
*Exemplares da revista 
Arquitectura  
*Exemplares da revista Eva 
de Natal (1952 a 1970) 
(24 peças) 

Localização e 
enquadramento territorial da 
extensão da obra de Victor 
Palla e Bento d’Almeida  
 

 
Mapa de Lisboa com 
projectos assinalados 
(2,5 x 2,5 m) 
 

 
* Mapa digital (Arquivo 
Patrícia Bento d`Almeida) 
 

  
Construção de paredes 
“pórticos” evidenciando 
cada projecto com material 
fotográfico ampliado e 
projecção de filmes. 
 
11 Pórticos, suporte para 
material fotográfico e 
desenhado ampliado 
Projecção de maquetas 3D 
virtuais, fotografias da 
época ampliadas e desenhos 
originais 

N5B_a 

a 

N5B_o 

 
* Moradia Ferreira Alves 
* Moradia Paixão 
* Moradia Teixeira da Silva 
* Moradia Feist 
* Edifício P. Paiva Couceiro 
* Escola dos Olivais 
* Cabeleireiro Bruna & 
Renzo 
* Prédio Castro Pereira 
*Cabeleireiro Arminda 
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*Cabeleireiro Casimiro  
* Escola do Vale Escuro, (6 
fotografias de Victor Palla, 
fotografias de maqueta, e 
desenhos originais) 
(151 peças) 

Evidenciar a riqueza e 
diversidade dos registos 
existentes recuperados 

Vitrinas correspondentes a 
cada pórtico para desenhos 
originais 

 
 

Representação da actividade 
dos arquitectos no seu 
Atelier 
 

 

Representação cenográfica 
espacial do ambiente do 
arquitecto  
 
2 Ampliações fotográficas 

* Estiradores 
* Material de desenho vário: 
réguas, esquadros, 
candeeiros, lapiseiras, 
canetas, compassos etc 
(espólio Victor Palla) 
* Máquina de escrever 
* 4 Fotografias de Palla e 
Bento de Almeida 
trabalhando 
 

  
Quadro ilustrado da 
actividade arquitectónica de 
Bento d´Almeida e Victor 
Palla,  
 

 
A partir do quadro 
biográfico (Arquivo Patrícia 
Bento d`Almeida) 
 
 

  Sub-total= 189 peças 
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Núcleo 6 – Desenhador do feminino e artista militante 
 
A partir de 1961, o desenho de modelo feminino tornou-se um dos principais temas quer 

no desenho quer na pintura. O elevado número de desenhos a carvão e depois a pastel de 

óleo e têmpera irá dar ideia da transformação ocorrida na desconstrução do corpo como 

registo muito próprio, sobretudo na expressão e enquadramento deste. Esta década terá 

ainda manifestações simbólicas contra-poder nomeadamente os quadros representando 

Catarina Eufémia ou o “Discurso” cego do poder. Este núcleo pretende dar ideia de um 

percurso pictórico e coerente que nem sempre foi perceptível  ao longo do tempo. 

 

Elementos museográficos-chave 

 

• O desenho de modelo como obsessão, ponto de partida para múltiplas 

variações  

• Visibilidade do conjunto pictórico desta década  

 

Conteúdos Museografia / Elementos 

expositivos e cenográficos 

Peças/Colecção 

 

 

 

 
 
Visibilidade da obra como 
percurso pictórico ao longo 
da década de 60. Do 
desenho ao seu limite como 
pintura 
 
 

 
Área introdutória com texto 
síntese de enquadramento, 
vinil colado em parede.  
 

 
Texto 6-1 de introdução 
Texto 6-1 de Victor Palla 
acerca da exposição 
“Pintura e Desenho (1961-
1967) ” realizada em 1984 

 
Desenhos de modelo 
97 Peças sem moldura 
 

N6_a 
* Desenhos em papel a 
carvão e pastel de óleo de 
1961-67, (1,00 x 0,65 m)  
* Desenhos e pinturas a 
têmpera de 1967 
(97 peças) 

Evidenciar a função deste 
conjunto no contexto 
político português da época 

Desenhos e quadros 
contrapoder 

N6_b 
*“Catarina Eufémia” 
2 Quadros (1,00 x 0,70 m) e 
1 desenho de estudo  
* “O Discurso, quadro e 12 
estudos 
*Outros quadros e desenhos 
sobre a mesma temática (16 
peças) 
(32 peças) 
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Evidenciar o desenho à vista 
e de retrato no retomar o 
desenho como problemática 
de uma expressão própria. 

 
Desenhos sem moldura 
fixos ao suporte vertical. 

 

N6_c 
*desenhos de atelier com 
Jorge e Manuel Costa 
Martins (13 peças) 
*desenhos com retratos de 
pessoas amigas (9 peças) 
*desenhos com retratos 
expressionistas deformados 
(30 peças) 
*desenhos para um bestiário 
(6 peças) 
*desenhos para um feto (6 
peças) 
(64 peças) 
 
 

  Sub-total= 193 peças 
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Núcleo 7 – A poesia está na cor 
 
Com a chegada do 25 de Abril de 1974, a obra pictórica comportará uma explosão de cor e 

composições livres. A obsessão pelo nu feminino perdurará num registo quase automático 

e trará por fim a desconstrução do corpo através de formas orgânicas soltas. Figuram 

também os símbolos da liberdade (pombas e pássaros) expressionistas e surge o 

abstraccionismo lírico como procura de novas linguagens artísticas incorporando várias 

técnicas e materiais de execução. 

 

Elementos museográficos-chave 

 

• O desenho em pastel de óleo como expressão de uma nova linguagem 

• Visibilidade do conjunto pictórico desta década  

 

Conteúdos Museografia / Elementos 

expositivos e cenográficos 

Peças/Colecção 

 

 
Visibilidade de 
manifestações pictóricas 
colectivas em contraste com 
o desenho mais íntimo do 
nu feminino 
 
 

 
Área introdutória com texto 
síntese de enquadramento, 
vinil colado em parede.  

 
Texto 7-1 de introdução 
Texto 7-2 de Urbano 
Tavares Rodrigues ““A Arte 
e o Tempo – O Olhar e a 
felicidade”, 1988. 

 
Série de desenhos de 
modelo nu imaginados  
 

N7_a 
*desenhos de modelo nu 
(295 peças com dim. aprox. 
25 x 35 cm.) 
 

Quadros de nus 
desconstruídos chegando à 
abstracção 

N7_b 
* Quadros a pastel de óleo e 
acrílico (36 peças) 

Desenhos abstraccionistas N7_c 
* Desenhos e quadros 
(54 peças) 

Série da liberdade, pássaros 
pombas e pequenos 
projectos 
 

N7_d 
* (60 peças) 
* Post-maquette painel 10 
de Junho (1 peça) 
*baralho de cartas (3 peças) 
*painel para a festa do 
Avante (2 peças)  

 Monotipias  N7_e  
* (47 peças) 

  Sub-total= 498 peças 
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Núcleo 8 – “Desenho porque me apetece” 
 
Numa fase de grande maturidade e de uma enorme liberdade formal e conceptual, o 

desenho marca o ritmo num registo diário, na rua, nas esplanadas e no café dando origem a 

uma série de interacção do modelo com objectos do quotidiano. Daí surgem outras 

manifestações inerentes: colagens, pequenas pinturas, fotografias e capas imaginárias. 

  

Elementos museográficos-chave 

 

• O desenho como diário gráfico num registo de acção e de propulsão para 

outras manifestações artísticas. 

 

Conteúdos Museografia / Elementos 

expositivos e cenográficos 

Peças/Colecção 

 

 
Importância de 
encadeamento dos desenhos 
na rua para génese de 
futuros projectos 

 
Área introdutória com texto 
síntese de enquadramento, 
vinil colado em parede.  
 

 
Texto 8-1 de introdução 
 

 

 
Conjunto de pequenos 
desenhos em diferentes 
formatos e técnicas 
colocados em expositor 
 

N8_a 
*desenhos de rua, no café 
ou esplanadas 
(114 peças) 
 

Correspondência visual 
entre desenhos produto de 
uma série exploratória e 
culminar em propostas para 
capas imaginárias 

Série de desenhos: A Tela, 
A Televisão, O Rosário, O 
Livro, A Leitura, A Mala, O 
Cocktail, A Saia, As 
Amigas, O Modelo, A 
Mesa, etc. 

N8_b 
*desenhos a tinta ou 
coloridos, e algumas 
colagens 
(135 peças) 
 

A colagem como modo de 
expressão e crítica da 
sociedade 

Série de colagens de 
desconstrução do corpo, da 
mensagem e da cidade. 

N8_c 
*colagens em papel A4 
(74 peças) 

Série de quadros/colagens 
expostas em 1984: teatro, 
foto-novelas e banda-
desenhada 

N8_d 
*colagens em cartolina 
50x50cm 
(24 peças) 
Texto 8-2 de Sena da Silva 
sobre a obra de Victor Palla. 
 

  Sub-total= 347 peças 
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 Núcleo 9 – Auto-retrato-me 
 
O auto-retrato é uma prática artistica que confronta o autor consigo próprio e com a 

sociedade que o rodeia. Victor Palla realizou auto-retratos ao longo da vida, atravessando 

todas as suas fases artísticas. Estes auto-retratos reflectem as mudanças de técnica, de traço 

e de expressão. São os registos das mudanças do próprio autor.  

 

Elementos museográficos-chave 

 

• A construção da imagem múltipla do eu 

 

Conteúdos Museografia / Elementos 

expositivos e cenográficos 

Peças/Colecção 

 

 
Visibilidade de um conjunto 
com uma ideia de unidade 
artística e pessoal que 
atravessa toda a obra do 
autor 

 
Área introdutória com texto 
síntese de enquadramento, 
vinil colado em parede.  
 

 
Texto 9-1 de introdução 
 

 

Espaço contido e intimista 
para apresentação do 
conjunto de auto-retratos de 
forma cronológica. 
Registos serão emoldurados 
e fixos à parede 

N9_a 
*48desenhos 
*13pinturas 
*auto-retrato com mulher 
transparente, propriedade 
herdeiros Amândio Silva  
*4 fotografias 

1 Ampliação fotográfica 
1,5 x 1,5m. 

*auto-retrato com bolas 
espelhadas 

Reprodução digital de 
desenhos publicados na 
revista Eva “Conselheiro da 
mulher moderna” 

*6 Reproduções  
Texto 9-2  
texto autobiográfico 
“Falando do Ofício” 

Expositor com desenhos de 
menores dimensões 

* N9_a40 a N9_a62 
 (22 peças) 

 
O atelier do artista 

Representação cenográfica 
espacial do ambiente do 
artista 
 

*Cavalete 
*Pastéis de óleo 
*paleta, pincéis etc. 
(espólio Victor Palla) 
 

2 Ampliações fotográficas 
 

*Fotografias de Victor Palla 
do seu espaço de trabalho 
(Sub-total 60 peças) 
 

Total estimado de 1781 peças previstas para a exibição 
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4.1 Obras seleccionadas 
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Núcleo 1  
 
N1_a1 
 
Desenhos de modelo 
na EBAL 1939-42 
 

Data: 1939-42 
Técnica:  
Carvão s/ papel 
Obs: Originais 
desaparecidos.  
Reprodução a preto e 
branco por Victor 
Palla.  

 

N1_a2 
 
Desenhos de modelo 
na EBAL 1939-42 
 

Data: 1939-42 
Técnica:  
Carvão s/ papel 
Obs: Originais 
desaparecidos. 
Reprodução a preto e 
branco por Victor 
Palla. 
 

 

 

 

 

N1_a3 
 
Desenhos de modelo 
na EBAL 1939-42 
 

Data: 1939-42 
Técnica:  
Carvão s/ papel 
Obs: Originais 
desaparecidos. 
Reprodução a preto e 
branco por Victor 
Palla. 

 

N1_a4 
 
Desenhos de modelo 
na EBAL 1939-42 
 

Data: 1939-42 
Técnica:  
Carvão s/ papel 
Obs: Originais 
desaparecidos. 
Reprodução a preto e 
branco por Victor 
Palla. 

 

N1_a5 
 
Desenhos de modelo 
na EBAL 1939-42 
 

Data: 1939-42 
Técnica:  
Carvão s/ papel 
Obs: Originais 
desaparecidos. 
Reprodução a preto e 
branco por Victor 
Palla. 

  

N1_a6 
 

Desenhos de modelo na EBAL 1939-42 
Data: 1939-42 
Técnica:  
Carvão s/ papel 
Obs: Originais desaparecidos. Reprodução a preto e branco por 
Victor Palla. 
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N1_b1 
 
Título: s/ título. 
Retrato com pai Victor 
Manuel  
Data: 4/5/1942 
Técnica: Aguarela s/ 
papel 
Dim: 11,6 x 17 cm. 
Obs: não assinado. 

 

N1_b2 
 
Título: s/ título. Retrato 
com professor Manuel 
Mendes 
Data: s/ data 
Técnica: grafite e aguada 
s/ papel 
Dim: 10,4 x15,5 cm. 
Obs: não assinado. 

 
 
 
 
 
 
 

 

N1_b3 
 
Título: s/ título. 
Retrato de Manuel 
Coutinho Raposo 
Data: 28/7/1941 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 14 x14 cm. 
Obs: assinado. 

 
 
 

N1_b4 
 
Título: s/ título.  
Data: 24/4/1942 
Técnica: Aguarela s/ 
papel 
Dim: 12 x10 cm. 
Obs: assinado. 

 
 
 

N1_b5 
 
Título: s/ título.  
Data: 20, 21 e 22 de 
Abril 
Técnica: Aguarela s/ 
papel 
Dim: 11,5x20 cm. 
Obs: não assinado. 

 
 
 

N1_b6 
 
Título: Mamã bonita.  
Data: 1940 
Técnica: Guache s/ papel 
Dim: 11,5x20 cm. 
Obs: não assinado. 
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N1_c1 
 
Título: Hamlet 
Técnica: Guache s/ 
cartolina 
Data:1942 
Dim: 19 x 24 cm. 
Obs: não assinado 
Propriedade família 
Costa Martins 
 

 

N1_c2 
 
Título: s/ título 
Estudo para “Na relva” 
Data: s/ data 
Dim: 9,5x15,5 cm 
Técnica: Lápis de cor s/ 
papel vegetal 
Obs: assinado. 
Propriedade família 
Costa Martins. 
O quadro “Na Relva” foi 
propriedade do Arq. 
Coutinho Raposo, mas 
não se encontra no 
espólio da família. 
 

 

N1_c3 
 
Título: s/ título 
Data:s/data 
Técnica: óleo s/ 
madeira 
Nº de inventário: 
Dim: aprox.40 x30cm. 
Obs: assinado 
Propriedade de 
Família de Manuel 
Coutinho Raposo. 
 

 

N1_c4 
 
Título: Retrato de José 
Palla e Carmo com 
Arlequim 
Data:1944 
Técnica: guache s/ cartão 
Dim: aprox.50 x30cm. 
Obs: assinado 
Propriedade da família 
de José Palla e Carmo 
 

N1_c5 
 
Título: s/ título. (“Les 
matins angéliques”) 
Data:1943 
Técnica: guache s/ 
madeira 
Dim:18,5 x 26 cm. 
Obs: assinado  
 

 

N1_c6 
 

Título: Retrato de José 
Palla  
Data: s/data 
Técnica: desenho 
impresso no livro de 
finalistas do curso da 
Faculdade de Direito de 
Lisboa de 1945. 
Obs: não assinado 
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N1_c7 
 
Título: s/ título 
Estudo para a obra 
“Um anjo no atelier” 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 21,2 x 29,7 cm. 
Obs não assinado 
 

 

N1_c8 
 
Título: O anjo no atelier 
Data: 1944 
Técnica: grafite s/ papel 
Dim: 15,2 x 19,4 cm. 
Obs assinado 
 

 

 

 

 

 

N1_c9 
 
Título: s/ título 
Estudo para a obra 
“Um anjo no atelier” 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 10 x 10 cm. 
Obs não assinado 
  

 

N1_c10 
Título: Um anjo no atelier 
Data:1945 
Técnica: óleo s/ cartão 
Dim: 41 x 31 cm. 
Obs: assinado “Zulcides” 

 

N1_c11 
 
Título: Natureza morta 
Data:1944 
Técnica: óleo s/ cartão 
Dim: aprox. 80 x 65 cm. 
Obs: assinado, exposto  nas Independentes, Porto 1944, 
Propriedade: Fernando Lanhas. 

 

N1_c12 
 
Título: Natureza morta 
Data: 1945 
Técnica: óleo sobre cartão 
Obs: assinado, exposto na Queima das fitas, 1945 
Foi Propriedade de Júlio Resende, agora pertence aos herdeiros de 
Fernando Távora. 
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N1_c13 
 
Título: s/ título 
Estudo para retrato 
com Rui Feijó 
Data: s/ data 
Técnica: fotocópia de 
original.  
original grafite s/ 
papel 
Dim: 21,2 x 29,7 cm. 
Obs: não assinado. 
Originais não constam 
do espólio de Victor 
Palla nem de Rui 
Feijó. 

 
 

 

N1_c14 
 
Título: s/ título 
Estudo para retrato 
com Rui Feijó 
Data: s/ data 
Técnica: fotocópia de 
original.  
original grafite s/ 
papel 
Dim: 21,2 x 29,7 cm. 
Obs: não assinado. 
Originais não constam 
do espólio de Victor 
Palla nem de Rui 
Feijó. 
 

 

N1_c15 
 
Título: s/ título 
Estudo para retrato 
com Rui Feijó 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 19,7 x 20,5 cm. 
Obs: não assinado.  
 

 

 

N1_c16 
 
Título:  
Retrato de Rui Feijó 
Data: 1944 
Técnica: guache s/ 
cartolina 
Dim:  
aprox. 25 x 25 cm. 
Obs: assinado.  
Propriedade de 
herdeiros de Rui Feijó. 
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N1_c17 
 
Título: s/ título 
Estudo para a obra 
“Sina” 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 19,5 x 24 cm. 
Obs: não assinado. 
 

N1_c18 
 
Título: s/ título 
Estudo para a obra 
“Sina” 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ papel 
vegetal 
Dim: 19,5 x 24 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N1_c19 
 
Título: s/ título 
Estudo para a obra 
“Sina” 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 21 x 27 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N1_c20 
 
Título: s/ título 
Estudo para a obra 
“Sina” 
Data: 1945 
Técnica: guache s/ 
cartolina  
Dim: 17 x 24 cm. 
Obs: assinado. 
 

 

 N1_c21 
 
Título: Sina 
Data: 1945 
Técnica: óleo sobre contraplacado 
Nº de inventário: 
Dim: 70x100 cm. 
Obs: assinado, exposto no S.N.I. Porto, 
1945 e nas exposições dos 
Independentes em Lisboa, I.S.T., 1945. 
Exposto no Museu do Neo-Realismo na 
exposição “Uma arte do povo pelo povo 
e para o povo”, em 2007. Vem 
reproduzido no respectivo catálogo ed. 
MNR, pág.106.  
ISBN: 9789729904042 
Propriedade de Maria Berta Gomes, 
originalmente fruto de uma troca com 
Júlio Pomar. 
 

 

 



Parte II – O Lugar do Desenho na Obra de Victor Palla - Proposta expositiva 

 

45 
 

 

 
N1_c22 
Título: Évora 
Data: 1946 
Dim:34,5 x 25,5 cm 
Técnica: guache s/ papel 
Obs: assinado 
Propriedade da família Costa Martins 

 
N1_c23 
Título: Évora  
Data: s/ data (1945) 
Dim: 26,3 x 19,6 cm 
Técnica: grafite s/ papel 
Obs: não assinado  

 

N1_c24 
Título: Évora  
Data: 1945 
Dim: 23 x 18 cm. 
Técnica: grafite s/ papel 
Obs: assinado 

 
N1_c25 
Título: Évora 
Data: 1946 
Dim:37,5 x 28 cm 
Técnica: guache s/ papel 
Obs: assinado “Victor Palla Évora 46” 
Propriedade da família Costa Martins 

 

 
N1_c26 
Título: s/ título 
Data:1942 
Técnica: óleo s/ cartão 
Dim: 40 x 33 cm. 
Obs: assinado 
 

 
N1_c27 
Título: Sintra 
Data: 1949 
Técnica: guache s/ papel 
Dim: 40,5 x 36 cm. 
Obs: assinado  
Propriedade da família Costa Martins 
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N1_c28 
 
Título: s/ título. 
estudo para “Dois 
pássaros” e “Varanda” 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 22 x 17 cm. 
Obs: não assinado.  
 

 

N1_c29 
 
Título: s/ título. 
estudo para “Varanda” 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 7,5 x 10,5 cm. 
Obs: não assinado. 
O original é datado de 
1944 e foi exposto 
S.N.I. Lisboa, 1945, 
encontra-se 
actualmente 
desaparecido. 

 
 

 

N1_c30 
 
Título: s/ título. 
estudo para “Dois 
pássaros” 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 7,5 x 10,5 cm. 
Obs: não assinado  

 
 

 
 

 N1_c31 
 

Título:  
“Dois pássaros” 
Data: 1944 
Técnica: óleo sobre 
cartão 
Dim: 42 x 68 cm. 
Obs: assinado 
Recusado S.N.I. 
Lisboa, 1945 
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N1_d1 
 
Título: s/ título. 
estudo para “Pintora” 
Data: 1/4/1943 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 19,5 x 27,5 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N1_d2 
 
Título: “Pintora” 
Data: 1945 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 19,5 x 27,5 cm. 
Obs: não assinado. 
 
 

 

N1_d3 
 
Título: s/ título. 
estudo para retrato de 
Zulcides 
Data: 1945 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 21 x 14 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N1_d4 
 
Título: s/ título. 
estudo para retrato de 
Zulcides 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 12 x 18 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N1_d5 
 
Título: s/ título. 
estudo para retrato de 
Zulcides 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 12 x 18 cm. 
Obs: não assinado. 
 

N1_d6 
 
Título: s/ título. 
Retrato de Zulcides 
Data: 1945 
Técnica: óleo s/ 
contraplacado.  
Dim: 64,5 x 67 cm. 
Obs: assinado. 
Exposto no Museu do 
Neo-Realismo na 
exposição “Um Tempo 
e um Lugar”, em 2005. 
Vem reproduzido no 
respectivo catálogo ed. 
MNR. 
ISBN: 9729904014 
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N1_d7 
 
Título: s/ título. 
Retrato de Zulcides 
Data: s/ data 
Técnica: óleo s/ papel 
Dim: 23,5 x 34 cm. 
Obs: não assinado  
 

 

N1_d8 
 
Título: Retrato. 
Retrato de Zulcides 
Data:1944 
Técnica: guache s/ 
cartão 
Dim: 27 x 37 cm. 
Obs: assinado 
“Zulcides 1944” 
Existem dúvidas sobre 
a autoria ou co-autoria 
com Zulcides Saraiva, 
exposto na SNBA com 
nº. 56. 
 
 

 

N1_d9 
 
Título: s/ título. 
Retrato de Zulcides 
Data:1942 
Técnica: óleo s/ tela 
Dim:33,5x39cm 
Obs: assinado  
 

 

N1_d10 
 
Título: s/ título. 
Estudo para um 
Retrato de Zulcides 
Data:31/3/1943 
Técnica: lápis verde 
s/papel 
Nº de inventário: 
Dim: 21,6 x 32,6 cm. 
Obs: não assinado  
 

N1_d11 
 

Título: s/ título. 
Estudo para um 
Retrato de Zulcides 
Data: s/ data 
Dim: 15,5 x 21,5 cm. 
Técnica: caneta 
estilográfica azul e 
lápis vermelho s/ papel 
vegetal 
Obs: não assinado. 
Quadro 
correspondente 
desaparecido. 
 

 

N1_d12 
 
Título: s/ título. 
Retrato de Zulcides 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 24,5 x 29,5 cm. 
Obs: não assinado  
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N1_e1 
 
Título: s/ título. 
Estudo para “Pintura 
Vermelha” 
Data: s/ data 
Técnica: grafite e 
tinta-da-china s/papel 
Dim: 16 x 21,5 cm. 
Obs: não assinado. 
 

N1_e2 
 
Título: Pintura 
Vermelha 
Data:1942/45 
Técnica: óleo s/ cartão 
Dim: ? 
Obs: quadro 
desaparecido. 
Propriedade de Raul 
Roque. Reprodução a 
preto e branco de 
Victor Palla. 
 

 

N1_e3 
 
Título: s/ título. 
Estudo para “Pescador 
de Buarcos” 
Data:s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 21 x 21 cm. 
Obs: não assinado.  

N1_e4 
 
Título: “Pescador de 
Buarcos” 
Data:1943? 
Técnica: óleo s/ cartão 
Dim: ? 
Obs: Doado por Victor 
Palla à Câmara 
Municipal da Figueira 
da Foz nos anos 40. 
Quadro actualmente 
desaparecido. 
Reprodução a preto e 
branco de Victor Palla.  

N1_e5 
 

Título: s/ título. 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel.  
Dim: 11 x 15 cm 
Obs: não assinado.  
 

 

N1_e6 
 
Título: O fio de prumo  
Data:1944 
Técnica: óleo  s/ cartão 
Dim: ? 
Obs: assinado. Quadro 
desaparecido. 
Reprodução a preto e 
branco de Victor Palla 
Foi adquirido por 
Leite Faria, Porto. 
 

 

N1_e7 
 

Título: O pescador de 
focas 
Data: 1944 
Técnica: aguarela s/ 
papel  
Dim: 11,5 x 10 cm 
Obs: assinado.  

 

 

N1_e8 
 

Título: s/ título. 
Les matins angéliques 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel.  
Dim: 19,5 x 19,5 cm 
Obs: não assinado.  
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N1_e9 
 
Título: Os outros de lá 
da madrugada 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel.  
Dim: 11,5 x 15,3 cm 
Obs: assinado.  
 

 

N1_e10 
 
Título: A ruína 
Data: 1945 
Técnica: guache s/ 
papel.  
Dim: 12 x 15,4 cm 
Obs: assinado.  
 

 

N1_e11 
 
Título: O profeta 
completamente falso 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel.  
Dim: 12 x 15,4 cm 
Obs: assinado.  
 

 

N1_e12 
 
Título: A metamorfose 
(com flores) 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel.  
Dim: 12,2 x 15,2 cm 
Obs: assinado.  
 

 

N1_e13 
 
Título: Hommage à 
Picasso. Le frutier (II) 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel.  
Dim: 12,2 x 15,2 cm 
Obs: assinado.  
 

 

N1_e14 
 
Título: s/ data 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel.  
Dim: 12 x 14 cm 
Obs: não assinado.  
 

 

N1_e15 
 
Título: Nu à la guitáre. 
(Reclining nude with 
spanish guitar)  
Data: 1944 
Técnica: guache s/ 
papel.  
Dim: 13,5 x 18,5 cm 
Obs: assinado. Nota no 
verso: 
“BRINCADEIRA!” 

 

N1_e16 
 
Título: s/ título 
Data: 16/4/1943 
Técnica: guache s/ 
papel.  
Dim: 10,7 x 15, cm 
Obs: assinado.  Postal 
enviado aos pais de 
16/4/1943 
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N1_e17 
 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel.  
Dim: 11,7 x 15,4 cm 
Obs: não assinado.  
 

 

N1_e18 
 
Título: A limonada em 
cima do pano 
vermelho. Quatro 
variações. 
Data: 23/2/1943 
Técnica: guache s/ 
papel.  
Dim: 12 x 13,4 cm 
Obs: não assinado. 
Executado na Figueira 
da Foz. 
 

 

N1_e19 
 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel.  
Dim: 13,7 x 9 cm 
Obs: não assinado.  
  

N1_e20 
 
Título: s/ título 
Data: 8/5/1943 
Técnica: guache s/ 
papel.  
Dim: 15 x 11,7 cm 
Obs: não assinado.  
Postal enviado aos 
pais de 8/5/1943 
  

N1_e21 
 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel.  
Dim: 11 x 9 cm 
Obs: não assinado.  
 

 

N1_e22 
 
Título: Alice in 
Wonderland 
Data: 1942 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim: 22 x 14 cm 
Obs: assinado.  
Propriedade da família 
Costa Martins 
 

 

N1_e23 
 

Título: s/ título. 
Estudo para a obra 
“Interrogatório” 
Data: Out. de 1945 
Técnica: Grafite e 
guache sobre cartão.  
Dim: 42 x 29 cm. 
Obs: não assinado.  
Quadro actualmente 
desaparecido. 
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N1_f1 e N1_f2 
Título: s/ título 
Estudo para a capa  da 
antologia de “Miguel 
de Unamuno” 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 15,7 x 20 cm 
Obs: não assinado.  
 

N1_f3 
Título: Capa  da 
antologia de “Miguel 
de Unamuno” 
Data: 1946 
Dim: 16 x21,2 cm. 
Obs: assinado.  

 

 
N1_f4 
Título: s/ título 
Estudo para tríptico 
“Homenagem a 
Orozco” 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 25 x 16 cm 
Obs: não assinado.  
 

 

N1_f5 
Título: s/ título 
Pintando o tríptico 
“Homenagem a 
Orozco” 
Data: s/ data (c.1944) 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim da fotografia:  
8,4 x 5,3 cm 
 

 

 
N1_f6 
Título: Estudo para 
tríptico “Homenagem 
a Orozco” 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 53,5 x 25 cm 
Obs: não assinado.  

 

 

 

N1_f7 

Título: Maquete para 
tríptico “Homenagem 
a Orozco” 
Data: s/ data (c.1944) 
Técnica: guache s/ 
cartão 
Dim: 48 x 24 cm 
Obs: não assinado.  
Quadro 
correspondente 
actualmente 
desaparecido. 
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N1_g1 
 
Título: The Inner Eye 
Five Collages by 
Victor Palla. 
Data: Porto, Out., 
1944 
Técnica: colagem s/ 
papel 
Dim: 16 x 22 cm. 
 

 

N1_g2 
 
Título: Private Convoy 
Practice. The Inner 
Eye - Five Collages by 
Victor Palla. 
Data: Porto, Out., 
1944 
Técnica: colagem s/ 
papel 
Dim: 16 x 22 cm. 
 

 

N1_g3 
 
Título: After The 
Building of the Trojan 
Horse. The Inner Eye - 
Five Collages by 
Victor Palla. 
Data: Porto, Out., 
1944 
Técnica: colagem s/ 
papel 
Dim: 16 x 22 cm. 
 

 

N1_g4 
 
Título: The Lost 
Emblems of Peace. 
The Inner Eye - Five 
Collages by Victor 
Palla. 
Data: Porto, Out., 
1944 
Técnica: colagem s/ 
papel 
Dim: 16 x 22 cm. 
 

 

N1_g5 
 

Título: Blue Interior 
Summer. The Inner 
Eye - Five Collages by 
Victor Palla. 
Data: Porto, Out, 1944 
Técnica: Técnica: 
colagem s/ papel 
Dim: 16 x 22 cm. 
 

 

N1_g6 
 
Título: The Waterfall 
The Inner Eye - Five 
Collages by Victor 
Palla. 
Data: Porto, Out, 1944 
Técnica:  
Dim: 16 x 22 cm. 
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N1_g7 
 
Título: Rugby. The 
Winter Sports I. 
Data: s/data 
Técnica: Colagem s/ 
papel 
Dim: 16 x 22 cm. 
 

 

N1_g8 
 
Título: O Base-ball 
The Winter Sports II.   
Data: s/data 
Técnica: Colagem s/ 
papel 
Dim: 16 x 22 cm. 
 

 

N1_g9 
 
Título: A música.  The 
Winter Sports III.  
Data: s/data 
Técnica: Colagem s/ 
papel 
Dim: 16 x 22 cm. 
 

 

N1_g10 
 
Título: A bomba 
Atómica. The Winter 
Sports IV.  
Data: s/data 
Técnica: Colagem s/ 
papel 
Dim: 16 x 22 cm. 
 

 

N1_h1 
 
Título: La Gloire,  
Quatre dessins inedits 
de Victor Palla. 
Data: s/data 
Técnica: tinta –da-
china s/ papel  
Dim: 16,5 x 22 cm. 
Obs: assinado.  
Série exposta no 
Museu do Neo-
Realismo na exposição 
“Ilustração & 
Literatura Neo-
Realista”, em 2008. 
Vem reproduzido no 
respectivo catálogo ed. 
MNR, p.160. 
ISBN:9789729904097 
 
 

 

N1_h2 
 
Título: La Gloire,  
Quatre dessins inedits 
de Victor Palla. 
Data: s/data 
Técnica: tinta –da-
china e aguarelas/ 
papel  
Dim: 16,5 x 22 cm. 
Obs: assinado.  
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N1_h3 
 
Título: La Gloire,  
Quatre dessins inedits 
de Victor Palla 
Data: 1944 
Técnica: tinta –da-
china e aguarelas/ 
papel  
Dim: 16,5 x 22 cm. 
Obs: assinado.  
 

 

N1_h4 
 
Título: La Gloire,  
Quatre dessins inedits 
de Victor Palla 
Data: 1944 
Técnica: tinta –da-
china e aguarela s/ 
papel  
Dim: 16,5 x 22 cm. 
Obs: assinado.  
 

 

N1_h5 
 
Título: La Gloire,  
Quatre dessins inedits 
de Victor Palla 
Data: 1944 
Técnica: tinta –da-
china e aguarela s/ 
papel  
Dim: 16,5 x 22 cm. 
Obs: assinado.  
 

 

N1_h6 
 
Título: La Rencontre 
Técnica: tinta –da-
china e aguarela. s/ 
papel 
Dim: 14 x 18 cm. 
Obs: assinado.  
 

N1_h7 
 
Título: capa impressa 
para o livro 
“Incomodidade” 
Data: 1945 
Dim: 16 x21,2 cm. 
Obs: assinado. 
Exposto no Museu do 
Neo-Realismo na 
exposição “Ilustração 
& Literatura Neo-
Realista”, em 2008. 
Vem reproduzido no 
respectivo catálogo ed. 
MNR, p.161. 
ISBN:9789729904097 

 

 

N1_i1 
 
Título: s/ título 
Maqueta para capa do 
livro “Incomodidade” 
Data: s/ data (1944-5) 
Técnica: guache s/ 
papel e colagem s/ 
papel couché 
Dim: 15,1 x 20,7 cm. 
Obs: não assinado. 
Exposta no Museu do 
Neo-Realismo na 
exposição “Ilustração 
& Literatura Neo-
Realista”, em 2008. 
Vem reproduzido no 
respectivo catálogo ed. 
MNR, p.175. 
ISBN:9789729904097 
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N1_i2 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “Incomodidade” 
e para ilustração para a 
página de Arte do 
jornal A Tarde. 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal. 
Dim: 17,3 x 20,1 cm. 
Obs: não assinado. 
Desenhos a tinta por 
Júlio Pomar. 
Exposto no Museu do 
Neo-Realismo na 
exposição “Ilustração 
& Literatura Neo-
Realista”, em 2008. 
Vem reproduzido no 
respectivo catálogo ed. 
MNR. 
ISBN:9789729904097 
 

 

N1_i3 
 

 

N1_i4 
 
Título: Página de Arte 
do jornal A Tarde. 
Data: 25/8/1945 
Técnica: impressão s/ 
papel  
Dim: 27 x 38,5 cm. 
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Núcleo 2A 
 
N2A_a1 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa de 
nova edição de o 
”Novo Cancioneiro” 
Data: 1946 
Técnica: 
Dim: 15 x 22,5 cm. 
Obs: assinado, não foi 
publicado. Reprodução 
a partir de fotocópia, 
original desaparecido. 
 

 

N2A_a2 
 
 
Título: s/ título 
Estudo para o Novo 
Cancioneiro 
“Passagem de nível” 
de Sidónio Muralha 
Data: 1946 
Técnica: tinta-da-china 
s/ papel 
Dim: 13 x 14 cm. 
Obs: assinado 

 

 

N2A_a3 e 
N2A_a4 (verso) 
Título: s/ título 
Estudos para nova 
edição de o ”Novo 
Cancioneiro” 
Data: 1946 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 27 x 21 cm. 
Obs: Estes estudos 
seriam para publicar 
numa nova editora 
proposta por Victor 
Palla intitulada Lisboa 
Editora Limitada.  

 

N2A_a5 
 
Título: s/ título 
Estudo para o Novo 
Cancioneiro 
“Largada” de Álvaro 
Feijó 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 11 x 16,5 cm. 
Obs: não foi publicado 

 

 

N2A_a6 
 
Título: s/ título 
Estudo para o Novo 
Cancioneiro 
“Largada” de Álvaro 
Feijó 
Data: 1946 
Técnica: 
Dim: 11 x 12,5 cm. 
Obs: não foi publicado 

 

 

N2A_a7 
 
Título: s/ título 
Estudo para Vinheta 
da capa do livro “Voz 
Que Escuta” de 
Políbio Gomes dos 
Santos, integrado no 
“Novo Cancioneiro” 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 15 x 13 
Obs: não assinado 

  

N2A_a8 
 
Título: Vinheta da 
capa do livro “Voz 
Que Escuta” de 
Políbio Gomes dos 
Santos, integrado no 
“Novo Cancioneiro” 
Data: Publicação de 
1944 
Dim: 17,5 x23 cm. 
Vinheta: 7 x 7 cm. 
Obs: assinado. 
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N2A_a9 
 
Título: s/ título 
Estudos para o Novo 
Cancioneiro 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 18 x 25 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2A_a10 
 
Título: s/ título 
Estudos para o Novo 
Cancioneiro 
Data: s/ data 
Técnica: grafite e 
tinta-da-china s/ papel 
Dim: 21 x 27 cm. 
Obs: não assinado 
 

 

 

N2A_a11 
 
Título: s/ título 
Estudo para o Novo 
Cancioneiro 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 15 x 13 
Obs: não foi publicado 
 
 

 

N2A_a12 
 
Título: s/ título 
 Estudos para o Novo 
Cancioneiro 
Data: s/ data 
Técnica: grafite e 
tinta-da-china s/ papel 
Dim: 16 x 16 cm. 
Obs: não assinado 

 

 

N2A_a13 
 
Título: s/ título 
Estudos para o Novo 
Cancioneiro 
Data: s/ data 
Técnica: grafite e 
tinta-da-china s/ papel 
Dim: 21 x 27 cm. 
Obs: não assinado 

 

 

N2A_a14 
 
Título: s/ título 
Estudo para o Novo 
Cancioneiro 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 16,5 x 21,5 cm. 
Obs: não assinado 

 

 

N2A_a15 
 
Título: Vinheta da 
capa do livro “Voz 
Que Escuta” de 
Políbio Gomes dos 
Santos, integrado no 
“Novo Cancioneiro” 
Data: Publicação de 
1942 
Dim: 17,5 x23 cm. 
Obs: assinado 

 

 

N2A_a16 
 
Título: Vinheta da 
capa do livro “Voz 
Que Escuta” de 
Políbio Gomes dos 
Santos, integrado no 
“Novo Cancioneiro” 
Data: Publicação de 
1942 
Dim: 7 x 7 cm. 
Obs: assinado 
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N2A_b1 
 
Título: s/ título 
Estudos para o 
símbolo da Saber 
Editora 
Data: s/ data 
Técnica: 
Dim: 24 x 25 cm. 
Obs não assinado 
 

 

N2A_b2 
 
Título: capa para 
contos de Edgar Allan 
Poe, Saber Editora 
Data: s/ data (1943) 
Técnica: capa 
impressa 
Dim: 13,5 x 19 cm. 
Obs não assinado 
 

 

 

N2A_b3 
N2A_b4  
N2A_b5 
 
Título: s/ título 
Três estudos para a “Colecção 
Cultural”, Saber editora. 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ papel 
Dim: 12,4 x 20,6 cm. 

  

N2A_b6 
N2A_b7 
 
Título: s/ título 
Maquetas para capas 
de “Sherwood 
Andersen”,  e 
“Papini”, Saber 
Editora. 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 19,5 x 29,5 cm. 
Obs: assinadas 

 

N2A_b8 
N2A_b9 
 
Título: s/ título 
Maquetas para capas 
de “Contos completos” 
de Edgar Allan Poe e 
“Contos Ingleses”, 
Saber Editora. 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 19,5 x 29,5 cm. 
Obs: assinadas 
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N2A_c1 
e 
N2A_c2 
 
Título: s/ título 
Estudos para a capa da 
revista Vértice 
Data: s/ data (1945) 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 23,5 x 14 cm. 
Obs: não assinado. 
Verso desenhado.  

N2A_c3 
Título: s/ título 
Estudo para a capa da 
revista Vértice,  
nº 4 -11 
Data: Out./1945 
Técnica: guache e 
colagem s/ cartolina 
Dim: 17,5 x 23 cm. 
Obs: não assinado  

N2A_c4 e 
N2A_c5 
Título: capa da revista 
Vértice, nº 4 – 7 e  
n.º 8-11 
Data: Fevereiro e 
Abril de 1945 
Obs: não assinado 

 
 

 
N2A_c6  
Título: capa da revista 
Vértice, fascículo 3 
n.º 12-16 
Data: Maio de 1945 
Técnica:  
Obs: não assinado 
 

N2A_c7 e 
N2A_c8    
Título: capa da revista 
Vértice 
Data: 1945 e 1946 
Obs: assinado 

  

N2A_c9 a 
N2A_c11    
Título: capa da revista 
Vértice 
Data: 1945 e 1946 
Obs: assinado 
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N2A_d1 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa 
“Trampolim” de 
Afonso Ribeiro 
Data: s/ data 
Técnica:  guache  e 
tinta-da-china s/ papel 
Dim: 10 x 15 cm. 
Obs:não assinado 

 

N2A_d2 
 
Título: Título: s/ título 
Estudo para capa 
“Trampolim” de 
Afonso Ribeiro 
Data: c. 1945 
Técnica: guache  s/ 
papel 
Dim: 13,2 x 19,7 cm. 
Obs: assinado 

 

N2A_d3 
 
Título: Título: s/ título 
Estudo para capa 
“Trampolim” de 
Afonso Ribeiro 
Data: c. 1945 
Técnica: guache  s/ 
papel 
Dim: 13,2 x 19,7 cm. 
Obs: não assinado 

 

N2A_d4 
 
Título: Título: s/ título 
Estudo para capa 
“Trampolim” de 
Afonso Ribeiro 
Data: c. 1945 
Técnica: guache  s/ 
papel 
Dim: 13,2 x 19,7 cm. 
Obs: não assinado 

 

N2A_d5 
 
Título: Título: s/ título 
Estudo para capa 
“Trampolim” de 
Afonso Ribeiro 
Data: c. 1945 
Técnica: guache  s/ 
papel 
Dim: 13,2 x 19,7 cm. 
Obs: não assinado 

 

N2A_d6 
 
Título: Capa impressa 
para “Trampolim” de 
Afonso Ribeiro, 
Coimbra Editora 
Data: 1944 
Dim: 13,4 x 20 cm.  
Obs: não assinado 
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N2A_d7 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “Montanha 
Russa” de Tomaz 
Ribas 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 12 x 16 cm. 
Obs: não assinado 

 

N2A_d8 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “Montanha 
Russa” de Tomaz 
Ribas 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel  
Dim: 23,5 x 29 cm. 
Obs: não assinado. 
De acordo com 
registos da época terá 
sido exposto na 
Livraria Portugália, 
Porto em 1945.  

 

N2A_d9 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “Montanha 
Russa” de Tomaz 
Ribas 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel  
Dim: 23,5 x 29 cm. 
Obs: não assinado. 
De acordo com 
registos da época terá 
sido exposto na 
Livraria Portugália, 
Porto em 1945. 

 

N2A_d10 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “Montanha 
Russa” de Tomaz 
Ribas 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel  
Dim: 23,3 x 29,5 cm. 
Obs: não assinado. 
De acordo com 
registos da época terá 
sido exposto na 
Livraria Portugália, 
Porto em 1945. 

 

N2A_d11 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “Montanha 
Russa” de Tomaz 
Ribas 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 13 x 11 cm. 
Obs: não assinado 

 

N2A_d12 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “Montanha 
Russa” de Tomaz 
Ribas 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 16,5 x 22,5 cm. 
Obs: não assinado. 
Verso de N2A_d15 

 

N2A_d13 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “Montanha 
Russa” de Tomaz 
Ribas 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 17 x 23 cm. 
Obs: não assinado 

 

N2A_d14 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “Montanha 
Russa” de Tomaz 
Ribas 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 10 x 11 cm. 
Obs: não assinado 
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N2A_d15 
 
Título: s/ título. 
Estudo para capa do 
livro “Montanha 
Russa” de Tomaz 
Ribas 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 16,5 x 22,5 cm. 
Obs: não assinado 

 

N2A_d15 
 
Título: capa do livro 
“Montanha Russa” de 
Tomaz Ribas, 
colecção “Novos 
Prosadores”, Coimbra 
Editora 
Data: 1946 
Dim: 14,7 x 20,2 cm. 
Obs: assinado  
 

 

N2A_d16 
N2A_d17 
 
Título: s/ título. 
Estudos para capa do 
livro “Mãe pobre” de 
Carlos de Oliveira. 
Coimbra Editora 
Data: s/ data (1945) 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 23 x 19 cm. e  
20 x 16 cm. 
Obs: não assinado. O 
livro foi apreendido e 
a capa final não saiu. 

  

N2A_d18 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “O mundo dos 
outros” de José Gomes 
Ferreira, Coimbra 
Editora 
Data: s/ data 
Técnica:  Grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 18 x 21 cm. 
Obs: não assinado. 
Desconhece-se se o 
livro foi editado com 
esta capa. 
 

 

N2A_d19 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “Guama” de Raul 
Gomes, Coimbra 
Editora. 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 17,5 x 22 cm. 
Obs: Desconhece-se se 
o livro foi editado. 

 

 

N2A_d20 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “Humor 
Moderno” antologia 
organizada por José 
Palla e Carmo 
Coimbra Editora 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 15 x 26 cm. 
Obs: Desconhece-se se 
o livro foi editado. 

 

N2A_d21 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “Chiquinho” de 
Baltasar Lopes, 
Livraria Académica 
Editora 
Data: s/ data 
Técnica: grafite, tinta-
da-china e aguarela s/ 
papel 
Dim: 21 x 27 cm. 
Obs: O livro foi 
editado com outra 
capa, assinada com as 
iniciais M.F. 
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N2A_d22 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “Novos Contos 
da Montanha” de 
Miguel Torga, 
Coimbra Editora 
Data: 1944 
Técnica: guache s/ 
cartolina 
Dim: 19,5 x 19 cm. 
Obs: assinado 

 

N2A_d23 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “Novos Contos 
da Montanha” de 
Miguel Torga, 
Coimbra Editora 
Data: 1944 
Técnica: guache s/ 
cartolina 
Dim: 19,5 x 19 cm. 
Obs: não assinado 

 

N2A_d24 
 
Título: capa do livro 
“Novos Contos da 
Montanha” de Miguel 
Torga, Coimbra 
Editora 
Data: 1944 
Dim: 14 x 20 cm. 
Obs: assinado 

 

N2A_d25 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “Novos Contos 
da Montanha” de 
Miguel Torga, 
Coimbra Editora 
Data: s/ data 
Técnica: tinta-da-china 
s/ papel vegetal 
Dim: 7,5 x 13,8 cm. 
Obs: não assinado 

 

N2A_d26 
 
Título: capa do livro 
“Novos Contos da 
Montanha” de Miguel 
Torga, Coimbra 
Editora 
Data: 1945 
Dim: 14 x 20 cm. 
Obs: assinado 

 

N2A_d27 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “Alcateia” de 
Carlos Oliveira, 
Coimbra Editora 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
cartolina 
Dim: 7 x 9,8 cm. 
Obs: não assinado. 

 
 

 

N2A_d28 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “Alcateia” de 
Carlos Oliveira, 
Coimbra Editora 
Data: s/ data 
Obs: Peças 
desaparecidas do 
espólio desde os anos 
90. Registo fotográfico 
em slide. 

 
 

N2A_d29 
 
Título: capa do livro 
“Alcateia” de Carlos 
Oliveira, colecção 
“Novos Prosadores”, 
Coimbra Editora 
Data: 1944 
Dim: 14 x 19 cm. 
Obs: assinado 
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N2A_d30 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “Para Além da 
Bruma” de Fernando 
Morgado de Andrade 
Data: s/ data 
Técnica:  
Dim: 29,5x 21 cm. 
Obs: não assinado  

N2A_d31 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “Para Além da 
Bruma” de Fernando 
Morgado de Andrade 
Data: 1945 
Técnica: grafite e 
guache s/ papel 
Dim: 26 x 19 cm. 
Obs: assinado  

N2A_d32 
 
Título: capa do livro 
“Para Além da 
Bruma” de Fernando 
Morgado de Andrade, 
colecção “Novos 
Prosadores”, Coimbra 
Editora. 
Data: 1945 
Dim: 14,7 x 20,2 cm. 
Obs: assinado 

 

N2A_d33 
 
ítulo: s/ título 
Estudo para a capa do 
livro “História do 
Conto Policial” uma 
antologia organizada 
por Victor Palla  
Data: s/ data 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel  
Dim: 11,5 x 17,2 cm. 
Obs: não assinado 

 

N2A_d34 
 
Título: s/ título 
Estudo para a capa do 
livro “História do 
Conto Policial” uma 
antologia organizada 
por Victor Palla  
Data: s/ data 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel  
Dim: 9 x 8 cm. 
Obs: não assinado 

 

N2A_d35 
 
Título: s/ título 
Estudo para a capa do 
livro “História do 
Conto Policial” uma 
antologia organizada 
por Victor Palla  
Data: s/ data 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel  
Dim: 14,2 x 12,2 cm. 
Obs: não assinado  

N2A_d36 
 
Título: s/ título 
Estudo para a capa do 
livro “História do 
Conto Policial” uma 
antologia organizada 
por Victor Palla  
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 13,5 x 21 cm. 
Obs: não assinado. 
Estava previsto sair na 
colecção “Paralelo”. 

 

N2A_d37 
 
Título: capa do livro 
“História do Conto 
Policial” uma 
antologia organizada 
por Victor Palla  
Coimbra Editora 
Data: 1947 
Dim: 13,3 x 19,2 cm. 
Obs:não assinado 
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N2A_d38 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa da 
1.ª edição do livro 
“Fogo no Mar” de 
João Falcato, Coimbra 
Editora 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 16,5 x 22,2 cm. 
Obs: não assinado.  
 

 

N2A_d39 
 
Título: capa do livro 
“Fogo no Mar” de 
João Falcato , Coimbra 
Editora, 2.ª edição. 
Data: 1953 
Dim: 13,7 x 19,3 cm. 
Obs: assinado. A capa 
da 1.ª edição foi 
publicada em 1945 e 
não é assinada. 
Presumimos que seja 
da autoria de Victor 
Palla. 
 

 

N2A_d40 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “O homem da 
Orelha Quebrada” de 
Edmond About, 
Coimbra Editora. 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
cartolina colorida. 
Dim: 7 x 10 cm. 
Obs: não assinado.  

 

N2A_d41 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “O homem da 
Orelha Quebrada” de 
Edmond About, 
Coimbra Editora. 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
cartolina colorida. 
Dim: 7 x 10 cm. 
Obs: não assinado. No 
verso de N2A_d40 

 

N2A_d42 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “O homem da 
Orelha Quebrada” de 
Edmond About, 
Coimbra Editora. 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
cartolina colorida. 
Dim: 7 x 10 cm. 
Obs: não assinado.  

 

N2A_d43 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “O homem da 
Orelha Quebrada” de 
Edmond About, 
Coimbra Editora. 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
cartolina colorida. 
Dim: 7 x 10 cm. 
Obs: não assinado. No 
verso de N2A_d42 

 

N2A_d44 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “O homem da 
Orelha Quebrada” de 
Edmond About, 
Coimbra Editora. 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
cartolina colorida. 
Dim: 7 x 10 cm. 
Obs: não assinado. 

N2A_d45 
 
Título: capa do livro 
“O homem da Orelha 
Quebrada” de Edmond 
About, Coimbra 
Editora 
Data: 1944 
Dim: 13,7 x 19,3 cm. 
Obs: não assinado 
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N2A_d46 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “Uma Abelha na 
Chuva” de Carlos de 
Oliveira, Coimbra 
Editora 
Data: s/ data 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
vegetal 
Dim: 13 x 18,8 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2A_d47 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “Uma Abelha na 
Chuva” de Carlos de 
Oliveira, Coimbra 
Editora 
Data: s/ data 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
vegetal 
Dim: 13 x 18,8 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2A_d48 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “Uma Abelha na 
Chuva” de Carlos de 
Oliveira, Coimbra 
Editora 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 13 x 18,8 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2A_d49 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “Uma Abelha na 
Chuva” de Carlos de 
Oliveira, Coimbra 
Editora 
Data: s/ data 
Técnica: tinta-da-china 
e colagem s/ papel 
Dim: 13,7 x 19,4 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N2A_d50 
 
Título: s/ título 
Maquete final  para 
capa do livro “Uma 
Abelha na Chuva” de 
Carlos de Oliveira, 
Coimbra Editora 
Data: s/ data 
Técnica: colagem s/ 
impressão em papel 
Dim: 13,7 x 19,4 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N2A_d51 
 
Título: capa do livro 
“Uma Abelha na 
Chuva” de Carlos de 
Oliveira. Coimbra 
Editora 
Data: 1953 
Dim: 14 x 20 cm. 
Obs: assinado 
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N2A_d52 
 
Título: s/ título 
Estudo para a capa do 
livro “A Mosca 
Verde” de Natália 
Nunes, Coimbra 
Editora. 
Data: s/ data 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
vegetal 
Dim: 27,4 x 21 cm. 
Obs: não assinado. 

N2A_d53 
 
Título: s/ título 
Estudo para a capa do 
livro “A Mosca 
Verde” de Natália 
Nunes, Coimbra 
Editora. 
Data: s/ data 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
vegetal 
Dim: 21 x 14,5 cm. 
Obs: não assinado. 
 

N2A_d54 
 
Título: s/ título 
Estudo para a capa do 
livro “A Mosca 
Verde” de Natália 
Nunes, Coimbra 
Editora. 
Data: s/ data 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel  
Dim: 17 x 22,7 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2A_d55 
 
Título: capa do livro 
“A Mosca Verde” de 
Natália Nunes, 
Coimbra Editora 
Data: 1957 
Dim: 14 x 20 cm. 
Obs: não assinado 

 

 

N2A_d56 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “Tempos de 
Coimbra” de António 
Cabral, Coimbra 
Editora 
Data: s/ data 
Técnica: guache e 
colagem s/ papel 
couché 
Dim: 13,5 x 19,8 cm. 
Obs: não assinado. 

 

N2A_d57 
 
Título: capa do livro 
“Tempos de Coimbra” 
de António Cabral,  
Coimbra Editora 
Data: 1947 
Dim: 13,5 x 19,8 cm. 
Obs: assinado 

 

N2A_d58 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
livro “Cinamars” de 
Alfred de Vigny,  
Coimbra Editora 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
cartolina 
Dim: 20,5 x 19,5 cm. 
Obs: não assinado. 
Desconhece-se se o 
livro foi editado. 

N2A_d59 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa de 
livro “Zabumba” de 
Max Aub. 
Data: s/ data 
Técnica: tinta-da-china 
e guache s/ papel 
vegetal colado em 
cartolina 
Dim: 14 x 19,3 cm. 
Obs: assinado. 
Desconhece-se se o 
livro foi editado. 
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N2A_e1 
 
Título: s/ título 
Estudo para artigos de 
papelaria da Livraria 
Portugália  
Data: s/ data (1945) 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 16,4 x 20 cm. 
Obs: não assinado 

N2A_e2 
 
Título: s/ título 
Estudo para artigos de 
papelaria da Livraria 
Portugália  
Data: s/ data (1945) 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 16,4 x 20 cm. 
Obs: não assinado 

N2A_e3 
 
Título: papel de 
embrulho para a 
Livraria Portugália  
Data: s/ data (1945) 
Técnica: impressão em 
azul s/ papel de 
embrulho 
Dim: 29,5x 43,5 cm. 
Obs: não assinado 

 

N2A_e4 
 
Título: Marcadores de 
livros para a Livraria 
Portugália  
Data: 3/1945 
Técnica: impressão s/ 
cartão 
Dim: 4,2 x 15,4 cm. 
Obs: não assinado. 
5000 ex.- Imp. 
Portuguesa, Porto. 

N2A_e4 
 
Título: Estudo de 
lettering para a 
colecção “Paralelo” a 
ser integrada na 
Livraria Portugália  
Data: s/ data (1945) 
Técnica: tinta-da-china 
e guache s/ papel 
vegetal 
Dim: 17 x 10 cm. 
Obs: A colecção 
Paralelo, de antologias 
vivas foi inventada por 
José Palla e Carmo e 
Victor Palla para a 
Portugália Editora. 
Não chegou a ser 
editado. 

 

 
 

 
 

 N2A_e6 
Título: s/ título 
Maqueta para capa do livro “Os 
últimos homens da lua” de 
Lorenzo di Poppa, Portugália 
editora 
Data: s/ data (c.1945)Técnica: 
tinta-da-china, guache e colagem 
s/ papel couché 
Dim: 13,6 x 19,6 cm. 
Obs: assinado. Não foi publicada 
com capa de Victor Palla. 
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N2A_e7 
 
Título: s/ título 
Maqueta para capa do 
livro “Duas novelas 
europeias” traduzidas 
por Felicidade  Pomar 
e prefácio de Victor 
Palla, Colecção 
“Paralelo”. 
Data: s/ data 
Técnica: guache e 
colagem s/ papel 
couché 
Dim: 13,6 x 19,6 cm. 
Obs: não assinado. O 
livro não foi editado. 

 

N2A_e8 
 
Título: s/ título 
Maqueta para capa do 
livro de contos de 
Pearl S. Buck, 
Colecção “Paralelo”. 
Data: s/ data 
Técnica: guache e 
colagem s/  papel 
Dim: 13,6 x 21,4 cm. 
Obs: não assinado. O 
livro não foi editado. 

 

N2A_e9 
 
Título: s/ título 
Maqueta para capa do 
livro de contos de 
Pearl S. Buck, 
Colecção “Paralelo”. 
Data: s/ data 
Técnica: guache e 
colagem s/  papel 
Dim: 13,6 x 21,4 cm. 
Obs: assinado. O livro 
não foi editado. 

 

 

N2A_f1 
Título: Cartão de boas festas da Editora Atlântida 
Data: 1945-46 
Técnica: impressão em cartão 
Dim: 14 x 9,4 cm. 

N2A_f2 
e 
N2A_f3 
 
Título: s/ título 
Estudos para o 
símbolo da Atlântida 
Editora. 
Data: s/ data (1945) 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 16,4 x 20 cm. 
Obs: não assinado. 
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N2A_f4 
 
Título: s/ título 
Estudos para a capa do 
livro “William 
Saroyan” traduzido 
por José Borrego e 
Victor Palla, Atlântida 
Editora. 
Data: s/ data (c.1947) 
Técnica: guache, tinta-
da-china e colagem s/ 
papel couché. 
Dim: 27,5 x 11,8 cm. 
Obs: não assinado. 

N2A_f5 
 
Título: s/ título 
Estudo para a capa do 
livro “William 
Saroyan” traduzido 
por José Borrego e 
Victor Palla, Atlântida 
Editora. 
Data: s/ data (c.1947) 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 15,5 x 17 cm. 
Obs: não assinado. 

 

N2A_f6 
 
Título: capa do livro 
“William Saroyan” 
traduzido por José 
Borrego e Victor Palla, 
colecção “Antologia 
do Conto Moderno”, 
Atlântida Editora.  
Data: 1947 
Dim: 16 x21,2 cm. 
Obs: assinado. 

 

N2A_f7 
 
Título: s/ título 
Maqueta para capa do 
livro “Pirandello”,  
colecção “Antologia 
do Conto Moderno”, 
Atlântida Editora.  
Data: 1946 
Técnica: guache e 
tinta-da-china s/ papel 
colorido. 
Dim: 17,3 x 21 cm. 
Obs: assinado. 

 
 

 

N2A_f8 
 
Título: capa do livro 
“Pirandello”, colecção 
“Antologia do Conto 
Moderno”, Atlântida 
Editora.  
Data de publicação: 
1953. Desenho datado 
por Victor Palla de 
1951 
Dim: 16 x21,2 cm. 
Obs: assinado. 

 

 

N2A_f9 
 
Título: s/ título. 
Maqueta de negativo 
para capa do livro “3 
novelistas espanhóis”, 
Altura Edições, Porto. 
Data: s/ data (1945) 
Técnica: tinta-da-china 
e guache branco s/ 
papel vegetal 
Dim: 14,5 x 20, 4 cm. 
Obs: assinado 

N2A_f10 
 
Título: s/ título. 
Maqueta de negativo 
para capa do livro “3 
novelistas espanhóis”, 
Altura Edições, Porto. 
Data: s/ data (1945) 
Técnica: guache s/ 
cartolina colorida. 
Dim: 17 x 19,2 cm. 
Obs: assinado. O livro 
foi publicado em 1945 
sendo a capa final 
diferente deste estudo 
e sem assinatura de 
Victor Palla.  
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N2A_f11 
 
Título: s/ título 
Maqueta tipo para 
capa de colecção 
“Roteiro”  
Data: s/ data 
Técnica: guache e 
colagem s/ cartolina 
colorida. 
Dim: 13, 5 x 18 cm. 
Obs: assinado. 
Desconhece-se se foi 
editado. 

 

 

N2A_f12 
 
Título: s/ título 
Maqueta tipo para 
capa de colecção 
“Selecta Select.”  
Data: s/ data 
Técnica: guache e 
colagem s/ cartolina 
colorida. 
Dim: 13, 5 x 18 cm. 
Obs: não assinado. 
Desconhece-se se foi 
editado. 

 

 

N2A_g1 
 
Título: Marcador 
publicitário da Forum, 
empresa técnica de 
construções civis, 
Lda., Porto. 
Data: s/ data (1945) 
Técnica: impressão em 
cartão. 
Dim: 4 x 13,3 cm. 
Obs: não assinado. 
Este constitui o 
primeiro trabalho de 
Victor Palla no 
gabinete do Arq.º 
Artur Andrade. 
  

N2A_g2 
 
Título: Maqueta para 
publicidade de produto 
pró-fármaco. 
Data: s/ data (c.1944) 
Técnica: Tinta branca, 
preta e colagem s/ 
papel colorido. 
Dim: 17,2 x 24,4 cm. 
Obs: assinado. 
Encomenda do 
Laboratório Normal. 
Desconhece-se se se o 
rótulo foi impresso.  
 

 
 

N2A_g3 
 
Título: Rótulo de 
publicidade para 
produto vitamínico. 
Data: Out./ 1946 
Técnica: impressão em 
papel 
Dim: — 
Obs: assinado. 
Encomenda do 
Laboratório Normal. 
Peça desaparecida do 
espólio em início dos 
anos 90. Impressos 
30000 ex. pela 
Progredior, Porto. 

  

N2A_g4 
 
Título: Maqueta para 
publicidade de produto 
pró-farmaco. 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim:— 
Obs: Peça 
desaparecida do 
espólio em início dos 
anos 90 
 

 

 

N2A_g5 
 
Título: Estudo para 
rótulo de publicidade 
para produto pró-
fármaco. 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 16 x 9,4 cm. 
Obs: Desconhece-se se 
se foi impresso. 
Encomenda do 
Laboratório Saúde 
Lda. 

 

 

N2A_g6 
 
Título: Estudo para rótulo de produto vitamínico 
Data: s/ data 
Técnica: impressão em papel 
Dim:36 x 9 cm. 
Obs: não assinado. Produto DK da Favorita. 
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N2A_g7 
 
Título: s/ título. 
Estudo para 
publicidade de produto 
suplemento alimentar 
Data: s/ data  
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal  
Dim:15 x 21 cm. 
Obs: não assinado. 
Produto DK da 
Favorita. 

 

 

N2A_g8 
 
Título: s/ título. 
Estudo para 
publicidade de produto 
suplemento alimentar 
Data: s/ data  
Técnica: tinta da china 
s/ papel vegetal 
Dim:8,5 x 12,5 cm. 
Obs: não assinado. 
Produto DK da 
Favorita. 
 

 

 

N2A_g9 
 
Título: s/ título 
Estudo de embalagens 
para produtos de 
perfumaria Vion. 
Data: s/ data (c.1944) 
Técnica: grafite e 
caneta estilográfica s/ 
papel 
Dim: 29,5 x 21 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2A_g10 
 
Título: s/ título 
Estudo de embalagens 
para produtos de 
perfumaria Vion. 
Data: s/ data (c.1944) 
Técnica: guache s/ 
cartolina. 
Dim: 26,6 x 19,7 cm. 
Obs: não assinado. 
Produtos executados. 

 
 

N2A_g11 
 
Título: Rótulos  
para produtos de 
perfumaria Vion. 
Data: s/ data (c.1944) 
Técnica: impressão s/ 
papel 
Dim: 45 x 21 cm. 
Obs: assinado. Produto 
executado. 

 

 

N2A_g12 
 
Título: s/ título 
Estudo de rótulo para 
produtos de 
perfumaria Vion. 
Data: s/ data (c.1944) 
Técnica: guache s/ 
cartolina. 
Dim: 12,4 x 12 cm. 
Obs: não assinado. 
Produtos executados. 

 

 

N2A_g13 
 
Título: s/ título 
Estudo de rótulo para 
publicidade de 
produtos de 
perfumaria Vion. 
Data: s/ data (c.1944) 
Técnica: guache s/ 
cartolina 
Dim: 12 x 9 cm. 
Obs: não assinado.  

N2A_g14 
 
Título: s/ título 
Estudo de embalagens 
para produtos de 
perfumaria Vion. 
Data: s/ data (c.1944) 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 21 x 11 cm. 
Obs: não assinado.  
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N2A_g15 
 
Título: s/ título. 
Estudo para 
embalagem de 
produtos adesivos  
Data: s/ data (c.1955) 
Técnica: guache e 
tinta-da-china s/ papel  
Dim: 22,7 x 17 cm. 
Obs: não assinado. 
Encomenda do 
Laboratório Mendes, 
Carreiro Lda. Produto 
não comercializado. 

 

 

N2A_g16 
 
Título: s/ título. 
Estudo para lettering 
de produtos adesivos  
Data: s/ data (c.1955) 
Técnica: fotocópia. 
Obs: não assinado. 
Encomenda do 
Laboratório Mendes, 
Carreiro Lda. Produto 
não comercializado. 

 

 

N2A_g17 
 
Título: s/ título. 
Maqueta de 
embalagem de 
produtos adesivos  
Data: s/ data (c.1955) 
Técnica: grafite e 
guache s/ cartolina 
Dim: 18 x 10,5 cm. 
Obs: não assinado. 
Encomenda do 
Laboratório Mendes, 
Carreiro Lda. Produto 
não comercializado. 
 

N2A_g18 
 
Título: s/ título. 
Maqueta de 
embalagem de 
produtos adesivos  
Data: s/ data (c.1955) 
Técnica: grafite e 
guache s/ cartolina 
Dim: 5,7x5,7x2,4 cm. 
Obs: não assinado. 
Encomenda do 
Laboratório Mendes, 
Carreiro Lda. Produto 
não comercializado. 

 

N2A_g19 
 
Título: Embalagem de 
produtos adesivos  
Data: s/ data (c.1955) 
Técnica: impressão em 
cartolina 
Dim:20 x 11,2 cm. 
Obs: não assinado. 
Encomenda do 
Laboratório Mendes, 
Carreiro Lda. Produto 
não comercializado. 

 

 

N2A_g20 
 
Título: Embalagem de 
produtos adesivos  
Data: s/ data (c.1955) 
Técnica: impressão em 
cartolina 
Dim:5,7x5,7x5,7 cm. 
Obs: não assinado. 
Encomenda do 
Laboratório Mendes, 
Carreiro Lda. Produto 
não comercializado. 

  

N2A_g21 
 
Título: Capa e arranjo 
gráfico para 
“Companha”, 
suplemento do Litoral. 
Data: 1959 
Dim: 21,5 x 30,5 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N2A_g22 
 
Título: Capa para “The 
South American Air 
Traveller”, de Joel de 
Croze, Livraria 
Bertrand. 
Data: 1955 
Dim: 15,9 x 24 cm. 
Obs: assinado. 
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N2A_h1 
 
Título: s/ título 
Estudo para emblema 
da colecção “Os 
Livros das Três 
Abelhas”, Gleba 
Editora. 
Data: s/ data (1951-52) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
vegetal  
Dim:? 
Obs: Peça 
desaparecida do 
espólio desde o inicio 
dos anos 90. 

  

N2A_h2 
 
Título: s/ título 
Estudo para emblema 
da colecção “Os 
Livros das Três 
Abelhas”, Gleba 
Editora. 
Data: s/ data (1951-52) 
Técnica: grafite e 
caneta estilográfica s/ 
papel vegetal  
Dim:25 x 19 cm. 
Obs: não assinado 

 

 

N2A_h3 
 
Título: Estudo para 
publicidade da 
colecção “Os Livros 
das Três Abelhas”, 
Gleba Editora. 
Data: 1951-52 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
vegetal. 
Dim: 20,7 x 13,2 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 
 

N2A_h4 
Título: s/ título 
Estudo para capa de 
livro “O Fogo e as 
Cinzas” de Manuel da 
Fonseca, colecção “Os 
Livros das Três 
Abelhas”, Gleba 
Editora. 
Data: s/ data (1951/2) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim: 8 x 7,5 cm. 
Obs: não assinado. 

 
N2A_h5 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa de 
livro “O Fogo e as 
Cinzas” de Manuel da 
Fonseca, colecção “Os 
Livros das Três 
Abelhas”, Gleba 
Editora. 
Data: s/ data (1951/2) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim: 11 x 16 cm. 
Obs: não assinado. 

 
 

N2A_h6 
Título: Estudo para 
capa de livro “O Fogo 
e as Cinzas”  
Data: s/ data (1951/2) 
Técnica: caneta 
estilográfica, tinta-da-
china e guache branco 
s/ papel  
Dim: 11 x 16 cm. 

N2A_h6 
Em baixo 
Capa do livro“O Fogo 
e as Cinzas” 
Data: 1952 
Técnica: impressão s/ 
cartolina. 

 

N2A_h7 
 
Título: s/ título 
Maqueta para capa de 
livro “O Fogo e as 
Cinzas” de Manuel da 
Fonseca, colecção “Os 
Livros das Três 
Abelhas”, Gleba 
Editora. 
Data: s/ data (1951/2) 
Técnica: tinta-da-china 
e guache s/ papel  
Dim: 11 x 16 cm. 
Obs: assinado. 
 

 

N2A_h8 
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N2A_h9 
Título: s/ título 
Estudo para capa de 
livro “Histórias de 
Amor” de José 
Cardoso Pires,  
colecção “Os Livros 
das Três Abelhas”, 
Gleba Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: guache e 
colagem  s/ papel 
couché.  
Dim: 5,2 x 8 cm. 
Obs: não assinado. 

 
 

N2A_h10 
Título: s/ título 
Estudo para capa de 
livro “Histórias de 
Amor” de José 
Cardoso Pires,  
colecção “Os Livros 
das Três Abelhas”, 
Gleba Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
vegetal  
Dim: 10,5 x 16 cm. 
Obs: não assinado. 
Exposição “Ilustração 
& Literatura Neo-
Realista” e catálogo, 
2008.  

N2A_h11 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa de 
livro “Histórias de 
Amor” de José 
Cardoso Pires,  
colecção “Os Livros 
das Três Abelhas”, 
Gleba Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
vegetal  
Dim: 13 x 18,2 cm. 
Obs: não assinado. 

 
 

 

N2A_h12 
 
Título: s/ título 
Maqueta em negativo 
para retrato com José 
Cardoso Pires. 
Data: 1952 
Técnica: tinta-da-china  
s/ papel vegetal  
Dim: 16,7 x 23,5 cm. 
Obs: assinado. 
Exposição “Ilustração 
& Literatura Neo-
Realista”, 2008. 
 

 
 

N2A_h13 
Em cima 
 
Título: capa do livro “Histórias 
de Amor” de José Cardoso Pires, 
edição normal da colecção “Os 
Livros das Três Abelhas”, Gleba 
Editora. 
Data: 1952 
Técnica: impressão s/ cartolina. 
Dim: 23,7 x 16,2 cm. 
Obs: assinado. 
Exposição “Ilustração & 
Literatura Neo-Realista”, 2008. 
 

 

N2A_h14 e N2A_h15 
Em baixo esq. e dir. 
 
Título: Retrato com José 
Cardoso Pires integrado na 
edição especial de “Histórias de 
Amor”, colecção “Os Livros das 
Três Abelhas”, Gleba Editora. 
Data: 1952 
Dim. da capa: 11 x 16,3 cm. 
Obs: Foi feita uma tiragem de 
250 exemplares em papel 
especial, com caixa, numerados 
e rubricados pelo autor. 
Exposição “Ilustração & 
Literatura Neo-Realista”, 2008. 
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N2A_h16 
 
Título: Desdobrável 
publicitário da 
colecção “Os Livros 
das Três Abelhas”, 
Gleba Editora 
Data: Maio de 1952 
Técnica: impressão em 
papel. 
Dim: 21,5 x 15,2 cm. 
Obs: não assinado. 
Foram feitos 5000 
exemplares, Belagrafia 

N2A_h17 
 
Título: s/ título 
Estudo para a capa “O 
Pão da Mentira” de 
Horace Mc Coy, 
colecção “Os Livros 
das Três Abelhas”, 
Gleba Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
vegetal. 
Dim: 12,7 x 15,5 cm. 
Obs: não assinado.  

N2A_h18 
 
Título: s/ título 
Estudo para a capa “O 
Pão da Mentira” de 
Horace Mc Coy, 
colecção “Os Livros 
das Três Abelhas”, 
Gleba Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal. 
Dim: 12,7 x 19 cm. 
Obs: não assinado. 

 

N2A_h19 
 
Título: s/ título 
Estudo para a capa “O 
Pão da Mentira” de 
Horace Mc Coy, 
colecção “Os Livros 
das Três Abelhas”, 
Gleba Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal. 
Dim: 12,7 x 19 cm. 
Obs: não assinado. 

 
N2A_h20 
 
Título: s/ título 
Estudo para a capa “O 
Pão da Mentira” de 
Horace Mc Coy, 
colecção “Os Livros 
das Três Abelhas”, 
Gleba Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal. 
Dim: 12,7 x 19 cm. 
Obs: não assinado. 

 

N2A_h21 
 
Título: Maqueta final 
para a capa “O Pão da 
Mentira” de Horace 
Mc Coy, colecção “Os 
Livros das Três 
Abelhas”, Gleba 
Editora. 
Data: 1952 
Técnica: tinta-da-china 
e colagem s/ papel. 
Dim: 12,4 x 18,2 cm. 
Obs: assinado 

 

N2A_h22 
 
Título: capa do livro 
“O Pão da Mentira” de 
Horace Mc Coy, 
colecção “Os Livros 
das Três Abelhas”, 
Gleba Editora. 
Data: 1952 
Técnica: impressão s/ 
cartolina. 
Dim: 23,7 x 16,2 cm. 
Obs: assinado 
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N2A_h23 
 
Título: s/ título 
Estudo para a capa de 
“O Chapéu de Três 
Bicos” de Pedro de 
Alarcón, colecção “Os 
Livros das Três 
Abelhas”, Gleba 
Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim: 11,3 x 16 cm. 
Obs: não assinado. 

 

N2A_h24 
 
Título: O Chapéu de 
Três Bicos. 
Estudo para a capa de 
“O Chapéu de Três 
Bicos” de Pedro de 
Alarcón, colecção “Os 
Livros das Três 
Abelhas”, Gleba 
Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 11,3 x 17 cm. 
Obs: não assinado. 

 

N2A_h25 
 
Título: s/ título 
Estudo para a capa de 
“O Chapéu de Três 
Bicos” de Pedro de 
Alarcón, colecção “Os 
Livros das Três 
Abelhas”, Gleba 
Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
vegetal. 
Dim: 12,4 x 19 cm. 
Obs: não assinado. 

 

N2A_h26 
 
Título: maqueta final 
para a capa de “O 
Chapéu de Três Bicos” 
de Pedro de Alarcón, 
colecção “Os Livros 
das Três Abelhas”, 
Gleba Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: tinta-da-
china, guache branco e 
colagem s/ papel 
vegetal. 
Dim:13,5 x 17,5 cm. 
Obs: assinado. 

 

N2A_h27 
 
Título: capa do livro 
“O Chapéu de Três 
Bicos” de Pedro de 
Alarcón, colecção “Os 
Livros das Três 
Abelhas”, Gleba 
Editora. 
Técnica: impressão s/ 
cartolina. 
Data: 1952 
Dim: 11 x 16 cm. 
Obs: assinado. 

 

N2A_h28 
 
Título: s/ título 
Estudo para a capa de 
“A Um Deus 
Desconhecido” de 
John Steinbeck, 
colecção “Os Livros 
das Três Abelhas”, 
Gleba Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal. 
Dim: 12,2 x 21,2 cm. 
Obs: não assinado. 

 

N2A_h29 
 
Título: s/ título 
Estudo para a capa de 
“A Um Deus 
Desconhecido” de 
John Steinbeck, 
colecção “Os Livros 
das Três Abelhas”, 
Gleba Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal. 
Dim: 12,7 x 19 cm. 
Obs: não assinado. 

 

N2A_h30 
 
Título: capa do livro 
“A Um Deus 
Desconhecido” de 
John Steinbeck, 
colecção “Os Livros 
das Três Abelhas”, 
Gleba Editora. 
Data: 1952 
Técnica: impressão s/ 
cartolina. 
Dim: 11 x 16 cm. 
Obs: assinado. 
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N2A_h31 
e N2A_h32 
 
Título: estudo para a 
capa de “Os Homens e 
os Outros” de Ellio 
Vittorini, colecção “Os 
Livros das Três 
Abelhas”, Gleba 
Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim: 22,7 x 17 cm.   

N2A_h33 
 
Título: estudo para a 
capa de “Os Homens e 
os Outros” de Ellio 
Vittorini, colecção “Os 
Livros das Três 
Abelhas”, Gleba 
Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim: 13,5 x 17 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2A_h34 
 
Título: estudo para a 
capa de “Os Homens e 
os Outros” de Ellio 
Vittorini, colecção “Os 
Livros das Três 
Abelhas”, Gleba 
Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim: 11,3 x 16 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 
N2A_h35 
 
Título: estudo para a 
capa de “Os Homens e 
os Outros” de Ellio 
Vittorini, colecção “Os 
Livros das Três 
Abelhas”, Gleba 
Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
vegetal. 
Dim: 12,5 x 18,5 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N2A_h36 
 
Título: estudo para a 
capa de “Os Homens e 
os Outros” de Ellio 
Vittorini, colecção “Os 
Livros das Três 
Abelhas”, Gleba 
Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim: 16,6 x 23 cm. 
 

 

 

N2A_h36 
 
Título: capa do livrode 
“Os Homens e os 
Outros” de Ellio 
Vittorini, colecção “Os 
Livros das Três 
Abelhas”, Gleba 
Editora. 
Data: 1952 
Técnica: impressão s/ 
cartolina. 
Dim: 23,7 x 16,2 cm. 
Obs: assinado 
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N2A_h37 
e N2A_h38 
 
Título: Estudos para a 
capa de “Morte dum 
Caixeiro Viajante” de 
Arthur Miller, 
colecção “Os Livros 
das Três Abelhas”, 
Gleba Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim: 11 x 8,5 cm.  

 
 

N2A_h39 
N2A_h40 
N2A_h41 
 
Título: Estudos para a 
capa de “Morte dum 
Caixeiro Viajante” de 
Arthur Miller, 
colecção “Os Livros 
das Três Abelhas”, 
Gleba Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim: 11,4 x 16,3 cm. 
Obs: não assinado. 

 
          

N2A_h42 
 
Título: Estudo para a 
capa de “Morte dum 
Caixeiro Viajante” de 
Arthur Miller, 
colecção “Os Livros 
das Três Abelhas”, 
Gleba Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: caneta 
estilográfica e grafite 
s/ papel vegetal. 
Dim: 11 x 16 cm. 
Obs: assinado. 

 
 

N2A_h43 
 
Título: Maqueta para a 
geometria da capa de 
“Morte dum Caixeiro 
Viajante” de Arthur 
Miller, colecção “Os 
Livros das Três 
Abelhas”, Gleba 
Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: tinta-da-china 
e colagem s/ papel. 
Dim: 11,3 x 16,6 cm. 
Obs: assinado. 
 

 

N2A_h44 
 
Título: Maqueta para a 
capa de “Morte dum 
Caixeiro Viajante” de 
Arthur Miller, 
colecção “Os Livros 
das Três Abelhas”, 
Gleba Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: tinta-da-china 
e colagem s/ papel 
couché. 
Dim: 11,3 x 16,3 cm. 
Obs: assinado. 
 

 

N2A_h45 
 
Título: capa do livro 
“Morte dum Caixeiro 
Viajante” de Arthur 
Miller, colecção “Os 
Livros das Três 
Abelhas”, Gleba 
Editora. 
Data: 1952 
Técnica: impressão s/ 
cartolina. 
Dim: 11 x 16 cm. 
Obs: assinado. 
Tradução de José 
Cardoso Pires e Victor 
Palla 

 



Parte II – O Lugar do Desenho na Obra de Victor Palla - Proposta expositiva 

 

81 
 

N2A_h46 
 
Título: Estudos para a 
capa de “O Navio 
Dentro da Cidade” de 
André Kedros, 
colecção “Os Livros 
das Três Abelhas”, 
Gleba Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim: 16,8 x 22,7 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N2A_h47 
 
Título: Estudos para a 
capa de “O Navio 
Dentro da Cidade” de 
André Kedros, 
colecção “Os Livros 
das Três Abelhas”, 
Gleba Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 12,5 x 19 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N2A_h48 
 
Título: capa do livro 
“O Navio Dentro da 
Cidade” de André 
Kedros, colecção “Os 
Livros das Três 
Abelhas”, Gleba 
Editora. 
Data: 1952 
Técnica: impressão s/ 
cartolina. 
Dim: 11 x 16 cm. 
Obs: assinado.  

 

N2A_h49 
 
Título: estudo para a 
capa de “A Cidade do 
Sossego” de Nicolau 
Gogol, colecção “Os 
Livros das Três 
Abelhas”, Gleba 
Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: grafite e 
caneta estilográfica s/ 
papel. 
Dim: 11 x 16,2 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2A_h50 
 
Título: estudo para a 
capa de “A Cidade do 
Sossego” de Nicolau 
Gogol, colecção “Os 
Livros das Três 
Abelhas”, Gleba 
Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: grafite s/ 
papel. 
Dim: 16,8 x 23,4 cm. 
Obs: não assinado. 
 

  

N2A_h51 
 
Título: estudo para a 
capa de “A Cidade do 
Sossego” de Nicolau 
Gogol, colecção “Os 
Livros das Três 
Abelhas”, Gleba 
Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: grafite e 
caneta estilográfica s/ 
papel. 
Dim: 11 x 16,2 cm. 
Obs: não assinado. 

 
 

N2A_h53 
 
Título: estudo para a 
capa de “A Cidade do 
Sossego” de Nicolau 
Gogol, colecção “Os 
Livros das Três 
Abelhas”, Gleba 
Editora. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: grafite e 
caneta estilográfica s/ 
papel. 
Dim: 11 x 16,2 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N2A_h54 
 
Título: capa do livro 
“A Cidade do 
Sossego” de Nicolau 
Gogol, colecção “Os 
Livros das Três 
Abelhas”, Gleba 
Editora. 
Data: 1952 
Técnica: impressão s/ 
cartolina. 
Dim: 11 x 16 cm. 
Obs: assinado.  
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N2A_i1 
 
Título: Edição de “D. 
Quixote de La 
Mancha” de Miguel de 
Cervantes Saavedra, 
Fólio: Edições 
Artísticas, Gleba 
Editora. 
Data: 1954 
Dim: 22 x 29 cm. 

  
 
Obs: Edição traduzida por Aquilino 
Ribeiro e ilustrada por Lima de Freitas. 
Direcção gráfica de Victor Palla. 
A edição especial contou com 110 
exemplares assinados pelo tradutor e 
destes, 10 coloridos pelo ilustrador. 

N2A_i2 
 
Título: Frontispício da 
edição de “D. Quixote 
de La Mancha” de 
Miguel de Cervantes 
Saavedra, Fólio: 
Edições Artísticas, 
Gleba Editora. 
Data: 1954 
Técnica:  
Dim: 21 x 28 cm 
Obs: página com 
lettering desenhado 
por Victor Palla.  

 

N2A_i3 
 
Título: Boletim de 
assinatura dos 
fascículos da Edição 
de “D. Quixote de La 
Mancha”, Fólio: 
Edições Artísticas, 
Gleba Editora. 
Data: s/ data (1953) 
Dim: 14 x 9,6 cm. 
 

  

N2A_i4 
 
Título: Envelope da 
Fólio: Edições 
Artísticas, Gleba 
Editora. 
Data: s/ data (1953) 
Técnica: impressão 
tipográfica s/ papel. 
Dim: 22,3 x 10,6 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N2A_i5 
Em cima à direita 

N2A_i6 
 
Título: Edição 
publicitária 
anunciando o 
lançamento de “D. 
Quixote de La 
Mancha”  
Data: 19/11/1953 
Técnica: impressão 
tipográfica s/ papel. 
Dim: 15,3 x 21,5 cm. 
Obs: não assinado. 
Impressos 6000 ex. 
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N2A_ j1 
 
Título: s/ título. 
Estudos para emblema 
da colecção Encontro,  
Arcádia editora. 
Data: s/ data (1956-7) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel. 
Dim: 17 x 22,9 cm. 
Obs: não assinado. 

 

N2A_ j2 
 
Título: s/ título. 
Estudos para emblema 
da colecção Encontro,  
Arcádia editora. 
Data: s/ data (1956-7) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel. 
Dim: 17 x 22,9 cm. 
Obs: não assinado. 

N2A_ j3 
N2A_ j4 
 
Título: s/ título. 
Estudos para emblema 
da colecção Encontro,  
Arcádia editora. 
Data: s/ data (1956-7) 
Técnica: grafite s/ 
papel. 
Dim: 16 x17 cm. 
Dim: 22,9 x17 cm. 
Obs: não assinado. 

 

N2A_ j5 
N2A_ j6 
 
Título: Maquetas de 
capa tipo para a 
Arcádia editora. 
Data: s/ data (1956-7) 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim:27 x 19,3 cm. 
Obs: assinado. 

N2A_ j7 
N2A_ j8 
N2A_ j9 
 
Título: s/ título. 
Maquetas imaginárias 
para a colecção 
Encontro, Arcádia 
editora. 
Data: s/ data (1956-7) 
Técnica: guache e 
colagem s/ papel 
colorido. 
Dim: 12 x19,8 cm. 
Obs: não assinado. 
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N2A_ j10 
N2A_ j11 
N2A_ j12 
 
Título: s/ título. 
Maquetas imaginárias 
para a colecção 
Encontro, Arcádia 
editora. 
Data: s/ data (1956-7) 
Técnica: guache e 
colagem s/ papel 
colorido. 
Dim: 6,2 x 8,6 cm. 
Obs: não assinado. 

    

N2A_ j13 
 
Título: s/ título 
Fotografia e maquete 
de Victor Palla para 
capa de “A Queda dos 
Corpos” de Maurice 
Druon, colecção 
Encontro, Arcádia 
editora. 
Data: 1959 
Dim: Digitalização a 
partir de negativo a 
preto e branco 6 x 6 
cm. 

 

N2A_ j14 
 
Título: capa do livro 
“A Queda dos Corpos” 
de Maurice Druon,  
n.º 15 da colecção 
Encontro  Editora 
Arcádia 
Data: 1961 
Dim:12,4 x 19,4 cm. 
Obs: assinado. 
 

         

N2A_ j15 
 
Título: capa do livro 
“Encontro nos 
Infernos” de Maurice 
Druon, n.º 18 da 
colecção Encontro, 
Arcádia Editora,  
Data: 1961 
Dim:12,4 x 19,4 cm. 
Obs: assinado. 

 

     

N2A_ j16 
 
Título: capa do livro 
“As Grandes Familias” 
de Maurice Druon,  
n.º 10 da colecção 
Encontro, Arcádia 
Editora. 
Data: 1960 
Dim:12,4 x 19,4 cm. 
Obs: assinado. 
 

         

N2A_ j17 
 
Título: s/ título 
Maqueta para a capa 
de “Um Herói do 
Nosso Tempo” de 
Vasco Pratolini  
Data: s/ data  
Técnica: guache e 
colagem s/ papel 
couché. 
Dim: 12,2 x 19,8 cm. 
Obs: não assinado. 

 

     

N2A_ j18 
 
Título: capa do livro 
“Um Herói do Nosso 
Tempo” de Vasco 
Pratolini, n.º 7 da 
colecção Encontro, 
Arcádia Editora.  
Data: 1958 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim:10,9 x 18 cm. 
Obs: assinado. 
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N2A_ j19 
 
Título: s/ título 
Maqueta para capa de 
“A Casa Artamonov” 
de Máximo Gorki, 
Arcádia Editora. 
Data: s/ data (1958-9) 
Técnica: guache s/ 
impressão de gravura 
em papel. 
Dim: 11,9 x 18,5 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2A_ j20 
 
Título: capa do livro 
“A Familia 
Artamonov” de 
Máximo Gorki, n.º 6 
da colecção Encontro, 
Arcádia Editora.  
Data: 1959 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim:10,9 x 18 cm. 
Obs: assinado. 
 
 
 

 

N2A_ j21 
 
Título: s/ título 
Maqueta para capa de 
“O Segredo de Luca” 
de Ignazio Silone, 
Arcádia Editora. 
Data: s/ data (1959) 
Técnica: guache s/ 
papel colorido. 
Dim: 11 x 18,2 cm. 
Obs: assinado. 
 

 

N2A_ j22 
 
Título: capa do livro  
“O Segredo de Luca” 
de Ignazio Silone,  
n.º 5, colecção Autores 
Estrangeiros, 
Arcádia Editora. 
Data: s/ data (1959) 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim:10,9 x 18 cm. 
Obs: assinado. 
 

 

N2A_ j23 
 
Título: s/ título 
Maqueta final  para a 
capa “As Desventuras 
do Senhor Pinfold” de 
Evelyn Waugh, n.º 3 
da colecção Autores 
Estrangeiros, 
Arcádia Editora. 
Data: s/ data (1958) 
Técnica: tinta-da-china 
e colagem s/ papel 
vegetal 
Dim: 18,4 x 22,7 cm. 
Obs: assinado. 
  

N2A_ j24 
 
Título: capa do livro 
“As Desventuras do 
Senhor Pinfold” de 
Evelyn Waugh,  n.º 3 
da colecção Autores 
Estrangeiros, 
Arcádia Editora. 
Data: s/ data (1958) 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim:10,9 x 18 cm. 
Obs: assinado. 
 

 

N2A_ j25 
 
Título: s/ título 
Maqueta para capa de 
“Tempo de Angústia” 
de Rogério de Freitas, 
n.º 3, colecção Autores 
Portugueses, 
Arcádia Editora. 
Data: s/ data (1958) 
Técnica: guache e 
colagem s/ cartolina 
colorida. 
Dim: 12,7 x 18,2 cm. 
Obs: assinado. 
 

 

N2A_ j26 
 
Título: s/ título 
Maqueta final para 
capa de “Tempo de 
Angústia” de Rogério 
de Freitas, 
n.º 3, colecção Autores 
Portugueses, 
Arcádia Editora. 
Data: s/ data (1958) 
Técnica: guache e 
colagem s/ cartolina 
colorida. 
Dim: 14 x 18,2 cm. 
Obs: não assinado. 
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N2A_ j27 
 
Título: s/ título. 
Estudo para a capa de 
“No Fundo deste 
Canal” de Alfredo 
Margarido,  
Arcádia Editora. 
Data: s/ data (1960) 
Técnica: tinta-da-china 
s/ papel vegetal 
Dim: 14 x 18,5 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2A_ j28 
 
Título: s/ título. 
Estudo para a capa de 
“No Fundo deste 
Canal” de Alfredo 
Margarido,  
Arcádia Editora. 
Data: s/ data (1960) 
Técnica: guache  s/ 
papel vegetal 
Dim:? 
Obs: Obra 
desaparecida do 
espólio desde os anos 
90. 

 

N2A_ j29 
 
Título: s/ título. 
Maqueta para a capa 
de “No Fundo deste 
Canal” de Alfredo 
Margarido, 
Arcádia Editora. 
Data: s/ data (1960) 
Técnica: impressão s/ 
papel  
Dim: 11,2 x 18,2 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2A_ j30 
 
Título: capa do livro 
“No Fundo deste 
Canal” de Alfredo 
Margarido, n.º 16-17 
da colecção Autores 
Portugueses 
Arcádia Editora. 
Data: s/ data (1960) 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim:10,9 x 18 cm. 
Obs: assinado. 
 

 

N2A_ j31 
 
Título: s/ título 
Fotografia e maquete 
de Victor Palla para 
capa de “O Signo da 
Ira” de Orlando da 
Costa,  
Arcádia Editora. 
Data: s/ data (1961) 
Dim: Digitalização a 
partir de negativo a 
preto e branco 6 x 6 
cm. 

 

N2A_ j32 
 
Título: capa do livro  
“O Signo da Ira” de 
Orlando da Costa, 
Arcádia Editora. 
Data: s/ data (1961) 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim:10,9 x 18 cm. 
Obs: assinado. 
 

 

N2A_ j33 
 
Título: s/ título 
Fotografia e maquete 
de Victor Palla para 
capa de “Domingo à 
Tarde” de Fernando 
Namora, 
Arcádia Editora. 
Data: s/ data (1961) 
Dim: Digitalização a 
partir de negativo a 
preto e branco 6 x 6 
cm. 

 

N2A_ j34 
 
Título: capa do livro  
“Domingo à Tarde” de 
Fernando Namora, 
Arcádia Editora. 
Data: s/ data (1961) 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim:12,4 x 19,4 cm. 
Obs: assinado. 
 

 



Parte II – O Lugar do Desenho na Obra de Victor Palla - Proposta expositiva 

 

87 
 

N2A_ j35 
 
Título: s/ título. 
Estudo para a capa de 
“As Sete Partidas do 
Mundo” de Fernando 
Namora,  
Arcádia Editora. 
Data: s/ data (1958) 
Técnica: tinta-da-china 
s/ papel  
Dim: 12 x 19,2 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N2A_ j36 
 
Título: capa do livro 
“As Sete Partidas do 
Mundo” de Fernando 
Namora, 
Arcádia Editora. 
Data: 1958 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim:12,4 x 19,4 cm. 
Obs: assinado. 

 

 

N2A_ j37 
 
Título: s/ título. 
Estudo para a capa 
“Deuses e Demónios 
da Medicina” de 
Fernando Namora, 
Arcádia Editora. 
Data: s/ data (c. 1958) 
Técnica: guache s/ 
papel colorido 
Dim: 8 x 9,5 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2A_ j38 
 
Título: capa do livro 
“Deuses e Demónios 
da Medicina” de 
Fernando Namora, 
Arcádia Editora. 
Data: s/ data (c. 1958) 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim:12,4 x 19,4 cm. 
Obs: assinado. 
 

 

N2A_ j39 
 
Título: s/ título. 
Ampliação fotográfica 
e desenho de Victor 
Palla para maquete da 
capa “As Escarpas do 
Medo” de Luís Cajão, 
Arcádia Editora, 
Data: s/ data 
Técnica: Prova 
fotográfica em preto e 
branco 
Dim: 14 x 19,2 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 
 

N2A_ j40 
 
Título: capa do livro 
“As Escarpas do 
Medo” de Luís Cajão, 
n.º 4 da colecção 
Autores 
Portugueses, 
Arcádia Editora. 
Data: 1958 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim:10,9 x 18 cm. 
Obs: assinado. 
 

 

N2A_ j41 
 
Título: s/ título. 
Estudos para a capa 
“O Homem 
Disfarçado” de 
Fernando Namora, 
Arcádia Editora, 
Data: s/ data (c.1957) 
Técnica: tinta branca e 
colagem s/ papel. 
Dim: 14 x 20 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N2A_ j42 
 
Título: capa do livro 
“O Homem 
Disfarçado”  de 
Fernando Namora, 
Editora Arcádia 
Data: s/ data (c.1957) 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim:10,9 x 18 cm. 
Obs: assinado. 
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N2A_ j43 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa de 
“Palmeiras e 
Presidentes” de O. 
Henry, n.º 6 da 
colecção Autores 
Estrangeiros, 
Arcádia Editora. 
Data: s/ data (1960) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim: 11,6 x 17 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2A_ j44 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa de 
“Palmeiras e 
Presidentes” de O. 
Henry, n.º 6 da 
colecção Autores 
Estrangeiros, 
Arcádia Editora. 
Data: s/ data (1960) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim: 11,6 x 17 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2A_ j45 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa de 
“Palmeiras e 
Presidentes” de O. 
Henry, n.º 6 da 
colecção Autores 
Estrangeiros, 
Arcádia Editora. 
Data: s/ data (1960) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
vegetal. 
Dim: 11,2 x 16 cm. 
Obs: não assinado. 
  

N2A_ j46 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa de 
“Palmeiras e 
Presidentes” de O. 
Henry, n.º 6 da 
colecção Autores 
Estrangeiros, 
Arcádia Editora. 
Data: s/ data (1960) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim: 11,6 x 17 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2A_ j47 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa de 
“Palmeiras e 
Presidentes” de O. 
Henry, n.º 6 da 
colecção Autores 
Estrangeiros, 
Arcádia Editora. 
Data: s/ data (1960) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim: 11,6 x 17 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2A_ j48 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa de 
“Palmeiras e 
Presidentes” de O. 
Henry, n.º 6 da 
colecção Autores 
Estrangeiros, 
Arcádia Editora. 
Data: s/ data (1960) 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal. 
Dim: 14,5 x 18,5 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2A_ j49 
 
Título: s/ título 
Maqueta para capa de 
“Palmeiras e 
Presidentes” de O. 
Henry, n.º 6 da 
colecção Autores 
Estrangeiros, 
Arcádia Editora. 
Data: s/ data (1960) 
Técnica: tinta-da-
china, guache e 
colagem s/ papel 
couché. 
Dim: 11,2 x 16,2 cm. 
Obs: assinado. 

 

N2A_ j50 
 
Título: capa do livro 
“Palmeiras e 
Presidentes” de O. 
Henry, n.º 6 da 
colecção Autores 
Estrangeiros, 
Arcádia Editora. 
Data: s/ data (1960) 
Técnica: impressão s/ 
cartolina 
Dim:10,9 x 18 cm. 
Obs: assinado. 
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Núcleo 2B 
 
N2B_a1 
 
Título: Edição de 
Ellery Queen´s 
Mystery Magazine , 
Vol. 12, n.º 57 
Data: Ag./ 1948 
Dim: 14 x 19,2 cm. 
Obs: Este número 
inclui o conto 
premiado de Victor 
Palla “The Maul, the 
sword and the Sharp 
arrow”. 

 

 

N2B_a2 
 
Título: Edição de 
Vampiro Magazine , 
n.º 6. 
Capa da autoria de 
Cândido Costa Pinto. 
Organização editorial 
de Victor Palla 
Data: Agosto 1950 
Dim:12,2 x 17 cm. 
Obs: Publicação do 
conto premiado de 
Victor Palla traduzido 
para português como 
“O Maço, a espada e a 
frecha aguda”, pp. 88-
110. 

 

 

 N2B_a3 
 
Título: Planta incluída 
no conto “O Maço, a 
espada e a frecha 
aguda”, no n.º 6 de 
Vampiro Magazine, 
pp-100. 
Data: Agosto 1950 
Dim:12,2 x 17 cm. 
 
 

 

N2B_a4 

Título: Lettering de 
Vampiro Magazine 
atribuído a Victor Palla 
Data: 1950 
Obs: não assinado. A 
mudança de cabeçalho 
verifica-se no n.º 9, 
Nov./ 1950. 
Antologia organizada 
por Victor Palla desde 
o n.º 1, Março 1950 até 
ao n.º 24, Fev./ 1952. 
 

 

N2B_b1 
 
Título: Desenho e 
lettering de O Gato 
Preto. 
Data: s/ data (1952) 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim: 8,5 x 7 cm. 
 

  

N2B_b2 
 
Título: Envelope 
comercial de O Gato 
Preto, antologia de 
mistério e fantasia. 
Data: s/ data (1952) 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim: 15,5 x 12,6 cm. 
 

  

N2B_b3 
 
Título: Envelope 
comercial de O Gato 
Preto, antologia de 
mistério e fantasia. 
Data: s/ data (1952) 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim: 15,5 x 12,6 cm. 

 
 

N2B_b4 
 
Título: Contrato para 
anúncio a publicar em 
O Gato Preto, 
antologia de mistério e 
fantasia. 
Data: s/ data (1952) 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim: 21,2 x 15 cm. 
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N2B_b5 
 
Título: Papel timbrado 
de O Gato Preto, 
antologia de mistério e 
fantasia. 
Data: s/ data (1952) 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim: 21,2 x 27,4 cm. 
 

 

N2B_b6 

Título: Anúncio de 
O Gato Preto, 
antologia de mistério e 
fantasia, relativo ao 
n.º3, número especial 
escrito por mulheres. 
Data: s/ data (1952) 
Técnica: impressão s/ 
papel de jornal. 
Dim: 21,2 x 27,4 cm. 
Obs: em periódico da 
época não identificado 
 

 

N2B_b7 
 
Título: s/ título 
Estudos para  
O Gato Preto. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: caneta 
estilográfica e grafite 
s/ papel e papel 
vegetal 
Dim: variável 
Obs: não assinado. 
 

N2B_b8 
 
Título: s/ título 
Estudos para  
O Gato Preto. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim:8,8 x 13,8 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N2B_b9 
 
Título: s/ título 
Estudo para capa do 
n.º1 de O Gato Preto, 
antologia de mistério e 
fantasia. 
Data: s/ data (1951-2) 
Técnica: grafite  s/ 
papel vegetal. 
Dim:11 x 15 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N2B_b10 
 
Título: capa do n.º 1 
de O Gato Preto, 
antologia de mistério e 
fantasia. 
Data: Janeiro 1952 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim:11,2 x 14,8 cm. 
Obs: assinado. 

 

 

N2B_b11 
 
Título: s/ título 
Maqueta em negativo 
para capa dos  n.º1 e 
n.º 4 de O Gato Preto, 
antologia de mistério e 
fantasia. 
Data: s/ data (1951) 
Técnica: tinta-da-china 
e colagem  s/ papel 
com impresso. 
Dim:37,2 x 22 cm. 
Obs: assinado. 
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N2B_b12 
 
Título: s/ título 
Maqueta para capa do  
n.º 2 de O Gato Preto, 
antologia de mistério e 
fantasia. 
Data: s/ data (1951) 
Técnica: guache, tinta-
da-china e colagem  s/ 
papel couché s/ 
cartolina. 
Dim:11 x 15 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2B_b13 
 
Título: capa do n.º 2 de 
O Gato Preto, 
antologia de mistério e 
fantasia. 
Data: Fevereiro 1952 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim:11,2 x 14,8 cm. 
Obs: assinado. 

 

 

N2B_b14 
 
Título: s/ título 
Estudos para O Gato 
Preto, antologia de 
mistério e fantasia. 
Data: s/ data (1951) 
Técnica: grafite s/ 
papel. 
Dim:17,2 x 22,9 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2B_b15 
 
Título: s/ título 
Estudos para O Gato 
Preto, antologia de 
mistério e fantasia. 
Data: s/ data (1951) 
Técnica: grafite s/ 
papel. 
Dim:17,2 x 22,9 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N2B_b16 
 
Título: s/ título 
Estudos para O Gato 
Preto, antologia de 
mistério e fantasia. 
Data: s/ data (1951) 
Técnica: grafite s/ 
papel. 
Dim:17,2 x 22,9 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N2B_b17 
Verso de N2B_b15 

 
Título: s/ título 
Estudos para O Gato 
Preto, antologia de 
mistério e fantasia. 
Data: s/ data (1951) 
Técnica: grafite s/ 
papel. 
Dim:17,2 x 22,9 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N2B_b18 
 
Título: capa do n.º 3 de 
O Gato Preto, 
antologia de mistério e 
fantasia. 
Data: Março 1952 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim:11,2 x 14,8 cm. 
Obs: assinado. 

 

 

N2B_b19 
 
Título: Frontispício do 
n.º 3 de O Gato Preto, 
antologia de mistério e 
fantasia. 
Data: Março 1952 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim:11,2 x 14,8 cm. 
Obs: desenho assinado. 
Impressos 5000 ex., 
Gráfica Boa Nova, 
Lisboa 
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N2B_b20 
 
Título: s/ título 
Maqueta para capa do  
n.º 4 de Março de 1951 
de O Gato Preto, 
antologia de mistério e 
fantasia. 
Data: Março 1951 
Técnica: guache, tinta-
da-china e colagem  s/ 
papel couché s/ 
cartolina. 
Dim:11 x 15 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2B_b21 
 
Título: capa do n.º 4 de 
O Gato Preto, 
antologia de mistério e 
fantasia. 
Data: Abril 1952 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim:11,2 x 14,8 cm. 
Obs: assinado. 

 

 

N2B_b22 
 
Título: s/ título 
Estudo para O Gato 
Preto, antologia de 
mistério e fantasia. 
Data: s/ data (1951) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel. 
Dim:17,2 x 22,9 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2B_b23 
 
Título: capa do n.º 6 de 
O Gato Preto, 
antologia de mistério e 
fantasia. 
Data: Junho 1952 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim:11,2 x 14,8 cm. 
Obs: assinado. 

 

 

N2B_b24 
 
Título: capa do n.º 5 de 
O Gato Preto, 
antologia de mistério e 
fantasia. 
Data: Maio 1952 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim:11,2 x 14,8 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N2B_b25 
 
Título: capa de O 
Almanaque deO Gato 
Preto para 1953. 
Data: 1953 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim:11,2 x 14,8 cm. 
Obs: assinado. 

 

 

N2B_b26 
 
Título: s/ título 
Estudo para O Gato 
Preto, antologia de 
mistério e fantasia. 
Data: Junho 1951 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel. 
Dim:10,7 x 14,7 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N2B_b27 
 
Título: capa do n.º 7 de 
O Gato Preto, 
antologia de mistério e 
fantasia. 
Data: Abril 1952 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim:11,2 x 14,8 cm. 
Obs: assinado. Este 
número não chegou a 
sair embora tenha sido 
impressa a capa.  
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N2B_b28 
N2B_b29  
N2B_b30 
Título: Estudos e 
maqueta para o n.º 8 de 
O Gato Preto dedicado 
à fantasia científica. 
Data: Agosto 1952 
Técnica: grafite s/ 
papel, caneta 
estilográfica s/ papel e 
guache, tinta-da-china 
e colagem s/ papel 
couché. 
Dim:17,2 x 22,9 cm. 
Dim:10,7 x 14,8 cm. 
Obs: assinado. 

 

 

N2B_b31 
N2B_b32 
Título: s/ título 
Estudo e maqueta para 
o n.º 9 de O Gato 
Preto dedicado à obra 
de G. K. Chesterton. 
Data: Setembro 1952 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel e 
guache, tinta-da-china 
e colagem s/ papel 
couché. 
Dim:10,7 x 14,8 cm. 
Obs: não assinado. 

 
 
Obs: Os números 8 e 9 não chegaram a ser 
editados e a capa não foi impressa. 
 
 

 

N2B_b33 
Título: Palavras 
cruzadas constantes no 
n.º 1 de O Gato Preto 
p.73, Janeiro 1952. 
Técnica: impressão s/ 
papel 
Dim: 9,5 x 9,5 cm. 
Obs: não assinado. 

 
N2B_b34 
Título: Carta de Maria 
João Fidalgo enquanto 
organizadora do n.º 3 
de O Gato Preto  
Data: Março 1952 
Técnica: impressão s/ 
papel 
Dim: 21,2 x 30 cm. 
 

 
N2B_b35  
Título: Boletim de 
assinatura de O Gato 
Preto. 
Data: s/ data 
Técnica: impressão s/ 
papel 
Dim: 15 x 10,5 cm. 
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N2B_c1 
N2B_c2 
 
Título: s/ título 
Estudos do símbolo 
para o Círculo do 
Livro. 
Data: s/ data (1955) 
Técnica: grafite e 
caneta estilográfica s/ 
papel. 
Dim: 22,9 x 16,9 cm. 
Obs: não assinado. 

 
 

  

N2B_c3 
Verso de N2B_c1 

 
Título: s/ título 
Estudos do símbolo 
para o Círculo do 
Livro. 
Data: s/ data (1955) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel. 
Dim: 16,9 x 22,9 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2B_c4 
 
Título: s/ título 
Estudos do símbolo 
para o Círculo do 
Livro. 
Data: s/ data (1955) 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal. 
Dim: 13,3 x 21 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N2B_c5 
 
Título: s/ título 
Estudos do símbolo 
para o Círculo do 
Livro. 
Data: s/ data (1955) 
Técnica: grafite s/ 
papel. 
Dim: 21 x 27 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N2B_c6 
 
Título: s/ título 
Estudos do símbolo 
para o Círculo do 
Livro. 
Data: s/ data (1955) 
Técnica: grafite s/ 
papel. 
Dim: 21 x 27 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N2B_c7 
N2B_c8 
 
Título: s/ título 
Estudos do símbolo 
para o Círculo do 
Livro. 
Data: s/ data (1955) 
Técnica: grafite s/ 
papel. 
Dim:  27 x 21 cm. 
Obs: não assinado. 
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N2B_c9 
 
Título: s/ título 
Estudos do símbolo 
para o Círculo do 
Livro. 
Data: s/ data (1955) 
Técnica: grafite s/ 
papel. 
Dim: 21 x 27 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2B_c10 
 
Título: s/ título 
Estudos do símbolo 
para o Círculo do 
Livro. 
Data: s/ data (1955) 
Técnica: grafite s/ 
papel. 
Dim: 10,2 x 15,2 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N2B_c11 
Verso de N2B_c9 
 
Título: s/ título 
Estudos do símbolo 
para o Círculo do 
Livro. 
Data: s/ data (1955) 
Técnica: grafite e 
caneta estilográfica s/ 
papel. 
Dim: 21 x 27 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2B_c12 
 
Título: s/ título 
Estudos do símbolo 
para o Círculo do 
Livro. 
Data: s/ data (1955) 
Técnica: grafite s/ 
papel. 
Dim: 17 x 21 cm. 
Obs: não assinado 

 

N2B_c13 
 
Título: s/ título 
Estudos do símbolo 
para o Círculo do 
Livro. 
Data: s/ data (1955) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel. 
Dim: 14,4 x 13,5 cm. 
Obs: não assinado. 

 
 

N2B_c14 
 
Título: s/ título 
Estudo do desdobrável 
publicitário para o 
Círculo do Livro. 
Data: s/ data (1955) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel. 
Dim: 20,9 x 15 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N2B_c15 
 
Título: s/ título 
Estudos do símbolo 
para o Círculo do 
Livro. 
Data: s/ data (1955) 
Técnica: colagem s/ 
cartolina. 
Dim: 24,5 x 8 cm. 
Obs: não assinado. 
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N2B_c16 
 
Título: s/ título 
Estudos do papel de 
carta para o Círculo do 
Livro. 
Data: s/ data (1955) 
Técnica: grafite s/ 
papel. 
Dim: 21 x 27 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2B_c17 
 
Título: s/ título 
Estudos do envelope e 
marcador de livros 
para o Círculo do 
Livro. 
Data: s/ data (1955) 
Técnica: grafite s/ 
papel. 
Dim: 21 x 27 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N2B_c18 
 
Título: s/ título 
Estudos do papel de 
carta para o Círculo do 
Livro. 
Data: s/ data (1955) 
Técnica: tinta-da-china 
e colagem s/ papel. 
Dim: 21 x 27 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2B_c19 
 
Título: s/ título 
Estudos do papel de 
carta para o Círculo do 
Livro. 
Data: s/ data (1955) 
Técnica: tinta-da-china 
e colagem s/ papel. 
Dim: 21 x 27 cm. 
Obs: não assinado. 

 

N2B_c20 
 
Título: Papel de carta 
do Círculo do Livro. 
Data: s/ data (1955) 
Técnica: Impressão 
tipográfica s/ papel. 
Dim: 21 x 27 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N2B_c21 
 
Título: Envelope do 
Círculo do Livro. 
Data: s/ data (1955) 
Técnica: Impressão 
tipográfica s/ envelope. 
Dim: 15,4 x 12,5 cm. 
Obs: não assinado. 

 
 

N2B_c22 
 
Título: s/ título 
Estudo do cartão de 
boas festas para o 
Círculo do Livro. 
Data: s/ data (1955) 
Técnica: guache s/ 
cartlina colorida. 
Dim: 17,2 x 5,8 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

 

N2B_c23 
Frente e verso 

 
Título: Cartão de boas 
festas do Círculo do 
Livro. 
Data: s/ data (1955) 
Técnica: impressão 
off-set em papel. 
Dim: 17,9 x 6 cm. 
Obs: não assinado. 
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N2B_c24 
 
Título: Estudo para 
desdobrável de 
apresentação da edição 
Teatro Moderno, de 
Luiz Francisco 
Rebello, pelo Círculo 
do Livro. 
Data: 1958-9 
Técnica: colagem s/ 
cartolina. 
Dim: 12,7 x 25,2 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 
 

N2B_c25 
 
Título: Desdobrável 
de apresentação e 
boletim de 
assinatura de Teatro 
Moderno, de Luiz 
Francisco Rebello, 
pelo Círculo do 
Livro. 
Data: 1958-9 
Técnica: colagem s/ 
cartolina. 
 Dim: 12,7 x 25,2 
cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2B_c26 
 
Título: Desdobrável de 
apresentação e 
promocional da edição 
Teatro Moderno, de 
Luiz Francisco 
Rebello, pelo Círculo 
do Livro. 
Data: 1958-9 
Técnica: colagem s/ 
cartolina. 
Dim: 12,7 x 25,2 cm. 
Obs: não assinado. 

 

N2B_c27 
 
Edição normal do livro 
Teatro Moderno, de 
Luiz Francisco 
Rebello. 
Data: 1957 
Dim:26 x23,6 x3,5 cm. 
Obs: Edição do autor, 
organizada 
graficamente por 
Victor Palla, 
distribuída pelo 
Círculo do Livro. 
Impresso na Sociedade 
Industrial de 
Tipografia Lda. 

 

 
 

 

 
 

 

N2B_c28 
 
Edição especial do 
Livro “Teatro  
Moderno”, de Luiz 
Francisco Rebello. 
Data: 1957 
Dim:26 x23,6 x3,5 cm. 
Obs: Edição do autor, 
organizada 
graficamente por 
Victor Palla, 
distribuída pelo 
Círculo do Livro. 
Contém um libreto 
intitulado “Partido 
Tipográfico” por 
Victor Palla. 
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N2B_c29 
 
Título: Estudo para 
folha de apresentação 
da edição Teatro 
Português, de Luiz 
Francisco Rebello, 
pelo Círculo do Livro. 
Data: 1958-9 
Técnica: caneta tinta-
da-china, guache e 
colagem s/ papel. 
Dim: 19 x 23,5 cm. 
Obs: não assinado. 

 
 

N2B_c30 
N2B_c31 
 
Título: Estudo para 
cartão de apresentação 
da edição Teatro 
Português, de Luiz 
Francisco Rebello, 
pelo Círculo do Livro. 
Data:s/ data (1958-9) 
Técnica: caneta tinta-
da-china, guache e 
colagem s/ papel. 
Dim: 15 x 7 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

 

N2B_c32 
 
Título: Envelope da 
edição de Teatro 
Português pelo Círculo 
do Livro. 
Técnica: Impressão 
tipográfica s/ envelope. 
Dim: 18,4 x 11 cm. 

 

 

 

N2B_c33 
 
Título: Interior do 
Vol. II, pág. 583 da  
edição Teatro 
Português. 
Dim: 24,7 x 23 cm. 

 

N2B_c34 
 
Título: Desdobrável 
publicitário da edição  
Teatro Português pelo 
Círculo do Livro. 
Técnica: Impressão 
tipográfica s/ papel. 
Dim: 48,2 x 16 cm. 

N2B_c35 
Título: Capa do 
fascículo I da edição 
de Teatro Português 
pelo Círculo do Livro. 
Dim: 25,6 x 23,4 cm. 

 
N2B_c36 
Volumes do livro 
Teatro Português, de 
Luiz Francisco 
Rebello. 
Data: s/ data (1958-9) 
Dim:26 x23,6 x3,5 cm. 
Obs: Edição do autor, 
organizada 
graficamente por 
Victor Palla, 
distribuída pelo 
Círculo do Livro. 
Composta e impressa 
por Scarpa Lda. Foi 
feita uma edição 
especial de 90 ex. 
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N2B_c37 
 
Título: Envelope da 
edição de O 
Cooperativismo pelo 
Círculo do Livro. 
Data: s/ data  
Técnica: Impressão 
tipográfica s/ envelope. 
Dim: 17,6 x 12,5 cm. 
  

N2B_c38 
 
Título: Desdobrável 
publicitário da edição  
O Cooperativismo pelo 
Círculo do Livro. 
Data: s/ data  
Técnica: Impressão 
tipográfica s/ papel. 
Dim: 11,1 x 16,7 cm. 
  

N2B_c39 
 
Título: Edição de O 
Cooperativismo, uma 
obra dirigida por 
António Sérgio. 
Data: s/ data  
Dim:18 x25 x2,7 cm. 
Obs: Distribuição pelo 
Círculo do Livro. Ideia 
gráfica da autoria de 
Victor Palla, mas não 
do desenho final. 

 
 

 

N2B_c40 
 
Título: s/ título 
Estudo para a capa dos 
fascículos da edição de 
Os Miseráveis, de 
Victor Hugo. 
Data: s/ data (c.1962) 
Técnica: grafite s/ 
papel. 
Dim: 21,8 x 29,8 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N2B_c41 
 
Título: capa dos 
fascículos da edição de 
Os Miseráveis, de 
Victor Hugo. 
Data: s/ data (c.1962) 
Técnica: impressão s/ 
papel 
Dim: 21,8 x 29,8 cm. 
Obs: Edição da 
Editorial Estampa, 
organizada 
graficamente por 
Victor Palla e 
distribuída pelo 
Círculo do Livro. 
Tradução e prefácio de 
Maria Lamas e 
ilustrações de Lima de 
Freitas. 

 
N2B_c42 
 
Título: Estudo para o 
frontispício da edição 
Os Miseráveis de 
Victor Hugo. 
Data: s/ data (c.1962) 
Técnica: guache e 
tinta-da-china s/ papel. 
Dim: 21,8 x 29,8 cm. 
Obs: NO verso um 
desenho original a 
tinta-da-china por 
Lima de Freitas, 1962. 

 

 

 
N2B_c43 
 
Título: Frontispício da 
edição Os Miseráveis 
de Victor Hugo. 
Data: s/ data (c.1962) 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim: 21,5 x 29,5 cm. 
Obs: Edição da 
Editorial Estampa, 
organizada 
graficamente por 
Victor Palla e 
distribuída pelo 
Círculo do Livro. 

 



Parte II – O Lugar do Desenho na Obra de Victor Palla - Proposta expositiva 

 

100 
 

N2B_d1 
 
Título: Lisboa, 
imposição do 1.º 
fascículo. 
Do livro Lisboa 
Cidade Triste e Alegre 
Data: s/ data (c. 1958) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel. 
Dim: 16,8 x 22,8 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2B_d2 
 
Título: Capas 
fascículos.  
Estudo para 
dimensionamento das 
capas dos fascículos do 
livro Lisboa Cidade 
Triste e Alegre. 
Data: s/ data (c. 1958) 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 14,3 x 21,5 cm. 

 

 

N2B_d3 
 
Título: Imposição do 
fascículo n.º 
Do livro Lisboa 
Cidade Triste e Alegre. 
Data: s/ data (c. 1958) 
Técnica: desenho 
rigoroso em cópia 
heliográfica. 
Dim:43,4 x 30 cm. 
 

 

N2B_d4 
 
Título: Lisbon 
photographs by Costa 
Martins and Victor 
Palla. Tentative Layout 
for “Photography”. 
Para o livro Lisboa 
Cidade Triste e Alegre. 
Data: s/ data (c. 1958) 
Técnica: lápis de cor e 
grafite s/ papel 
Dim: 

 
 

N2B_d5 
 
Título: Lisbon 
photographs by Costa 
Martins and Victor 
Palla. Tentative Layout 
for “Photography”. 
Para o livro Lisboa 
Cidade Triste e Alegre. 
Data: s/ data (c. 1958) 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 39,5 x 25 cm. 

 

 

 

N2B_d6 
 
Título: Lisbon 
photographs by Costa 
Martins and Victor 
Palla. 
Data: s/ data (c. 1958) 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim:19,7 x 25,4 cm. 
Obs: não assinado, 
com desenhos no 
interior 

 

    

N2B_d7 
 
Título: s/ título 
Maqueta do livro 
Lisboa Cidade Triste e 
Alegre. 
Data: s/ data (c. 1958) 
Técnica: colagem de 
fotografias s/ papel. 
Dim: 47 x 29 cm. 
Obs: não assinado. 

 
 
 

 

 

N2B_d8 
 
Título: s/ título 
Maqueta do livro 
Lisboa Cidade Triste e 
Alegre. 
Data: s/ data (c. 1958) 
Técnica: colagem de 
fotografias s/ papel. 
Dim: 47 x 29 cm. 
Obs: não assinado. 
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N2B_d9 
 
Título: s/ título 
Estudo para o layout 
do índice do livro 
Lisboa Cidade Triste e 
Alegre. 
Data: s/ data (c. 1958) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel. 
Dim: 21,1 x 25,8 cm. 
Obs: não assinado. 
  

 

N2B_d10 
 
Título: s/ título 
Maqueta do índice do 
livro Lisboa Cidade 
Triste e Alegre. 
Data: s/ data (c. 1958) 
Técnica: tinta-da-china 
e colagem de 
fotografias s/ papel. 
Dim: 23,2 x 28,7 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N2B_d11 
 
Título: Estudo de 
lettering para a 
exposição e livro 
Lisboa Cidade Triste e 
Alegre. 
Data: c. 1958 
Técnica: tinta da china 
s/ papel vegetal e 
impressão. 
Dim: variável. 

 

 

N2B_d12 
 
Título: Envelope 
comercial da edição do 
livro Lisboa Cidade 
Triste e Alegre 
Data: s/ data (c. 1958) 
Dim: 21 x 1,8 cm. 

  

N2B_d13 
 
Título: Desdobrável 
comercial da edição do 
livro Lisboa Cidade 
Triste e Alegre. 
Data: s/ data (c. 1958) 
Dim: 33,2 x 19,7 cm. 

 

 

N2B_d14 
 
Título: Desdobrável da 
exposição «Cidade 
Triste e Alegre» 
realizada na Galeria 
Diário de Notícias, em 
Lisboa de 21 a 28 de 
Outubro de 1958. 
Dim: 15 x 23 cm. 

 

 

N2B_d15 
 
Título: Manuscrito de 
Victor Palla sobre a 
edição “Lisboa, Cidade 
Triste e Alegre”  
Data: s/ data (c. 1958) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim: variável. 

 
 

N2B_d16 
 
Título: Manuscrito de 
Victor Palla sobre a 
fotografia como arte  
Data: s/ data (c. 1958) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim: 17 x 22,4 cm. 
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N2B_d17 
 
Título: s/ título 
Contabilidade do 
empreendimento da 
edição  
do livro Lisboa Cidade 
Triste e Alegre. 
Data: s/ data (c. 1958) 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel. 
Dim: 21,1 x 25,8 cm. 
Obs: não assinado. 
 

 

N2B_d18 
 
Título: Nota de 
liquidação da 
Neogravura Lda. 
Respeitante à 
impressão do livro  
Lisboa, Cidade Triste 
e Alegre. 
Data: 25/5/1959 
Dim: 22,2 x 28 cm. 
 

 

 

N2B_d19 
 
Título: Advertência. 
Acerca do 
funcionamento da 
edição do livro  
Lisboa, Cidade Triste 
e Alegre. 
Data: s/ data (c. 1958) 
Dim: 19,5 x 20,4 cm. 
Obs: saíu com o 1.º 
fascículo. 

 
 

N2B_d19 
 
Título: Recortes vários 
na comunicação 
impressa da época 
acerca da exposição 
«Cidade Triste e 
Alegre» realizada na 
galeria Diário de 
Noticias 
Data: 1959 
Dim: variável. 
 
 
 

 

N2B_d19 
 
Título: A Backstairs 
View. 
Destaque da edição 
Lisboa, Cidade Triste 
e Alegre no jornal The 
Anglo-Portuguese 
News 
Data: 22/8/1959 
Dim: 25 x 35 cm. 
 

 

 

 

N2B_d19 
 
Título: Sobrecapa para a edição normal de Lisboa, Cidade Triste e 
Alegre 
Data: s/ data (1959) 
Dim: 70 x 28,8 cm. 
 

N2B_d17 
 
Título: Edição especial 
exemplar n.º 13 
assinada pelos autores 
do livro Lisboa, 
Cidade Triste e Alegre. 
Data: 1959 
Dim: 29,4x23,5x3 cm. 
Obs: à direita aspectos 
no interior deste 
exemplar. A edição 
especial levava caixa. 
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Núcleo 3A 
 
N3A_a1 
 
Título: s/ título 
Casa do Restelo em 
construção. Fotografia 
de Victor Palla  
Data: s/ data (c. 1949) 
Técnica: Digitalização 
a partir de negativo 
6x9 cm. 

 
 

N3A_a2 
 
Título: Casa do 
Restelo. 
Fotografia de 
Victor Palla  
Data: s/ data (c. 
1950) 
Técnica: 
Digitalização a 
partir de prova 
impressa. 

 

N3A_a3 
 
Título: s/ título 
Perspectiva da casa de 
Victor Palla construída 
no Restelo. 
Data: 1999 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel vegetal 
Dim: 51 x 10 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N3A_a4 
 
Título: Plantas 
e alçados da 
casa de Victor 
Palla, 
construída no 
Restelo. 
Data: 1999 
Técnica: 
desenho em 
CAD 

 

 

N3A_a5 
 
Título: s/ título 
Perspectiva da casa de 
Victor Palla construída 
no Restelo. 
Data: s/ data (c. 1948) 
Técnica: guache s/ 
papel. 
Dim: 63 x 48 cm. 
Obs: assinado. 
Colocada online no 
blog: 
http://saisdeprata-e-
pixels.blogspot.com/20
07/03/fotografar-
arquitectura.html 
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N3A_b1 a N3A_b6 
Título: Estudos para série fotográfica - Storyboard 
Data: s/ data (c. 1952) 
Técnica: lápis s/ papel ou caneta s/ papel 
Dim: 17 x 23 cm. 
Obs: não assinado. 
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N3A_b7 a N3A_b15 
Título: Estudos para série fotográfica - Storyboard 
Data: s/ data (c. 1952) 
Técnica: lápis s/ papel ou caneta s/ papel 
Dim: 17 x 23 cm. 
Obs: não assinado. 
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N3A_b16 a N3A_b24 
Título: Estudos para série fotográfica - Storyboard 
Data: s/ data (c. 1952) 
Técnica: lápis s/ papel ou caneta s/ papel 
Dim: 17 x 23 cm. 
Obs: não assinado. 
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N3A_b25 a N3A_b33 
Título: Estudos para série fotográfica - Storyboard 
Data: s/ data (c. 1952) 
Técnica: lápis s/ papel ou caneta s/ papel 
Dim: 17 x 23 cm. 
Obs: não assinado. 
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N3A_b34 a N3A_b42 
Título: Estudos para série fotográfica - Storyboard 
Data: s/ data (c. 1952) 
Técnica: lápis s/ papel ou caneta s/ papel 
Dim: 17 x 23 cm. 
Obs: não assinado. 
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N3A_b43 a N3A_b51 
Título: Estudos para série fotográfica - Storyboard 
Data: s/ data (c. 1952) 
Técnica: lápis s/ papel ou caneta s/ papel 
Dim: 17 x 23 cm. 
Obs: não assinado. 
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N3A_c1 
 
Título: vinheta 
recortada de 
storyboard 
Data: s/ data (c. 1952) 
Técnica: tinta 
estilográfica s/ papel 
Dim: aprox. 4x5 cm. 
 

 

N3A_c1a 
 
Título: prova 
fotográfica 
Data: s/ data (c. 1952) 
Dim: negativo 6x6 cm. 
 

 

N3A_c2 
 
Título: vinheta 
recortada de 
storyboard 
Data: s/ data (c. 1952) 
Técnica: tinta 
estilográfica s/ papel 
Dim: aprox. 4x5 cm. 

 

 
  

N3A_c2a 
 
Título: prova 
fotográfica 
Data: s/ data (c. 1952) 
Dim: negativo 6x6 cm. 

 

N3A_c3 
 
Título: vinheta 
recortada de 
storyboard 
Data: s/ data (c. 1952) 
Técnica: grafite  s/ 
papel 
Dim: aprox. 4x5 cm. 

 

N3A_c3a 
 
Título: prova 
fotográfica 
Data: s/ data (c. 1952) 
Dim: negativo 6x6 cm. 

 

N3A_c4 
 
Título: vinheta 
recortada de 
storyboard 
Data: s/ data (c. 1952) 
Técnica: tinta 
estilográfica s/ papel 
Dim: aprox. 4x5 cm. 

 
 
 

 

N3A_c4a 
 
Título: prova 
fotográfica 
Data: s/ data (c. 1952) 
Dim: negativo 6x6 cm. 
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 N3A_c5 
 
Título: vinheta 
recortada de 
storyboard 
Data: s/ data (c. 1952) 
Técnica: tinta 
estilográfica s/ papel 
Dim: aprox. 4x5 cm. 

 

N3A_c5a 
 
Título: prova 
fotográfica 
Data: s/ data (c. 1952) 
Dim: negativo 6x6 cm. 

 

N3A_c6 
 
Título: vinheta 
recortada de 
storyboard 
Data: s/ data (c. 1952) 
Técnica: grafite  s/ 
papel 
Dim: aprox. 4x5 cm. 

 

 
  

N3A_c6a 
 
Título: prova 
fotográfica 
Data: s/ data (c. 1952) 
Dim: negativo 6x6 cm. 

 

N3A_b7 
 
Título: vinheta 
recortada de 
storyboard 
Data: s/ data (c. 1952) 
Técnica: grafite  s/ 
papel 
Dim: aprox. 4x5 cm. 

 

N3A_b7a 
 
Título: prova 
fotográfica 
Data: s/ data (c. 1952) 
Dim: negativo 6x9 cm. 

 

N3A_c8 
 
Título: vinheta 
recortada de 
storyboard 
Data: s/ data (c. 1952) 
Técnica: tinta 
estilográfica s/ papel 
Dim: aprox. 4x5 cm. 

 
 
 
 

N3A_c8a 
 
Título: prova 
fotográfica 
Data: s/ data (c. 1952) 
Dim: negativo 6x9 cm. 
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 N3A_c9 
 
Título: vinheta 
recortada de 
storyboard 
Data: s/ data (c. 1952) 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: aprox. 4x5 cm. 

 

N3A_c9a 
 
Título: prova 
fotográfica 
Data: s/ data (c. 1952) 
Dim: negativo 6x6 cm. 

 

N3A_c10 
 
Título: vinheta 
recortada de 
storyboard 
Data: s/ data (c. 1952) 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: aprox. 4x5 cm. 

 

 
  

N3A_c10a 
 
Título: prova 
fotográfica 
Data: s/ data (c. 1952) 
Dim: negativo 6x6 cm. 

 

N3A_c11 
 
Título: vinheta 
recortada de 
storyboard 
Data: s/ data (c. 1952) 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: aprox. 4x5 cm. 

N3A_c11a 
 
Título: prova 
fotográfica 
Data: s/ data (c. 1952) 
Dim: negativo 6x6 cm. 

 

N3A_c12 
 
Título: vinheta 
recortada de 
storyboard 
Data: s/ data (c. 1952) 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: aprox. 4x5 cm. 

 
 
 

N3A_c12a 
 
Título: prova 
fotográfica 
Data: s/ data (c. 1952) 
Dim: negativo 6x6 cm. 
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N3A_d1 
Título: vinheta 
recortada de 
storyboard 

 
N3A_d2 
Título: prova 
fotográfica 
Data: s/ data (c. 1952) 
Dim: negativo 6x6 cm. 
 
N3A_d3 
(N2A_h27) 
Título: capa do livro 
“O Chapéu de Três 
Bicos”  
Data: 1952 
 

N3A_d4 
Título: prova 
fotográfica, impressão 
por Victor Palla. 
Data: s/data (c. 1952) 
Técnica: impressão 
com máscaras s/ papel. 
Dim: 19,7 x 28,5 cm. 
Obs: Adquirida pela 
Fundação Berardo em 
leilão da P4, 2008. 

 
N3A_d5 
(N2A_h26) 
Título: maqueta final 
para a capa de “O 
Chapéu de Três Bicos”  
Data: s/ data (1951-2) 

 

 

 

 

N3A_d6 
 
Título: prova 
fotográfica, impressão 
por Victor Palla. 
Data: s/data (c. 1952) 
Técnica: impressão 
com máscaras s/ papel. 
Dim: 23,4 x 36,4 cm. 
 
 

 

N3A_d7 
 
Título: prova 
fotográfica, 
impressão por 
Victor Palla. 
Data: s/data (c. 
1952) 
Técnica: 
impressão s/ 
papel. 
Dim: 17,7 x 
23,7 cm. 
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 N3A_e1 
 
Título: prova 
fotográfica 
Data: s/ data (c. 1952) 
Obs: Digitalização a 
partir de negativo 6x6 
cm. 
Prova em papel (50x50 
cm.) ampliada por 
Henrique Calvet e 
exposta no C.C.G., 
Paris, 1999, na 
exposição “A Casa”. 
Adquirida pela Galeria 
Pente 10 em leilão 
(P4) em 2008. 

 

N3A_e2 
 
Título: prova 
fotográfica 
Data: s/ data (c. 1952) 
Obs: Digitalização a 
partir de negativo 6x6 
cm. 
Prova em papel  
(50x50 cm.) ampliada 
por Henrique Calvet e 
exposta no C.C.G., 
Paris, 1999, na 
exposição “A Casa”. 
  

N3A_e3 
 
Título: prova 
fotográfica 
Data: s/ data (c. 1952) 
Obs: Digitalização a 
partir de negativo 6x6 
cm. 
Prova em papel 
(100x100 cm.) 
ampliada por Henrique 
Calvet e exposta no 
C.C.G., Paris, 1999, na 
exposição “A Casa”. 
  

  

N3A_e4 
 
Título: prova 
fotográfica 
Data: s/ data (c. 1952) 
Obs: Digitalização a 
partir de negativo 6x6 
cm. 
Prova em papel 
(100x100 cm.) 
ampliada por Henrique 
Calvet e exposta no 
C.C.G., Paris, 1999, na 
exposição “A Casa”. 

  

N3A_e5 
 
Título: prova 
fotográfica 
Data: s/ data (c. 1952) 
Obs: Digitalização a 
partir de negativo 6x6 
cm. 
Prova em papel  
(50x50 cm.) ampliada 
por Henrique Calvet e 
exposta no C.C.G., 
Paris, 1999, na 
exposição “A Casa”. 

 
 

N3A_e6 
 
Título: prova 
fotográfica 
Data: s/ data (c. 1952) 
Obs: Digitalização a 
partir de negativo 6x6 
cm. 
Prova em papel  
(50x50 cm.) ampliada 
por Henrique Calvet e 
exposta no C.C.G., 
Paris, 1999, na 
exposição “A Casa”. 

 
 

N3A_e7 
 
Título: prova 
fotográfica 
Data: s/ data (c. 1952) 
Obs: Digitalização a 
partir de negativo 6x6 
cm. 
Prova em papel  
(60x40 cm.) ampliada 
por Henrique Calvet e 
exposta no C.C.G., 
Paris, 1999, na 
exposição “A Casa”. 

 

 

N3A_e8 
 
Título: prova 
fotográfica 
Data: s/ data (c. 1952) 
Obs: Digitalização a 
partir de negativo 3x4 
cm. 
Prova em papel  
(60x40 cm.) ampliada 
por Henrique Calvet e 
exposta no C.C.G., 
Paris, 1999, na 
exposição “A Casa”. 
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Núcleo 3B 
 
N3B_a1 
Título: Artigo de 
António Sena da Silva 
“Um Snack-Bar no 
Rossio”, revista 
Arquitectura, 2ª Série, 
n.º 61, Dezembro 
1957, pp. 36-40. 
Dim: 22,7 x 31,6 cm. 
 
 

 N3B_a2 
Título: Saco do Snack-
Bar Pique Nique. 
Data: s/ data (c.1955) 
Técnica: impressão s/ 
papel 
Dim:18,8 x 29,7 cm. 
 
 
 

 

N3B_a3 
Título: Cartão 
comercial do Snack-
Bar Pique Nique. 
Data: s/ data (c.1955) 
Técnica: impressão s/ 
papel 
Dim:12,2 x 6,7 cm. 
 

 

 

N3B_a4  
Título: Ementa do 
Snack-Bar Pique 
Nique. 
Data: s/ data (c.1955) 
Técnica: impressão s/ 
papel 
Dim:27,7 x 24,7 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N3B_a5  
Título: Ementa de 
aperitivos e cocktails 
do Snack-Bar Pique 
Nique. 
Data: s/ data (c.1955) 
Dim:42 x 20 cm. 
Obs: concepção e 
arranjo gráfico de 
António Domingues. 
Reprodução de painel 
decorativo de Júlio 
Pomar datado de 1954. 

 N3B_a6 
Título: Fotografia de 
Victor Palla à entrada 
do Snack-Bar Pique 
Nique. 
Data: s/ data (c.1955) 
Técnica: impressão s/ 
papel fotográfico. 
Dim:28 x 18,3 cm. 
Obs: não assinado. 

 
 

 
N3B_a7 
Título: Maqueta de 
candeeiro para o 
Snack-Bar Pique 
Nique. 
Fotografia de Victor 
Palla. 
Data: s/ data (c.1955) 
Técnica: digitalização 
de negativo a preto e 
branco 6 x 6 cm. 
Dim:28 x 18,3 cm. 

  

N3B_a8 
Título: Candeeiro no 
Snack-Bar Pique 
Nique. 
Fotografia de Victor 
Palla. 
Data: s/ data (c.1955) 
Técnica: digitalização 
de slide a cores 35mm. 
 

N3B_a9 
Título: Bento 
d´Almeida com 
maqueta do candeeiro 
para o Snack-Bar 
Pique Nique. 
Fotografia de Victor 
Palla. 
Data: s/ data (c.1955) 
Técnica: digitalização 
de prova de contacto 
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N3B_a10 
 
Título: Aspecto parcial 
do Snack-Bar Pique 
Nique. 
Fotografia de Victor 
Palla. 
Data: s/ data (c.1955) 
Técnica: digitalização 
a partir de slide a cores 
6x6 cm. 
 

 

N3B_a11 
 
Título: Aspecto do 
balcão de entrada do 
Snack-Bar Pique 
Nique. 
Fotografia de Victor 
Palla. 
Data: s/ data (c.1955) 
Técnica: digitalização 
de slide a cores 35mm. 
Painel decorativo em 
fundo da autoria de 
Júlio Pomar datado de 
1954. 
 

 

N3B_a12 
 
Título: Aspecto do 
tecto na cave do 
Snack-Bar Pique 
Nique. 
Fotografia de Victor 
Palla. 
Data: s/ data (c.1955) 
Técnica: digitalização 
de slide a cores 35mm. 

 

N3B_a13 
 
Título: Aspecto do 
tecto na piso R/C do 
Snack-Bar Pique 
Nique. 
Fotografia de Victor 
Palla. 
Data: s/ data (c.1955) 
Técnica: digitalização 
de slide a cores 35mm. 

 

 

N3B_a14 
 
Título: Aspecto do 
tecto na piso R/C do 
Snack-Bar Pique 
Nique. 
Fotografia de Victor 
Palla. 
Data: s/ data (c.1955) 
Técnica: digitalização 
de slide a cores 35mm. 

 

 

N3B_a15 
 
Título: Aspecto do 
tecto do Snack-Bar 
Pique Nique. 
Fotografia de Victor 
Palla. 
Data: s/ data (c.1955) 
Técnica: digitalização 
de slide a cores 35mm. 

 

N3B_a16 
 
Título: Aspecto do 
piso R/C do Snack-Bar 
Pique Nique. 
Fotografia de Horácio 
Novais, colecção 
Biblioteca de Arte, 
F.C.G. 
Data: s/ data (c.1955) 
Técnica: digitalização 
de prova fotográfica. 

 

 N3B_a17 
 
Título: Aspecto do 
piso da cave do Snack-
Bar Pique Nique. 
Fotografia de Horácio 
Novais, colecção 
Biblioteca de Arte, 
F.C.G. 
Data: s/ data (c.1955) 
Técnica: digitalização 
de prova fotográfica. 

 

N3B_a18 
 
Título: Cadeira 
existente do Snack-Bar 
Pique Nique. Assento 
da marca Pagholz 
representado pela 
firma Elga, e pernas 
desenhadas por Bento 
d`Almeida e Victor 
Palla. 
Data: s/ data (c.1955) 

 

 

N3B_a19 
 
Título: Faqueiro 
existente do Snack-Bar 
Pique Nique. Marca 
alemã ilegível 
escolhida por Bento 
d`Almeida e Victor 
Palla. 
Obs: um exemplar 
pertencente ao Arq. 
Nuno Teotónio 
Pereira. 
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Núcleo 4 
 
N4_a1 
 
Título: Artigo de 
Victor Palla “A Lição 
dos Objectos”, na 
Revista “Arquitectura 
Portuguesa e Cerâmica 
e Edificação” nº 3/4, 
Abril de 1953 
Dim: 23,5 x 16 cm. 
Obs: Realização 
gráfica da revista por 
Victor Palla  
 

 

 

N4_a2 
 
Título: capa da revista 
“Arquitectura 
Portuguesa e Cerâmica 
e Edificação” nº 3/4, 
Abril de 1953 
Obs: Realização 
gráfica da revista por 
Victor Palla e 
organização por Bento 
d`Almeida e Victor 
Palla. 
 

 N4_a3 
 
Título: Fotografia de 
Victor Palla.  
Data: s/data 
Técnica: Digitalização 
a partir de negativo 
6x6 cm. a preto e 
branco.  
Obs: peça em 
localização 
desconhecida  

 

N4_a4 
 
Título: Prato pintado e 
vidrado 
Data: 06-10-1951 
Técnica: prova de 
contacto 6x6 cm. 
Diâm. aprox. 30 cm.  
Obs: assinado  

 
 

 N4_a5 
 
Título: Fotografia e 
disposição de peças 
por Victor Palla 
Data: s/data  
Técnica: Digitalização 
a partir de slide da 
época de 35 mm. 
Obs: Conjunto de 
peças em localização 
desconhecida 

 

 

 

N4_a6 
 
Título: Fotografia e 
disposição de peças 
por Victor Palla 
Data: s/data  
Técnica: Digitalização 
a partir de slide da 
época de 35 mm. 
Obs: Conjunto de 
peças em localização 
desconhecida 

 
 

N4_a7 
 
Título: Fotografia e 
disposição de peças 
por Victor Palla 
Data: s/data  
Técnica: Digitalização 
a partir de slide da 
época de 35 mm. 
Obs:  
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N4_a8 
 
Título: Fotografia e 
disposição de peças 
por Victor Palla 
Data: s/data  
Técnica: Digitalização 
a partir de impressão 
de fotografia da época 
impressa em papel. 
Dim: 6 x 6 cm. 
Obs: peça em 
localização 
desconhecida 
 
 

 

 

N4_a9 
 
Título: Fotografia e 
disposição de peças 
por Victor Palla 
Data: s/data  
Técnica: Fotografia da 
época impressa em 
papel. Peça em engobe 
vidrado. 
Dim:— 
Obs: peça em 
localização 
desconhecida 
  

N4_a10 
 
Título: Floreira 
antropomórfica. 
Fotografia e 
disposição de peças 
por Victor Palla 
Data: s/data  
Técnica: Digitalização 
a partir de impressão 
de fotografia da época 
impressa em papel. 
Dim: 6 x 4 cm. 
Obs: não assinado 
 

 

N4_a11 
 
Título: Floreira 
antropomórfica.  
Data: s/data  
Técnica: barro pintado 
azul e negro, vidrado 
Dim: 14 x 15 cm. 
Obs: não assinado 

 

 

N4_a12 
 
Título: Figura 
feminina reclinada. 
Fotografia e 
disposição de peças 
por Victor Palla 
Data: s/data  
Técnica: Digitalização 
a partir de impressão 
de fotografia da época 
impressa em papel. 
Obs: não assinado 

 

 

N4_a13 
 
Título: Figura 
feminina reclinada.  
Data: s/data  
Técnica: barro 
pintado, castanho e 
amarelo, vidrado. 
Dim: 17 x 11 cm. 
Obs: não assinado 

 

 

N4_a14 
 
Título: Figura com 
instrumento musical e 
centauro. Fotografia e 
disposição de peças 
por Victor Palla 
Data: s/data  
Técnica: Digitalização 
a partir de impressão 
de fotografia da época 
impressa em papel. 
Dim: 4 x 10 cm. 
Obs: não assinado 

 

 

N4_a15 
 
Título: Centauro 
Data: s/data  
Técnica: Fotografia da 
época impressa em 
papel 
Dim: 26 x 20 cm. 
Obs: assinado 
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N4_a16 
 
Título: Porco-espinho 
Data: s/data  
Técnica: barro pintado 
com esmalte, vidrado 
Dim: h= 19 cm. 
Obs: não assinado 
 
 
 

 

N4_a17 
 
Título: Jarro figura 
Data: 1/10/1949 
Técnica: barro pintado 
com esmalte, vidrado 
Dim: h= 25 cm. 
Obs: assinado na base 
 

 

N4A_a18 
 
Título: Mocho 
Data: s/ data 
Técnica: barro pintado 
com esmalte, vidrado 
Dim: h= 25 cm. 
Obs: não assinado 
 

 

N4_a19 
 
Título: Jarro galo 
Data: Nov / 1950 
Técnica: barro pintado 
com esmalte, vidrado 
Dim: h= 26 cm.  
Base = 9,5 cm. 
Obs: assinado na base. 
Propriedade de Juliana 
Bento d`Almeida 

 

 

N4_a20 
 
Título: Jarro com 
olhos 
Data: 2/12/1949 
Técnica: barro pintado 
com esmalte, vidrado 
Dim: h= 29 cm.  
Base = 8,5 cm. 
Obs: assinado na base 

 

 

N4_a20 
 
Título: Jarra 
Data: 7/1/1950 
Técnica: barro pintado 
com esmalte, vidrado 
Dim: h= 23 cm.  
Base = 13 cm. 
Obs: assinado na base 

 

 

N4_a21 
 
Título: Gato 
Data: s/ data 
Técnica: engobe seco 
Dim: 12 x 10 cm. 
Obs: não assinado 

 

 N4_a22 
 
Título: Boi 
Data: s/ data 
Técnica: engobe seco 
Dim: 24 x 17 cm. 
Obs: não assinado 
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N4_a23 
 
Título: Figura e 
cavalo. Fotografia e 
disposição de peças 
por Victor Palla 
Data: s/data  
Técnica: Digitalização 
a partir de impressão 
de fotografia da época 
impressa em papel. 
Dim: 12 x 10 cm. 
Obs: não assinado 
 

 

N4_a24 
 
Título: Figura e cavalo 
Data: 1951 
Técnica: barro 
moldado pintado com 
esmalte, vidrado 
Dim: 24 x 17 cm. 
Obs: assinado 
Propriedade de 
herdeiros de José Palla 
e Carmo 
 

 

N4_a25 
 
Título: Figura e 
pássaro 
Data: 16/1/1950 
Técnica: Prato pintado 
e vidrado  
Diâm. aprox. 30 cm.  
Obs: assinado 
 

N4_a26 
 
Título: Gato 
Data: s/ data 
Técnica: Prato pintado 
e vidrado  
Diâm. aprox. 30 cm.  
Obs: assinado  

 

N4_a27 
 
Título: Galo 
Data: s/ data 
Técnica: Prato pintado 
e vidrado  
Diâm. aprox. 30 cm.  
Obs: assinado 

 

N4_a28 
 
Título: Peixes 
Data: s/ data 
Técnica: Prato pintado 
e vidrado  
Diâm. aprox. 30 cm.  
Obs: não assinado 

 

N4_a29 
 
Título: Figura 
Data: 13/5/1949 
Técnica: Prato pintado 
e vidrado  
Diâm. aprox. 30 cm.  
Obs: assinado 

 

N4_a30 
 
Título:  Figura com 
abstracção 
Data: s/ data 
Técnica: Prato pintado 
e vidrado  
Diâm. aprox. 30 cm.  
Obs: assinado 

 

N4_a31 
 
Título:  Figura com 
cavalo 
Data: 29/11/1949 
Técnica: Prato pintado 
e vidrado  
Diâm. aprox. 30 cm.  
Obs: assinado 

N4_a32 
 
Título: Centauro 
Data: 29/11/1949 
Técnica: Prato pintado 
e vidrado  
Diâm. aprox. 30 cm.  
Obs: assinado 
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N4_a33 
 
Título: Figura e 
violoncelo 
Data: Maio/1949 
Técnica: barro pintado 
com esmalte, vidrado   
Dim: h= 17 cm. 
Obs: assinado. 
Figuras expostas na 
Exposição “Ilustração 
& Literatura Neo-
Realista” figurando no 
respectivo catálogo, 
2008. 
 
 

 

N4_a34 
Título: Figura e 
violino 
Data: Maio/1949 
Técnica: barro pintado 
com esmalte, vidrado   
Dim: h= 17 cm. 
Obs: assinado 

 
N4_a35 
Em baixo: 
Título: Fotografia e 
disposição de peças 
por Victor Palla 
Data: s/data  
Técnica: Digitalização 
a partir de impressão 
de fotografia da época 
impressa em papel. 
Dim: 6 x 4 cm.  

N4_a36 
 
Título: Figura e 
guitarra 
Data: Maio/1949 
Técnica: barro pintado 
com esmalte, vidrado   
Dim: 20 x 17 cm. 
Obs: assinado 
 

 

 

N4_a37 
Título: Fotografia com 
filha Maria Manuel e 
peça por Victor Palla 
Data: s/data  
Técnica: Digitalização 
a partir de impressão 
de fotografia da época 
impressa em papel. 
Dim: 20 x 16 cm. 
Obs: não assinado. 

 
N4_a23 
Título: Jarro 
Data: s/data  
Técnica: Digitalização 
a partir de impressão 
de fotografia da época 
impressa em papel. 
Dim: 12 x 10 cm. 
Obs: Obs: peça em 
localização 
desconhecida 

 

 

N4_a38 
 
Título: Figura e 
guitarra 
Data: s/data  
Técnica: engobe seco 
gravado   
Dim: 9 x 6 cm. 
Obs: não assinado 

 

 N4_a39 
 
Título: Figura e gato 
Data: 1949 
Técnica: Azulejo 
pintado  
Dim: 24 x 17 cm. 
Obs: assinado 
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N4_b1 
 
Título: s/ título. 
Estudos para 
modelação de peças 
em barro. 
Técnica: grafite s/ 
papel. 
Dim: 17 x 22,8 cm. 
Obs: não assinado 
 

 

N4_b2 
 
Título: s/ título. 
Estudos para 
modelação de peças 
em barro. 
Técnica: grafite s/ 
papel. 
Dim: 21 x 27 cm. 
Obs: não assinado 
 

 

N4_b3 
 
Título: s/ título. 
Estudos para 
modelação de peças 
em barro. 
Técnica: grafite s/ 
papel. 
Dim: 18,4 x 27 cm. 
Obs: não assinado 
 

 

N4_b4 
 
Título: s/ título. 
Estudos para 
modelação de peças 
em barro. 
Técnica: grafite s/ 
papel. 
Dim: 15,5 x 20,6 cm. 
Obs: não assinado 
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Núcleo 5 
N5A_a1 
Titulo: Cartão de boas 
festas de Bento 
d´Almeida e Victor 
Palla 
Data: 1954 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim: 24  x 10,4  cm. 
Obs: “com os melhores 
desejos de alegres 
festas e um feliz 1954, 
bento d´almeida e 
victor palla”. 

 

 
 

 

N5A_a2 lado direito 
Titulo: Cartão de boas festas de Bento d´Almeida e Victor Palla 
Data: 1956 
Técnica: impressão s/ papel. 
Dim: 10,7 x 14,1 cm. 
Obs: “victor palla e bento d´almeida enviam com um abraço cordial 
muitos desejos de boas festas e feliz 1956”. 

N5A_a3 
Titulo: Cartão de boas 
festas de Bento 
d´Almeida e Victor 
Palla 
Data: 1957 
Técnica: impressão s/ 
papel e papel vegetal. 
Dim: 11 x 12,6 cm. 
Obs: “bento d´almeida 
e victor palla desejam 
boas festas e um feliz 
1957”. 
 
 

 

N5A_a5 
Titulo: Cartão de boas 
festas de Bento 
d´Almeida e Victor 
Palla 
Data: 1959 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim: 27,1 x 21 cm. 
Obs: “bento d´almeida 
e victor palla desejam 
boas festas e um feliz 
1959”. 

 

N5A_a4 Em cima 
Titulo: Cartão de boas 
festas de Bento 
d´Almeida e Victor Palla 
Data: 1958 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim: 20 x 13,6 cm. 
Obs: “quentes e boas 
festas e um feliz 1958 
desejam bento d´almeida 
e victor palla “. 

 
N5A_a6 
Titulo: Cartão de boas 
festas de Bento 
d´Almeida e Victor 
Palla 
Data: 1960 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim: 13,2 x 54 cm. 
Obs: “feliz 1960 …e 
paz na terra aos 
homens de boa 
vontade desejam bento 
d´almeida e victor 
palla”. 
 

 

 
N5A_a7 
Titulo: Cartão de boas 
festas de Bento 
d´Almeida e Victor 
Palla 
Data: 1961 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim: 27,1 x 21 cm. 
Obs: “victor palla e 
bento d´almeida 
desejam boas festas e 
um feliz 1961”. 
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N5A_a8 
Titulo: Cartão de boas 
festas de Bento 
d´Almeida e Victor 
Palla 
Data: 1962 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim: 14 x 21,7 cm. 
Obs: “EM 1962 
desejam victor palla e 
bento d´almeida 
BOAS ENTRADAS”. 

 

N5A_a9 
Titulo: Cartão de boas 
festas de Bento 
d´Almeida e Victor 
Palla 
Data: 1963 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim: 12,7 x 10,3 cm. 
Obs: “bolas para 1962, 
felicidades para 1963 
desejam victor palla e 
bento d´almeida”. 

N5A_a10 
Titulo: Cartão de boas 
festas de Bento 
d´Almeida e Victor 
Palla 
Data: 1964 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim: 10,7 x 14 cm. 
Obs: “boas frestas e 
um feliz 1964 desejam 
victor palla e bento 
d´almeida”. 

 

N5A_a11 
Titulo: Cartão de boas 
festas de Bento 
d´Almeida e Victor 
Palla 
Data: 1965 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim: 14 x 10,2 cm. 
Obs: 
“ARQUITECTOS -  c. 
alg. Conhecimentos 
oferecem-se p. desejar 
um feliz 1965. Resp. à 
R. Conde Redondo, 4.º 
E., ao n.º 64.” 

N5A_a12 
Titulo: Cartão de boas 
festas de Bento 
d´Almeida e Victor 
Palla 
Data: 1966 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim: 13,7 x 13,7 cm. 
Obs: “um feliz 1966 
desejam victor palla e 
bento d´almeida”. 

 
N5A_a13 
Titulo: Cartão de boas festas de Bento d´Almeida e Victor Palla 
Data: 1967 
Técnica: impressão s/ papel. 
Dim: 47,2 x 9,7 cm. 
Obs: “um feliz 1967 deseja victor palla”. 

N5A_a14 
Titulo: Cartão de boas 
festas de Bento 
d´Almeida e Victor 
Palla 
Data: 1973 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim: 8 x 2010 cm. 
Obs: “bodas de prata: 
victor palla e bento 
d´almeida desejam um 
feliz 1973, 25 anos de 
trabalho em equipa”. 
Inclui uma caricatura 
da dupla feita por José 
Bento d´Almeida. 
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N5A_b1 
Titulo: Arquitectura, Revista de Arte e 
Construção, Ano XX, 2.ª Série, n.º 17-18, 
Julho e Agosto de 1947. 
Propriedade, direcção e edição: F. Pereira 
da Costa. 
Dim: 18 x 24 cm. 
Obs: Aspecto da capa desde o n.º 1, 2.ª série 

N5A_b2 
Titulo: Arquitectura, Revista de Arte e 
Construção, Ano XX, 2.ª Série, n.º 19, 
Janeiro de 1948. 
Propriedade, direcção e edição: F. Pereira 
da Costa. 
Dim: 19,5 x 26 cm. 

N5A_b3 
Titulo: Arquitectura, Revista de Arte e 
Construção, Ano XX, 2.ª Série, n.º 23-24, 
Maio e Junho de 1948. 
Propriedade: I.C.A.T 
Direcção e edição: F. Pereira da Costa. 
Organização editorial por Manuel Barreira, 
Bento d`Almeida e Victor Palla. 

 
  

N5A_b4 a N5A_b9 
Titulo: Arquitectura, Revista de Arte e Construção, Ano XX, 2.ª Série, n.º 25, 26, 27, 28, 29 e 30. 
Propriedade: I.C.A.T, Direcção: F. Pereira da Costa, Edição: João Simões 
Organização gráfica e editorial por Manuel Barreira, Bento d`Almeida e Victor Palla. 
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N5A_c1 
 
Titulo: A Arquitectura 
Portuguesa, Cerâmica 
e Edificação Reunidas, 
Ano XLIV, 3.ª Série, 
n.º 165, Abril a Junho 
de 1951. 
Direcção: Júlio 
Martins 
Editor: José Maria 
Correia Victorino 
Chefe de redacção: 
Alice Isabel Correia de 
Sá 
Obs: O layout da capa 
manteve-se de 1948 
até este número. 

 

N5A_c2 
 
Titulo: A Arquitectura 
Portuguesa, Cerâmica 
e Edificação 
(Reunidas), 
Ano XLIV, 3.ª Série, 
n.º 166, Julho a 
Dezembro de 1951. 
Direcção: Júlio 
Martins 
Editor: José Maria 
Correia Victorino 
Número organizado 
por Thébar Rodrigues 
Frederico. 
Obs: Último número 
desta série. 
 

 

  
N5A_c3 a N5A_c6 
Titulo: A Arquitectura Portuguesa, Cerâmica e Edificação 
Ano XLV, 4.ª Série, n.º 1, Março-Abril 1952 
Propriedade: Sociedade Editora Frace, Lda. 
Direcção: Júlio Martins 
Editor: José Maria Correia Victorino 
Capa assinada por Bento d`Almeida. 
Dim: 16,4 x 23,5 cm. 
 
Obs: Organização gráfica e editorial por Bento d`Almeida e Victor 
Palla, do n.º 1 ao n.º 5, não expresso na ficha técnica, à excepção do 
n.º 3-4. A partir do n.º 2 terá formato ao baixo com a mesma 
dimensão do n.º 1. 
Dim: 23,5 x 16,4 cm. 
A partir do n.º 6 aparecerá Thébar Rodrigues Frederico como chefe 
de redacção e provavelmente como organizador. Acreditamos que 
Palla e Bento d`Almeida já não virão ligados a partir deste número. 

  

N5A_c4  
Ano XLV, 4.ª Série, 
n.º 2, Agosto de 1952.  
Capa assinada por 
Victor Palla. 
 
N5A_c5  
Ano XLVI, n.º 3-4, 
Abril de 1953. 
Número 
comemorativo do 
aniversário da revista. 
Capa de Victor Palla, 
não assinada. 

  

 
N5A_c6  
Ano XLVII, n.º 5, 
Janeiro-Fevereiro 
1954. 
Capa de Victor Palla, 
não assinada. 

 
N5A_c7  
Ano XLVII, n.º 6, 
Março-Junho de 1954. 
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N5A_c8  
Ano XLVII, n.º 7, 
Julho-Dezembro de 
1954. 
Capa de Thébar 
Rodrigues Frederico. 
 

N5A_c9  
Ano XLVIII, n.º 8, 
Janeiro-Agosto de 
1955. 
 

  

N5A_c10  
Ano XLVIII, n.º 9, 
Setembro-Dezembro 
de 1955. 

 
N5A_c11  
Ano XLIX, n.º 10, 
Dezembro de 1956. 

 

  

N5A_c12  
Ano L, n.º 11, Junho 
de 1957. 
Capa de Thébar 
Rodrigues Frederico. 

 
N5A_c13  
Ano L, n.º 12, Julho-
Outubro de 1957. 
Capa de Merle James. 

 

  

N5A_c14  
Ano LI, n.º 12, Agosto 
de 1958. 
 

N5A_d1 
Autor: José Bento 
d´Almeida 
Titulo: Caricatura de 
Victor Palla e Bento 
d´Almeida  
Data: c. 1973 
Obs: original 
desaparecido. 
 

 

 

 

N5A_d2 
Titulo: Assinaturas de 
de Victor Palla e 
Bento d´Almeida  
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Moradia Teixeira da 

Silva. Praça de Goa 

n.º 6, Lisboa. 
 

N5B_a1 e 
N5B_a2 
Título: Fotografias do 
Estúdio Horácio 
Novais. 
Data: s/data (c.1951) 
Técnica: ficheiro 
digital. 

  

N5B_a3 e 
N5B_a4 
 
Título: Fotografias do 
acervo do comandante 
Teixeira da Silva. 
Data: s/data (c.1951) 
Técnica: ficheiro 
digital a partir de 
impressão fotográfica. 
Dim: 19,5 x 19,5 cm. 

 

  

N5B_a5 e 
N5B_a6 
Título: Fotografias do 
acervo do comandante 
Teixeira da Silva. 
Data: s/data (c.1949) 
Técnica: ficheiro 
digital a partir de 
impressão fotográfica. 
Dim: 24 x 17 cm. 
Obs: O casal Teixeira 
da Silva durante a 
obra. 

  

N5B_a7 
Título: Fotografia do 
acervo do comandante 
Teixeira da Silva. 
Data: s/data (c.1951) 
Técnica: ficheiro 
digital a partir de 
impressão fotográfica. 
Dim: 19,5 x 19,5 cm. 

 
N5B_a8 
Título: Aspecto parcial 
Data: 2011 
Técnica: ficheiro 
digital. 

  

N5B_a9 
 
Título: Azulejo tipo e 
padrão executados na 
fábrica Viúva Lamego 
Data: c.1949 
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Moradia Feist. Rua 

Alto do Duque n.º 

112, Lisboa. 

 

N5B_b1 e  
N5B_b2 
Título: Fotografias do 
acervo da Família de 
Henrique Feist, 
Data: 1953 
Técnica: ficheiro 
digital a partir de 
impressão fotográfica.  

 

N5B_b3 e  
N5B_b4 
 
Título: Fotografias do 
acervo da Família de 
Henrique Feist, 
Data: 1953 
Técnica: ficheiro 
digital a partir de 
impressão fotográfica. 

 
  

N5B_b5 e  
N5B_b6 
 
Título: Fotografias do 
acervo da Família de 
Henrique Feist, 
Data: 1953 
Técnica: ficheiro 
digital a partir de 
impressão fotográfica. 

 

  

N5B_b7  
 
Título: Fotografia 
actual da entrada 
Data: 2011 
Técnica: ficheiro 
digital. 

 
N5B_b8 
 
Título: s/título 
Data: - 
Técnica: grafite s/ 
papel. 
Obs: espólio Victor 
Palla / Bento d` 
Almeida. 
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Moradia Feist. Rua 
Alto do Duque n.º 

112, Lisboa. 

 
N5B_b9 
 
Título: s/título 
Data: - 
Técnica: grafite s/ 
papel. 
Obs: espólio Victor 
Palla / Bento d` 
Almeida. 
 
 
 

 

N5B_b10 
 
Título: s/título 
Data: - 
Técnica: grafite s/ 
papel. 
Obs: espólio Victor 
Palla / Bento d` 
Almeida. 
 

N5B_b11 
 
Título: s/título 
Data: - 
Técnica: grafite s/ 
papel. 
Obs: espólio Victor 
Palla / Bento d` 
Almeida. 
 

N5B_b12 
 
Título: s/título 
Data: - 
Técnica: grafite s/ 
papel. 
Obs: espólio Victor 
Palla / Bento d` 
Almeida. 
 

 

N5B_b13 
 
Título: s/título 
Data: - 
Técnica: grafite s/ 
papel. 
Obs: espólio Victor 
Palla / Bento d` 
Almeida. 

 
 

N5B_b14 
 
Título: Azulejos tipo e 
padrão. 
Data: c.1949 
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Instituo de Beleza 
Bruna & Renzo. 

Largo de S. Carlos 

n.º 8, 1º, Lisboa. 
 

N5B_c1 
Título: Cartão 
comercial 
Data: s/ data (c.1951) 
Técnica: impressão s/ 
cartão. 
Dim: 14,5 x 9 cm. 
 

N5B_c3 e 
N5B_c4 
 
Título: Telas finais. 
Data: 1/3/1952 
Técnica: slide 35 mm. 
Escala: 1:100 
Obs: espólio Victor 
Palla / Bento d` 
Almeida. 

 

N5B_c2 
 
Título: Fotografia em 
artigo publicitário na 
revista Eva, Maio de 
1952, pp. 46.   
 

 

 

 

N5B_c5 e  
N5B_c6 
 
Título: Aspecto 
aquando da demolição 
Data: 24/03/2003 
Técnica: fotografia 
digital. 
 

N5B_c7 
 
Título: Mobiliário 
Data: s/data (anos 90) 
Técnica: slide 35 mm. 
 
    

N5B_c8 
 
Título: Aspecto do 
interior. 
Data: s/data (anos 90) 
Técnica: ficheiro 
digital a partir de slide 
35 mm. 

 
 

N5B_c9 
 
Título: Aspecto do 
interior. 
Data: s/data (anos 90) 
Técnica: ficheiro 
digital a partir de slide 
35 mm. 

N5B_c10 

Título: Azulejo tipo e 
padrão. 
Data: s/data (c.1951) 

 
 

N5B_c11 

Título: Azulejo tipo e 
padrão. 
Data: s/data (c.1951) 
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Moradia António 
Paixão. Av. António 

Maria Baptista, n.º 7-

9, Santarém. 
 

N5B_d1 
Título: Ilustração no 
catálogo da X EGAP, 
pp.93. 
Data: Junho de 1956 
Dim: 16,5 x 22 cm. 
Obs: Por lapso no 
catálogo vem referido 
moradia em Sacavém. 
 

 

N5B_d2 
 
Título: Fotografia 
actual da entrada 
Data: 2011 
Técnica: ficheiro 
digital. 
 

 

N5B_d3  
a 
N5B_d8 
 
Título: Aspecto actual 
exterior e interior. 
Data: 27/07/2006 
Técnica: ficheiro 
digital. 
Obs: fotografias 
captadas por Paulo 
Andrade. 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

N5B_d9 

Título: Azulejo tipo e 
padrão. 
Data: s/data (c.1950) 
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Moradia Ferreira 
Alves. Rua Gil Eanes 

n.º 3, Costa da 

Caparica. 
 

N5B_e1 a  
N5B_e4   
Título: Fotografias do 
acervo da Família 
Ferreira Alves. 
Data: s/ data (c.1953) 
Técnica: ficheiro 
digital a partir de slide 
6 x 6 cm. 
 

N5B_e5   
Título: Perspectiva. 
Data: s/ data (c.1953) 
Técnica: ficheiro 
digital a partir de cópia 
heliográfica. 
Dim: 45,5 x 28,9 cm. 
Obs: assinado por 
Albino Mendo, arq. 

   

  
 

N5B_e6  
 Título: Plantas. 
Data: s/ data (c.1953) 
Técnica: ficheiro 
digital a partir de cópia 
heliográfica pintada a 
lápis de cor. 
Dim: 68,8 x 33,3 cm. 
Obs: assinado por 
Albino Mendo, arq. 

 
N5B_e7 
Título: Alçados. 
Data: s/ data (c.1953) 
Técnica: ficheiro 
digital a partir de cópia 
heliográfica. 
Dim: 76 x 48 cm. 
Obs: assinado por 
Albino Mendo, arq. 
 

N5B_e8 
Título: Cortes. 
Data: s/ data (c.1953) 
Técnica: ficheiro 
digital a partir de cópia 
heliográfica. 
Dim: 55 x 29,7 cm. 
Obs: assinado por 
Albino Mendo, arq. 

 
 

 
 

N5B_e9 

Título: Azulejo tipo e 
padrão. 
Data: s/data (c.1953) 
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Escola Primária do 
Vale Escuro. Rua 

Francisco Pedro 

Curado, Lisboa. 

 
N5B_f1  
Título: Aspectos 
perspécticos. 
Técnica: Grafite s/ 
papel vegetal. 
Dim: - 
Data: s/ data (c. 1953) 
Obs: espólio Victor 
Palla / Bento d` 
Almeida. Assinado 

 

 
N5B_f2 
 
Título: Geometria do 
azulejo padrão para a 
Escola do Vale Escuro. 
Técnica: Tinta-da-
china s/ papel vegetal 
Dim: 29 x 50 cm. 
Escala: 1:5 e 1:1 
Data: 26/12/1953 
Obs: assinado Bento 
d`Almeida.  
Imagem digitalizada a 
partir do catálogo: 
TOSTÕES, Ana 
(coord.). A 
Arquitectura Moderna 
Portuguesa, 1920-
1970, Lisboa, IPPA, 
2004, pp. 372. 
  

N5B_f3 
 
Título: Azulejo tipo e 
padrão. 
Data: s/data (c.1953) 

 

 
 

 

N5B_f4 
 
Título: Azulejo tipo e 
padrão. 
Data: s/data (c.1953) 
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Escola Primária do 
Vale Escuro. Rua 

Francisco Pedro 

Curado, Lisboa. 

 
 
 
N5B_f5  
a  
N5B_f11 
 
Título: Fotografias de 
Victor Palla com 
filhas.   
Data: s/ data (c.1954) 
Técnica:  
negativo 6 x 6 cm. 
Ficheiro digital a partir 
de ampliações em 
papel fotográfico por 
Henrique Calvet, 2007. 
Dim: 19,5 x 19,5 cm. 
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Instituto de Beleza 
Arminda, Av. 

António Augusto de 

Aguiar n.º 25, Lisboa. 

 
N5B_g1 
 
Título: Fotografia em 
artigo publicitário na 
revista Eva, Maio de 
1954,  pp. 31-32.  

 

N5B_g2 
 
Título: Planta geral. 
Técnica: Grafite s/ 
papel vegetal. 
Dim: - 
Escala: 1:100 
Data: s/ data (c. 1953) 

 

 
N5B_g3 
 
Título: Desenho n.º 10 
– Corte G-H. 
Técnica: Grafite s/ 
papel vegetal. 
Dim: - 
Escala: 1:20 
Data: s/ data (c. 1953) 
Espólio Victor Palla / 
Bento d` Almeida. 
 

 

N5B_g4 
 
Título: Desenho n.º 9 – 
Hall (interior). 
Técnica: Grafite s/ 
papel vegetal. 
Dim: - 
Escala: 1:20 
Data: s/ data (c. 1953) 
Espólio Victor Palla / 
Bento d` Almeida. 

  

N5B_g5 
 
Título: Desenho n.º 7 – 
Cortes. 
Técnica: Grafite s/ 
papel vegetal. 
Dim: - 
Escala: 1:20 
Data: s/ data (c. 1953) 
Espólio Victor Palla / 
Bento d` Almeida. 

 
 

N5B_g5 
 
Título: Azulejos tipo e 
dois padrões. 
Data: s/data (c.1953) 
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Instituto de Beleza 
Arminda, Av. 

António Augusto de 

Aguiar n.º 25, Lisboa. 

 
N5B_g6 
 
Título: Fotografias por 
Victor Palla 
Data: s/ data (c. 1954) 
Técnica: ficheiro 
digital a partir de slide 
colorido de 35 mm. 

 

 

N5B_g7 
 
Título: Fotografias por 
Victor Palla 
Data: s/ data (c. 1954) 
Técnica: ficheiro 
digital a partir de slide 
colorido de 35 mm. 

 

 

 

N5B_g8 
 
Título: Fotografias por 
Victor Palla 
Data: s/ data (c. 1954) 
Técnica: ficheiro 
digital a partir de slide 
colorido de 35 mm. 
 

 

N5B_g9 
 
Título: Fotografias por 
Victor Palla 
Data: s/ data (c. 1954) 
Técnica: ficheiro 
digital a partir de slide 
colorido de 6 x 6 cm. 

 

 

N5B_g10 
 
Título: Fotografias por 
Victor Palla 
Data: s/ data (c. 1954) 
Técnica: ficheiro 
digital a partir de slide 
colorido de 35 mm. 

 

 

N5B_g11 
 
Título: Fotografias por 
Victor Palla 
Data: s/ data (c. 1954) 
Técnica: ficheiro 
digital a partir de slide 
colorido de 35 mm. 
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Farmácia São 
Nicolau. Rua Capelo 

e Ivens, n.º 36-38, 

Santarém. 
 
N5B_h1 
 
Título: Fotografia por 
Novarte, Santarém. 
Data: s/ data (c. 1955) 
Técnica: ficheiro 
digital a partir de 
prova fotográfica 22 x 
16,2 cm. 
 
 

 

N5B_h2 
 
Título: Planta geral, 
cortes e alçado. 
Técnica: Grafite s/ 
papel vegetal. 
Dim: - 
Escala: 1:100 
Data: s/ data (c. 1953) 
Espólio Victor Palla / 
Bento d` Almeida. 
 

 

N5B_h3 
 
Título: Geometria do 
azulejo padrão para a 
Farmácia São Nicolau. 
Técnica: Grafite s/ 
papel vegetal. 
Dim: - 
Escala: 1:5 e 1:1 
Data: s/ data (c. 1953) 
Espólio Victor Palla / 
Bento d` Almeida. 

 

 

 

N5B_h4 

 
Título: Reconstituição 
do azulejo tipo e 
padrão. 
Data: s/data (c.1953) 
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Snack-bar Tique 
taque. Av. de Roma 

n.º 29 B, Lisboa.  

 
 

N5B_i1 
a 
N5B_i6 
 
Título: Álbum 
publicitário. 
Organização de M. F. 
(Mário Figueiredo), 
fotografias de Pinto 
Correia. 
Data: s/ data (c. 1955) 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim:15,8 x 23,3 cm. 

 

   

   

N5B_i7 
e 
N5B_i8 
 
Título: Fotografias do 
Estúdio Horácio 
Novais. 
Data: s/ data (c. 1955) 
Técnica: ficheiro 
digital. 
Obs: FCG – Biblioteca 
de Arte. 
 

 

 

N5B_ i9 

Título: Reconstituição 
do azulejo tipo e 
padrão. 
Data: s/data (c.1955) 
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Snack-bar Pam Pam. 

Av. Almirante Reis 

n.º 151 A, Lisboa. 

 
 
N5B_ j1 
a 
N5B_ j6 
 
Título: Álbum 
publicitário. 
Organização de M. F. 
(Mário Figueiredo), 
fotografias de Studio 
Eldorado. 
Data: Fev. 1956 
Técnica: impressão s/ 
papel. 
Dim:16,6 x 25,2 cm. 

 

   

 
 

 

N5B_ j7 
 
Título: Planta geral, 
cortes e alçado. 
Técnica: Grafite s/ 
papel vegetal. 
Dim: - 
Escala: 1:100 
Data: s/ data (c. 1953) 
Espólio Victor Palla / 
Bento d` Almeida. 
 

 

 

N5B_ j8 
 
Título: Corte 
longitudinal 
Técnica: Grafite s/ 
papel vegetal. 
Dim: - 
Escala: 1:100 
Data: s/ data (c. 1953) 
Espólio Victor Palla / 
Bento d` Almeida. 
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Snack-bar Pam Pam. 
Av. Almirante Reis 

n.º 151 A, Lisboa. 

 
N5B_ j9 
 
Título: Pormenor do 
reclame luminoso em 
fachada exterior. 
Técnica: Grafite s/ 
papel vegetal. 
Dim: - 
Escala: 1:100 
Data: s/ data (c. 1953) 
Espólio Victor Palla / 
Bento d` Almeida. 

  

 
N5B_ j10 
a 
N5B_ j13 
 
Título: Fotografias do 
Estúdio Horácio 
Novais. 
Data: s/ data (c. 1955) 
Técnica: ficheiro 
digital. 
Obs: FCG – Biblioteca 
de Arte. 
 
 
 

  

 

 

N5B_ j14 
 
Título: Fotografia de 
autor desconhecido 
Data: s/ data (c. 1955) 
Técnica: ficheiro 
digital a partir de 
prova fotográfica 
 

 

N5B_ j15 
 
Título: Reconstituição 
do azulejo tipo e 
padrão. 
Data: s/data (c.1955) 
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Escola Primária 
n.º 175 dos Olivais 

Norte. Rua General 

Silva Freire, Santa 
Maria dos Olivais. 

 
 

N5B_l1 
 
Título: Planta e 
fotografia de conjunto. 
Obs: imagem 
digitalizada a partir de 
publicação: «Olivais 
Norte»,  Arquitectura, 
n.º 81, Março de 1964, 
pp. 27. 
 

 

 

N5B_l2 
 
Título: Despacho 
emitido pelo IPPAR de 
abertura do processo 
de classificação da 
Escola dos Olivais e 
Escola do Vale Escuro. 
Data: 21/07/2005 
 

 

 

N5B_ l3 
Título: planta de 
situação 
Técnica: Grafite s/ 
papel vegetal. 
Dim: - 
Data: s/ data  
Espólio VP / BA. 

N5B_ l4 
Título: planta da sala 
de aula tipo 
Técnica: Grafite s/ 
papel vegetal. 
Dim: - 
Data: s/ data  
Espólio VP / BA. 

 

 

 
N5B_ l5 
Título: pormenores 
construtivos 
Técnica: Grafite s/ 
papel vegetal. 
Dim: - 
Data: s/ data  
Espólio VP / BA. 

 

 

N5B_ l6 
Título: pormenores 
construtivos 
Técnica: Grafite s/ 
papel vegetal. 
Dim: - 
Data: s/ data  
Espólio VP / BA.. 
 

N5B_ l7 
(à direita) 
Título: alçados 
Técnica: Grafite s/ 
papel vegetal. 
Dim: - 
Escala: 1:200 
Data: s/ data  
Espólio VP / BA. 
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Escola Primária 
n.º 175 dos Olivais 

Norte. Rua General 

Silva Freire, Santa 
Maria dos Olivais. 

 
 
N5B_l8 
a 
N5B_l15 
 
Título: Aspecto actual 
exterior. 
Data: 31/03/2003 
Técnica: ficheiro 
digital. 
Obs: fotografias 
captadas por João Palla 
Martins. 

 

  

  

  

 

 

N5B_l16 
 
Título: Reconstituição 
do azulejo tipo e 
padrão. 
Data: s/data (c.1955) 
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Edifício de habitação 
Amélia Castro 

Pereira.  
Rua do Conde de 
Redondo  n.º 20, 

Lisboa.  
N5B_m1 
e 
N5B_m2 
 
Título: Alçado 
principal. 
Técnica: Tinta-da-
china s/ papel vegetal 
Dim: - 
Escala: 1:100 
Data: 1956-1960 
Espólio VP / BA. 
 

  

N5B_m3 
N5B_m4 
N5B_m5 
 
Título: Plantas 
Técnica: Tinta-da-
china s/ papel vegetal 
Dim: - 
Escala: 1:100 
Data: 1956-1960 
Espólio VP / BA. 
 

  

 
N5B_m6 
(mais à direita) 
Título: Pormenores de 
caixilharia em madeira 
Técnica: Tinta-da-
china s/ papel vegetal 
Dim: - 
Escala: 1:100 
Data: 1956-1960 
Espólio VP / BA. 
 

 
 

N5B_m7 
N5B_m8 
 
Título: Pormenores de 
caixilharia em madeira 
Técnica: Tinta-da-
china s/ papel vegetal 
Dim: - 
Escala: 1:100 
Data: 1956-1960 
Espólio VP / BA. 
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Edifício de habitação 

Amélia Castro 

Pereira.  
Rua do Conde de 

Redondo  n.º 20, 

Lisboa.  
 
 
N5B_m9 
a 
N5B_m13 
 
Título: Aspecto actual 
exterior. 
Data: 26/11/2006 
Técnica: ficheiro 
digital. 
Obs: fotografias 
captadas por Patricia 
Bento d`Almeida. 

  

 

 

  

N5B_m14 
 
Título: Azulejo tipo e 
padrão. 
Data: 1956 
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Cabeleireiro 

Casimiro. Rua Nova 

do Almada, n.º 64, 1.º 
Dto, Lisboa.  

 

N5B_n1 
N5B_n2 
 
Título: Fotografias do 
dia de inauguração. 
Data: s/ data (c. 1954) 
Técnica: ficheiro 
digital a partir de 
impressão fotográfica.  

 

  

 
N5B_n3 
Título: Planta de 
conjunto 
Técnica: Grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: - 
Escala: 1:100 
Data: s/ data (c. 1954) 
Espólio VP / BA. 
 

N5B_n4 
Título: Planta de 
conjunto 
Técnica: Grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: - 
Escala: 1:20 
Data: s/ data (c. 1954) 
Espólio VP / BA. 
 

N5B_n5 
Título: Planta de 
conjunto 
Técnica: Grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: - 
Escala: 1:20 
Data: s/ data (c. 1954) 
Espólio VP / BA. 
 

N5B_n6 
Título: Planta de 
conjunto 
Técnica: Grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: - 
Escala: 1:20 
Data: s/ data (c. 1954) 
Espólio VP / BA. 

N5B_n7 
Título: Planta de 
conjunto 
Técnica: Grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: - 
Escala: 1:20 
Data: s/ data (c. 1954) 
Espólio VP / BA. 
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Cabeleireiro 

Casimiro. Rua Nova 

do Almada, n.º 64, 1.º 
Dto, Lisboa.  

 
 
N5B_n8 
a 
N5B_n13 
 
Título: Aspecto actual 
interior. 
Data: 29/06/2009 
Técnica: ficheiro 
digital. 
Obs: fotografias 
captadas por Paulo 
Andrade. 

 

  

  

  

 

N5B_n14 

Título: Azulejo tipo e 
padrão. 
Data: 1956  
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Edifício Ciba-Geigy, 
Lda. Av. 5 de 

Outubro n.º 48, 

Lisboa. 

 
 
N5B_o1 
Título: Fotografia de 
conjunto, autoria do 
atelier VP/BA. 
Dim: 21 x 29,7 cm. 
Data: 1965 
Obs: assinado VP/BA. 
Documento 
fotografado do 
processo camarário: 
Obra n.º 34522 
Proc. N.º 49946 – 
DAG – PG 1965, folha 
21. 

 

 

 

N5_o2 
Título: Perspectiva de conjunto 
Técnica: Grafite s/ papel vegetal 
Dim: - 
Data: s/ data (c. 1958) 
Obs: Espólio VP / BA. 
 

N5B_o3 
N5B_o4 
 
Título: Alçados 
Técnica: Grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: - 
Data: s/ data (c. 1958) 
Obs: Espólio VP / BA. 

  

N5B_o5 
N5B_o6 
 
Título: Alçados 
Técnica: Grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: - 
Data: s/ data (c. 1958) 
Obs: Espólio VP / BA. 

  

N5B_o7 

Título: Reconstituição 
de azulejos tipo e 
padrão. 
Data: s/data (c.1965) 
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Núcleo 6 
 
N6_a1 

 

N6_a2 

 

N6_a3 

 
N6_a4 

 

N6_a5 

 

N6_a6 

 
N6_a7 

 

N6_a8 

 

N6_a9 
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N6_a10 

 

N6_a11 

 

N6_a12 

 

N6_a13 

 

N6_a14 

 

N6_a15 

 

N6_a16 

 

N6_a17 

 

N6_a18 
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N6_a19 

 

N6_a20 

 

N6_a21 

 

N6_a22 

 

N6_a23 

 

N6_a24 

 

N6_a25 

 

N6_a26 

 

N6_a27 
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N6_a28 

 

N6_a29 

 

N6_a30 

 

N6_a31 

 

N6_a32 

 

N6_a33 

 

N6_a34 

 

N6_a35 

 

N6_a36 
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N6_a37 

 

N6_a38 

 

N6_a39 

 

N6_a40 

4 

N6_a41 

 

N6_a42 

 

N6_a43 
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N6_a44 

 

N6_a45 

 

N6_a46 

 

N6_a47 

 

N6_a48 

 

N6_a49 

 
N6_a50 

 

N6_a51 

 

N6_a52 
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N6_a53 

 

N6_a54 

 

N6_a55 

 
N6_a56 

 

N6_a57 

 

N6_a58 

 
N6_a59 

 

N6_a60 

 

N6_a61 
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N6_a62 

 

N6_a63 

 

N6_a64 

 
N6_a65 

 

N6_a66 

 

N6_a67 

 
N6_a68 

 

N6_a69 

 

N6_a70 
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N6_a71 

 

N6_a72 

 

N6_a73 

 

N6_a74 

 

N6_a75 

 

N6_a76 

 
N6_a77 

 

N6_a78 

 

N6_a79 

 



Parte II – O Lugar do Desenho na Obra de Victor Palla - Proposta expositiva 

 

158 
 

N6_a80 

 

N6_a81 

 

N6_a82 

 

N6_a83 

 

N6_a84 

 

N6_a85 

 
N6_a86 

 

N6_a87 

 

N6_a88 
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N6_a89 

 

N6_a90 

 

N6_a91 

 

N6_a92 

 

N6_a93 

 

N6_a94 

 
N6_a95 

 

N6_a96 

 

N6_a97 

 



Parte II – O Lugar do Desenho na Obra de Victor Palla - Proposta expositiva 

 

160 
 

 

N6_b1 

 

N6_b2 

 

N6_b3 
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N6_b18 

 

N6_b19 

 

N6_b20 

 

N6_b21 

 
N6_b22 

 
N6_b23 
Título: O discurso 
Data: 1963 
Técnica: acrílico e areia  s/ tela 
Dim: 142 x 100 cm.  
Obs: não assinado. Quadro 
restaurado entre 2005 e 2006 por 
Gionavva  Dré e Marta Ferreira, 
Instituto de Artes e Ofícios, 
Universidade Autónoma de 
Lisboa 

N6_b23 

 
 

N6_b24 

 

N6_b25  
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Núcleo 6 – Legenda das obras 
 
N6_a1 
Título: Estudo para 
cartaz da exposição 
de desenhos 
intitulada “Pintura e 
Desenho” na 
Galeria Diário de 
Notícias, Dez. 1984 
Data:1984 
Técnica: colagem s/ 
cartão 
Dim: 70 x 100 cm. 
Obs: assinado  

N6_a2 
Título: Mulher de 
costas 
Data: 22/7/1964 
Técnica:  
carvão s/ papel 
Dim: 68 x 88 cm. 
Obs: assinado. 
Exposto na Galeria 
Diário de Notícias, 
Dez. 1984, n.º 6 

 

N6_a3 
Título: Mulher  
Data: 15/11/1964 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 70 x 100 cm. 
Obs: assinado. 
Exposto na Galeria 
Diário de Notícias, 
Dez. 1984,  n.º 3  

 

N6_a4 
Título: Figura 
Data: 22/10/1964 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 69 x 90 cm. 
Obs: assinado. 
Exposto na Galeria 
Diário de Notícias, 
Dez. 1984, n.º 5 

 

N6_a5 
Título: Mulher 
deliberadamente de 
costas 
Data: 1964 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: assinado. 
Exposto na Galeria 
Diário de Notícias, 
Dez. 1984, n.º 9 

N6_a6 
Título: Mulher 
despindo-se  
Data: 2/7/1966 e 
12/10/1966 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: assinado. 
Exposto na Galeria 
Diário de Notícias, 
Dez. 1984, n.º 8 

N6_a7 
Título: Figura 
reclinada  
Data: 26/10/1964 
Técnica: carvão e 
tinta da china s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: assinado. 
Exposto na Galeria 
Diário de Notícias, 
Dez. 1984, n.º 1 

N6_a8 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: assinado. 
Exposto na 6.ª 
Bienal de Artes 
Plásticas da Festa 
do Avante, 1989 

 

N6_a9 
Título: s/ título 
Data: 5/11/1964 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

 

N6_a10 
Título: s/ título 
Data: 29/11/1965 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado.  

 

N6_a11 
Título: s/ título 
Data: 5/11/1964 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado.  

 

N6_a12 
Título: s/ título 
Data: 22/10/1964 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado.  

 

N6_a13 
Título: s/ título 
Data: 17/10/1965 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado.  

 

N6_a14 
Título: s/ título 
Data: 4/11/1964 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado.  

 

N6_a15 
Título: s/ título 
Data: 26/10/1964 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado.  

 

N6_a16 
Título: s/ título 
Data: 25/10/1964 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado.  

 

N6_a17 
Título: s/ título 
Data: 5/11/1964 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado.  

 

N6_a18 
Título: s/ título 
Data: 5e 6/11/1964 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado.  

 
N6_a19 
Título: s/ título 
Data: Out. e 
Nov./1965 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 50 x 100 cm. 
Obs: não assinado.  

N6_a20 
Título: s/ título 
Data: 9/10/1965 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado.  

 

N6_a21 
Título: s/ título 
Data: 29/10/1965 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado.  

 

N6_a22 
Título: s/título 
Data: 17/10/1965 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado.  

 

N6_a23 
Título: s/ título 
Data: 8/4/1966 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado.  

 

N6_a24 
Título: s/ título 
Data: 28/10/1966 
Técnica: carvão e 
lápis de cera s/ papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado.  

N6_a25 
Título: s/ título 
Data: 13/10/1964 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado  

 

N6_a26 
Título: s/ título 
Data: 29/5/1965 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado.  

 

N6_a27 
Título: s/ título 
Data: 8/6/1965 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado.  

 

N6_a28 
Título: s/ título 
Data: 26/11/1965 
Técnica: carvão e 
lápis de cera s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: assinado  

 

N6_a29 
Título: s/ título 
Data: 16/12/1965 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado  

 

N6_a30 
Título: s/ título 
Data: 22/11/1965 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado  

 

N6_a31 
Título: s/ título 
Data: 18/3/1966 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado  

 

N6_a32 
Título: s/ título 
Data: 19/12/1965 
Técnica: carvão e 
lápis de cera s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado  

 

N6_a33 
Título: s/ título 
Data: 31/1/1968 
Técnica: carvão e 
lápis de cera s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: assinado. 

N6_a34 
Título: s/ título 
Data: 19, 22 e 
28/9/1966 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a35 
Título: s/ título 
Data: 12/10/1967 
Técnica: carvão e 
tinta da china s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: assinado 

N6_a36 
Título: s/ título 
Data: 7/7/1967 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a37 
Título: s/ título 
Data: 19/1/1968 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 
 

N6_a38 
Título: s/ título 
Data: 30/3/1966 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a39 
Título: s/ título 
Data: 16/9/1967 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a40 
Título: s/ título 
Data: 8/11/1968 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 100 x 65 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a41 
Título: s/ título 
Data: 4/4/1968 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 100 x 65 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a42 
Título: s/ título 
Data: 8/11/1968 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 100 x 65 cm. 
Obs: não assinado 
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N6_a43 
Título: s/ título 
Data: 22/11/1968 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 100 x 65 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a44 
Título: s/ título 
Data: 26/7/1967 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a45 
Título: s/ título 
Data: 25/7/1967 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a46 
Título: s/ título 
Data: 2/1/1968 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

 

N6_a47 
Título: s/ título 
Data: 1/1/1968 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a48 
Título: s/ título 
Data: 4/1/1968 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a49 
Título: s/ título 
Data: 7/7/1967 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a50 
Título: s/ título 
Data: 26/9/1967 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a51 
Título: s/ título 
Data: 10/7/1967 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a52 
Título: s/ título 
Data: 4/1/1968 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

 

N6_a53 
Título: s/ título 
Data: 10/12/1967 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a54 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: têmpera e 
colagem s/ papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a55 
Título: s/ título 
Data: 24/10/1967 
Técnica: grafite, 
têmpera e acrílico s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a56 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: carvão e 
têmpera s/ papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a57 
Título: s/ título 
Data: 22/10/1967 
Técnica: carvão e 
têmpera s/ papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a58 
Título: s/ título 
Data: 12/9/196? 
Técnica: carvão e 
pastel seco s/ papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a59 
Título: s/ título 
Data: 4/6/1964 
Técnica: tinta-da-
china e têmpera s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a60 
Título: s/ título 
Data: 2/12/1967 
Técnica: pastel seco, 
têmpera e esmalte s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

 
N6_a61 
Título: s/ título 
Data: 2/12/1967 
Técnica: esmalte s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a62 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: têmpera e 
esmalte s/ papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a63 
Título: s/ título 
Data: 15/4/1968 
Técnica: têmpera e 
esmalte s/ papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a64 
Título: s/ título 
Data: 22/10/65, 
7/11/65, 9/12/65 
Técnica: têmpera e 
esmalte s/papel 
Dim:65x100cm. 
Obs: assinado 

 

N6_a65 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: pastel de 
óleo e esmalte 
s/papel 
Dim:65x100cm. 
Obs: não assinado.  

 

N6_a66 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: tinta-da-
china e têmpera s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 

Obs: não assinado 

N6_a67 
Título: s/ título 
Data: 6/1/1967 
Técnica: têmpera e 
esmalte s/papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a68 
Título: s/ título 
Data: 14/9/1967 
Técnica: têmpera e 
esmalte s/papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a69 
Título: s/ título 
Data: 14/3/1967 
Técnica: têmpera s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a70 
Título: s/ título 
Data: 29/11/1967 
Técnica: têmpera s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

 

N6_a71 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: têmpera s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: assinado 

N6_a72 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: têmpera s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: assinado 

N6_a73 
Título: Figura 1967, 
homenagem a 
Picasso 
Data: 28/12/1967 
Técnica: têmpera 
s/cartão  
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado. 
Exposto na SNBA 
“Centenário de 
Picasso”,  1981. 

N6_a74 
Título: Mulher 
arregaçando o 
vestido 
Data: 1967 
Técnica: têmpera 
s/papel  
Dim:70x100cm. 
Obs: assinado. 
Exposto na Galeria 
Diário de Notícias, 
Dez. 1984, n.º 27 

N6_a75 
Título: s/ título 
Data: 3/8/1967 
Técnica: têmpera s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: assinado 

N6_a76 
Título: s/ título 
Data: 6/12/1967 
Técnica: têmpera e 
esmalte s/papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a77 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: têmpera s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a78 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: têmpera e 
acrílico s/ papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a79 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: acrílico e 
esmalte s/ papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a80 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: pastel de 
óleo e pastel seco s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a81 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: têmpera, 
acrílico e pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a82 
Título: s/ título 
Data: 13/5/1966 
Técnica: grafite, 
têmpera, acrílico e 
pastel de óleo s/ 
papel 
Dim: 65 x 84,5 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a83 
Título: s/ título 
Data: 5/10/1965 
Técnica: grafite e 
pastel de óleo s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a84 
Título: s/ título 
Data: 8/10/1965 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 
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N6_a85 
Título: s/ título 
Data: 13/11/1966 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 59 x 92,5 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a86 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 67 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a87 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: têmpera s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a88 
Título: s/ título 
Data: 14/10/1965 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a89 
Título: s/ título 
Data: 28/12/1964 
Técnica: pastel de 
óleo e acrílico s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: assinado 

N6_a90 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: têmpera  
s/ papel 
Dim: 70 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a91 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: têmpera, 
pastel de óleo e 
carvão  s/ papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a92 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 65 x 92 cm. 
Obs: assinado. 
Exposto na SNBA 
“O Papel como 
suporte na 
expressão plástica” 
n.º 337. 1977 

N6_a93 
Título: s/ título 
Data: 20/12/1964 e 
15/9/1965 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: assinado 

N6_a94 
Título: Mulher 
sentada 
Data: 22/10/1965 
Técnica: óleo s/ 
contraplacado 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: assinado. 
Exposto na Galeria 
Diário de Notícias, 
Dez. 1984,  n.º 18 

N6_a95 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 68 x 88 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a96 
Título: s/ título 
Data: 15/6/1965 
Técnica: carvão e 
têmpera  s/ papel 
Dim: 62 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_a97 
Título: s/ título 
Data: 25/12/1966 
Técnica: têmpera e 
pastel de óleo  s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: assinado 

N6_b1 
Título: Catarina 
Data: s /data 
Técnica: pastel 
seco  s/ papel 
Dim: 57 x 35 cm. 
Obs: não assinado 

N6_b2 
Título: Catarina 
Data: s /data 
Técnica: pastel 
seco  s/ papel 
Dim: 80 x 66 cm. 
Obs: assinado 

N6_b3 
Título: Catarina 
Data: 21/9/1963 
Técnica: pastel seco 
e carvão  s/ papel 
Dim: 65 x 89 cm. 
Obs: não assinado 

N6_b4 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
vegetal 
Dim: 25 x 37,5  
cm. 
Obs: não assinado 

N6_b5 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: acrílico s/ 
cartolina preta 
Dim: 38,5 x 70  cm. 
Obs: não assinado 

N6_b6 
Título: Pintura 64 
Data: 1964 
Técnica: pastel de 
óleo s/ cartão 
Dim: 67 x 88 cm. 
Obs: assinado. 
Nota no verso 
“nunca foi exposto” 

N6_b7 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: têmpera, 
acrílico e colagem 
s/ papel 
Dim: 68 x 88 cm. 
Obs: não assinado.  

N6_b8 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: carvão, 
grafite e acrílico s/ 
papel 
Dim: 50 x 70  cm. 
Obs: não assinado 

N6_b9 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: pastel seco 
e pastel de óleo s/ 
papel 
Dim: 68 x 84  cm. 
Obs: não assinado 

N6_b10 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: pastel 
seco e pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 68 x 78  cm. 
Obs: não assinado 

N6_b11 
Título: estudo para 
“O discurso” 
Data: 1963 
Técnica: grafite e 
caneta s/ fotocópia 
Dim: 29,7 x 13 cm. 
Obs: assinado 

N6_b12 
Título: estudo para 
“O discurso” 
Data: 1963 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 50,3 x 37 cm. 
Obs: assinado 

N6_b13 
Título: estudo para 
“O discurso” 
Data: 1963 
Técnica: guache, 
feltro e grafite s/ 
fotocópia  
Dim: 26 x 11 cm. 
Obs: assinado 

N6_b14 
Título: estudo para 
“O discurso” 
Data: 1963 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 38 x 25,5 cm. 
Obs: assinado 

N6_b15 
Título: estudo para 
“O discurso” 
Data: 1963 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 40 x 50 cm.  
Obs: assinado 

N6_b16 
Título: o microfone 
e o rato para “O 
discurso” 
Data: 1963 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 32 x 49,5 cm.  
Obs: assinado 

N6_b17 
Título: o microfone 
e o rato para “O 
discurso” 
Data: 1963 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 21 x 35 cm.  
Obs: assinado 

N6_b18 
Título: para “O 
discurso” 
Data: 1963 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 32,5 x 50 cm.  
Obs: assinado 

N6_b19 
Título: para “O 
discurso” 
Data: 1963 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 32,5 x 50 cm.  
Obs: assinado 

N6_b20 
Título: para “O 
discurso” 
Data: 1963 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 29,5 x 43 cm.  
Obs: assinado 

N6_b21 
Título: para “O 
discurso” 
Data: 1963 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 24,5 x 38 cm.  
Obs: assinado 

N6_b22 
Título: para “O 
discurso” 
Data: 1963 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 37,2 x 50 cm.  
Obs: assinado 

N6_b23 
Título: O discurso 
Data: 1963 
Técnica: acrílico e 
areia  s/ tela 
Dim: 142 x 100 cm.  
Obs: não assinado. 
Quadro restaurado 
entre 2005 e 2006 
por Gionavva  Dré 
e Marta Ferreira, 
Instituto de Artes e 
Ofícios, 
Universidade 
Autónoma de 
Lisboa 

N6_b24 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: acrílico s/ 
papel  
Dim: 42,5 x 65 cm.  
Obs: não assinado 

N6_b25 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: pastel 
seco e tinta da 
china s/ papel  
Dim: 88 x 68 cm.  
Obs: não assinado 

N6_b26 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: grafite, 
tinta da china e 
colagem s/ papel  
Dim: 35 x 50 cm.  
Obs: não assinado 

N6_b27 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: carvão s/ 
papel  
Dim: 36,5 x 40 cm.  
Obs: não assinado 

N6_b28 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: carvão s/ 
papel  
Dim: 29,5x58,5 
cm.  
Obs: não assinado 

N6_b29 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: carvão s/ 
papel  
Dim: 38,5 x 23 cm.  
Obs: não assinado 
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N6_b30 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: carvão s/ 
papel  
Dim: 44,5x34,5 cm.  
Obs: não assinado 

N6_b31 
Título: s/ título 
Data: 8/4/1964 
Técnica: pastel seco 
s/ papel  
Dim: 82 x 65 cm.  
Obs: não assinado 

N6_b32 
Título: s/ título 
Data: 8/4/1964 
Técnica: pastel de 
óleo e cera  s/ papel  
Dim: 100 x 65 cm.  
Obs: não assinado 

   

 
N6_c1 
Título: s/ título 
Retrato com 
Manuel C. Martins 
Data: s/ data 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c2 
Título: s/ título 
Retrato com Jorge 
C. Martins 
Data: 4/4/1964 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
Dim: 50 x 69,5 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c3 
Título: s/ título 
Retrato com Jorge 
C. Martins 
Data: 4/4/1964 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
Dim: 50 x 69,5 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c4 
Título: s/ título 
Retrato com 
Manuel C. Martins 
Data: 3/7/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44,5 x 37 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c5 
Título: s/ título 
Retrato com 
Manuel C. Martins 
Data: 3/7/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44,5 x 37 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c6 
Título: s/ título 
Retrato com 
Manuel C. Martins 
Data: 3/7/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44,5 x 37 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c7 
Título: s/ título 
Retrato com Jorge 
C. Martins 
Data: 3/7/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44,5 x 37 cm. 
Obs: não assinado  

N6_c8 
Título: s/ título 
Retrato com Jorge 
C. Martins 
Data: 3/7/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44,5 x 37 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c9 
Título: Para os dois 
Retrato com Jorge e 
Manuel C. Martins 
Data: 3/7/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44,5 x 37 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c10 
Título: s/ título 
Retrato com Jorge e 
Manuel C. Martins 
Data: 3/7/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 37 x 44,5 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c11 
Título: s/ título 
Retrato com Victor 
Palla, por Jorge ou 
Manuel C. Martins 
Data: 3/7/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 37 x 44,5 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c12 
Título: s/ título 
Retrato com Victor 
Palla, por Jorge ou 
Manuel C. Martins 
Data: 3/7/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 37 x 44,5 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c13 
Título: s/ título 
Retrato com Victor 
Palla, por Jorge ou 
Manuel C. Martins 
Data: 3/7/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 37 x 44,5 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c14 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 70 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c15 
Título: s/ título 
Data: s /data 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 70 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c16 
Título: s/ título 
Data: 1965 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 70 x 100 cm. 
Obs: assinado 

N6_c17 
Título: s/ título 
Retrato com Ivone 
Data: 7/3/1965 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 70 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c18 
Título: s/ título 
Data: 2/4/1964 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 70 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c19 
Título: s/ título 
Data: 2/4/1964 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 70 x 100 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c20 
Título: s/ título 
Retrato com 
Glicínia 
Data: 21/10/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 70 x 100 cm. 
Obs: assinado 

N6_c21 
Título: s/ título 
Retrato com 
Glicínia 
Data: 21/10/1963 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 53 x 59 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c22  
Título: s/ título 
Retrato com 
Glicínia 
Data: 21/10/1963 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 53 x 59 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c23 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c24 
Título: s/ título 
Data: 1/8/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c25 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c26 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c27 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 44 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c28 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c29 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c30 
Título: s/ título 
Data: 1/8/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c31 
Título: s/ título 
Data: 6/8/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c32 
Título: s/ título 
Data: 6/8/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c33 
Título: s/ título 
Data: 1/8/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c34 
Título: s/ título 
Data: 3/8/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c35 
Título: s/ título 
Data: 3/8/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c36 
Título: s/ título 
Data: 3/8/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c37 
Título: s/ título 
Data: 8/8/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c38 
Título: s/ título 
Data: 8/8/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c39 
Título: s/ título 
Data: 8/8/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c40 
Título: s/ título 
Data: 8/8/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c41 
Título: s/ título 
Data: 8/8/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c42 
Título: s/ título 
Data: 8/8/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44 x 68 cm. 
Obs: não assinado 
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N6_c43 
Título: s/ título 
Data: 1963 
Técnica: acrílico  s/ 
contraplacado 
Dim: 54 x 65 cm. 
Obs: não assinado. 
No verso: “Serrar” 

N6_c44 
Título: s/ título 
Data: 8/8/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c45 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 44 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c46 
Título: s/ título 
Data: 8/8/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c47 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 44 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c48 
Título: s/ título 
Data: 8/8/1963 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 44 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c49 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 44 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c50 
Título: s/ título 
Data: 28/10/1963 
Técnica: pastel 
seco s/ papel 
Dim: 47 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c51 
Título: s/ título 
Data: 29/9/1963 
Técnica: pastel 
seco e pastel de 
óleo  s/ papel 
Dim: 47 x 66 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c52 
Título: s/ título 
Data: 29/9/1963 
Técnica: pastel 
seco s/ papel 
Dim: 47 x 68 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c53 
Título: s/ título 
Data: 1967 
Técnica: têmpera s/ 
papel 
Dim: 67 x 89 cm. 
Obs: assinado 

N6_c54 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: têmpera, 
esmalte e colagem 
s/ papel 
Dim: 63 x 90 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c55 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: têmpera, 
esmalte s/ papel 
Dim: 68 x 88 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c56 
Título: s/ título 
Data: 29/1/1965 
Técnica: tinta-da-
china  s/ papel 
Dim: 35 x 50 cm. 
Obs: não assinado. 
Não consta do 
espólio 

N6_c57 
Título: s/ título 
Data: 29/1/1965 
Técnica: tinta-da-
china e colagem  s/ 
papel 
Dim: 35 x 50 cm. 
Obs: assinado 

N6_c58 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: tinta-da-
china e colagem  s/ 
papel 
Dim: 35 x 50 cm. 
Obs: não assinado 

N6_c59 
Título: Mulher com 
folha de Palmeira 
Data: 1964 
Técnica: pastel de 
óleo e carvão s/ 
papel 
Dim: 63 x 89 cm. 
Obs: assinado. 
Exposto na galeria 
DN em 1984 n.º 15 

N6_c60 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: têmpera s/ 
papel 
Dim: 68 x 88 cm. 
Obs: não assinado.  

N6_c61 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: têmpera s/ 
papel 
Dim: 68 x 88 cm. 
Obs: não assinado. 

N6_c62 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel 
seco s/ papel 
Dim: 72 x 76,5 cm. 
Obs: não assinado. 

N6_c63 
Título: s/ título 
Data: 21/10/1964 
Técnica: tinta-da-
china s/ papel 
Dim: 65 x 76,5 cm. 
Obs: não assinado. 

N6_c64 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: tinta-da-
china e colagem s/ 
papel 
Dim: 72 x 76,5 cm. 
Obs: não assinado. 
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Legenda Núcleo 7 
 
 
N7_a1 a 
N7_a8 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
colorido 
Dim:16,5 x 24 cm. 
Obs: não assinado.  

N7_a9 a 
N7_a12 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
colorido 
Dim:12,7 x 19 cm. 
Obs: não assinado. 

N7_a13 a 
N7_a16 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
colorido 
Dim:15,2 x21,5 
cm. 
Obs: não assinado. 

N7_a17 a 
N7_a24 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
colorido 
Dim:16,5x16,5 cm. 
Obs: não assinado. 

N7_a25 a 
N7_a28 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
colorido 
Dim:12,8x12,8 cm. 
Obs: não assinado. 

N7_a29 a 
N7_a32 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: caneta 
estilográfica e lápis 
de cera  s/ papel 
colorido 
Dim:12,5x17,5 cm. 
Obs: não assinado. 

N7_a33 a 
N7_a36 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
Dim:24x16,5 cm. 
Obs: não assinado. 

N7_a37 a 
N7_a246 
Título: s/ título 
Data: 1972  
Técnica: caneta 
estilográfica, caneta 
de feltro, tinta-da-
china ou pastel de 
óleo s/ papel  
Dim:25 x 35 cm. 
Obs: assinados. 

N7_a247 a 
N7_a271 
Título: s/ título. 
Duma recuperação 
Data: 1973 
Técnica: caneta 
estilográfica, tinta-
da-china s/ papel  
Dim:32,5 x 25 cm. 
Obs: assinados. 

N7_a272 a 
N7_a295 
Título: s/ título. 
Duma recuperação 
Data: 1972 e 1973 
Técnica: caneta 
estilográfica, tinta-
da-china s/ papel  
Dim:25 x 35 cm. 
Obs: assinados. 

  

 
N7_b1   
Título: s/ título 
Data: 1981 
Técnica: acrílico s/ 
madeira 
Dim:25,3x35,4cm. 
Obs: assinado. 
Exposto no 1º 
encontro, galeria 
2062, amoreiras 
shopping center de 
Lisboa, 1992. 

N7_b2   
Título: s/ título 
Data: 1982 
Técnica: acrílico s/ 
madeira 
Dim:29x39,2 cm. 
Obs: assinado. 
Exposto no 1º 
encontro, galeria 
2062, amoreiras 
shopping center de 
Lisboa, 1992. 

N7_b3   
Título: s/ título 
Data: 1982 
Técnica: acrílico s/ 
madeira 
Dim:25,3x35,4cm. 
Obs: não assinado. 
Exposto no 1º 
encontro, galeria 
2062, amoreiras 
shopping center de 
Lisboa, 1992. 

 

N7_b4   
Título: s/ título 
Data: 1982 
Técnica: acrílico s/ 
madeira 
Dim:25,3x35,4cm. 
Obs: assinado. 
Exposto no 1º 
encontro, galeria 
2062, amoreiras 
shopping center de 
Lisboa, 1992. 

N7_b5   
Título: s/ título 
Data: 1982 
Técnica: acrílico s/ 
madeira 
Dim:25,3x35,4cm. 
Obs: assinado. 
Exposto no 1º 
encontro, galeria 
2062, amoreiras 
shopping center de 
Lisboa, 1992. 

N7_b6   
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: acrílico s/ 
madeira 
Dim:25,3x35,4cm. 
Obs: não assinado. 
Exposto no 1º 
encontro, galeria 
2062, amoreiras 
shopping center de 
Lisboa, 1992. 

N7_b7   
Título: s/ título 
Data: 1982 
Técnica: acrílico s/ 
madeira 
Dim:25,3x35,4cm. 
Obs: assinado. 
Exposto no 1º 
encontro, galeria 
2062, amoreiras 
shopping center de 
Lisboa, 1992. 

N7_b8   
Título: s/ título 
Data: 1982 
Técnica: acrílico s/ 
madeira 
Dim:29x39,2 cm. 
Obs: assinado. 
Exposto no 1º 
encontro, galeria 
2062, amoreiras 
shopping center de 
Lisboa, 1992. 

N7_b9   
Título: s/ título 
Data: 1981 
Técnica: acrílico s/ 
madeira 
Dim:25,3x35,4cm. 
Obs: assinado. 
Exposto no 1º 
encontro, galeria 
2062, amoreiras 
shopping center de 
Lisboa, 1992. 

 

N7_b10   
Título: s/ título 
Data: 1972 
Técnica: acrílico 
s/madeira 
Dim:26x36cm. 
Obs: não assinado 

 

N7_b11  
Título: s/ título 
Data: 1972 
Técnica: acrílico 
s/madeira 
Dim:30x40cm. 
Obs: assinado 

 

N7_b12   
Título: s/ título 
Data: 1972 
Técnica: acrílico s/ 
tela 
Dim:25,3x38cm. 
Obs: assinado verso 

 

N7_b13   
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: acrílico s/ 
madeira 
Dim:25,5x35, 4 cm. 
Obs: não assinado 

 

N7_b14   
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: acrílico s/ 
madeira 
Dim:30 x 40 cm. 
Obs: não assinado 
 

N7_b15   
Título: s/ título 
Data: 1972 
Técnica: acrílico s/ 
madeira 
Dim:29x39.2cm. 
Obs: assinado. 
Exposto no 1º 
encontro, galeria 
2062, amoreiras 
shopping center de 
Lisboa, 1992. 

N7_b16   
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: acrílico s/ 
madeira 
Dim:25,3x35,4cm. 
Obs: não assinado . 
Exposto no 1º 
encontro, galeria 
2062, amoreiras 
shopping center de 
Lisboa, 1992. 

N7_b17   
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: acrílico s/ 
papel 
Dim:31 x 31 cm. 
Obs: não assinado 
 

N7_b18   
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: acrílico s/ 
madeira 
Dim:30 x 40 cm. 
Obs: não assinado 
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N7_b19 
Título: Árvore com 
ninho 
Data: 1973 
Técnica: pastel de 
óleo  s/ papel 
Dim: 65 x 92 cm. 
Obs: assinado. 
Exposto na “Salão 
Árvore”, SNBA, 
1979 

 

N7_b20 
Título: s/ título 
Data: 1978 
Técnica: acrílico e 
pastel de óleo s/ 
cartão 
Dim: 70 x 100 cm. 
Obs: assinado. 
Exposto na 5ª 
Bienal de Artes 
Plásticas do Avante 

N7_b21 
Título: Figura 
reclinada 
Data: 1984 
Técnica: pastel de 
óleo e têmpera s/ 
cartão 
Dim: 63 x 90 cm. 
Obs: não assinado. 

N7_b22 
Título: Figura 
reclinada, IV 
variação 
Data: 1985 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 64 x 92 cm. 
Obs: não assinado.  

N7_b23 
Título: s/ título 
Data: 1978 
Técnica: acrílico e 
pastel de óleo s/ 
cartão 
Dim: 65 x 92 cm. 
Obs: assinado. 
Exposto na 5ª 
Bienal de Artes 
Plásticas do Avante 

N7_b24 
Título: s/ título 
Data: 1974 
Técnica: acrílico s/ 
contraplacado 
Dim: 50 x 70 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_b25 
Título: s/ título 
Data: 1974 
Técnica: acrílico s/ 
contraplacado 
Dim: 50 x 70 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_b26 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: acrílico  s/ 
papel 
Dim:22,2x30cm. 
Obs: assinado 

 

N7_b27 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: acrílico  s/ 
papel 
Dim:21,7x30,7cm. 
Obs: assinado 

 

N7_b28 
Título: s/ título 
Data: 1973 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 70 x 100 cm. 
Obs: assinado. 

N7_b29 
Título: s/ título 
Data: 1974 
Técnica: lápis de 
cêra s/ cartolina 
Dim: 70 x 100 cm. 
Obs: assinado. 

N7_b30 
Título: s/ título 
Data: 1973 
Técnica: pastel de 
óleo e acrílico s/ papel 
Dim: 70 x 100 cm. 
Obs: assinado. 

N7_b31 
Título: s/ título 
Data: 1974 
Técnica: lápis de 
cera  s/ cartolina 
Dim: 70 x 100 cm. 
Obs: assinado. 

N7_b32 
Título: s/ título 
Data: 1974 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 65 x 65 cm. 
Obs: não assinado. 

N7_b33 
Título: s/ título 
Data: 1974 
Técnica: acrílico 
s/papel 
Dim:50,1x50,3cm. 
Obs: assinado 

 

N7_b34 
Título: s/ título 
Data: 1974 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim:34,5 x50 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_b35 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo e acrílico s/ 
papel 
Dim:63,4x 49,5cm 
Obs: não assinado 

 

N7_b36 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo e acrílico s/ papel 
Dim:70 x 49,5cm 
Obs: não assinado 

 

 
N7_c1 
Título: Desenho I 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: assinado. 
Exposto na 
exposição de 
Desenho na SNBA, 
n.º 141 

N7_c2 
Título: Desenho I 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 70 x 100 cm. 
Obs: assinado. 
Exposto na 
exposição de 
Desenho na SNBA, 
n.º 142 

 

N7_c3 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado.  

N7_c4 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: não assinado.  

N7_c5 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 65 x 94,5 cm. 
Obs: assinado. 

N7_c6 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 65 x 94,5 cm. 
Obs: assinado. 

N7_c7 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 65 x 94,5 cm. 
Obs: assinado. 

N7_c8 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 65 x 95 cm. 
Obs: assinado. 

N7_c9 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 65 x 95 cm. 
Obs: assinado. 

N7_c10 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 65 x 95 cm. 
Obs: assinado. 

N7_c11 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 65 x 95 cm. 
Obs: assinado. 

N7_c12 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 65 x 95 cm. 
Obs: assinado. 

N7_c13 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 65 x 95 cm. 
Obs: assinado. 

N7_c14 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 65 x 95 cm. 
Obs: assinado. 

N7_c15 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 65 x 95 cm. 
Obs: não assinado. 

N7_c16 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 65 x 95 cm. 
Obs: não assinado. 

N7_c17 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo e aguada s/ 
papel 
Dim: 65 x 95 cm. 
Obs: assinado. 

N7_c18 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 70 x 100 cm. 
Obs: não assinado. 

N7_c19 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 26 x 35,5 cm. 
Obs: assinado. 

 

N7_c20 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 26 x 35,5 cm. 
Obs: assinado. 

N7_c21 
Título: s/ título 
Data: 1984 
Técnica: lápis de 
cêra  s/ papel 
Dim: 64 x 94,5 cm. 
Obs: assinado. 

N7_c22 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 50 x 32,5 cm. 
Obs: não assinado. 

N7_c23 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 50 x 32,5 cm. 
Obs: não assinado. 

N7_c24 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 50 x 32,5 cm. 
Obs: não assinado. 
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N7_c25 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 50 x 32,5 cm. 
Obs: não assinado. 
 
 
 

N7_c26 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 70 x 100 cm. 
Obs: assinado. 
 

N7_c27 
Título: s/ título 
Data: 1983 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: assinado. 
 

N7_c28 
Título: Pintura III 
Data: 1974 
Técnica: pastel de 
óleo s/papel 
Dim:69x99cm. 
Obs: não assinado. 
Exposto SNBA 
“Exposição 
“Figuração-Hoje”,  
Julho 74” 

N7_c29 
Título: Pintura II 
Data: 1981 
Técnica: pastel de 
óleo s/cartão 
Dim:65x90cm. 
Obs: assinado. 
Exposto na 1ª 
exposição Nacional 
de Arte Moderna 
Arus,  nº 66. 

N7_c30 
Título: Paisagem II 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/papel 
Dim:70x100cm. 
Obs: assinado. 
Exposto SNBA 
“Largos Horizontes”, 
1984 

N7_c31 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo e esmalte 
s/papel 
Dim:70x100cm. 
Obs: assinado. 
Exposto: 
Lagos, 2ª Mostra e 
Artes Plásticas,1984 
I salão dNacional de 
Arquitectos/Artistas,  
galeria de arte do 
casino Estoril, 1986. 

 

N7_c32 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo e esmalte 
s/papel 
Dim:70x100cm. 
Obs: assinado.  
Exposto: 
Lagos, 2ª Mostra e 
Artes Plásticas,1984 
I salão dNacional de 
Arquitectos/Artistas,  
galeria de arte do 
casino Estoril, 1986. 

 

N7_c33 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo e esmalte 
s/papel 
Dim:70x100cm. 
Obs: assinado.  
Exposto: 
Lagos, 2ª Mostra e 
Artes Plásticas,1984 
I salão dNacional de 
Arquitectos/Artistas,  
galeria de arte do 
casino Estoril, 1986. 

 

N7_c34 
Título: Paisagem I 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/papel 
Dim:70x100cm. 
Obs: assinado. 
Exposto SNBA em 
“Largos 
Horizontes”  1984 

 

N7_c35 
Título: Incidente na 
praia 
Data: 1983 
Técnica: pastel de 
óleo s/papel 
Dim:65x100cm. 
Obs: assinado.  

N7_c36 
Título: Abril 
Data: 1983 
Técnica: óleo e pastel 
de óleo s/papel  
Dim:65x100cm. 
Obs: assinado. 

 
 

N7_c37 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: acrílico s/ 
platex 
Dim:70 x 30 cm 
Obs: não assinado 

 

N7_c38 
Título: Paisagem 
Data: 1974 
Técnica: acrílico s/ 
platex 
Dim:72,5 x 30 cm 
Obs: assinado 

 

N7_c39 
Título: Paisagem 
com ponte 
Data: 1974 
Técnica: acrílico s/ 
platex 
Dim:72,5 x 30 cm 
Obs: assinado 

 

N7_c40 
Título: Paisagem 
com ponte 
Data: 1974 
Técnica: acrílico s/ 
platex 
Dim:72,5 x 30 cm 
Obs: assinado 

 

N7_c41 
Título: Paisagem 
com grades 
Data: 1974 
Técnica: acrílico s/ 
platex 
Dim:72,5 x 30 cm 
Obs: assinado 

 

N7_c42 
Título: Paisagem com 
poente 
Data: 1974 
Técnica: acrílico s/ 
platex 
Dim:72,5 x 30 cm 
Obs: assinado 

 
N7_c43 
Título: s/ título 
Data:1973 
Técnica: pastel de 
óleo e aguada 
s/papel 
Dim:70x50cm. 
Obs: assinado 

N7_c44 
Título: s/ título 
Data:- 1973 
Técnica: pastel de 
óleo s/papel 
Dim:70x50cm. 
Obs: assinado 

N7_c45 
Título: Tríptico 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo  s/ papel 
Dim: 31,5x31,5 
cada 
Obs: não assinado 

N7_c46 
Título: s/ título 
Data: 21/3/1973 
Técnica: pastel de 
óleo s/papel 
Dim:70 x 100cm. 
Obs: assinado 

N7_c47 
Título: s/ título 
Data: 1973 
Técnica: pastel de 
óleo s/papel 
Dim:70 x 100cm. 
Obs: assinado 
 

N7_c48 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/papel 
Dim:70 x 100cm. 
Obs: assinado 
 

N7_c49 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/papel 
Dim:70 x 100cm. 
Obs: assinado 
 

N7_c50 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/papel 
Dim:70 x 100cm. 
Obs: assinado 
 

N7_c51 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/papel 
Dim:70 x 100cm. 
Obs: não assinado 
 

N7_c52 
Título: s/ título 
Data:23/7/1973 
Técnica: caneta de 
feltro s/papel 
Dim:25 x 17,5cm. 
Obs: assinado 
 

N7_c53 
Título: s/ título 
Data:3/7/1973 
Técnica: caneta de 
feltro s/papel 
Dim: 17,5 x 25cm. 
Obs: assinado 
 

N7_c54 
Título: s/ título 
Data:6/6/1973 
Técnica: caneta de 
feltro s/papel 
Dim: 17,5 x 25cm. 
Obs: assinado 
 

 
N7_d1 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: guache 
s/papel couché 
Dim: 10 x 10 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d2 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: lápis de 
cera s/papel  
Dim: 14,5 x 11 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d3 
Título: s/ título 
Data: 1981 
Técnica: pastel de 
óleo e caneta 
estilográfica s/papel  
Dim: 11,5 x 9,5 cm. 
Obs: assinado 

N7_d4 
Título: s/ título 
Data: 1981 
Técnica: pastel de 
óleo e caneta 
estilográfica s/papel 
Dim: 11,5 x 9,5 cm. 
Obs: assinado 

N7_d5 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: óleo e 
guache s/cartolina 
Dim: 8,5 x 5,3 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d6 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: colagem e 
guache s/papel 
Dim: 10,4 x 6,7 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d7 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: tinta-da-
china e guache 
s/papel 
Dim: 17 x 10 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d8 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ platex 
Dim: 22 x 12 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d9 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
Dim: 22 x 12 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d10 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: guache 
s/papel  
Dim: 13,5 x 8 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d11 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 10,5 x 6 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d12 
Título: s/ título 
Data: 1971 
Técnica: guache e 
lápis de cera s/papel  
Dim: 15 x 10 cm. 
Obs: assinado 
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N7_d13 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim: 20 x 11,5 cm. 
Obs: não assinado 
 

N7_d14 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: guache 
s/papel  
Dim: 13 x 7,5 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d15 
Título: s/ título 
Data: 10/1985 
Técnica: guache 
s/papel  
Dim: 14 x 7,5 cm. 
Obs: assinado 

N7_d16 
Título: s/ título 
Data: 1974 
Técnica: pastel de 
óleo e lápis de cera 
s/papel  
Dim: 25 x 17,5 cm. 
Obs: assinado 

N7_d17 
Título: s/ título 
Data: 1977 
Técnica: tinta-da-
china s/ papel 
Dim: 22,7x17,1 cm. 
Obs: assinado 

N7_d18 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: tinta-da-
china s/ papel 
Dim: 22,7x17,1 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d19 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: tinta-da-
china s/ papel 
Dim: 22,7x17,1 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d20 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: tinta-da-
china s/ papel 
Dim: 22,7x17,1 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d21 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: tinta-da-
china s/ papel 
Dim: 22,7x17,1 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d22 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: tinta-da-
china s/ papel 
Dim: 22,7x17,1 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d23 
Título:  
post-maquette. 
Participação no 10 
de Junho de 1974 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 15 x 15 cm. 
Obs: assinado 

N7_d24 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: tinta da china 
s/ papel 
Dim: 7 x 10 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d25 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: acrílico s/ 
papel 
Dim: 10,3 x 7 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d26 
Título: 
Pequeníssima 
homenagem a Pablo 
Picasso 
Data: s/ data 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
Dim: 12,5x17,3 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d27 
Título: (v. Picasso) 
Data: 1985 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 13x17,3 cm. 
Obs: assinado 

N7_d28 
Título: s/ título 
Data: 14/3/1981 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 12,5x17,5 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d29 
Título: s/ título 
Data: 14/3/1981 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 12,5x17,5 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d30 
Título: s/ título 
Data: 14/3/1981 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 12,5x17,5 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d31 
Título: s/ título 
Data: 14/3/1981 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 12,5x17,5 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d32 
Título: s/ título 
Data: 1984 
Técnica: pastel de 
óleo e óleo s/ papel 
Dim: 16,5x21 cm. 
Obs: assinado 

N7_d33 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ platex 
Dim: 13 x 13 cm. 
Obs: não assinado 

 

N7_d34 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ platex 
Dim: 13 x 13 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d35 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ platex 
Dim: 13 x 13 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d36 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de óleo 
s/ platex 
Dim: 13 x 13 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d37 
Título: s/ título 
Data: 1974 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel dourado 
Dim: 15,5x14,5 cm. 
Obs: assinado 

N7_d38 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 34 x 41 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d39 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo e seco s/ papel 
Dim: 34 x 40 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d40 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo e seco s/ papel 
Dim: 34 x 40 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d41 
Título: s/ título 
Data: 9/1/1981 
Técnica: pastel de 
óleo e acrílico s/ 
papel 
Dim: 25 x 32 cm. 
Obs: assinado 

N7_d42 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo, aguada e óleo s/ 
papel 
Dim: 22 x 31 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d43 
Título: s/ título 
Data: 1973 
Técnica: pastel de 
óleo acrílico s/ 
papel 
Dim: 25 x 25 cm. 
Obs: assinado 

N7_d44 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: óleo s/ tela 
Dim: 25 x 25 cm. 
Obs: assinado no 
verso 

 

N7_d45 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: óleo s/ 
cartão 
Dim: 22,6x22,7 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d46 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ cartão 
Dim: 22,6x22,7 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d47 
Título: Background 
para um quadro 
Data: s/ data 
Técnica: pastel de 
óleo s/ cartão 
Dim: 22,6x22,7 cm. 
Obs: assinado no 
verso 

N7_d48 a 
N7_d53 
Título: s/ título 
Data: 1973 
Técnica: pastel de óleo 
s/ papel 
Dim: 49,7x35 cm. 
Obs: assinado 

N7_d54 
Título: s/ título 
Data: 1974 
Técnica: tinta-da-
china s/ papel 
Dim: 50 x 35 cm. 
Obs: assinado 

N7_d55 
Título: estudos para 
pássaros 
Data: 1974 
Técnica: tinta-da-
china s/ papel 
Dim: 50 x 35 cm. 
Obs: assinado 

N7_d56 
Título: s/ título 
Data: 1974 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
Dim: 22,7x16,4 cm. 
Obs: assinado 

N7_d57 
Título: s/ título 
Data: 1974 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
Dim: 22,7x16,4 cm. 
Obs: assinado 

N7_d58 
Título: s/ título 
Data: 1974 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
Dim: 22,7x16,4 cm. 
Obs: assinado 

N7_d59 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: tinta de água 
s/ papel 
Dim: 34,4 x 50 cm. 
Obs: não assinado 

N7_d60 
Título: s/ título 
Data: 12/9/1973 
Técnica: pastel de 
óleo e tinta de água 
s/ papel 
Dim: 34,5x24,4 cm. 
Obs: assinado 

N7_d61 
Título: estudos para 
cartas 
Data: 1974 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 35 x 27 cm. 
Obs: assinado 

N7_d62 
Título: estudo de 
painel para a festa 
do Avante.  
Data: s/ data 
Técnica: fotocópia 
Dim: 41,5x14,5 cm. 
Obs: Não foi 
realizado. 

N7_d63 
Título: estudo de 
painel para a festa 
do Avante.  
Data: s/ data 
Técnica: fotocópia 
Dim: 41,5x14,5 cm. 
Obs: Não foi 
realizado. 
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N7_e1 
Título: s/ título  
Data: 8/1979 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 30,5 x 43 cm. 
Obs: assinado 
 

N7_e2 
Título: s/ título  
Data: 13/6/1972 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
Dim: 30,5 x 43 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e3 
Título: s/ título 
(estudo para 
monotipia) 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 17 x 22,5 cm. 
Obs: não assinado 

 

N7_e4 
Título: s/ título 
(estudo para 
monotipia) 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 17 x 22,5 cm. 
Obs: não assinado 

 

N7_e5 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: monotipia  
s/ papel 
Dim: 17 x 23 cm. 
Obs: assinado 
 

N7_e6 
Título: s/ título 
Data: 1974 
Técnica: caneta 
estilográfica e aguada  
s/ papel 
Dim: 21,5 x 30 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e7 
Título: s/ título 
Data: 1973 
Técnica: monotipia  
s/ papel 
Dim: 58 x 47 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e8 
Título: s/ título 
Data: 1973 
Técnica: monotipia  
s/ papel 
Dim: 61 x 43 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e9 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: monotipia  
s/ papel 
Dim: 61 x 43 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e10 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: monotipia  
s/ papel 
Dim: 61 x 43 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e11 
Título: s/ título 
Data: 18/1/1973 
Técnica: monotipia  
s/ papel 
Dim: 65,5 x 50 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e12 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: monotipia  s/ 
papel 
Dim: 61 x 43 cm. 
Obs: assinado 

 
N7_e13 
Título: Valentina! 
Data: s/ data 
Técnica: monotipia  
s/ papel 
Dim: 61 x 43 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e14 
Título: monotipia a 
Valentina quando 
veio a Portugal 
Data: s/ data 
Técnica: monotipia  
s/ papel 
Dim: 61 x 43 cm. 
Obs: assinado 

N7_e15 
Título: monotipia a 
Valentina  
Data: s/ data 
Técnica: monotipia  
s/ papel 
Dim: 61 x 43 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e16 
Título: oferta a 
Valentina  
Data: s/ data 
Técnica: monotipia  
s/ papel 
Dim: 58 x 47 cm. 
Obs: prova 1/1. 
assinado 

N7_e17 
Título: s/ título 
Data: 12/1/1973 
Técnica: monotipia  
s/ papel 
Dim: 50 x 65,5 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e18 
Título: s/ título 
Data: 14/1/1973 
Técnica: monotipia  s/ 
papel 
Dim: 50 x 65,5 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e19 
Título: s/ título 
Data: 18/1/1973 
Técnica: monotipia  
s/ papel 
Dim: 50 x 52 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e20 
Título: s/ título 
Data: 12/1/1973 
Técnica: monotipia  
s/ papel 
Dim: 33,5 x 45 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e21 
Título: s/ título 
Data: 22/12/1972 
Técnica: monotipia  
s/ papel 
Dim: 52,5 x 72 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e22 
Título: s/ título 
Data: 25/12/1972 
Técnica: monotipia  
s/ papel 
Dim: 50 x 65,5 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e23 
Título: s/ título 
Data: 22/12/1972 
Técnica: monotipia  
s/ papel 
Dim: 41 x 28 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e24 
Título: s/ título 
Data: 22/12/1972 
Técnica: monotipia  s/ 
papel 
Dim: 29 x 46,3 cm. 
Obs: assinado 

 
N7_e25 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: monotipia  
s/ papel 
Dim: 61 x 43 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e26 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: monotipia  
s/ papel 
Dim: 43 x 30,5 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e27 
Título: s/ título 
Data: 10/12/1972 
Técnica: bitipia  s/ 
papel 
Dim: 22 x 29,7 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e28 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: bitipia  s/ 
papel 
Dim: 63 x 43 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e29 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: gomotipia  
s/ papel 
Dim: 39 x 47 cm. 
Obs: não assinado 

 

N7_e30 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: gomotipia  s/ 
papel 
Dim: 49,7 x 35 cm. 
Obs: assinado 

 
N7_e31 
Título: s/ título 
Data: 1977 
Técnica: gomotipia  
s/ papel 
Dim: 41 x 38 cm. 
Obs: prova 1/4. 
assinado 

 

N7_e32 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: monotipia  
s/ papel 
Dim: 53,7 x 47 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e33 
Título: s/ título 
Data: 21/12/1972 
Técnica: monotipia  
s/ papel 
Dim: 29,5 x 43 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e34 
Título: s/ título 
Data: 29/10/1972 
Técnica: monotipia  
s/ papel 
Dim: 24,5 x 31 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e35 
Título: s/ título 
Data: 12/10/1972 
Técnica: monotipia  
s/ papel 
Dim: 25,2 x 33 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e36 
Título: s/ título 
Data: 12/10/1972 
Técnica: monotipia  s/ 
papel 
Dim: 31 x 46 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e37 
Título: s/ título 
Data: 12/11/1972 
Técnica: monotipia  
s/ papel 
Dim: 25,2 x 33 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e38 
Título: s/ título 
Data: 29/10/1972 
Técnica: monotipia  
s/ papel 
Dim: 25,2 x 33 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e39 
Título: s/ título 
Data: 29/10/1972 
Técnica: “mixed 
media” s/ papel 
Dim: 25,2 x 33 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e40 
Título: s/ título 
Data: 21/11/1972 
Técnica: “mixed 
media” s/ papel 
Dim: 35 x 50 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e41 
Título: prova 
experimental 
Data: 1974 
Técnica: serigrafia 
s/ papel 
Dim: 35 x 49,7 cm. 
Obs: assinado 

N7_e42 
Título: prova de autor 
Data: 1974 
Técnica: serigrafia s/ 
papel 
Dim: 35 x 49,7 cm. 
Obs: assinado 

 
N7_e43 
Título: s/ título 
Data: 8/12/1972 
Técnica: 
monogravura  s/ 
papel 
Dim: 24,5 x 35 cm. 
Obs: prova 1/1. 
assinado 

N7_e44 
Título: s/ título 
Data: 17/12/1972 
Técnica: monotipia  
s/ papel 
Dim: 33 x 50 cm. 
Obs: assinado 

 

N7_e45 
Título: s/ título 
Data: 29/10/1974 
Técnica: serigrafia 
s/ papel 
Dim: 43 x 31 cm. 
Obs: prova 1/1. 
assinado  

N7_e46 
Título: s/ título 
Data: 24/11/1972 
Técnica: monotipia  
s/ papel 
Dim: 49 x 40 cm. 
Obs: prova 1/1. 
assinado 

N7_e47 
Título: monotipia 
colorida à mão. 
Data: 12/1972 
Técnica: monotipia  
s/ papel 
Dim: 33 x 22,2 cm. 
Obs: assinado 
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Legenda Núcleo 8 
 
N8_a1 
Título: Os espelhos 
Data: 19/6/1986 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 19 x 13 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a2 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 21 x 14,5 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a3 
Título: estrela 
Data: 15/7/1986 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 21 x 14,5 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a4 
Título: as cadeiras 
Data: 4/11/1981 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
Dim: 21 x 15 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a5 
Título: estrela 
Data: 7/1982 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 15 x 10,5 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a6 
Título: s/ título 
Data: 19/6/1985 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 21 x 15 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a7 
Título: s/ título 
Data: 23/7/1987 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
Dim: 17 x 12,5 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a8 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
Dim: 17 x 12,5 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a9 
Título: estrela 
Data: 15/3/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim: 21 x 15 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a10 
Título: a venda 
Data: 3/1/1982 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 21 x 15 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a11 
Título: o boné 
Data: 26/2/1987 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 29,7 x 21cm. 
Obs: assinado. 

N8_a12 
Título: s/ título 
Data: 4/6/1986 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 29,7 x 21cm. 
Obs: assinado. 

N8_a13 
Título: setúbal 
Data: 8/1980 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim: 13,5 x 10 cm. 
Obs: assinado.  
Exposto na “Gaveta 
do Artista”, SNBA, 
Nov. de 1985, n.º 3 

N8_a14 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
cartolina 
Dim: 13,5 x 10 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a15 
Título: s/ título 
Data: 22/1/1985 
Técnica: caneta 
estilográfica e 
caneta de feltro s/ 
papel 
Dim: 29,7 x 21cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a16 
Título: estrela 
Data: 29/6/1986 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 15 x 21 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a17 
Título: s/ título 
Data: 2/5/1986 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 15 x 21 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a18 
Título: s/ título 
Data: 25/1/1985 
Técnica: grafite s/ 
guardanapo de papel  
Dim: 14 x 15 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a19 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel de envelope 
Dim: 10,5 x 19 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a20 
Título: s/ título 
Data: 11/9/1980 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 15 x 21 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a21 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 15 x 21 cm. 
Obs: não assinado 

N8_a22 
Título: s/ título 
Data: 9/1980 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 14,5 x 22 cm. 
Obs: assinado 

N8_a23 
Título: s/ título 
Data: 1986 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 14,5 x 21 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a24 
Título: s/ título 
Data: 18/12/1985 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 10 x 10 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a25 
Título: Leitaria 
Estrelas de Prata 
Data: 28/4/1986 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 11,7x15,7 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a26 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 10x15 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a27 
Título: s/ título 
Data: 16/9/1982 
Técnica: grafite e 
caneta de feltro s/ 
papel 
Dim: 12,5x17,5 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a28 
Título: as malas 
Data: 26/9/1985 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 21 x 29,7 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a29 
Título: s/ título 
Data: 4/7/1984 
Técnica: pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 29,7 x 21 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a30 
Título: Par, estrela 
Data: 2/4/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim: 13 x 18 cm. 
Obs: assinado.  
Exposto na “Gaveta 
do Artista”, SNBA, 
Nov. de 1985 n.º 13 

N8_a31 
Título: estrela 
Data: 19/4/1980 
Técnica: fotocópia 
em papel colorido 
Dim: 9,5x14,5 cm. 
Obs: assinado 

N8_a32 
Título: estrela 
Data: 12/8/1980 
Técnica: fotocópia 
em cartolina  
Dim: 9,5x12,5 cm. 
Obs: assinado 

N8_a33 
Título: s/ título 
Data: 6/3/1987 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 21 x 29,7 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a34 
Título: Cena em 
Setúbal 
Data: 6/7/1980 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim: 7 x 11 cm. 
Obs: assinado.  
Exposto na “Gaveta 
do Artista”, SNBA, 
Nov. de 1985, n.º 2 

N8_a35 
Título: Mulher no 
Cais do Sodré 
Data: 19/6/1980 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 15 x 21 cm. 
Obs: assinado.  
Exposto na “Gaveta 
do Artista”, SNBA, 
Nov. de 1985 n.º 18 

N8_a36 
Título: s/ título 
Data: 16/8/1985 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 108x 25,5 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a37 
Título: Esplanada 
da estrela 
Data: 2/4/1981 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 13,5 x 21 cm. 
Obs: assinado.  
Exposto na “Gaveta 
do Artista”, SNBA, 
Nov. de 1985 n.º 14 

N8_a38 
Título: Estrela 
Data: 8/12/1980 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 10,5x14,5 cm. 
Obs: assinado 

N8_a39 
Título: s/ título 
Data: 9/5/1984 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
Dim: 13 x15,5 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a40 
Título: estrela 
Data: 9/9/1983 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim: 12,5x17,5 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a41 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
Dim: 12,5x17,5 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a42 
Título: Setúbal 
Data: 8/1980 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
Dim: 14,5 x19,5  cm. 
Obs: não assinado. 
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N8_a43 
Título: Beco da 
Moura 
Data: s/ data 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim: 21x29,7 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a44 
Título: uma senhora 
a espreitar para uma 
montra 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 12,5 x 21 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a45 
Título: s/ título 
Data: 11/10/1985 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 12 x 21 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a46 
Título: rua de s. 
Félix 
Data: 10/10/1985 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 12 x 21 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a47 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 16 x 22 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a48 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel timbrado 
Dim: 14 x 16 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a49 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
cartolina 
Dim: 16,3 x 18 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a50 
Título: inundação 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel timbrado 
Dim: 14 x 16 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a51 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
cartolina 
Dim: 14 x 16,5 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a52 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel timbrado 
Dim: 14 x 16 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a53 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel timbrado 
Dim: 14 x 16 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a54 
Título: s/ título 
Data: 22/1/1985 
Técnica: grafite s/ 
papel timbrado 
Dim: 14 x 16 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a55 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel timbrado 
Dim: 14 x 16 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a56 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 10 x 10 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a57 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 10 x 10 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a58 
Título: s/ título 
Data: 22/1/1985 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim: 12 x 12 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a59 
Título: Lapa 
Data: 1/11/1985 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 20 x 21 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a60 
Título: Lapa 
Data: 1/11/1985 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 16 x 26,8 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a61 
Título: rua de 
santana 
Data: 1/11/1985 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 17 x 25 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a62 
Título: s/ título 
Data: 1/11/1985 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 17 x 25 cm. 
Obs: assinado.  

N8_a63 
Título: Setúbal 
Data: 4/8/1985 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 21 x 29,7 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a64 
Título: rua de 
Buenos aires 
Data: 1985 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 24 x 17,5 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a65 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
fotocópia em 
cartolina  
Dim: 19 x 17 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a66 
Título: estrela 
Data: 11/1985 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 25 x 17 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a67 
Título: Setúbal 
Data: 1973 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim: 15 x 9,5 cm. 
Obs: assinado 

N8_a68 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 15 x 9,5 cm. 
Obs: não assinado 

N8_a69 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 9,5 x 9,5 cm. 
Obs: não assinado 

N8_a70 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: tinta-da-
china e colagem s/ 
papel de revista 
Dim: 15,5 x 13 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a71 
Título: estrela: 
esplanada do jardim 
Data: 2/4/1984 
Técnica: guache s/ 
papel  
Dim: 15 x 11 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a72 
Título: estrela: 
palavras cruzadas 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
fotocópia em cartolina  
Dim: 14,5 x 10,5 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a73 
Título: estrela 
Data: 2/5/1980 
Técnica: caneta de 
feltro  s/ papel 
Dim:14,5 x10 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a74 
Título: s/ título 
Data: ilegível 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 12 x 10 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a75 
Título: cais do 
Sodré 
Data: 1985 
Técnica: guache s/ 
cartolina 
Dim: 13 x 10 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a76 
Título: s/ título 
Data: 8/9/1983 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim:17,5 x12,5 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a77 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
fotocópia 
Dim: 6 x 6 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a78 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: guache e 
colagem s/ fotocópia 
Dim: 8 x 8 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a79 
Título: s/ título 
Data: 1975 
Técnica: guache e 
colagem s/ 
fotocópia 
Dim: 11,5 x 12 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a80 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: guache e 
colagem s/ papel 
Dim: 11,5 x 15 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a81 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: guache e 
colagem s/ papel 
Dim: 10,5 x 12 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a82 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 9,5 x 9,5 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a83 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 8,7 x 9 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a84 
Título: estrela 
Data: 15/4/1984 
Técnica: guache e 
colagem s/ papel 
Dim: 10,5 x 14,5 cm. 
Obs: não assinado. 
 

N8_a85 
Título: estrela 
Data: 15/4/1984 
Técnica: guache e 
colagem s/ papel 
Dim: 10,5x14,5 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a86 
Título: s/ título 
Data: 1985 
Técnica: guache e 
colagem s/ papel 
Dim: 9,7 x 13 cm. 
Obs: assinado. 
 

N8_a87 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 8 x 10 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a88 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 6 x 6 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a89 
Título: s/ título 
Data: 1975 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 8,5 x 9 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a90 
Título: s/ título 
Data: 1980 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 9,5 x 9,5 cm. 
Obs: assinado. 
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N8_a91 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 7,5 x 8 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a92 
Título: s/ título 
Data: 30/1/1980 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 10 x 13,5 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a93 
Título: jardim da 
estrela 
Data: 1985 
Técnica: guache s/ 
cartolina 
Dim: 10 x 14 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a94 
Título: cais do 
Sodré 
Data: 1985 
Técnica: guache s/ 
cartolina 
Dim: 10,5 x 13 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a95 
Título: s/ título 
Data: 1985 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 12,5 x 16 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a96 
Título: s/ título 
Data: ilegível 
Técnica: guache s/ 
fotocópia 
Dim: 8,7 x 13,4 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a97 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: colagem s/ 
papel de revista 
Dim: 9,5 x 17,5 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a98 
Título: cais do 
Sodré 
Data: 10/1984 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 13 x 20 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a99 
Título: s/ título 
Data: 1985 
Técnica: colagem s/ 
cartolina 
Dim: 19 x 12 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a100 
Título: Setúbal 
Data: 1989 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim: 29,7 x 21 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a101 
Título: Setúbal 
Data: 126/7/1985 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim: 29,7 x 21 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a102 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim: 29,7 x 21  cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a103 
Título: Graças a 
Deus. Estudo para 
capa imaginária 
Data: s/ data 
Técnica: fotocópia e 
colagem s/ papel 
Dim:14,8 x21,4 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_a104 
Título: s/ título 
Data: 8/1985 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim: 29,7 x 21 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a105 
Título: Paisagem 
Urbana: Setúbal 
Data: 12/1973 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim: 23,4 x 17 cm. 
Obs: assinado. 
Exposto na “Gaveta 
do Artista”, SNBA, 
Nov. de 1985 n.º 22 

N8_a106 
Título: s/ título 
Data: 1985 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim: 29,7 x 21 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a107 
Título: Setúbal 
Data: 1/8/1985 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 29,7 x 21 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a108 
Título: Setúbal 
Data: 1985 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 29,7 x 21 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a109 
Título: estrela 
Data: 5/1/1988 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 29,7 x 21 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a110 
Título: s/ título 
Data: 2/8/1985 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim: 29,7 x 21 cm. 
Obs: assinado 

N8_a111 
Título: Setúbal 
Data: 27/7/1985 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 29,7 x 21 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a112 
Título: Setúbal 
Data: 3/8/1985 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 29,7 x 21 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a113 
Título: Setúbal 
Data: 2/8/1985 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 29,7 x 21 cm. 
Obs: assinado. 

N8_a114 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 29,7 x 21 cm. 
Obs: não assinado. 

 
 

N8_b1 
Título: A tela 
Data: 18/1/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 35 x 25 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b2 
Título: A tela 
Data: 7/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 35 x 24,7 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b3 
Título: A tela 
Data: 13/1/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica, tinta-
da-china e grisé s/ 
papel 
Dim: 35 x 24,7 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b4 
Título: A tela  
Data: 5/3/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 33 x 25 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b5 
Título: A tela (1) 
Data: 2/1/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 35 x 25 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b6 
Título: A tela  
Data: 25/6/1980 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta da 
china s/ papel 
Dim: 31,5x22 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b7 
Título: A tela (5) 
Data: 2/2/1982 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 35 x 24,7 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b8 
Título: A tela 
Data: 8/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 35 x 24,7 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b9 
Título: A tela e os 
sapatos 
Data: 12/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 35 x 24,7 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b10 
Título: A tela  
Data: 1/9/1980 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 35 x 22 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b11 
Título: A tela (6) 
Data: 1/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e feltro 
s/ papel 
Dim: 35 x 25 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b12 
Título: A tela  
Data: 8/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e grisé s/ 
papel 
Dim: 34,7 x 25 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b13 
Título: A tela (10) 
Data: 9/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim: 34,7 x 25 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b14 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 34 x 22 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b15 
Título: A tela e a 
televisão 
Data: 26/6/1980 
Técnica: caneta 
estilográfica, feltro 
e tinta da china s/ 
papel 
Dim: 29 x 21 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b16 
Título: A tela  
Data: s/ data 
Técnica: caneta 
estilográfica e 
pastel de óleo s/ 
papel 
Dim: 21 x 29,4 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b17 
Título: A tela (2) 
Data: 3/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 25 x 35 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b18 
Título: A tela  
Data: 1/1981 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 21 x 29,7 cm. 
Obs: assinado. 
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N8_b19 
Título: A tela 
Data: 8/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 25 x 34 cm. 
Obs: assinado. 

 

N8_b20 
Título: A tela 
Data: 12/12/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 25 x 32,5 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b21 
Título: A tela 
Data: 8/3/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 24,7x34,5 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b22 
Título: A tela 
Data: 23/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 24,7x34,5 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b23 
Título: A tela (3) 
Data: 3/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 25 x 35 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b24 
Título: A tela  
Data: 27/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim: 25 x 33 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b25 
Título: A tela e os 
sapatos 
Data: 4/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim: 25 x 35 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b26 
Título: A tela (4) 
Data: 26/1/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim: 24,5 x 35 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b27 
Título: A tela  
Data: 19/1/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 21 x 29,7 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b28 
Título: A tela  
Data: 7/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 25 x 32,5 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b29 
Título: A tela  
Data: 6/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 23 x 33 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b30 
Título: A tela  
Data: 1980 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta da 
china s/ papel 
Dim: 18 x 25 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b31 
Título: A tela  
Data: 4/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 22 x 32,5 cm. 
Obs: não assinado. 
 

N8_b32 
Título: A tela  
Data: 7/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 18,7 x 25 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b33 
Título: A tela  
Data: 1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 24,5 x 35 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b34 
Título: A tela  
Data: 13/12/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 25 x 32,5 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b35 
Título: A tela 
Data: 1981 
Técnica: caneta de 
feltro e tinta da 
china s/ papel 
Dim: 25 x 32,5 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b36 
Título: A tela (5) 
Data: 2/2/1982 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta da 
china s/ papel 
Dim: 25 x 32,5  cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b37 
Título: A tela 
Data: 4/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim: 25 x 33 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b38 
Título: A tela (9) 
Data: 9/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim: 25 x 35 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b39 
Título: A tela 
Data: 11/2/1980 
Técnica: fotocópia: 
caneta estilográfica 
e tinta da china s/ 
papel 
Dim. original: 
35x25 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b40 
Título: A tela 
Data: 15/10/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 25 x 34 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b41 
Título: A tela 
Data: s/ data 
Técnica: colagem 
com papel de cor s/ 
platex 
Dim: 20,7x29,9 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b42 
Título: Estudo para 
capa imaginária 
Data: s/ data 
Técnica: colagem com 
papel de cor s/ platex 
Dim: 14,8x21,4 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b43 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: colagem s/ 
papel 
Dim: 21x29,7 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b44 
Título: s/ título 
Data: 16/7/1980 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim: 20,7x33,5 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b45 
Título: s/ título 
Data: 29/8/1980 
Técnica: caneta 
estilográfica, feltro 
e pastel de óleo s/ 
papel 
Dim: 22x33 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b46 
Título: s/ título 
Data: 29/8/1980 
Técnica: caneta 
estilográfica e 
pastel de óleo s/ 
papel 
Dim: 22x33 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b47 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: caneta 
estilográfica e 
corrector s/ papel 
Dim: 21x29,7 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b48 
Título: A televisão 
Data: 1/3/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta da 
china s/ papel 
Dim: 32,5x22,5 cm. 
Obs: assinado. 

 
N8_b49 
Título: A televisão 
Data: 1980 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 32,5x22,5 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b50 
Título: A televisão 
Data: 18/6/1980 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 32,5x22 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b51 
Título: A televisão 
Data: 28/6/1980 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 33 x22 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b52 
Título: A televisão 
Data: 19/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 32,5x22,5 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b53 
Título: A televisão 
Data: 23/1/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 33x23,5 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b54 
Título: A televisão 
Data: 11/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e feltro s/ 
papel 
Dim: 33x21 cm. 
Obs: assinado. 

 
N8_b55 
Título: A televisão 
Data: 26/8/1980 
Técnica: caneta 
estilográfica e 
impressão s/ papel 
Dim: 32,5x21,5 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b56 
Título: A televisão 
Data: 24/6/1980 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 33x22 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b57 
Título: A televisão 
Data: 2/3/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica, tinta-
da-china e pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 32,5x24 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b58 
Título: A televisão 
Data: 16/3/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim: 33,5x23,5 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b59 
Título: A televisão a 
cores 
Data: 19/3/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e 
pastel de óleo s/ 
papel 
Dim: 32x23,5 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b60 
Título: A televisão e a 
saia 
Data: 4/8/78 
Técnica: caneta 
estilográfica e grafite 
s/ papel 
Dim: 22 x 30 cm. 
Obs: assinado. 
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N8_b61 
Título: A televisão 
Data: 16/3/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 23,5 x 33 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b62 
Título: A televisão 
Data: 16/3/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 24 x 32,5 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b63 
Título: A televisão 
Data: 10/7/1980 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 22 x 33,5 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b64 
Título: A televisão 
Data: 20/8/1980 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim: 22 x 33,5 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b65 
Título: A televisão 
Data: 10/7/1980 
Técnica: caneta 
estilográfica, feltro 
e tinta da china s/ 
papel 
Dim: 21 x 32 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b66 
Título: A televisão: 
Edie Evans 
 Data: 24/8/1980 
Técnica: caneta 
estilográfica, tinta-da-
china e pastel de óleo 
s/ papel 
Dim: 22 x 33 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b67 
Título: A televisão 
Data: 8/7/1980 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 22 x 33 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b68 
Título: Estudo para 
capa imaginária 
Data: s/ data 
Técnica: fotocópia e 
colagem com papel 
de cor s/ platex 
Dim: 14,8x21,4 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b69 
Título: O rosário (3) 
Data: 20/3/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 21 x 32 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b70 
Título: O rosário (1) 
Data: 11/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 21 x 32 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b71 
Título: O rosário (2) 
Data: 11/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 21 x 32 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b72 
Título: A leitura (4) 
Data: 9/1/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica, e tinta-
da-china e pastel de 
óleo s/ papel 
Dim: 32 x 24 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b73 
Título: O livro 
Data: 6/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 32 x 23 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b74 
Título: A leitura (3) 
Data: 6/1/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim: 32 x 23 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b76 
Título: A leitura (1) 
Data: s/ data 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 29,7 x 21 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b76 
Título: A leitura (2) 
Data: 6/1/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim: 32 x 23 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b77 
Título: Estudo para 
capa imaginária 
Data: s/ data 
Técnica: fotocópia e 
colagem com papel 
de cor s/ platex 
Dim: 14,8x21,4 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b78 
Título: A mala 
Data: 5/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim: 32,5 x 25 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b79 
Título: A mala 
Data: 11/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim: 32,5 x 25 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b80 
Título: A mala 
Data: 18/1/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 25,5 x 20 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b81 
Título: A mala 
Data: 6/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 32,5 x 25 cm. 
Obs: assinado. 

 

N8_b82 
Título: A mala 
Data: 18/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 32,5 x 25 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b83 
Título: A mala 
Data: 6/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 32,5 x 25 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b84 
Título: A mala 
Data: 18/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica, e tinta da 
china s/ papel 
Dim: 24,5 x 35 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b85 
Título: A mala 
Data: 18/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica, e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 24,5 x 35 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b86 
Título: A mala 
Data: 20/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica, tinta-
da-china e grisé s/ 
papel 
Dim: 24,5x32,5 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b87 
Título: A mala 
Data: 13/1/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica, tinta-
da-china, pastel de 
óleo e grisé s/ papel 
Dim: 15,5x23,5 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b88 
Título: Estudo para 
capa imaginária 
Data: s/ data 
Técnica: fotocópia e 
colagem com papel 
de cor s/ platex 
Dim: 14,8x21,4 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b89 
Título: A lâmpada 
Data: 4/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 25 x 32,5 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b90 
Título: O cocktail 
Data: 13/1/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta da 
china s/ papel 
Dim: 15,5 x 22, 5 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b91 
Título: O cocktail 
Data: 7/8/1986 
Técnica: caneta 
estilográfica e 
pastel de óleo s/ 
papel 
Dim: 22 x 34 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b92 
Título: O cocktail, o 
vestido 
Data: 8/8/1980 
Técnica: caneta 
estilográfica e 
pastel de óleo e 
tinta da china s/ 
papel 
Dim: 22 x 34 cm. 
Obs: assinado. 

 

N8_b93 
Título: O cocktail 
Data: 9/8/1980 
Técnica: caneta 
estilográfica, pastel 
de óleo e grisé s/ 
papel 
Dim: 22 x 34 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b92 
Título: O cocktail 
Data: 12/1/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e 
pastel de óleo e 
tinta da china s/ 
papel 
Dim: 21 x 30 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b95 
Título: O cocktail 
Data: 13/1/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e 
pastel de óleo s/ 
papel 
Dim: 15,5 x 23 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b96 
Título: O cocktail 
Data: 12/1/1980 
Técnica: caneta de 
feltro, pastel de óleo e 
grisé s/ papel 
Dim: 20 x 29,5 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b97 
Título: O cocktail 
Data: 16/11/1981 
Técnica: caneta de 
feltro, tinta-da-
china e grisé s/ 
papel 
Dim: 22 x 35 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b98 
Título: O cocktail 
jornalista 
Data: 15/1/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica, pastel 
de óleo e colagem s/ 
papel 
Dim: 21 x 29,5 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b99 
Título: O cocktail 
Data: 12/1/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 20 x 28,5 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b100 
Título: O cocktail 
Data: 15/1/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica, pastel 
de óleo e tinta da 
china s/ papel 
Dim: 21 x 30 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b101 
Título: O cocktail 
Data: 24/1/1980 
Técnica: caneta 
estilográfica, pastel 
de óleo e grisé s/ 
papel 
Dim: 17,4 x 28 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b102 
Título: O cocktail 
Data: 15/1/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica, pastel de 
óleo e tinta da china s/ 
papel 
Dim: 22 x 34,5 cm. 
Obs: assinado. 
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N8_b103 
Título: A saia 
Data: 12/1980 
Técnica: caneta 
estilográfica e 
pastel de óleo s/ 
papel 
Dim: 22 x 32 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b104 
Título: A saia 
Data: 7/8/1980 
Técnica: caneta 
estilográfica e 
impressão s/ papel  
Dim: 22 x 32 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b105 
Título: A saia 
Data: 3/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 22 x 32 cm. 
Obs: assinado. 
 

N8_b106 
Título: Lettering 
para “As amigas” 
Data: s/ data 
Técnica: fotocópia 
s/ papel 
Dim: 16 x 21 cm. 
Obs: assinado. 
 

N8_b107 
Título: As amigas 
Data: 12/3/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 21 x 33 cm. 
Obs: assinado. 
 

N8_b108 
Título: As amigas 
Data: 22/8/1980 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta da 
china s/ papel 
Dim: 20 x 33 cm. 
Obs: assinado. 
  

N8_b109 
Título: As amigas 
Data: 21/3/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 20,5 x 33 cm. 
Obs: assinado. 
 

N8_b110 
Título: As amigas 
Data: 21/3/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 20 x 29,5 cm. 
Obs: assinado. 
 

N8_b111 
Título: As amigas 
Data: 20/3/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 20 x 33 cm. 
Obs: assinado. 
 

N8_b112 
Título: As amigas 
Data: s/ data 
Técnica: caneta 
estilográfica e feltro 
s/ papel vegetal 
Dim: 21 x 29,7 cm. 
Obs: assinado. 
 

N8_b113 
Título: As amigas 
Data: 22/3/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica, feltro 
e tinta da china s/ 
papel 
Dim: 20,5 x 33 cm. 
Obs: assinado. 
 

N8_b114 
Título: As amigas 
Data: 13/6/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica, feltro e 
tinta da china s/ papel 
Dim: 32 x24,5 cm. 
Obs: assinado. 
 

N8_b115 
Título: As amigas 
Data: 18/3/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica, e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 32,5x20,5 cm. 
Obs: assinado. 
 

N8_b116 
Título: As amigas 
Data: 19/7/1982 
Técnica: caneta 
estilográfica, e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 32,5 x 25 cm. 
Obs: assinado. 
 

N8_b117 
Título: As amigas 
Data: 31/5/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica, feltro 
e tinta da china s/ 
papel 
Dim: 23 x 33 cm. 
Obs: assinado. 
 

N8_b118 
Título: As amigas 
Data: 14/6/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica, e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 25 x 32 cm. 
Obs: não assinado. 
 

N8_b119 
Título: As amigas 
Data: 18/3/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica, e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 20 x 33 cm. 
Obs: não assinado. 
 

N8_b120 
Título: Estudo para 
capa imaginária 
Data: s/ data 
Técnica: fotocópia e 
colagem com papel de 
cor s/ platex 
Dim: 14,8x21,4 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b121 
Título: O cartaz 
Data: 21/9/1979 
Técnica: caneta 
estilográfica e feltro 
s/ papel 
Dim: 28 x17,4 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b122 
Título: O modelo 
Data: 28/6/1980 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 32 x22 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b123 
Título: s/ título 
Data: 18/7/1980 
Técnica: caneta 
estilográfica, tinta-
da-china e colagem 
s/ papel 
Dim: 28 x20 cm. 
Obs: não assinado. 

N8_b124 
Título: A mesa 
Data: 23/12/1980 
Técnica: caneta 
estilográfica e 
pastel de óleo s/ 
papel 
Dim: 32,5 x23 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b125 
Título: A mesa 
Data: 22/8/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta 
da china s/ papel 
Dim: 32,5x22,5 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b126 
Título: A mesa 
Data: 9/3/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica, feltro e 
corrector s/ papel 
Dim: 29,7x20,5 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b127 
Título: A mesa  
Data: s/ data 
Técnica: fotocópia: 
caneta estilográfica 
s/ papel 
Dim: 29,7 x 21 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b128 
Título: A mesa (6) 
Data: 28/2/1981 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim: 32,5x23 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b129 
Título: A mesa  
Data: s/ data 
Técnica: fotocópia: 
caneta estilográfica 
s/ papel 
Dim: 29,7 x 21 cm. 
Obs: assinado. 

 

N8_b130 
Título: A mesa 
Data: s/ data 
Técnica: caneta 
estilográfica e 
colagem s/ papel 
Dim: 29,7x21 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b131 
Título: A mesa 
Data: s/ data 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ 
papel 
Dim: 30x21,5 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b132 
Título: A mesa  
Data: s/ data 
Técnica: fotocópia: 
caneta estilográfica s/ 
papel 
Dim: 29,7 x 21 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b133 
Título: A mesa  
Data: s/ data 
Técnica: fotocópia: 
caneta estilográfica 
s/ papel 
Dim: 29,7 x 21 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b134 
Título: A mesa 
Data: s/ data 
Técnica: caneta 
estilográfica e 
corrector s/ papel 
Dim: 29,7x20,5 cm. 
Obs: assinado. 

N8_b135 
Título: A mesa  
Data: s/ data 
Técnica: fotocópia: 
caneta estilográfica 
s/ papel 
Dim: 29,7 x 21 cm. 
Obs: assinado. 

   

 

N8_c1 
Título: s/ título  
Data: 29/12/1979 
Técnica: colagem 
Dim: 9,5 x7 cm. 
Obs: não assinado. 
 

N8_c3 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 19 x 9 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c3 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 29 x 19 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c4 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 29,7 x 21 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c5 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 29,7 x 21 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c6 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 29,7 x 21 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c7 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 29,7 x 21 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c8 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 21 x 8,5 cm. 
Obs: não assinado. 
 

N8_c9 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 29,7 x 21 cm. 
Obs: não assinado. 
 

N8_c10 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 17 x 8cm. 
Obs: não assinado. 
 

N8_c11 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 21 x 8,5 cm. 
Obs: não assinado. 
 

N8_c12 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 17 x 7,5 cm. 
Obs: não assinado 
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N8_c13 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 22 x 17 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c14 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 15 x 16 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c15 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 10 x 12 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c16 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 16 x 20 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c17 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 12 x 14 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c18 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 14 x 14 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c19 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 14 x 17,5 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c20 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 14 x 15 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c21 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 15 x 15 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c21 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 17,5 x 19 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c23 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 15x16,5 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c24 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 21x 29,7 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c25 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 21x 29,7 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c26 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 15 x 21 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c27 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 21x 29,7 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c28 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 17 x 22 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c29 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 29,7 x 21 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c30 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 12,5 x 11 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c31 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 21 x 29,7 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c32 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 18 x 26 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c33 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 13,5x13cm. 
Obs: não assinado 

N8_c34 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 9 x 24 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c35 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 16 x 20 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c36 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 19 x 26 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c37 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 21 x 29,7 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c38 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 15 x 15 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c39 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 21 x 29,7 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c40 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 21 x 29,7 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c41 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 21x 29,7 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c42 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 19 x 26 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c43 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 19 x 26 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c44 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 19 x 26 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c45 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 19 x 26 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c46 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 19 x 26 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c47 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 21 x 29,7 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c48 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 13,5x18 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c49 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 8,5x16 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c50 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 14x16 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c51 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 15 x 23,5cm. 
Obs: não assinado 

N8_c52 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 9 x 14 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c53 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 21 x 29 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c54 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 15x18 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c55 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 15x19 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c56 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 18,5x29,5cm. 
Obs: não assinado 

N8_c57 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 23 x 29,5 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c58 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 14x20 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c59 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 21x 29,7 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c60 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 16 x 17 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c61 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 16 x 17 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c62 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 16 x 17 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c63 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 12 x 11 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c64 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 14x16 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c65 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 21x 29,7 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c66 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 41,4x45,7 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c67 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 16x15,5 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c68 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 6 x 13 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c69 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 6,5x10 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c70 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 18,5x23 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c71 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
de fotografias 
Dim: 22x15,5 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c72 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 15,5x9 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c73 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
Dim: 13 x 16,5 cm. 
Obs: não assinado 

N8_c74 
Título: s/ título  
Data: s data 
Técnica: colagem 
de fotografias 
Dim: 53x12 cm. 
Obs: não assinado 
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N8_d1 
Título: s/ título. 
Cartaz da exposição 
de “montagens: 
banda desenhada 
foto-novelas e 
teatro.  
Data: Set. 1984 
Dim: 29,7 x 21 cm. 
Obs: Exposição 
realizada na S.P.A. 

N8_d2 
Título: s/ título 
Data: 1984 
Técnica: colagem s/ 
cartolina 
Dim: 49,5x49,5 cm. 
Obs: Exposição de 
montagens na 
S.P.A. n.º 12 

N8_d3 
Título: s/ título 
Data: 1984 
Técnica: colagem s/ 
cartolina 
Dim: 49,5x49,5 cm. 
Obs: Exposição de 
montagens na 
S.P.A. n.º 13 

N8_d4 
Título: s/ título 
Data: 1984 
Técnica: colagem s/ 
cartolina 
Dim: 69,5x69,5 cm. 
Obs: Exposição de 
montagens na 
S.P.A. n.º 18 

N8_d5 
Título: s/ título 
Data: 1984 
Técnica: colagem s/ 
cartolina 
Dim: 69,5x69,5 cm. 
Obs: Exposição de 
montagens na 
S.P.A. n.º 20 

N8_d6 
Título: s/ título 
Data: 1984 
Técnica: colagem s/ 
cartolina 
Dim: 69,5x69,5 cm. 
Obs: Exposição de 
montagens na S.P.A. 
n.º 19 

N8_d7 
Título: s/ título 
Data: 1984 
Técnica: colagem s/ 
cartolina 
Dim: 69,5x69,5 cm. 
Obs: Exposição de 
montagens na 
S.P.A. n.º 38 

N8_d8 
Título: s/ título 
Data: 1984 
Técnica: colagem s/ 
cartolina 
Dim: 69,5x69,5 cm. 
Obs: Exposição de 
montagens na 
S.P.A. n.º 37 

N8_d9 
Título: s/ título 
Data: 1984 
Técnica: colagem s/ 
cartolina 
Dim: 69,5x69,5 cm. 
Obs: Exposição de 
montagens na 
S.P.A. s/n.º  

N8_d10 
Título: s/ título 
Data: 1984 
Técnica: colagem s/ 
cartolina 
Dim: 69,5x69,5 cm. 
Obs: Exposição de 
montagens na 
S.P.A. n.º 18 

N8_d11 
Título: s/ título 
Data: 1984 
Técnica: colagem s/ 
cartolina 
Dim:50x49,5 cm. 
Obs: Exposição de 
montagens na 
S.P.A. n.º 17 

N8_d12 
Título: s/ título 
Data: 1984 
Técnica: colagem s/ 
cartolina 
Dim:50x49,5 cm. 
Obs: Exposição de 
montagens na S.P.A. 
n.º 16 

N8_d13 
Título: s/ título 
Data: 1984 
Técnica: colagem s/ 
cartolina 
Dim: 69,5x69,5 cm. 
Obs: Exposição de 
montagens na 
S.P.A. n.º 9 

N8_d14 
Título: s/ título 
Data: 1984 
Técnica: colagem s/ 
cartolina 
Dim: 48 x 48 cm. 
Obs: Exposição de 
montagens na 
S.P.A. n.º 32 

N8_d15 
Título: s/ título 
Data: 1984 
Técnica: colagem s/ 
cartolina 
Dim: 48 x 48 cm. 
Obs: Exposição de 
montagens na 
S.P.A. n.º 31 

N8_d16 
Título: s/ título 
Data: 1984 
Técnica: colagem s/ 
cartolina 
Dim: 49,5 x 50 cm. 
Obs: Exposição de 
montagens na 
S.P.A. n.º 7 

N8_d17 
Título: s/ título 
Data: 1984 
Técnica: colagem s/ 
cartolina 
Dim: 48 x 48 cm. 
Obs: Exposição de 
montagens na 
S.P.A. n.º 33 

N8_d18 
Título: s/ título 
Data: 1984 
Técnica: colagem s/ 
cartolina 
Dim: 34 x 34 cm. 
Obs: Exposição de 
montagens na S.P.A. 
n.º 21 

N8_d19 
Título: s/ título 
Data: 1984 
Técnica: colagem s/ 
cartolina 
Dim: 50 x 50 cm. 
Obs: Exposição de 
montagens na 
S.P.A. n.º 25 

N8_d20 
Título: s/ título 
Data: 1984 
Técnica: colagem s/ 
cartolina 
Dim: 40 x 40 cm. 
Obs: Exposição de 
montagens na 
S.P.A. n.º 4 

N8_d21 
Título: s/ título 
Data: 1984 
Técnica: colagem s/ 
cartolina 
Dim: 34 x 34 cm. 
Obs: Exposição de 
montagens na 
S.P.A. n.º 22 

N8_d21 
Título: s/ título 
Data: 1984 
Técnica: colagem s/ 
cartolina 
Dim: 34 x 34 cm. 

 

N8_d23 
Título: s/ título 
Data: 1984 
Técnica: colagem s/ 
cartolina 
Dim: 69,5x69,5 cm. 
Obs: Exposição de 
montagens na 
S.P.A. n.º 10 

N8_d24 
Título: s/ título 
Data: 1984 
Técnica: colagem s/ 
cartolina 
Dim: 48 x 48 cm. 
Obs: Exposição de 
montagens na S.P.A. 
n.º 1 
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Núcleo 9 
 
N9_a1 
 
Título: s/ título 
Data: 18/5/1943 
Técnica: grafite e 
caneta estilográfica s/ 
papel 
Dim: 13,6x12,5 cm. 
Obs: não assinado. Na 
praia da Figueira da 
Foz. 
 

 

N9_a2 
 
Título: s/ título 
Data: 1943? 
Técnica: guache s/ 
papel? 
Dim: 8 x 22 cm. 
Obs:  

 

 

 

 
 

N9_a3 
 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 15x17,2 cm. 
Obs: não assinado.  

 

N9_a4 
 
Título: s/ título 
Data: 1943 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 11,6x14,8 cm. 
Obs: assinado. Postal 
endereçado à mãe 
datado de 21 de Junho 
de 1943. 

 

N9_a5 
 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 10,5x12 cm. 
Obs: não assinado. 

 

N9_a6 
 
Título: s/ título 
Data: 1943 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 11,6x14,8 cm. 
Obs: assinado. Postal 
endereçado à mãe 
datado de 29 de Junho 
de 1943. 

 
N9_a7 
 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 19 x 23 cm. 
Obs: não assinado. 

 

N9_a8 
 
Título: s/ título 
Data: 5/1943 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 16,2x23,4 cm. 
Obs: assinado. 
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N9_a9 
 
Título: Auto-retrato 
Data: 1943 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 12,2x15,1 cm. 
Obs: assinado, Porto. 

 

N9_a10 
 
Título: s/ título 
Data: 1944 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 15 x 18,5 cm. 
Obs: assinado. 

 

 

 

 

N9_a11 
 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: tinta-da-china 
s/ papel 
Dim: 21x29,5 cm. 
Obs: não assinado. 

 

N9_a12 
 
Título: s/ título 
Data: 1944 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 12,8 x 16 cm. 
Obs: assinado. 

 

 
N9_a13 
 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: grafite e lápis 
de cor s/ papel vegetal 
Dim: 23 x 20 cm. 
Obs: não assinado. 

 

N9_a14 
 
Título: s/ título 
Data: 1944 
Técnica: óleo s/ cartão 
Dim: 33 x 42 cm. 
Obs: não assinado. 

 

 

N9_a15 
 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel vegetal 
Dim: 16,5 x 20,5 cm. 
Obs: não assinado. 

 

N9_a16 
 
Título: s/ título 
Data: 1944 
Técnica: óleo s/ cartão 
Dim: 33 x 42 cm. 
Obs: assinado. 
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N9_a17 
Título: s/ título 
Data: 5, 12, 19 e20  de 
Março de 1944 
Técnica: óleo s/ cartão 
Dim: 69 x 82 cm. 
Obs: assinado. 
Exposto nos 
Independentes em 
Lisboa, Coimbra e 
Porto em 1945 
 

 

N9_a18 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 16,5 x 20,5 cm. 
Obs: não assinado. 

N9_a20 Em baixo: 
Título: s/ título. Estudo 
para “Auto-retrato 
com mulher 
transparente” 
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 32,5 x 21,5 cm. 
Obs: não assinado.  

N9_a19 
Título: s/ título 
Data: 1944 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 10 x 10 cm. 
Obs: assinado. 

         

N9_a21 
Título: estudo para um 
auto-retrato 
Data: 1944 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 21,3 x 26,3 cm. 
 

N9_a22 
Título: Auto-retrato 
com mulher 
transparente (Sílvia) 
Data: 1944 
Técnica: óleo s/ cartão 
Dim: 40 x 30  cm. 
Obs: não assinado. 
Propriedade herdeiros 
de Amândio Silva.   

 
N9_a23 
Título: s/ título 
Data: 1944 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 15,7 x 12,8 cm. 
Obs: assinado. Vendas 
Novas 

 

 

 
N9_a24 
Título: s/ título 
Data: 1944 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 11,5 x 15,5 cm. 
Obs: assinado.  

 



Parte II – O Lugar do Desenho na Obra de Victor Palla - Proposta expositiva 

 

246 
 

 

N9_a25 
 
Título: s/ título 
Data: 1944 
Técnica: guache s/ 
papel 
Dim: 11,7 x 15,5 cm. 
Obs: assinado. 
Propriedade Família 
Costa Martins 

 

N9_a26 
 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: guache s/ 
cartão 
Dim: 5,4 x 12,5 cm. 
Obs: assinado.  

 

 

 

 
N9_a15 
Título: s/ título 
Data: 1944 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 13 x 19 cm. 
Obs: assinado. Porto 

N9_a16 
Título: s/ título.  
Data: s/ data 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 21,5 x 15,5 cm. 
Obs: não assinado. 
Estudo para quadro 
não encontrado. 

 
 

N9_a17 
 
Título: s/ título.  
Data: 1947 
Técnica: grafite s/ 
papel  
Dim: 18,3 x 24,6 cm. 
Obs: não assinado.  

 

N9_a18 
 
Título: s/ título.  
Data: 1949 ou 1951? 
Técnica: prova a partir 
de negativo 6 x 9 cm. 
 

 

N9_a19 
 
Título: s/ título.  
Data: s/ data 
Técnica: prova a partir 
de negativo 6 x 6 cm. 
 

 

N9_a20 
 
Título: s/ título.  
Data: s/ data 
Técnica: prova a partir 
de negativo 6 x 6 cm. 
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N9_a21 a N9_a29 
 
Título: Desenhos de ilustração publicados na rubrica “Conselheiro da mulher moderna”, Revista Eva 
Data: De Janeiro a Outubro de 1953 
Dim: variável, aprox. 14 x 10 cm. 
Obs: não assinado. 
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N9_a30 
 
Título: s/ título 
Data: 26/6/1965 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta-da-
china s/ papel 
Dim: 22 x 32 cm. 
Obs: Hotel Atenas. 
Não assinado. 
Propriedade da família 
Costa Martins 
 

 

N9_a31 
 
Título: s/ título 
Data: 30/6/1965 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
Dim: 21 x 28 cm. 
Obs: não assinado.  
 

 

N9_a32 
 
Título: s/ título 
Data: 22/10/1965 
Técnica: pastel óleo s/ 
papel 
Dim:34x43,5cm 
Obs: não assinado. 
Propriedade da família 
Costa Martins 
 

 

 

N9_a33 
 
Título: s/ título 
Data: 15/3/1965 
Técnica: pastel de óleo 
s/ papel 
Dim:21x30cm. 
Obs: não assinado.  

 

 

N9_a34 
 
Título: s/ título 
Data: 6/8/1965 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim:21 x 29,7 cm 
Obs: não assinado.  
 

 

N9_a35 
 
Título: s/ título 
Data:  
27/10/1965 e 
6/11/1965 
Técnica: pastel óleo e 
pastel seco s/ papel 
Dim:66 x 65,5 cm 
Obs: não assinado.  
 

 

 
N9_a36 
 
Título: s/ título 
Data: 6/10/1966 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 44 cm 
Obs: não assinado.  
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N9_a37 
 
Título: s/ título 
Data: nov./1965  
e Julho de 1966 
Técnica: tinta-da-china 
e esmalte s/ papel 
Dim: 49 x 27 cm 
Obs: não assinado.  

 

 

N9_a38 
 
Título: s/ título 
Data: 8/10/1966 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm 
Obs: não assinado.  
 

 

N9_a39 
 
Título: s/ título 
Data: 9/5/1968 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm 
Obs: não assinado.  
 

 

 

 

 

 

N9_a40 
 
Título: s/ título 
Data: 07-08-1969 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
Dim: 21x29,7cm. 
Obs: não assinado.  
 

 

N9_a41 
 
Título: s/ título 
Data: 22/8/1971 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim: 21x28,4 cm. 
Obs: não assinado.  
 

 

N9_a42 
 
Título: s/ título 
Data: 22/8/1971 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim: 20,7x30cm. 
Obs: não assinado.  
 

 

N9_a43 
 
Título: s/ título 
Data: 9/12/1974 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: assinado.  
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N9_a44 
 
Título: s/ título 
Data: 9/12/1974 
Técnica: carvão s/ 
papel 
Dim: 65 x 100 cm. 
Obs: assinado.  
 

 

N9_a45 
 
Título: s/ título 
Data: 10/1973 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta-da-
china s/ papel 
Dim: 21x29,7cm. 
Obs: assinado.  
 

 

N9_a46 
 
Título: s/ título 
Data: 10/10/1976 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
Dim: 21x29,7cm. 
Obs: não assinado.  
 

 

N9_a47 
 
Título: s/ título 
Data: 22/1/1977 
Técnica: caneta 
estilográfica e tinta-da-
china s/ papel 
Dim: 21x29,7cm. 
Obs: não assinado.  
 

 

 

 

 

 
N9_a48 
 
Título: s/ título 
Data: 19/12/1979 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
Dim: 21x29,7cm. 
Obs: não assinado.  
 

 

N9_a49 
 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
Dim: 18,8x28cm. 
Obs: não assinado.  
 

 

N9_a50 
 
Título: s/ título 
Data: 23/10/1979 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
Dim: 21x29,7cm. 
Obs: não assinado.  
 

 

N9_a51 
 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
Dim: 15,5x21,5 cm. 
Obs: não assinado.  
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N9_a52 
 
Título: s/ título 
Data: s/ data 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
Dim: 18,8x28cm. 
Obs: não assinado.  
 

 

N9_a53 
 
Título: s/ título 
Data: 29/8/1982 
Técnica: caneta de 
feltro s/ papel 
Dim: 21x29,7cm. 
Obs: não assinado.  
 

 

N9_a54 
 
Título: s/ título 
Data: 28/8/1990 
Técnica: grafite  s/ 
papel 
Dim: 16 x 22 cm. 
Obs: não assinado.  
 

 

N9_a55 
 
Título: s/ título 
Data: 21/8/1995 
Técnica: caneta de 
feltros/ papel 
Dim: 16 x 22 cm. 
Obs: não assinado.  
 

 

 

 

 

 

N9_a56 
 
Título: s/ título 
Data: 28/8/1995 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim: 16 x 22 cm. 
Obs: não assinado.  
 

 

N9_a57 
 
Título: s/ título 
Data: 12/9/1995 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim: 16 x 22 cm. 
Obs: não assinado.  
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N9_a58 
 
Título: s/ título 
Data: 1973 
Técnica: caneta 
estilográfica, caneta de 
feltro e lápis de cera  s/ 
papel 
Dim: 17,2 x19,4 cm. 
Obs: assinado. 
Incluído no 
desdobrável da 
exposição “Tres 
Arquitectos Pintores”, 
Galeria Barata, 1986. 
 

 

N9_a59 
 
Título: With dark 
glasses at ´11. 
Data: Set./ 1995 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 21x29,7cm. 
Obs: não assinado.  
 

 

N9_a60 
 
Título: s/ título 
Data: 14/2/1995 
Técnica: caneta 
estilográfica s/ papel 
Dim: 14,5 x21 cm. 
Obs: não assinado.  
 

 

N9_a61 
 
Título: s/ título 
Data: 9/1995 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 21x29,7cm. 
Obs: assinado.  
 

 

 

 

 

 

N9_a62 
 
Título: s/ título 
Data: 23/9/1995 
Técnica: grafite s/ 
papel 
Dim: 21x29,7cm. 
Obs: não assinado.  
 

 

N9_a63 
 
Título: s/ título 
Data: Jan./ 2000 
Técnica: fotografia a 
partir de negativo de 
35 mm. 
Dim: 10 x 12 cm. 
Obs: não assinado.  
No Hotel Keppler, 
Paris na altura da 
exposição “A Casa” 
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4.2 Textos seleccionados 
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Carta de Victor Palla a João Palla Martins, datada de 1998 (Original manuscrito) 
 
Querido João 
 
Não tenho tido notícias nem do respectivo bambu. 
Escreve, quanto mais não seja a dizer OLÁ! (pub.) 
Gostaria de saber da tua história (a contemporânea evidentemente) e, egoisticamente, se 
voltas e quando. 
Estou numa situação em que a tua presença e ajuda me valeriam de muito, ainda que 
meramente morais. Interrompi, por nova doença (uma vulgar bronquite que em mim durou 
mês e meio) o contacto com o Miguel5 e Vanda6 e o Jorge7, e continuo a achar que a 
exposição (a TAL exposição, cujo programa começou a agigantar-se tal modo ambicioso 
que me parece impossível de realizar (o óptimo é inimigo do bom, less is more, quem tudo 
quer tudo perde, águas passadas não movem moinhos, elas não matam mas moem, vale 
mais um toma na mão do que dois te darei a voar, quem espera desespera, esta vida são 
dois dias não contando com o carnaval). 
 
Estão todos a morrer à minha volta. Depois da Ivone e do Bento, e do João, e do David, e 
do Jorge Vieira, do Nuno Gonçalves, e do Lima de Freitas, e do Cardoso Pires e do Manuel 
Assunção, e do Júlio Pereira, são as barbas do vizinho a arder. Acho que vou mandar a 
retrospectiva às urtigas, a qual aliás de mim derivará esforço, perda de tempo, muito 
trabalho e muitas mais coisas atinentes a estas realizações e que ao fim e ao cabo 
dependerão de –[ilegível], patrocinadores, –[ilegível], sem que por isso 
 

A) não me advenha qualquer proveito material. 
B) não me dê gozo nenhum já que eu quero fazer coisas, que 
C) a falta de tempo me impede. 
D) A balela de que uma retrospectiva traz prestígio, além de ser mesmo balela, não me 

interessa absolutamente. Não nadarei em medalhas da Ordem de Santiago, mas já 
me basta de prestígio. 

E) Não me posso dar ao luxo de perder tempo sem remuneração (seja da pecuniária ou 
em horas úteis. 

 
Há nisto tudo ainda por questões individuais urgentes (proventos, despesas, escolha de 
atelier, que estão a ficar para trás e a agudizar-se cada vez mais. O tempo que me resta é 
pouco, pouquíssimo, talvez nenhum. Que tal a Retrospectiva exposição postumamente, que 
até será mais oportuno. Quero e preciso usar o presente. E aproveitar agora que estou 
melhor, quase completamente em forma.  
(…) 

                                                
5 Miguel Wandscheider. 
6 Vanda Gorjão. 
7 Jorge dos Reis. 
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Núcleo 1  
 

Texto 1-2 “Guernica ou o Problema da Legibilidade” 
Texto de Victor Palla. A Tarde. Porto: 30 de Junho de1945. 
 
 

Dos sinais de que a Arte se serve para revelar o significado do mundo das 
aparências que nos rodeia, poucos descobriremos que não passem da representação dessas 
aparências. Da realidade ao quadro os elementos sofrem uma depuração, sua submissão 
total a uma série de características inseparáveis da obra plástica. Composição, matéria, 
finalidade, tudo condiciona a interpretação do modelo que, enjaulado na organização da 
obra, já da realidade nada guardará senão a sua significação profunda, e sobre ela possuirá 
uma ordem eterna e universal. 

Esta transfiguração dos elementos não é idêntica de pintor para pintor, nem de 
época para época, nem sequer de região para região. Chegamos assim a diversas soluções 
plásticas, cada qual com a sua linguagem própria – seus sinais; suporte e meio de 
expressão intelectual. Essas linguagens plásticas servem uma vontade de significação 
inteligível, que lhe impõe a primeira das qualidades que estamos a examinar na obra de 
arte: legibilidade. 

Mas atenção, aqui: Se há tantas maneiras diferentes de dizer, será possível que 
(ilegível) elas sejam legíveis? Se há tantas línguas, poderão os que falam uma, 
compreender as outras? Teoricamente, a não-coincidência das visões plásticas – dada uma 
cultura suficiente – não devia complicar o problema. Já hoje não existem as circunstâncias 
que determinam a escultura gótica, e ela continua a ser-nos legível. Cada pintor usa a sua 
interpretação pessoal, e ai dele e de nós se ela não nos for absolutamente clara. Mas nem 
sempre o caso é tão simples. Espantou muita gente uma citação de Faure acerca da não-
compreensão da pintura ocidental pelos chineses. E, no entanto, - como há-de o chinês 
achar compreensível uma pintura em que arbitrariamente, para ele se escamoteiam linhas 
do contorno dos objectos Em que são diversamente coloridas, por zonas, uma face, uma 
mão, que ele sabe muito bem terem cor uniforme? E que em certos empastamentos de 
matéria representam um elemento – a luz- que nada tem a ver com o essencial dos 
objectos? Que a nossa simpatia vá para o chinês. É muito mais clara a sua posição, e por 
ela muito mais fácil organizar o quadro sem desorganizar a legibilidade. Perigosos são os 
escamoteamentos do claro escuro. Detestáveis os sentimentalices do betume.  

A esta terrível Guernica se chamou um quadro obscuro. Entendamo-nos: de difícil 
leitura? Ou de tema pouco claro? A mãe com o filho, os corpos torcidos, o touro 
destruidor, necessitaram um trabalho de exegese para serem reconhecidos? Nada há aqui 
de naturalismo, evidentemente. Mas o naturalismos nada tem a ver com a legibilidade: o 
que importa é dotar essa figuração, que é de homens e janelas, e casas e animais, dos meios 
efectivos que lhes permitam a acção que deles se espera. Problema posto no espirito, não 
aos sentidos. Será menos legível um mosaico bizantino em que tudo é convencional e 



Parte II – O Lugar do Desenho na Obra de Victor Palla - Proposta expositiva 

 

256 
 

deformado, mas presente, do que uma fotografia que em toda a sua superfície esconde 
sinais importantes dos objectos? Onde maior legibilidade que a desses povos tão pouco 
naturalistas, os orientais? E a arte egípcia: maior do que neste Picasso é nela a não inter-
relação dos conceitos da realidade. Nela o conceito «tôrso» é resolvido de frente, enquanto 
o de «cabeça» de perfil; e na representação do olho voltamos à frontalidade. Tornará esse 
facto a representação menos compreensível? 

O mau cartaz, o anúncio no jornal, a fotografia, a pintura de fancaria, hoje 
omnipresentes, viciaram o público (como o fado, os romances azuis, “a cantiga 
portuguesa” da arquitectura o viciaram noutros campos). E assim uma Guernica não pode 
deixar de ser uma obra difícil. Dificuldade paradoxal, porque a expressão este quadro é 
clara na sua linguagem plástica, e essa linguagem pertence ao grupo dos de mais fácil 
legibilidade, o das formas significadas pelo desenho expressivo e não pelos cortes de forma 
claro-escuro, o da expressão por incisões a-perspécticas. Porque não há dúvida que esse é o 
modo mais espontâneo e natural de representação, e que só por uma evolução – ou penosa 
ou mal orientada – o homem conquista outros meios. Só no último estágio do 
desenvolvimento a criança descobre as deformações visuais. Toda a deformação, para ela, 
antes disso – e são três os estágios anteriores – é emotiva e intencional, nunca aparencial. É 
notável que crianças inglesas tenham escolhido para decorar as salas de aula, reproduções 
de obras modernas, em particular de escolas posteriores ao impressionismo, de preferência 
a exemplos dos mestres post-renascentistas. 

O desenho descreve, põe. A cor evoca e sugere. Mas este evocar e sugerir não terá a 
sua parte na legibilidade? Diremos antes: na comunicabilidade. Aqui já encontramos os 
sentidos. Só por acaso o uso documental da cor nos interessará. Mas a força comunicativa 
de certas associações coloridas é conhecida. Isto não influi particularmente na clareza do 
desenho. Mas pode sublinhar intenções. Esta relação legibilidade – comunicabilidade já é 
mais complexa. Implicará comunicabilidade a apreensão imediata do tema? Ou apenas a 
adesão dos sentidos à obra, adesão de ordem puramente emocional e que pode nada ter a 
ver com a inteligibilidade dos símbolos? A verdade é que certos desenhos de primitivos, de 
grande força emotiva – e funções na comunidade, o que é mais – nos parecem ilegíveis, de 
tão extremadamente intelectualizados. Talvez o não fossem para quem serviam. Um ou 
dois pormenores simbólicos realizam um mínimo de representação. Mas representação 
convencional e esotérica, caso esporádico que nos não interessa. Como não é o nosso caso 
o do emprego de objectos simbólicos que faz da obra de arte um enigma figurado. Os raios 
de Júpiter. A foice da Morte. Os atributos dos Apóstolos.  

Assentemos que comunicabilidade possa ser função da legibilidade: o que não 
podemos aceitar como definitivo é a exclusividade dessa função. Difícil obscura até, é 
certa poesia que nos põe de pé e a postos. E às vezes só depois a razão compreende por que 
se liga ela às nossas aspirações, donde a sua coincidência connosco. 

Recusá-la-emos por isso? Muita coisa bela teremos de rejeitar, se o fizermos. Quási 
todas as formas que hoje nos parecem directas, populares, foram difíceis a princípio. Dos 
Passos fala de James Joyce: “Dir-me-ão que Joyce é esotérico, lido apenas por alguns 
snobs literatos, um produto de luxo como as edições limitadas, sem influência na massa 
dos ordinários leitores dos jornais. Pois dêem-lhe tempo. A força da obra escrita é mais 
para ser exercida verticalmente durante um seculo do que horizontalmente durante um ano 
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de vendas”. Embora até, como o próprio Dos Passos nota, apesar da sua dificuldade a obra 
de Joyce já tenha atingido o público, diluída noutros escritores alguns dos quais nunca 
ouviram falar do “Ulisses” Que se realizem as obras. Elas cumprirão a sua missão.  
 
 

Texto 1-3 “À volta da arte calma” 
Texto de Victor Palla. A Tarde. Porto: 1 de Setembro de 1945 
 

À noite no seu quarto o homem recalca as lágrimas estéreis e tritura as tintas: rasga 
a chapa de metal que vai imprimir os desenhos que amanhã todos poderão ver; amarrota 
papéis até escrever as palavras que serão lidas por quem nem lhe saberá o nome. Sempre 
os seus símbolos a corrigirem a arbitrariedade do dia-a-dia; a sua convicção a convencer os 
outros, que essa arbitrariedade é corrigível - tal como o ver o bisão na parede da caverna, 
tangível, concreto dava força para o matar no dia seguinte na floresta. 

O bisão de Altamira não é só magia, sentimento, mas medicina, tratamento real: 
Pela representação simbólica do acontecimento o homem convenceu-se que garante a sua 
realização; essa concretização da esperança não é meramente supersticiosa mas vital e 
necessária. O nosso tempo quere destruir essas forças sensíveis da obra de arte, a nossa 
civilização refinada nega-las; chegou a pedir-se à arte que não fosse mais nada senão arte. 
Mas elas renascem – multiplicadas como a vassoura do aprendiz de feiticeiro, pela muito 
maior possibilidade da expansão que hoje tem a obra. 

Elas são a vaga que vem, volta, arrasta. Mas nem só elas existem e impelem o 
homem a criar. 

Caído o vento, calmo o mar, estendendo-se até ao horizonte a mansa ondulação 
levantada pelo entusiasmo natural do homem em dar cor e alegria aos objectos que o 
rodeiam a tudo que sai das mãos – a um prato, ao cabo duma faca á coronho da caçadeira. 
Artes aplicadas? Mas quais são as artes plásticas que se devam envergonhar de ser 
“aplicadas”? Artes “inferiores”? Mas onde descobrir a distinção de classes que as torna 
inferiores? ”Sustento que a diferença entre um garfo bem delineado e a Primavera de 
Botticelli é só uma diferença de grau, e não específica “ (Wilfred Salter). Nos raros 
períodos em que o homem do povo pode descansar de ter medo do mundo externo, e vê 
beleza em tudo para que olha fá-la desabrochar em invenções coloridas ou na 
representação saudável do que o rodeia. A nítida tendência para a abstracção, que 
apresentam estas artes dos objectos do quotidiano, prova singularmente que só as artes 
figurativas são a forma de expressão directamente interessante á colectividade. A 
necessidade de ordem e pureza encontra satisfação até no agrupar e relacionar de 
elementos estilizados até á abstracção, ou por vezes puramente abstractos: impulso natural 
primitivo que nada tem de gratuito, mas corresponde pelo contrário a princípios 
fundamentais do espírito humano – princípios universais não temamos dizê-lo. 

Isto tranquilize-os hoje já poucos que temem que que a fotografia ameace a pintura 
e até aqueles muitos que objectam contra uma arte de combate “porque depois do combate 
morreria a arte”. 
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Ela não morrerá. Está hoje em crise como em crise se encontra a coincidência da 
consciência individual com a consciência colectiva. Por isso ela não pode ser calma. 
Exactamente como os elementos do quadro se submetem a um traçado consciente ao 
instintivo que lhe dá consistência, assim o individuo apreende o que o rodeia através de 
como que um traçado selectivo; e esse traçado que determina o que cabe ou não cabe no 
conjunto, é o sistema social em que ele vive. Os defeitos do sistema espelhar-se-ão na obra, 
como na pedra os erros do canteiro descuidado. ”É a dissociação do sentimento e da acção 
que é responsável pela paralisia duma civilização. Produz uma condição mais ou menos 
total de separação ou isolamento individual que impede o funcionamento saudável dessas 
tão obscuras mas tão reais reacções colectivas das quais depende a vitalidade orgânica do 
grupo” (Herbert Read). Ou uma arte sincera em relação ao sistema social defeituoso e por 
isso defeituosa; ou uma arte que procure oficialmente esconder-lhe os defeitos produzindo 
assim a tal condição de separação ou isolamento de que fala Read: nenhuma delas é 
legítima. Separa-la praticamente do sistema é que é impossível. Ou, parafraseando a ironia 
de Chesterton: uma coisa é dizer que na distinção nítida entre a terra e a arvore que nela 
tem as raízes; outra muito diferente dizer qua a árvore cresceria à mesma se estivesse com 
as raízes para o ar.  
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Núcleo 2  
 

 

Texto 2A-2 “Falando do Ofício” Excerto do texto. Lisboa: Soctip Editora, Novembro, 
1989. [ sobre capa para o Novo Cancioneiro]  

 

 
(…)Comecei o curso em Lisboa. Estava eu no 2.° ano, o Francisco Tenreiro, que ia 

publicar um livro de poemas em Coimbra, pediu-me que lhe desenhasse um boneco para a 
capa. O boneco lá seguiu, e mal eu sabia que uma coisa tão simples ia condicionar o curso 
da minha vida. 
 

(…) quando a Coimbra Editora me escreveu a perguntar se eu queria fazer as capas 
dos livros, respondi logo, sem pestanejar: "sim, sim, claro, quando quiserem". É que não 
havia ninguém em Coimbra para tal coisa. O Fernando Namora até teve de fazer o desenho 
da capa do seu primeiro livro de poesia - «Terra», no Novo Cancioneiro - o Novo 
Cancioneiro para o qual eu fizera a capa, do Chico, Tenreiro. Por isso, em desespero de 
causa, se tinham lembrado de mim. 

O "Novo Cancioneiro", e os "Novos Prosadores", eram a expressão de um "Neo-
Realismo" que surgia declaradamente movimento literário, com intenções e programas 
definidos. (Hoje acho irónico recordar que poucas das minhas capas se podiam filiar na 
expressão estética desse movimento.) 

Lá estávamos o Joaquim Namorado (e o irmão), o Cochofel, o Carlos de Oliveira, o Rui 
Feijó, o Namora, o João Falcato, o Virgílio Ferreira e ainda outros que, embora não se 
pudessem rigorosamente catalogar no movimento, eram para ele muito importantes, como 
o Miguel Torga. E assim me vi integrado naquele conjunto. Como estava a acabar o curso 
no Porto e vinha a Lisboa, partia a viagem ao meio e descia em Coimbra. Tínhamos o 
entusiasmo enorme dos jovens que julgam que vão modificar o mundo. (Não o 
modificámos, como se vê.) Eu era amigo de todos, trocávamos ideias, lia os livros no 
manuscrito (ou ia-os lendo como um folhetim; ficava sempre ansioso por saber o resto). 
Parte do êxito das minhas capas deveu-se decerto ao meu interesse pelo que estava a fazer. 

Formalmente, se alguma coisa as tornou faladas, foi - talvez inconscientemente - a tábua 
rasa que fiz de tudo o que aparecia - e óptimas coisas apareciam em Lisboa (o Porto não 
conta; explicar isto nunca mais acabava). Fui ouvindo dizer que estava a criar um "estilo". 
Tudo isto percebi depois, porque na altura, como disse, estava a cumprir um dos trabalhos 
(honestamente, é certo) que se me ofereciam. E isto de conseguir trabalhar numa coisa de 
que se gosta é muito importante. Não sabia que estava a criar um papel tão ponderoso que 
até inventaram uma palavra: "capista". Para mim era uma das muitas coisas, quase um sub-
produto, do que tinha de fazer e que fazer. 
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Texto 2A-3 memória descritiva para a Gleba Editora. Plano de Trabalho da Editorial 
GLEBA 1950 – 1951 *Relatório do Estudo* [Transcrição de texto original dactilografado 
em papel vegetal] 
 
1. Programa: a incumbência pela Editorial Gleba e por intermédio do Exmo. Sr. 
Engenheiro António Guimarães, de estudar um plano capaz de reatar a actividade editorial 
da casa. Não nos foram impostas condições de qualquer espécie senão a de que o 
desenvolvimento de tal plano haveria por necessidade de ser gradual; do êxito dos 
primeiros passos dependeria o alargamento do âmbito das realizações. Procurar-se-ia tanto 
quanto possível, além disso, aproveitar a existência de um passado de publicações bastante 
vasto, embora ultimamente mais irregular. Prever-se-iam portanto reedições de algumas 
obras publicadas anteriormente pela Editorial. 
 
2. Pareceu-nos aconselhável encarar o problema primeiro duma maneira muito geral, 
e a nossa primeira ideia foi a de um conjunto de várias colecções que abrangessem todos os 
ramos da publicação e das quais se começaria por realizar apenas uma, para base de futuro 
desenvolvimento. Esse conjunto de colecções, conforme pormenores apresentados ao Sr. 
Eng.º Guimarães, incluía uma colecção de clássicos, outra de contemporâneo, uma 
colecção infantil, uma colecção policial, uma pequena biblioteca de divulgação e uma 
colecção de antologias. (Qualquer dos planos dessas colecções, de resto, continua 
aproveitável: mas a exposição demonstrará porque razão eles deixaram de ser oportunos). 
Destas colecções assentou-se que a de antologias seria a mais conveniente para iniciar a 
nova actividade da editora, por uma importante razão material – a de evitar os encargos de 
direitos de autor, conforme a lei vigente – e por várias razões de ordem propriamente 
livresca – a de conseguir volumes vivos e variados tanto literária como graficamente. Esta 
colecção estava dentro do espírito de aproveitar material existente, pois quaisquer dos 
volumes de contos esgotados merecia reedição. A ideia passará já ao estudo de pormenores 
(e chegará ao ponto de estarem entregues os planos das quatro primeiras antologias, 
organizada cada uma por um especialista de cada género), quando a iminência de uma 
alteração na já não muito clara lei da antologia veio tornar perigoso ou pelo menos 
arriscado basearmos um empate muito considerável sobre fundações pouco seguras. 
Forçoso se tornava abandonar este critério de colecção. 
 
3. Confessamos que o problema se nos afigurou intrincado. A questão não estava 
propriamente em encontrar uma solução de êxito comercial certo. Sabemos que hoje, por 
exemplo, uma colecção policial bem escolhida e apresentada se venderia na ordem dos 
muito milhares de exemplares; mas a intenção era precisamente procurar qualquer coisa de 
bastante diferente, não só por um certo brio em não nos satisfazermos com a repetição do 
alheio, como até para materialmente assegurar o êxito contínuo, visto que só é de prever 
que a multiplicação de colecções idênticas acabe por saturar o público. Impunha-se pois 
encontrar formula diversa das já usadas entre nós, mas suficientemente elástica para não 
interessar apenas a um sector restrito. Há numerosas colecções de antologias; várias de 
livros policiais; muitas de romances para senhoras. E a verdade é que cada uma delas 
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ganhou um êxito especial dentro do seu público. Como encontrar um campo inexplorado e 
que no entanto pudesse agradar largamente? O problema parecia insolúvel; até que, das 
suas próprias premissas (e sobretudo do estudos dos casos estrangeiros) se chegou á 
conclusão que haveria que tirar partido precisamente duma diversidade de critérios unidos 
apenas por uma apresentação e atitude viva. A ideia começou a tomar forma e cada vez se 
nos apresentava não só mais viável como fascinante. Tratar-se-ia de uma colecção viva 
actual, que pudesse publicar tanto um romance contemporâneo como revelar um clássico 
esquecido, que pudesse incluir tanto uma colecção de contos como um bom romance 
policial, e até – porque não? – Um autor português. E ainda reeditar as obras esgotadas na 
casa. O elo de ligação de todos os volumes seria a atitude adoptada na escolha e na 
representação. Neste campo parece-nos indispensável sublinhar que desde o início 
considerámos a apresentação como uma das condições fundamentais de êxito.  
Por uma consideração puramente comercial, julgamos que se impõe a adopção do formato 
de algibeira, semelhante ao tão vulgarizado formato americano das colecções de reedições. 
As razões são hoje óbvias: o público já se habitou (mercê das experiências de várias 
colecções aparecidas) a meter o livro na algibeira, na malinha da senhora; gosta do formato 
pequeno por um certo snobismo que o convence que “já lê livros como os americanos”; e 
para nós editores, esse formato permite uma distribuição pelas próprias tabacarias, 
papelarias de bairro, estações de caminho-de-ferro, etc. – com o consequente aumento de 
venda. As colecções policiais existentes já conseguiram fazer que o livro se vendesse quase 
tanto cá fora como na livraria especializada; resta-nos aproveitar esse facto com uma 
colecção que não seja policial. 
Teríamos pois livros de pequeno formato, com cerca de 200 páginas (média do romance), 
vistosos, de capas garridas e envernizadas, que se pudessem vender a menos de 15$00. 
Por apresentação entendo outros cuidados indispensáveis: uma composição gráfica 
perfeita, pequenos prefácios ou notas, biografias e fotografias dos autores, e até por vezes 
consultas directas aos leitores, a exemplo do que se faz em Inglaterra, com ou sem cupons 
para preencher e enviar. Duma maneira geral, criar um “clima” de simpatia pelo leitor, 
clima que não poderia deixar de se tornar mútuo. (Outro proveito material deste factor; o 
de ganhar assinaturas). 
Importantíssimo é o aspecto da pontualidade. Uma vez iniciada a colecção, tornar-se-ia 
imprescindível garantir a sua periodicidade regular. Mas esse é um factor de ordem técnica 
que o método resolverá. 
Nesta altura é inevitável recordar as experiencias estrangeiras neste campo. Um estudo 
consciente dos “Signet Books”, “Pocket Books” e “Bantam Books” americanos, dos 
“Penguin” e “Pan Books” ingleses, da “?Marabout” belga, dos “ro-ro-ro” alemães e até das 
antigas Albatross e Tauchnitz, só poderá ser proveitoso, embora com os indispensáveis 
cuidados de adaptar as conclusões sempre ao espírito do nosso país. 
Um ponto fica em aberto, por ainda não resolvido: o título da colecção. O actual ex-libris 
parece-nos não só aproveitável como até susceptível dum arranjo sugestivo, sobretudo se 
nos lembrar-mos que as colecções congéneres estrangeiras têm muito frequentemente 
emblemas semelhantes – o galo dos “Bantam”, o Pinguim, o Marabu, o Pelicano, o 
Canguru dos “Pocket Books”. Resta encontrar título que acompanhe convenientemente 
esse emblema. 
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4. Embora inicialmente julgássemos que tal estudo não fazia parte precisamente da 
nossa incumbência, foi-nos pedido pela Editora Gleba que examinássemos o caso sob o 
próprio aspecto material. Hoje reconhecemos a inteira justiça desse pedido, dado que só 
quem dirigirá a colecção pode saber o que pensa fazer dela; e por vezes o estudo 
económico do caso pode influir grandemente na solução. 
Resolvido como estava o formato, o número de páginas, o tipo de capa e a hipótese de uma 
tiragem de 3.000 exemplares, colhemos orçamentos diversos. Partimos do princípio que o 
livro não se podia vender a mais de 15$00.Mas lembrámo-nos que nem por isso que nem 
por isso se podia descurar a questão da sua apresentação. 
O seguinte quadro resume o nosso estudo: 
Tiragem de 3.000 exemplares volumes de 208 páginas, impresso em corpo 8/10, formato 
16 x 11 cm. (mancha 13 x 8,5), brochados, com capas de cartolina envernizada executadas 
tipograficamente ou litograficamente (variante): 
        variante 
Direitos     1.500.00 1.500.00 
Tradução     2.000.00 2.000.00 
Capa: 
Maquette     500.00 500.00 
Execução tipográfica: 
Impressão a 4 c.    122.50 
Cartolina    475.00 
Envernizamento   300.00 
Gravura    500.00 
Execução litográfica,  
incl. cartolina e envernizamento   2.000.00 
Miolo: Composição e Impressão  6.890.00 6.890.00  
 Papel     3.064.50 3.064.50 
Brochura     1.200.00 1.200.00 
      16.552.00 17.154.50 
Ou seja por exemplar:   5$51  5$71 
 
A variante apresentada para as capas executadas litograficamente é muito preferível. A 
experiência demonstra que é exigir muito duma tipografia o esperar a produção de capas 
impecáveis, sobretudo no que diz respeito a côr; e uma vez que a capa terá de entrar na 
litografia para o envernizamento, parece-nos aconselhável que seja executada inteiramente 
por ela. De resto, de certa tiragem para cima, a diferença económica começa a desaparecer. 
Dos vários orçamentos colhidos pode portanto garantir-se que o custo líquido do livro não 
ultrapassará 5$70. Mesmo que em casos muito excepcionais tal aconteça (como por 
exemplo, o de direitos de tradução muito elevados), os casos em que sucede o contrário 
compensá-lo-ão largamente: na hipótese da reedição de qualquer das antologias da Gleba, 
o exemplar sairá a cerca de 4$00, uma vez que direitos e tradução não entrarão no 
orçamento.  
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Nas verbas orçadas não estão incluídas percentagens para publicidade, distribuição e 
transportes; todas elas seriam cobertas pela margem deixada. É ocioso dizer que um 
eventual aumento de tiragem (perspectiva que nos parece legítima) essa margem 
aumentaria consideravelmente. A título de curiosidade, fazendo as contas para 4.500 a 
5.000 exemplares, o volume orçaria por cerca de 4$60. 
5. Em toda esta exposição não está considerada, por melindrosa e só susceptível de 
um acordo mútuo, qual a remuneração atribuída ao estudo e direcção da colecção. A 
importância e modalidade dessa remuneração (horário fixo, percentagem, sistema mixto) 
serão objecto secundário de uma indispensável reunião em que se debatam os outros 
pontos deste relatório.  
 
 
 

Texto 2B-2  “O maço, a espada e a frecha aguda”.  
Transcrição do conto premiado de Victor Palla na EQMM, e publicado em Vampiro 
Magazine. n.º 6, Agosto de 1950. 
 
Eis o conto que os leitores pediram. Veio publicado, (depois de premiado num dos concursos anuais de 
EQMM) em Agosto de I938 representando Portugal num número de Ellery Queen's Mystery Magazine a que 
Queen chamou «número das Nações Unidas» Sobre apresente tradução portuguesa qualquer comentário, 
vindo do autor, só se tornaria pretencioso, mesmo que fosse (como o seria) um pouco desfavorável. Gostaria 
de contar-vos a génese do senhor Seabra, a título meramente documental, mas nem para isso o espaço me 
chega. Fica para outra vez - se a houver. Eis o senhor seabra em  

 

o maço, a espada  
e a 

FREFREFREFRECHA AGUDACHA AGUDACHA AGUDACHA AGUDA    
por victor palla 

  

Quando a irmã lhe abre a porta e Alberto entra naquela casa, ainda gelado do vento da rua, 
com a gola do sobretudo coçado levantada, de cachecol cinzento puxado até aos olhos, 
encontra a avó na mesma posição: sentada no cadeirão, entre almofadas, de dedos nodosos 
encurvados sopre as duas agulhas de osso, queixo bicudo fincado no peito e óculos treme-
tremendo com os movimentos do fazer meia. Sempre o mesmo chaile negro traçado no 
peito, rasgado nas pontas, de franjas caídas sobre os braços magros. A velha levanta 
automàticamente os olhos por cima dos óculos, sem mexer a cabeça, e responde comum 
grunhido seco ao que julga serem as boas noites do rapaz. Porque Alberto já há muito que 
deixou de lhe dar as boas noites: a velhota está surda e ele sauda-a com qualquer graçola 
que ela não ouve. «Olá, fóssil mouco.» A avó continua mecânicamente com os dedos 
ossudos a mover as agulhas alternadamente, para cima e para baixo, para cima, e para 
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baixo. A rapariga olha o irmão com um misto de censura e de prazer contido e malévolo, 
sentindo subir-lhe à garganta um riso de liberdade cortado pela raiva de devê-lo ao irmão. 
Alberto enterra-se na poltrona em frente da velha, com os olhos frios pousados 
ironicamente na irmã e o esboço de um sorriso torcido a curvar-lhe um canto dos lábios 
finos. A rapariga senta-se na beira da cadeira de braços, mãos nos joelhos unidos, retesada, 
sempre na mesma espera, com o cabelo castanho puxado liso para a nuca, de olhos claros 
assustados, sentindo o peso do corpo do irmão sobre a poltrona, sentindo no peito o queixo 
bicudo da avó, pensando: Outra vez, meu Deus. Sempre o mesmo, Senhor. Dá-me forças 
para não me deixar sucumbir, meu Deus; fervorosamente: Talvez que ele hoje tenha vindo 
só ver-me. Talvez que hoje não venha pelo dinheiro. Fazei que assim seja, meu Deus.  
Fecha os olhos e ouve o tic-tac impassível e surdo do relógio de pesos, ouve o irmão olhar 
para ela com a inexorabilidade do relógio.  

O seco «Dê-me isso, menina» da velha vem de muito longe. A rapariga abre os 
olhos e curva-se para apanhar o novelo à avó. Estende o braço branco e procura o novelo 
de lã negro na escuridão debaixo da poltrona. Tem de se ajoelhar. As fendas do soalho nu 
magoam-lhe os joelhos. A luz crua do candeeiro da avó bate-lhe em cheio nos olhos 
quando se ergue para meter o novelo na mão da velha. Levanta-se primeiro numa perna, 
depois noutra, limpando maquinalmente os joelhos, olhando friamente para as rugas da 
velha, para o seu cabelo branco meticulosamente puxado para a nuca num carrapito, 
concretamente não pensando coisa nenhuma mas sentindo confusamente: Não significas 
nada nesta vida. Não vives. Não vales nada. O Alberto tem razão. E por tua causa estou-
me aqui a morrer em vida. Para que o teu corpo continue a morrer aos poucos estou eu 
aqui a não viver o meu, sentindo vontade de atirar ao chão aquela cabeça curvada, 
pensando friamente: Não sinto nada por ti. Nem ódio.  

O irmão acende um cigarro. A rapariga volta-se. Passa um automóvel. A rua! O 
milagre do ar da noite, das luzes nos passeios, das mulheres livres às esquinas. Torna a 
sentar-se, alisando a saia, unindo os joelhos, pousando as mãos soltas no colo, pensando: 
Só fugir. Era a única maneira. Mas sou covarde demais. Lembra-se de quando falou nisso 
ao irmão e ele lhe deu a primeira bofetada. Fecha outra vez os olhos, contraindo o corpo 
com a lembrança, fechando a porta à recordação. E ouve a voz de Alberto. Não precisa de 
abrir os olhos para o ver: encostado para trás, como que descuidado, com a cara pálida a 
sorrir, mas os olhos perigosos fitos nos seus fechados. A velha não pode ouvir e o rapaz 
fala à vontade. Mas a dureza das suas palavras contrasta com o seu sorriso louro e 
descuidado.  

 

O dr. Luís Amaral ajeita o chapéu debruado e baixa duas vezes o batente da porta. Duas 
pancadas secas. Enquanto espera descalça as luvas e mete-as na algibeira do sobretudo azul 
escuro. Não quer apertar de luvas as mãos à pequena. Dá um retoque no lenço branco per-
fumado que lhe sai da algibeira e espera. Consulta o relógio. Nove e trinta e cinco. Vem 
atrasado. Costuma chegar todas as noites às nove e meia. Espera. A cara da rapariga crispa-
lhe o corpo. «O teu irmão está cá» diz ele, secamente. Não é uma interrogação. Entra, 
tomando abstractamente as mãos magras da rapariga, pensando: O canalha. Isto não devia 
continuar. Qualquer dia perco a cabeça. A rapariga nunca lhe disse nada, mas o dr. 
Amaral sabe há muito tempo que o rapaz pede dinheiro à irmã e a obriga a tirar às contas 



Parte II – O Lugar do Desenho na Obra de Victor Palla - Proposta expositiva 

 

265 
 

da casa aos escassos alfinetes da rapariga e até à comida; sente uma raiva surda pelo outro, 
como que ciúmes até desse domínio; não pela rapariga, não pelo que ela sofre, mas porque 
lhe dói que seja outro a fazê-la sofrer, a possuir de certa maneira aquele corpo magro e 
aquela cara pálida e aqueles olhos espantados. O canalha, pensa ele, O canalha, com um 
crescer de raiva, pendurando o chapéu no cabide e enfiando o guarda-chuva no bengaleiro, 
olhando mecanicamente para a sua figura de D. Juan cinquentão, reflectida, inteira, no alto 
espelho do armário ao canto do vestíbulo. Sabe que magoaria a rapariga se lhe revelasse 
que conhece o que se passa. E cala-se. A pequena tem vergonha de tudo aquilo. O irmão é 
que é um pulha. A velha não morre tão cedo e a tal fortuna está ainda longe; mas o dr. 
Amaral sabe que uma doença pode ser ajudada e um médico da família tem muitas facili-
dades. A velhota diz que vai deserdar o neto, e por isso o rapaz não ganha nem perde com 
a sua morte-talvez até perca se ele, dr. Amaral, casar então com a rapariga: deixará de 
poder extorquir dinheiro à irmã. O dr. Amaral suspira. Na sala há uma luz velada; só a 
cabeça branca da velha, directamente debaixo do abat- jour, alveja e tremula, com os 
movimentos regulares das mãos; na sala imóvel, o rapaz não se mexe; os dois homens não 
se cumprimentam. E a velha está murmurando coisas incompreensíveis. Seus lábios 
movem-se como o ruído macio da chuva a cair em papel de seda, como se rezassem. O 
médico senta-se na cadeira em que estava a rapariga. Sente o calor do lugar e a sensação é 
como que uma intimidade com a rapariga, um contacto que os outros dois não vêem. O dr. 
Amaral não é um interesseiro, apenas. Atrai-o estranhamente aquela pequena magra e 
pálida, desesperada, de ninguém. Uma mistura estranha de piedade e amor, de sadismo e 
de benevolência paternal. Nem ele saberia definir o que sente. A única coisa palpável e 
indiscutível em tudo aquilo é a fortuna da velha, inútil e esterilmente fechada a sete chaves 
e miseramente debicada para as necessidades mais indispensáveis.  
 

Alberto olha para o médico. Demora o olhar no cabelo grisalho do outro, na 
respeitabilidade do seu bigode cuidado, nos seus colarinhos irrepreensivelmente 
engomados. Na água furtada bateu uma porta com o vento. Alberto pensa no seu quarto 
alugado. A patroa que não o deixará entrar se ele não levar o dinheiro da renda atrasada. 
Pensa: Tenho de resolver a minha vida de qualquer maneira. Assim é que não. Hoje 
levarei dinheiro como das outras vezes. Daqui a bocado livro-me deste gajo e minha irmã 
dá-me o dinheiro. Mas isto não pode continuar sempre. Lembra-se das dívidas e dos dias 
sem comer, das noitadas em que desaparece o dinheiro que ele todas as vezes promete 
fazer durar, e das manhãs de boca amarga e pastosa, pensando: Se não arranjar uma 
maneira de sair disto, estou lixado, sabendo que isto é uma desculpa, que no fundo ama a 
vida desbragada que leva; sabendo que nunca estará senão lixado, e que a fortuna que 
apetece nunca lhe serviria senão para continuar a gastar-se pelo café de dia e por toda a 
parte de noite. Com uma consolação fatalista na irremediabilidade de tudo. Olha para a 
respeitabilidade grisalha e bem conservada do médico com um sentimento de desprezo e 
nojo, sentindo com um orgulho amargo que não trocaria a sua cara desvastada e as suas 
mãos trémulas por aquela máscara escanhoada e empoada, por aquelas mãos lisas pousadas 
na dobra da calça impecável. Lembra-se da sua própria figura no espelho grande do 
vestíbulo. Um vencido. Estende as pernas desafiadoramente, pondo à luz os sapatos por 
engraxar e as calças enlameadas e no fio, numa bravata que o outro sente sem precisar de 
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olhar.  
O médico fala com a rapariga, calmamente, com uma benevolência grave. A velha 

faz meia. Alberto não ouve as palavras do outro porque lhe está a ouvir os pensamentos. Lê 
inteiramente o plano inevitável e facílimo que aquela cabeça bem tratada esconde. A 
sombra do desígnio inexorável do médico projecta-se negra na parede, enche todo o 
quarto. Alberto acaricia a pistola na algibeira, sentido o metal aquecido pela sua mão 
febril, brincando com o fecho de segurança, pensando: Um pedaço de metal faria parar 
aquela confiança cega. E meditativamente procura descobrir em si próprio se, diante de 
uma ocasião, teria força para apertar o gatilho e, como um deus, alterar o futuro. 

  
O relógio bate os três quartos. Alberto levanta-se. A irmã reconhece aquele mesmo 

momento, vivido centenas de vezes antes de se dar; esperando, retesada, por um erro, por 
um engano na ordem natural das coisas:  
Talvez que hoje ele se despeça e se vá embora sem me pedir dinheiro, sem mais nada. 
Talvez tenha pena de mim, fechando os olhos para não ver na cara do irmão o desmentido 
desta esperança. «És capaz de chegar lá dentro comigo?» diz a voz rouca de Alberto 
descuidadamente, sem sentir necessidade de inventar desculpas inúteis, olhando com um 
desafio insolente os olhos fixos' e as maxilas cerradas do médico. A rapariga levanta-se. O 
médico e a velha ficam sós na sala.  
 

Quando os dois irmãos entram na cozinha, calados, a rapariga acende a luz e fecha 
a porta que dá para a sala. Um gesto brusco que lhe abalou o corpo franzino. De repente 
parece-lhe que já nada tem importância, que o irmão tem razão e que mais vale dar-lhe já o 
que ele quer e acabar com aquilo. Na luz amarela da cozinha a cara sardenta do irmão, o 
seu cabelho de palha por pentear têm um ar comovedoramente infantil e abandonado; e a 
rapariga, preparada para lutar contra uma hostilidade, Sente a água a crescer-lhe nos olhos, 
sente-se dobrar por aquela cara de criança perdida. Esconde-lhe a cabeça no peito e chora. 
Já não sente medo. Chora. O alívio de chorar! O irmão passa-lhe os dedos desajeitados 
pelos cabelos olhando estupidamente as próprias unhas rentes, roídas, não pensando nada, 
sentindo: acabar com isto depressa. Depressa. Mas não sabe como soltar de si o corpo 
soluçante da irmã. Nunca sentiu tão intensamente o vazio, a inutilidade das coisas; e este 
sentimento amoral faz-lhe paradoxalmente conhecer pela primeira vez o crime de torturar 
para nada aquela criatura que lhe soluça no peito do sobretudo coçado. Sabendo, ao mesmo 
tempo, que não se irá embora sem que a irmã abra a caixa de lata em que guarda o dinheiro 
das despesas do mês e as poucas moedas das escassas economias, sem que ela lhe meta o 
dinheiro na algibeira sem o olhar nos olhos e saia para a sala de cabeça erguida e olhos en-
xutos. Quantas vezes invejou surdamente aquele orgulho de não contar nada ao médico! 
Mas hoje a irmã chora. 

Alberto fica no meio dos mosaicos da cozinha, de braços caídos, imóvel, obser-
vando ocamente a irmã que silenciosamente repete os sempre mesmos gestos que o rapaz 
não quereria ver. No espírito de Alberto, só uma frase: acabar depressa com isto, depressa, 
repetidamente, como um relógio. A irmã mete-lhe febrilmente o dinheiro na mão, curva-se, 
beija-lha, e de cabeça baixa para esconder o choro procura às cegas a porta da despensa. 
Quer entrar de cabeça erguida e olhos· enxutos na sala. Entra na despensa, encosta-se às 
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prateleiras, com os ombros sacudindo-se convulsamente e p. cabeça enterrada nas mãos. 
Na cozinha, o rapaz olha estupidamente em volta, com o dinheiro na mão. Depois dirige-se 
ao corredor que dá a volta para o vestíbulo sem passar pela sala. Mete as mãos nas 
algibeiras. A cozinha fica vazia. Pela porta da despensa ouvem-se os soluços da rapariga.  

Na sala, o médico ficou a tamborilar ociosamente com os dedos no braço do sofá, 
como se a velha nem existisse, ciumento do rapaz, seguro de si, disposto a apressar a 
solução daquilo tudo. Mas quando ouve do outro lado da parede um soluçar abafado sente 
crescer uma raiva que o obriga a levantar-se. Hesita, de pé, pensando: É preciso por cobro 
a isto, sentindo os soluços surdos a apertar-lhe os nervos. É preciso. Atravessa a sala. Abre 
a porta para a cozinha.  
 

A velha ajeita-se na cadeira e recomeça o movimento mecânico das mãos em volta 
do fio que vai subindo do novelo. Os seus dedos secos e amarelos brilham à luz do can-
deeiro como marfim antigo. Já não vê muito bem; o trabalho ora lhe parece muito distante, 
perdido no foco difuso do candeeiro, ora estranhamente próximo e real, cada malha um 
pequeno mundo concreto e isolado. Quando olha por cima dos óculos vê a figura do 
médico no sofá, vê-lhe as mãos brancas sobre o sobretudo escuro. Quando as pontas das 
duas agulhas de osso batem uma na outra, a velha· ouve-lhes o pequeno estalido-não com 
os ouvidos, que estão quase fechados há muito tempo, mas com todo o seu corpo, com os 
ossos, com os braços, com toda a existência fechada na sua pele de velha. Os limites do 
mundo estão a estreitar-se para ela - cada vez mais próximos, mais apertados, até deixarem 
só uma faixa esguia de interesse real pela vida de fora. Não que ela não compreenda as 
coisas. Sente, com uma nitidez de pesadelo, que nunca as compreendeu tão bem como 
agora. O corpo jovem e simples da neta que vibra por viver. O neto, velho sem a sabedoria 
da velhice, que julga viver assim. A estupidez imensa e iremediável dos jovens. O médico, 
que lhe espera a morte para lhe ficar com a neta e o dinheiro. Dá um esticão para desem-
baraçar o fio. O seu espírito é um pântano de águas negras paradas que se vão afundando 
na terra, lentamente, a pouco e pouco. Bem lhe interessam as estúpidas ambições dos que a 
rodeiam! Sente o afundar inexorável e agarra-se àquelas agulhas nítidas e concretas como 
quem se agarra aos caniçais da margem.  

Com a calma desapaixonada e impiedosa dos muito velhos, analisa imparcialmente 
a sua avareza e tem um prazer amargo e inútil em observar os problemas mesquinhos que 
com ela cria - como um garoto a atormentar formigas com uma palhinha, e também como 
o garoto com uma certa piedade fascinada pelo sofrimento estorcido e ridículo das 
formigas. No fundo de si mesma, sem o pensar, a velha sente:  
Experimento em vós o sofrimento que já não posso ter. Em vós prolongo a vida que me 
foge.  

O médico levanta-se e a velha ouve com os ouvidos dele os soluços da neta na 
despensa. Vê-o atravessar a sala e parar diante da porta da cozinha. O sobretudo negro 
dissolve-se na escuridão; a cabeça branca e as mãos pálidas do médico movem-se no ar, 
soltas. Os olhos da avó focam os traços daquela cara de sátira respeitável. Quando a figura 
do médico desaparece ela pousa as mãos. São quase dez horas e sente-se de súbito sem pa-
ciência para aquilo tudo. Vai deitar-se. Os quartos são no primeiro andar; a escada parte do 
vestíbulo. A velha junta as agulhas, embrulha o trabalho, ergue-se nas pernas dormentes. 
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Maldosamente, dá a volta ao interruptor do candeeiro. Deixa a sala às escuras. Depois 
tacteia com a sola dos chinelos o caminho até à porta. No escuro, o ruge-ruge das solas de 
corda no soalho nu e o arfar contido da velha acompanham o tic-que-tac do relógio de 
pesos e o soluçar na despensa. Sabe o caminho de cor, sem pensar nele. Milhares de vezes 
os seus pés fizeram aqueles mesmos movimentos há anos; seu espírito pensa nas horas e na 
cama, enquanto o corpo pensa: Para a direita. Aqui há o banco pequeno. Chegando à 
porta já vejo com a luz do vestíbulo.  

A mão sente a ombreira da porta. O vestíbulo está iluminado pela lâmpada que 
encima a única janelinha. Diante da velha está a porta da rua, sólida, de carvalho velho. As 
escadas para o primeiro andar quase se não vêem no escuro. A velha percorre o vestíbulo 
com a vista vaga. Depois estaca. No canto mais afastado, iluminado obscuramente pela 
lâmpada fraca, está Alberto. A velha vê-o erguer o braço. Alberto parece nem olhar para 
ela. E no entanto na mão brilha-lhe, metálico, um objecto pequeno. Um revólver, pensa a 
velha. Um revólver. Resolveu-se então, pensa ela, com uma indiferença alheada. Está de 
frente para o rapaz. Os dois sozinhos no vestíbulo. A velha nem pensa em gritar; observa 
com curiosidade aquela figura silenciosa que à sua vista de velha parece estranhamente 
distante e como que existente noutro mundo, e que se reflecte de pernas para o ar nos mo-
saicos encerados do chão do vestíbulo. É isto então a morte, pensa a velha. Ouve o sangue 
latejar-lhe regularmente nas fontes. Nas costas sente o frio que vem do corredor que dá 
para a cozinha. É pois assim a morte, pensa ela, com uma surpresa impaciente. Alberto 
levanta a mão. E quando nota que o rapaz não está a apontar nem a olhar para ela mas sim 
para o corredor atrás dela, a velha fecha os olhos-e ouve com todo o seu corpo crispado a 
explosão vermelha atrás de si e a bala que lhe rasga as costas. Não foi ele então, pensa ela 
com espanto enquanto cai, então não foi ele, enquanto dobra os joelhos e o chão duro lhe 
cai na cabeça como uma martelada que nunca mais acaba.  
 

«HHMMRRRFF,» fez o sr. Seabra. Tinha diante de si a planta da casa. Eram dez 
horas da manhã e no escritório da tipografia ouvia-se o ruído contínuo e roncado das 
máquinas de imprimir. Coçou a cabeça. Pigarreou com um ruído impossível de grafar e de 
descrever mas sugerível pelo cruzamento do arrancar de um motor com o gemido de uma 
sereia de rebocador, ruído cuja grafia tem sido muito discutida pelos seus amigos. Entre as 
versões mais correntes (Hm, Hmff e Rfff) ainda há hesitações.  

«HHMMRRRFF,» fez o sr. Seabra. «E dizes tu que a velha teima que estava 
voltada para o neto e de costas para o corredor?»  

O outro acenou que sim. «Não teima muito, porque ainda está em perigo e mal 
pode falar. Além disso, não é com grande prazer que ela desculpa o neto. Vê-se mesmo 
que preferia acusá-lo de lhe ter dado o tiro. Mas não tem coragem para mentir com a morte 
à frente e o diabo a acenar-lhe.»  
«E o rapaz?»  
«Esse é que teima em não dizer quase nada. Quando o agarrámos nem falou. Como não 
sabíamos a história da velha, estávamos convencidos de que tinha sido ele. E dir-se-ia que 
ele não se importava com isso para nada. Depois a velha contou a história: e quando ele a 
ouviu teve de contar a dele. Não servia de nada continuar calado. O que ele contou foi isto: 
tinha recebido o dinheiro da irmã, veio pelo corredor da cozinha, foi ao cabide do vestíbulo 



Parte II – O Lugar do Desenho na Obra de Victor Palla - Proposta expositiva 

 

269 
 

buscar o chapéu e preparava-se para sair quando viu apagar-se a luz da sala. Esperou junto 
ao armário e viu sair a avó. Depois não quis contar mais nada. Mas quando a velha voltou a 
falar e disse que lhe vira brilhar uma coisa na mão, não teve outro remédio senão 
continuar. Confessou que puxara do revólver.»  

«Alto!» fez o sr. Seabra, de palma estendida. «A questão do revólver. Com que 
arma foi dado o tiro? Encontraram-na? E o revólver do rapaz? Viste-o?»  

O arquitecto esmoreceu. «Olha: só depois é que me lembrei de pensar nisso a sério. 
Ao lado da velha, no chão, estava um revólver.» Fez uma cara de repugnância e: «Todo 
sujo do sangue dela. Nem lhe peguei, está claro. Depois levámos a velha para cima. 
Quando voltei ao rés-do-chão e me lembrei da coisa, já lá não estava revólver nenhum. O 
rapaz diz que era o revólver dele, e teima que não foi ele que tornou a guardá-lo. Que 
alguém o tirou. Eu não faço ideia quem-e com que interesse-esconderia a arma.»  

O sr. Seabra franziu a cara e fechou o olho direito, dubitativo. «E seria realmente o 
revólver do pequeno, esse?» «É natural. Condiz com a descrição.»  

«Descricão ?»  
«Ah, é verdade. A pequena depois confessou que já sabia que o irmão tinha um re-

vólver. Uma noite, o rapaz mostrara-lho, por fanfarronada de rapazola. E ela disse-me mais 
ou menos o género de arma: um destes revólveres pequenos, com o punho enfeitado: 
dessas armas antigas que pareciam brinquedos de senhora. Não sei onde é que ele o teria 
arranjado. Casa de prego, provàvelmente. Mas nem isso interessa. O facto é que era assim 
a arma que vi ao pé da velha, e que depois alguém fez desaparecer.»  

O sr. Seabra desapertou o colarinho. O outro continuou:  
«Estou convencido que o rapaz tinha tenção de matar a avó. Não se visitam pessoas 

de revólver na algibeira, sem mais nem menos. Se calhar foi antecipado. O caso é que 
quando ele dii que quando viu a avó sair da sala ouviu passos no corredor, por trás dela. 
Viu alguém (não sabe quem seria) com uma pistola na mão, a apontar para a velha. Puxou 
da sua pistola, instintivamente. Esperou. Depois ouviu o tiro, viu a velha cair e correu para 
ela. Para lhe acudir, largou o revólver. E pronto.»  

«Irra,» fez o sr. Seabra. «Histórias da carochinha. O miúdo tem medo de falar, está 
bem de ver. Não duvido da primeira parte. Saíu da cozinha, meteu pelo corredor, foi buscar 
o chapéu ao vestíbulo. Muito bem.»  

O sr. Seabra apontou o percurso com um lápis na planta da casa. Em frente do 
armário desenhou uma bola negra, e escreveu-lhe Alberto à frente. «Muito bem. A velha 
sai da sala. Fica aqui,» (fez outra bola, onde escreveu velha) «voltada para o neto. Nesta 
altura leva uma bala nas costas, disparada daqui.»  
 (Uma grande cruz no corredor). «Divertidíssimo. O que eu não acredito é no que o miúdo 
diz depois. Ou ele não viu quem disparou o tiro - o que não é natural - ou se viu, viu quem 
era. Ou sim, ou sopas. Não acredito que pudesse ter visto o outro revólver - ou pistola, ou 
lá o que fosse - na mão do assassino e nem sequer reconhecesse de quem se tratava. E 
porque é que não disparou o seu? Teve medo? Ainda tem medo?»  
 O escritório do sr. Seabra, na tipografia, é uma espécie de cubículo envidraçado à volta, 
que lhe permite vigiar a oficina quase toda. O pessoal chama-lhe «a gaiola» nas costas do 
patrão. Este entre amigos, refere-se sempre ao seu escritório como «a gaiola,» tendo o 
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cuidado de nunca o dizer diante do pessoal, para que eles não aprendam o nome e não lhe 
percam o respeito. A «gaiola» tem duas poltronas, uma secretária, e uma cadeira giratória 
por detrás desta. A secretária tem sempre flores, metidas numa enorme jarra cor de laranja. 
«Manias da minha Ana,» costuma dizer o sr. Seabra com ar de quem pede desculpa. A Ana 
é a mulher do sr. Seabra.  
 «Esta planta deve ajudar-nos,» disse o sr. Seabra, alisando o papel e estudando o desenho. 
O amigo trouxera-lhe a planta rigorosa do rés-do-chão da casa da Rua de Fernando Pessoa. 
Uma destas coincidências que nos fazem duvidar dos milagres fizera que a primeira pessoa 
a bater à porta do n.º 81 depois da tragédia, além de amigo da família, amigo do sr. Seabra 
e amigo do senhorio da casa, fosse o arquitecto deste. E uma busca em papelada velha 
trouxe à luz a planta (levantada para projectadas obras) que o sr. Sea bra dedilhava agora. 
O arquitecto conhecia o sr. Seabra desde o liceu e viera contar-lhe a história toda. Como 
 arquitecto, sabia-lhe melhor pensar com papel e lápis. Trouxe o papel. O sr. Seabra 
agarrou no lápis: 
 «Comparaste as histórias de todos eles?» perguntou. «Podemos tentar reconstituir a coisa. 
Primeiro acto: todos na sala. Depois, pelo que me dizes, por volta das nove e três quartos o 
rapaz e a rapariga pisgam-se para a cozinha. Segundo acto: velha e médico na sala, rapaz e 
rapariga na cozinha. Passado um bocado o rapaz cava pelo corredor, a rapariga mete-se na 
despensa a chorar, o médico levanta-se. Terceiro acto, pois: rapaz a caminho do vestíbulo, 
rapariga na despensa, médico a abrir a porta para a cozinha, velha na sala. No quarto acto a 
velha, à porta da sala, de costas para o corredor, apanha o balázio nas costas: o rapaz está 
em frente dela - e os outros dois?»  

O arquitecto apontou para a planta: «Já te disse. O médico diz que ficou à porta da 
despensa, a ouvir chorar a rapariga e sem coragem de entrar, para que ela se não 
envergonhasse de ser vista a chorar. A rapariga diz que não saiu da despensa.»  

O sr. Seabra coçou o pescoço com o lápis. O outro continuou:  
«Ó Seabra, mas eu cá por mim acho que a coisa se está a meter pelos olhos dentro. Com 
essa planta, então, não há dúvidas possíveis. Por isso é que eu ta trouxe. O médico entrou 
na cozinha. Não viu a rapariga, que estava escondida na despensa. Seguiu em frente. Meteu 
pelo corredor. Quando virou para o vestíbulo, vinha a velha a sair da sala. Quando a apa-
nhou de costas deu-lhe um tiro nas ditas, sem saber que rapaz estava a vê-lo.»  

«E porquê, filho?» fez o sr. Seabra, com a boca aberta de espanto.  
«Porquê· o quê?»  
«Porquê tudo. Porque é. que ele deu o tiro na velha? Porque é que o rapaz não 

disparou contra ele quando o viu matar a avó? Porque é que o rapaz não diz que foi 
médico?»  

«Sei lá,» fez o outro, irritado. «Não fui eu que dei o tiro, nem sou neto da velha. 
Eles que expliquem.» Depois, vendo que o sr. Seabra estava muito sério: «Ó Seabra, mas 
não estás a ver? Quem diabo querias tu que fosse? E o malandrão do Amaral devia ter até 
muito interesse na morte da velha. Toda a gente sabe que o que ele quer é apanhar a 
pequena e a fortuna. E enquanto a velhota for viva não apanhará nem uma nem outra. O 
rapaz não disparou porque não teve estômago para isso. E agora não diz nada porque tem 
medo do outro. Lembra-te que o viu matar a velha a sangue frio. Além disso talvez pense 
fazer chantage.»  
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O sr. Seabra sacudiu lamentosamente a cabeça. «Valham-te mil Minervas, meu 
filho. Que filhos-da-censura de romances policiais tens tu lido? Até chantage! Irra!» Bateu 
com estrondo com uma régua de metal na secretária. Fora da «gaiola» os tipógrafos 
levantaram a cabeça, sem interesse. Estavam habituados. «Se isto fosse um livro do 
Wallace, desculpava-te. Mas isto não é um raio de uma história policial.»  

E como o outro se calasse, à espera:. «Ouve cá, filho. Então tu tens a lata de me 
dizer que acreditas que um macaco velho como o Amaral era capaz de arriscar o joguinho 
todo dessa maneira estúpida? Agora um tiro na velha! Se ele quisesse matá-la podia fazê-lo 
cliniquissimamente e ainda mandar-lhe a conta por cima. Impulsos de momento? Qual 
impulso, qual carapuça! Aquele tipo é tão capaz de ceder a impulsos de momento como eu 
de subir a uma árvore.» Limpou a testa com um pano sujo de tinta de imprimir que metera 
distraidamente na algibeira.  

O arquitecto contara-lhe a história toda desde que entrara na casa da Rua de 
Fernando Pessoa. Encontrara a velha ainda caída no vestíbulo, como se ninguém tivesse 
tido coragem de a levantar. O sangue alastrava lentamente: pelos mosaicos encerados. A 
rapariga abrira-lhe a porta, olhara-o como se o não conhecesse. Chegara logo a seguir ao 
crime, e os três da casa tinham julgado que ele batera à porta por ter ouvido o tiro da rua. O 
arquitecto conferenciara rapidamente com o médico. A velha fora levada para cima. A bala 
entrara-lhe um pouco abaixo da omoplata esquerda, tocara-lhe um pulmão, e não chegara a 
sair pela frente. Assentaram que o caso seria apresentado como um acidente e de 
madrugada a velha entrara no hospital. Antes e depois da extracção da bala a avó contara a 
sua história, relutante mas verdadeira sem duvida possível; 

«O próprio neto diz que, quando a velha caiu, o primeiro a aparecer pelo corredor 
foi o Amaral,» disse o arquitecto. «A pequena só apareceu depois. Já vês...» «E que dizem 
eles do tiro? onde estavam quando o ouviram?» perguntou o sr. Seabra.  

«A rapariga diz que o ouviu na despensa, mesmo o outro lado da parede - que só 
confirma essa cruz que tu aí puseste - se é que ela precisa de confirmação. O Amaral diz 
que estava na cozinha, e que meteu pelo corredor. Quando chegou já viu o neto ao pé da 
velha caída. Diz que teve logo a certeza de que tinha sido o rapaz. Agora diz que não sabe 
explicar o tiro pelas costas, mas que continua a ter a certeza que foi o outro.»  

«Credo quia absurdum,» disse o sr. Seabra. «Está bem. Conheço o género. Mas não 
sou desses.» E olhou outra vez para a planta da casa, maldosamente, com fúria, riscando 
muitas vezes os traços da cruz que marcava o lugar de onde fora disparado o tiro. «Aqui, 
aqui,» murmurou ele com raiva. «Aqui é que está a coisa.»  

«Aí,» disse o outro. «Tudo neste caso é claro como água: mas o mais claro de tudo 
é que o tiro foi disparado desse corredor. Sobre esse ponto é que não pode haver dúvidas 
nenhumas.»  

«Ai, ai,» suspirou o sr. Seabra. «Isso sei eu. Sobre esse ponto não pode haver dú-
vidas nenhumas. Ai, ai.»  

«Parece-me que estamos a fugir ao assunto,» atalhou impaciente o outro. «Para 
mim, o problema é só este: o médico matou a velha; como provar que foi ele?»  

O sr. Seabra bateu impacientemente com a mão no tampo da secretária. «O - mé - 
di - co - não - ma - tou - a - velha,» disse ele com força, acentuando cada sílaba com uma 
punhada na madeira. «Irra!» Estudou o desenho. Virou-o por todos os lados. Suspirou. 
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«Porque teimará o Amaral em acusar o rapaz, quando a única coisa certa é que o rapaz não 
podia ter morto a avó?» murmurou, com a ponta do lápis sobre o sinal que marcava na 
planta o lugar da velha. «Porque é que o rapaz só se resolveu a contar o que viu depois da 
avó falar? E porque é que ainda não quer contar tudo o que viu?  .  

«Olha, menino,» continuou ele. Cruzou os braços sobre a secretária, inclinou-se 
para a frente e, fitando o arquitecto: «Digo-te mais: se não fosse o raio da confirmação da 
velha, ia jurar que tinha sido o neto quem lhe cantou a buena dicha pelas costas. Mas o 
médico é que não. É malandro demais para matar com barulho. Os tipos daquele género só 
matam pela calada. Vai-te com esta.» Pôs um enorme ponto de interrogação na cozinha e 
escreveu por baixo Amaral. Depois lembrou-se de uma coisa. «Olha lá: e o tiro não teria 
sido dado da sala?»  

«Não. Já pensei nisso. Primeiro, porque o rapaz diz que viu a tal figura no meio do 
corredor. Segundo, porque mesmo que o rapaz minta, um tiro disparado da sala entraria 
nas costas da velha pelo lado direito, não pelo esquerdo; a não ser que fosse dado com a 
arma mesmo encostada ao corpo dela e virada para o outro lado mas isso deixaria a roupa 
queimada pela pólvora. Não. Foi do corredor. Tem paciência, meu velho. Foi do corredor - 
e foi o Amaral.»  

O sr. Se abra encheu a caixa torácica mas conteve-se. Tamborilou com os dedos em 
cima da planta. Voltou a agarrar no lápis. Depois disse, inesperadamente: «Eu conheço a 
casa lá fui com o Matos.» (O Matos era o senhorio). «Mas não me lembro de algumas 
coisas. O que é isto aqui?» Apontou para a parte superior direita da planta.  

«É a janela da cozinha,» disse o arquitecto, admirado por o outro não ver uma coisa 
tão simples.  

«Tá claro que é a janela,» disse irritadamente o sr. Seabra. «Ou tinha que ser uma 
janela ou uma porta. O que eu queria saber é se era uma porta. A casa não tem entrada de 
serviço?»  

«Não. A única entrada é pela porta da rua, no vestíbulo.»  
«Sim. Essa conheço eu. Então não entrou ninguém de fora, com certeza?»  
O outro olhou-o, outra vez espantado. «Claro que não. Quem querias tu que en-

trasse?».  
«O criminoso,» disse pacientemente o sr. Seabra. «Para te convencer que não foi o 

médico.» E fez riscos ao acaso na margem da planta.  
«Então podes desistir dessa maneira de me convencer. Na casa não entrou nin-

guém.»  
Uma pausa. Os tipógrafos continuavam lá fora, calmamente, o seu trabalho. O zu-

nido e matraquear das máquinas atravessava os vidros do escritório. O arquitecto disse 
pensativamente:  

«Há-de haver qualquer coisa muito simples que nos escapa no meio disto tudo. 
Realmente as histórias da velha e do rapaz são estranhas. Primeiro, aquilo de ela ver o neto 
parado, de revólver na mão, mas imóvel, como se não tivesse pressa nenhuma. Depois o 
rapaz levanta o revólver; ela fecha os olhos: e leva um tiro nas costas. E o rapaz na calma. 
Não percebo.»  

O sr. Seabra continuava a rabiscar ociosamente a margem da planta. «A velha olha 
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para o rapaz,» disse ele, desenhando lenta e pensativamente um risco desde o ponto que 
marcara Velha até ao em que escrevera Alberto. «Por um azar dos diabos não se lembra de 
olhar para o corredor. Dir-se-ia que foi de propósito para encobrir alguém.» E bateu com o 
lápis no papel.  
 
«O rapaz olhou para lá, mas não fala.» Deu um traço desde Alberto até à cruz com que 
marcara o local do criminoso. «Velha olha Alberto, Alberto olha corredor,» disse ele, 
telegràficamente, encarando com a cabeça inclinada o ângulo que desenhara, e 
tamborilando com os dedos da mão esquerda no tampo da secretária. Maquinalmente, por 
hábito, traçou a bissectriz do ângulo: uma linha que unia Alberto à porta da despensa. A 
linha não lhe disse nada. O sr. Seabra voltou o desenho por todos os lados, procurou novas 
relações de linhas. Depois desistiu e pôs o' papel de lado. Puxou o cabelo para trás, com 
um suspiro enorme.  

«Velha olha Alberto, Alberto olha corredor,» murmurou o arquitecto. «Não me 
parece que haja algum interesse em matraquear nisso.»  

«Sei lá,» disse o sr. Seabra. «Se a velha fosse esperta, tinha percebido pela cara do 
rapaz quem era que ele estava a ver atrás dela.»  

O outro sorriu. «Precisaria de ser mais do que esperta. Ou achas que seria muito 
fácil?»  

O sr. Seabra não respondeu. Em vez de fazê-lo: «Já vi um filme em que um sujeito 
via reflectido nos óculos de um amigo um outro que o vinha atacar por trás.»  
«Mas o Alberto não tinha óculos,» fez divertido o arquitecto. «E teriam de ser uns óculos 
enormes. Só se o rapaz fosse um espelho é que poderia reflectir alguém que estivesse no 
corredor de maneira que a velha pudesse reconhecer esse alguém.»  

O sr. Seabra olhou para a planta. Depois deixou cair o lápis e puxou os óculos para 
a testa. E nesta altura a nossa história tem uma lamentável lacuna. Durante um minuto o sr. 
Seabra pronunciou uma rapsódia de frases e palavras que não podem sequer dactilografar-
se: muito menos imprimir-se. O arquitecto olhava-o, espantado. E quando o sr. Seabra 
voltou à imprimibilidade, o outro nem por isso lhe achou mais coerência. «A normal, o raio 
incidente e o raio reflectido estão no mesmo plano, filho,» dizia-lhe o sr. Seabra. «O 
ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais.» E agitava o papel, triunfante. E 
estendia-lhe o desenho. «Olha, olha, menino.»  

O espanto boquiaberto e esbogalhado do arquitecto não o impressionou. Sentou-se 
de novo (levantara-se com o entusiasmo) e ficou a murmurar, enternecido e encantado: «Ai 
o grandíssimo filho da censura do rapaz que me levou à certa.»  

 
Depois o arquitecto, que já está habituado ao sr. Seabra, encheu-se de paciência:  
«Parece-me perceber a tua ideia; mas o diabo me leve se vejo as razões para tanto 

entusiasmo. Queres convencer-me que a velha viu reflectida no rapaz a figura do 
criminoso, que estava no corredor?»  

O sr. Seabra continuava a sorrir, embevecido. Despertou. «Ahn? O quê?»  
O arquitecto repetiu a pergunta.  
«Não é bem isso,» disse o sr. Seabra. «Mas é quase. Lembra-te, filho: o ângulo de 
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incidência...»  
«Já sei, já sei,» atalhou o outro, impaciente. «É igual ao ângulo de reflexão, e por aí 

fora. Mas o rapaz não fez de espelho.» 
«Antes pelo contrário,» disse o sr. Seabra, deliciado, com um sorriso larguíssimo. 

«O espelho é que fez de rapaz.»  
«Qual espelho?» gritou o arquitecto, num alvoroço. Mas calou-se logo, de olhos 

muito abertos, a meio de um gesto. Depois a compreensão começou por sua vez a esboçar-
lhe um sorriso espantado na cara. Deixou cair a mão e mordeu os lábios. Abanou a cabeça, 
murmurando:  

«Seria só isso? Tão simples? Seria possível?»  
«Seria e foi. Olha aqui, filho. A tua planta, que é rigorosa – felizmente - põe tudo 

em pratos limpos. Vês o raio incidente?» (e indicou a linha que ía da velha ao ponto 
marcado Alberto) «e o reflectido?» (a linha que unia Alberto à cruz X no corredor). 
«Afinal o raio incidente era este e o reflectido aquele. Ao contrário? A bissectriz é 
perpendicular à frente do armário - onde está o espelho que nos arranjou toda esta 
estrangeirinha. É a normal. ... Velha olha espelho, espelho reflecte Alberto. Velha julga 
Alberto à sua frente. Alberto está atrás velha.» Estendeu o dedo gorducho para o 
arquitecto. «Pum.»  

«E ela não percebeu que estava a ver o rapaz no espelho? E não se viu a si própria 
também lá reflectida?»  

O sr. Seabra marcou duas linhas tracejadas no papel: «Não viu, porque não podia 
ver. O espelho não chegava para isso.»   

«Quer dizer,» murmurou o arquitecto, ainda quase incrédulo, como que por ne-
cessidade de explicar o caso a si próprio: «Ele estava no corredor, a velhota viu-o no 
espelho e julgou vê-lo à sua frente. Ele disparou do corredor...»  

«Pois está claro. E não vês como tudo joga certo agora?»  
«Só me custa ainda a acreditar que a velha tenha podido cometer um engano 

desses. Que diabo, um espelho sempre é um espelho.»  
«Aí é que, tu estas enganado. Em primeiro lugar, um espelho é feito de propósito 

para reflectir outras coisas. E às vezes é muito difícil distinguir que se trata de um espelho. 
Nunca te aconteceu ires por um corredor fora e de repente assustares-te com uma figura 
desconhecida que te surge a um canto - e depois veres que eras tu próprio num espelho? A 
mim tem-me acontecido isso muitas vezes. E a toda a gente. Não são só as cabras que 
partem espelhos às marradas por causa da outra cabra do outro lado. Também muito boa 
gente tem apanhado sustos com o sujeito do espelho.»  

O outro estava calado a pensar. «Mesmo assim» fez ele, deixando ir as palavras 
devagar, ainda hesitante «isso de ela não ver logo que ... »  

«Pois ela é que não podia ver logo que. E a nossa asneira foi acreditar na história 
dela. Não que não fosse sincera: disso não havia que duvidar. Mas podia ser falsa, embora 
de boa fé. Lembras-te do aviso do Gross aos investigadores? Nunca acreditar de-
masiadamente no depoimento de testemunhas acerca de acontecimentos que elas tivessem 
presenciado num estado de excitação, medo ou terror: são incapazes de observar 
correctamente. O célebre Gudor, para fugir brandiu um arenque fumado contra o guarda. E 
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este, vendo-lhe na mão uma faca enorme, deixou-o escapar. Um arenque fumado, 
menino!» .E dava palmadas prazenteiras na secretária com a mão forte e pesada. As flores 
tremiam na jarra. Caíram pétalas na madeira negra. «Quem a porcos há medo, as moitas 
lhe roncam.»  

«Que a velhota não deve ter tido muito medo ... » disse o outro, mais convencido.  
«Ora, ora. Com medo ou sem ele, sempre viu à sua frente um homem que a ia 

matar. Isso chegava para lhe turvar o resto. Além disso a vista já não a deve ajuda; muito.»  
O arquitecto pensava já noutros pormenores. «E por isso é que ele...»  
«Justamente. E por isso é que ele a princípio só por descargo de consciência negou 

ter cometido o crime. Calou-se, e pronto. Se calhar estava resolvido a deixar-se prender. 
Ou talvez a meter uma bala na cabeça. Mas quando a avó lhe deu aquele álibi inesperado 
de tê-lo visto à sua frente, ele aproveitou logo. Só se fosse parvo é que o não faria. Agarrou 
no maço, na espada e na frecha aguda...»  

«Espera, espera,» berrou o outro. «Agora é demais. Diz lá isso outra vez 
devagarinho.»  

«Ele aproveitou logo,» disse pacientemente o sr. Seabra, como se estivesse a dar 
uma lição a um aluno. «Agarrou no maço, na espada e na frecha aguda...»  

«Está bem,» disse o arquitecto, resignado. «Ouvi bem, afinal. Continua lá.»  
«... e inventou aquela história de ter visto um criminoso no corredor e o mais que tu 

sabes. Foi ele o único, no fim de contas, que levantou falso testemunho. Acusava o médico, 
está claro. Foi o segundo crime da noite.» O sr. Seabra ergueu um dedo indicador didáctico 
e sentencioso. «Porque lá ensina o velho dos provérbios: o homem que diz um falso tes-
temunho contra o seu próximo, é um maço, uma espada e uma frecha aguda.» (*)  

O arquitecto respirou, aliviado, e o sr. Seabra continuou: «Assim tudo se explica. 
Escondeu o revólver para confundir mais o caso, e porque se poderia ver que fora aquele, o 
dele, o que disparara o tiro na velha.»  

«Sim,» disse o outro, pensativo. «Foi assim, sem dúvida.» As máquinas, de que se 
esquecera por momentos, voltavam a matraquear lá fora, como antes. Diante da porta 
envidraçada passou um garoto com um maço de papéis. Um relógio dera meio-dia. «Foi 
então o Alberto... O que o teria levado a fazer uma coisa destas?»  

O sr. Seabra raspou com as unhas o mata-borrão da pasta. «Talvez não seja difícil 
calcular as razões.» Agarrou na planta e começou a enrolá-la, lentamente. Uma pétala ficou 
entalada no rolo. «O rapaz sai da cozinha. Enfia pelo corredor...»  
 
Alberto sai da cozinha. Mete pelo corredor, enquanto sente a irmã encostar-se às 
prateleiras da despensa a soluçar baixinho e sacudidamente. Atrás dele, a cozinha ficou 
vazia: a luz acesa brilha sobre os mosaicos limpos e uma torneira impassível deixa tombar 
gotas regulares sobre o mármore do lava-louça. O corredor está escuro. Alberto vê ao 
fundo dele um troço das escadas que sobem para o primeiro andar, fracamente iluminado 
pela luz do vestíbulo e pela lâmpada do outro braço do corredor: e uma pequena porção do 
seu espírito lembra-se de quando dormia lá em casa e a avó ainda o não obrigava a ficar 
fora por ele querer sair à noite. Aperta os dentes até lhe doerem, enquanto sente a irmã 
chorar-lhe no peito, não querendo pensar em coisa nenhuma, para de coisa nenhuma ter 
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consciência, como se cerrando os pentes conseguisse fechar-se à angústia parada de ser 
arrastado por um encadear de fatalidades inúteis e necessárias. Tudo isto em segundos: não 
chega a pensar: no seu espírito existem simultâneamente consciências de inutilidade, 
derrota, abandono, num todo confuso mas não menos nítido por isso, não menos 
terrivelmente nítido e vazio, oco, morto. Sobre tudo aquilo flutua, como uma ave gorda 
num lago parado, a figura sólida e solene do médico; aquele sabe o que quer; e a irmã 
soluça na despensa, encostada às prateleiras, com a cara enterrada nas mãos vermelhas e 
estragadas pela cozinha e pelo serviço da casa. Que pode fazer ela senão chorar? Que há a 
fazer senão chorar?, sente Alberto; onde ir buscar força para parar as intenções e 
destinos da máquina infernal dos gestos e palavras inevitáveis? Volta para o resto do 
corredor, em direcção ao vestíbulo. Uma lâmpada mortiça faz luzir fracamente os amarelos 
do corrimão da escada. Lá ao fundo, os mosaicos frios do vestíbulo brilham: também há 
uma lâmpada na parede do fundo; e da porta da sala sai a luz velada do candeeiro da avó. 
Depois esta apaga-se. Alberto pára. Um silêncio de dentes cerados, respiração parada. E a 
figura da velha, à porta, estende no encerado sombras esguias e transparentes. Alberto não 
se move. A avó não o viu: está a virar-se para o lado de lá, para o armário. Alberto vê-a 
reflectida no alto espelho, negra e agoirenta, imóvel como o destino. O coração do rapaz 
pulsa-lhe surdamente entre o corredor estreito. Deixará a velha passar. Esperará. Mete as 
mãos febris nos bolsos do sobretudo. Mas o frio do revólver atira-lhe um arrepio pelo 
corpo todo.  
 
 
(*) Provérbios, 25: 18. 
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Texto 2B-3 Missiva de Victor Palla para EQMM  
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Texto 2B-4 Missiva de Frederic Dannay (Ellery Queen) para Victor Palla 
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Texto 2B-5  “Artes gráficas: o caminho percorrido”, Inquérito a Victor Palla de António 
Valdemar, DN Cultura, 30 de Março de 1986, pp. IV e V. 

 
O livro é um todo de que a capa é uma parte 
- Como vê a evolução da apresentação do livro nos últimos 50 anos? 
Gosto muito da pergunta: refere-se â apresentação do livro e não às capas. Ainda bem, 
finalmente. É que para mim, o livro é um todo, um objecto, de que a capa é apenas uma 
parte – a mais aparente, talvez a mais importante na promoção da venda (mas não!), então 
o autor? (o assunto?), No entanto, quase toda a gente envolvida no meio (e até o público) 
habitou-se a apreciar, considerar, discutir apenas aqueles rectangulozinhos, minicartazes 
que se disputam os melhore lugares nas já exíguas bancadas de livrarias. E ninguém pense 
nem sonha no facto de que a apresentação do livro, de que se fala, é a coisa mais séria. 
Formato, partido tipográfico (do anterrosto ao cólofon, o que já não há escolha de 
careceres, algarismos títulos, subtítulos, plano de página, mancha, paginação), tipo de 
encadernação ou brochura, fazem parte integrante da apresentação. 
Falou em 50 anos; lembrei-me da “Alfama” do Botto, que o Kradolfer realizou. Não tenho 
aqui, mas é nessa altura, mais ano menos ano. É um dos livros mais simples e belos que eu 
conheço – em tipografia clássica usada modernamente, onde tudo é impecável.   
Percorreram-se os tais cinquenta anos. Sobrevoo-os sem pormenores. Mas que diriam os 
nossos avós (ou os meus pais, que teriam hoje mais de um seculo) se lhes dissessem que 
haveria livros impressos a vermelho em papel de embrulho? Outros (como o de Queneau) 
em que as páginas cortadas em três, permitem construir não sei quantos mil poemas? 
Livros constituídos por folhas soltas dentro de uma caixinha de cartolina?  
Qual é o seu contributo na concepção de capas e a relação que existiu com as correntes 
literárias? 
Esta ainda é mais espinhosa. Julgo-me o individuo menos indicado para falar do “meu 
contributo”. Não tenho a distância suficiente. Outros que o façam. Quando muito, 
poderíamos invocar datas, fornecer dados sobre factos, citar obras, sem os juízos de valor e 
de relação que a palavra contributo implica. 
E o mesmo quanto à eventual conexão entre as minhas capas e as correntes literárias. Tem 
existido, sem dúvida, nas primeiras, nas de Coimbra, ela, de tão implícita e explícita, 
tornou-se espécie de símbolo de uma literatura nacional que surgia e (ou) da vulgarização 
criteriosa de autores estrangeiros. Mas supondo que está só a pensar em capas de livros. 
Para mim a capa da Vértice (e trabalhos desse tempo) é tão ligada aos acontecimentos 
coevos como as da Contemporânea, da Orpheu, da Panorama (em muito mais modesta 
escala, claro), que marcaram rigorosamente o momento cultural que apareceram. 
Na sua pergunta, o uso da palavra “capas” (e o seu significado) é que continua a comichar-
me. Julgo que é muito mais importante do que a autoria duma mera capa, por exemplo, o 
plano de conjunto do grafismo duma editora que ia começar(a Arcádia); o estudo e 
realização do Teatro Moderno do Luis Francisco Rebello, há uns trinta anos; e há dois 
anos, também com ele, do seu Teatro de Revista, em que o trabalho foi de equipa, de 
colaboração plena, e não mais ou menos remota “relação”. Não dou mais exemplos. Tudo 
isto se liga ao que eu disse na primeira pergunta, alias. 



Parte II – O Lugar do Desenho na Obra de Victor Palla - Proposta expositiva 

 

283 
 

 

Texto 2B-6 “Partido Tipográfico”  
Texto de Victor Palla em Teatro Moderno. Lisboa: Círculo do Livro, 1954. 
 
Problema: Um volume sobre teatro moderno, com trechos explicativos e peças na íntegra, 
que não ocupasse mais de 7 fascículos de 48 páginas, a executar com os meios habituais, 
nas nossas tipografias, em papéis de formatos normais. Extenso, o texto começava por não 
se poder inscrever completo dentro da mancha inscrita no formato resultante da dobragem 
in 8.° habitual, amenos que se aceitasse uma altura de lombada que a priori se considerava 
desaconselhável. Em contrapartida, a composição dos vários elementos da notação teatral 
(excepto se intencionalmente dispersos pela página segundo uma hierarquia preconcebida, 
como na “Orestíade” de Jean Garcia) não se compadece com a grande largura da mancha, 
em que uma sucessão de réplicas monossilábicas cria brancos indesejáveis e 
insignificativos. E assim a justificação curta (que já de si ajuda sempre a leitura) aparece 
como única aceitável para a escrita teatral.  
 
Parecia pois impor-se a composição mais do que a duas, a três colunas; e isso implicava 
uma mancha larga; e, dada a altura, que se não queria usar medidas “que representem o 
efeito duma escolha entre a infinidade dos valores possíveis”. Em suma: um traçado 
regulador; uma disciplina. Que melhor tema para essa disciplina do que o quadrado? Mas o 
formato equilátero da página, que parecia derivar desta conclusão, engendra uma mancha 
que não é carne nem peixe; e nas mãos do encadernador, com o aparo, deturpa-se 
incontrolavelmente. Aliás, a vista teimaria em não o reconhecer como quadrado: façam a 
experiência. Ao fim e ao cabo, o que se lê como imutável é a mancha. Donde, e voltamos 
ao ponto de partida, mancha quadrada; donde, dobragem do papel em 12, dobragem 
heterodoxa dum formato normal. E obtém-se uma bela mancha de 64 quadratins de corpo 
oito, tão facilmente divisível em duas colunas como em três, e criando assim verdadeiras 
tercinas no binário que é o fólio aberto. Na composição dos títulos, das divisões de 
capítulos, no restante, harmonizará o todo o manter duma disciplina, que não se necessita 
muito grande, tudo apontava irresistivelmente um formato muito definido, muito 
caracterizado: o quadrado. Um dos factores principais do projectar dum livro é o 
dimensionamento, a compartimentação – em que normalmente o arbitrário da rotina, da 
indiferença, é agravado pelo arbitrário da métrica tipográfica. Quando o que interessa é um 
sistema vivo de proporcionar e harmonizar. Os que conhecem o Modulor estão já a pensar 
nele, claro; e é sabido que Le Corbusier o aplicou como escala de composição gráfica. Não 
interessa levantar aqui o problema da legitimidade de usar, reduzidas ao décimo, medidas 
que correspondem a dimensões humanas; gostaria de criar um sub-modulor à escala da 
mão que folheia e agarra, do ângulo de visão, da distância da mesa à vista; porque, se pode 
haver condicionamentos diferentes para gráficas diferentes -horário de comboios, cartaz de 
rua, cartaz de grande praça – o livro é sem dúvida um objecto em que as circunstâncias se 
mantêm. Mas o fundamental e necessário é um sistema; e complexa – um simples respeito 
por relações de secção de ouro, de séries de Fibonacci. E não será muito sublinhada, para 
não fazer alarde; mas talvez consiga assim juntar às duas virtudes que Valéry queria no 
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livro, legibilidade e equilíbrio estético da página escrita -virtudes em superfície - uma outra 
virtude de equilíbrio em profundidade capaz de abranger todo o livro. Repito que não 
muito sublinhada, porque o ofício de “art director” (cuja inexistência entre nós é culpada 
da indiferença pela tipografia) é ofício humilde, que não pode esquecer que o livro é um 
objecto destinado a transmitir a um leitor, nas melhores condições, o pensamento dum 
escritor e não daqueles que o executem graficamente. Estes podem, quando muito, tentar 
surpreender e interpretar esse pensamento com os meios ao seu dispor, que são quase 
exclusivamente visuais, já que é da vista que o leitor se serve para tomar conhecimento 
dele, pois – di-lo Aristóteles – “ela, mais do que qualquer dos outros sentidos, nos faz 
conhecer e traz à luz muitas diferenças entre as coisas”. 
 

Texto 2B-7 “sobre a origem do livro de Lisboa”  
Texto dactilografado a partir do manuscrito de Victor Palla sobre a origem do livro de 
Lisboa, [s.d.] Texto cedido pelos herdeiros de Victor Palla na exposição “Lisboa Tem 
Histórias” realizada no Museu da Cidade em 2010. 

 
A ideia do livro “Lisboa – Cidade Triste e Alegre” surgiu num almoço com Costa 

Martins (que já fora meu colega de curso) quando voltei a Lisboa, em que incidentalmente 
falámos de fotografia. Eu já tinha exposto nas “Exposições Gerais de Artes Plásticas”, e 
tinha vivido o fim da guerra e do pós-guerra; Bill Brandt, na “Picture Post”; a “Life” (na 
sua melhor época); Cartier Bresson, os Capa, Klein, a “Magnum”, não podiam deixar de 
vir à baila. E, ainda longe de qualquer intenção, conversámos de como poderia ter interesse 
publicar um livro com imagens de Lisboa. Fui para o “Círculo do Livro” a pensar no 
assunto. E embora o empreendimento não parecesse comercial (como não foi, de facto), 
resolveu-se inseri-lo no tipo de actividade da editora. Meses depois lançava-se a produção, 
com o esquema actual na altura: um folheto de propaganda, anunciando a publicação de 
sete fascículos a 27$50 cada, com um postal resposta. Torneava-se a questão da Censura 
atribuindo a edição aos autores, pois o “Círculo” não teria alvará para ela; figurou 
oficialmente como distribuidor. 
 Logo de início, chamou-se ao livro um “poema gráfico”. Não se tratava de um 
documentário ou mesmo de uma simples colecção de fotografias. Integrou-se na concepção 
geral a inclusão de poesia, quer em pequenas citações quer em poemas inéditos, solicitados 
aos autores, que se podem considerar co-autores da obra. Durante o lançamento realizámos 
uma exposição na galeria do “Diário de Noticias”, que seguiu para a “Divulgação”, no 
Porto. 
 O êxito foi de estima, e o número de assinantes apenas suficiente para sustentar o 
empreendimento – que, de qualquer maneira era heróico. Lembro-me de andar a carregar 
papel de uma tipografia para outra, das dificuldades na impressão (cheia de defeitos). Os 
negativos iam para a gráfica, que trabalhava directamente com eles, em vez de com provas 
impressas. Isso explica o mau estado actual da maioria (riscos) e até a perda de alguns. 
 No primeiro fascículo ainda não tínhamos a certeza do plano concreto do total – até 
porque não havíamos recebido todos os poemas e seria necessário ilustrá-los e integrá-los 
no conjunto. 
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 O livro, depois de encadernado, continuou a vender-se nas livrarias e se quase 
esgotou. A “Ether” inaugurou em 1982 as suas instalações com uma exposição, “Lisboa e 
Tejo e Tudo” (título que primitivamente tínhamos pensado para o livro, ou posteriormente 
para um 2º volume), com imagens do livro ou inéditas, e elementos da sua elaboração. Em 
1989 reeditou essa exposição, com algum material inédito, na Casa de Serralves. 
 
 

Texto 2B-8 “A natureza já não imita as obras de arte”. Texto de João Gaspar Simões sobre 
“Lisboa, Cidade Triste e Alegre”. Jornal de Noticias 2 de Novembro de 1958, pp. 1-3. 

 
 
O fenómeno é evidente: à medida Que a fotografia se apodera da realidade, a pintura 

evade-se no abstracto. Eis a conclusão a que podemos chegar depois de percorrermos as 
duas exposições neste momento abertas em Lisboa: a 1ª Exposição de Arte Moderna, 
promovida pela Sociedade Nacional de Belas Artes, e o «conjunto de fotografias», a que os 
seus autores deram o título de Cidade Triste e Alegre, inspirando-se numa das Lisbon 
Revisited do sensacionalista Álvaro de Campos, actualmente na Galeria de Exposições do 
Diário de Notícias.   
 Aliás, a tese tem sido sustentada com êxito, e não poucos pintores estão prontos a 
concordar que não vale a pena competir com a objectiva fotográfica. Mais vale deixar a esta 
o que até final do século passado fora, por assim dizer, propriedade exclusiva da pintura. 
Esse o ponto de vista de um dos numerosos autores citados no catalogo do certame 
fotográfico de Lisboa. «É um facto sem precedentes este de uma coisa «mecânica» como a 
fotografia ter adquirido, num escasso século de evolução, a faculdade de tornar-se uma das 
forças visuais mais importantes da nossa vida. Antigamente era o pintor que influenciava 
com a sua visão a época em que vivia: hoje é o fotógrafo», escreve Laszlo Moholy-Nagy. 

A observação é digna de registo. Influenciando cada vez mais a literatura, 
especialmente a poesia, a pintura deixou de ter influência na vida de todos os dias. É pelas 
fotografias dos jornais de modas, os clichés dos magazines, os grandes planos do cinema 
que se guiam... o homem e a mulher da rua. Se os pintores ainda colaboram na preparação 
dos padrões fundamentais da moda, aos fotógrafos compete levar as suas realizações às 
cinco partes do Mundo. E não há dúvida de que a crescente uniformização da vida - o 
vestuário, os gestos, as casas, os interiores domésticos - se deve, em grande parte à 
fotografia. É o fotógrafo quem espalha pelo universo, através da sua objectiva, o rosto e uma 
civilização que deixou de se reflectir concretamente na arte dos pintores.  

De facto, se Óscar Wilde fosse vivo já não podia sustentar a tese aparentemente 
paradoxal das suas Intenções. No seu tempo, em verdade, era legítimo dizer-se que a Natu-
reza imitava as obras de arte, pois eram os pintores quem criava, sem dúvida alguma a 
imagem através da qual os homens se habituavam a olhar para a realidade. Um quadro como 
as «Avé--Marias» de Millet ensinou muitas gerações a ver pelos olhos do artista que pintara 
essa cena rústica a hora em que os sinos tocam o Angelus e a noite desce vagarosa sobre os 
campos.  



Parte II – O Lugar do Desenho na Obra de Victor Palla - Proposta expositiva 

 

286 
 

Influenciados ainda por este conceito os expositores da Galeria do Diário de Noticias 
epigrafaram os motivos dos seus clichés, e inclusivamente o «conjunto? Das suas 
fotografias, com versos de poetas que cantaram Lisboa. A poesia empresta à fotografia o 
prestígio que a arte tinha outrora na realidade. Quantos lisboetas, lá para o crepúsculo de 
certos dias de Outono, não se põem ainda a ver Lisboa como Cesário Verde a viu: «Nas 
nossas ruas ao anoitecer, há uma tal soturnidade, há tal melancolia.» 

Lentamente tudo se modificou. E amanha, depois de percorrermos o «conjunto de 
fotografias» agora em exposição, vamos ser nós os primeiros a esquecer os poetas e os 
pintores que cantaram as colinas à beira Tejo para apenas nos lembrarmos, ao ver a ronda de 
crianças que volta da escola, a carroça que roda pela calçada, a varina que leva a mão à 
canastra, a moça que levanta a cortina da janela ou a velha que descalça os sapatos, de que 
foram os admiráveis instantâneos da Cidade Triste e Alegre que nos ensinaram a olhar desta 
maneira para as ruas da capital portuguesa. A natureza já não imita as obras de arte -  a natu-
reza, nos nossos dias, imita os trabalhos do fotógrafo.  

E não são os trabalhos do fotógrafo arte também? Talvez, embora ainda não esteja de 
todo consagrado o principio adentro do qual pode conferir-se àquele que fita o mundo por 
um olho mecânico, atributos de verdadeiro artista – de artista criador. 
 
E eis que compreendemos melhor o ponto de vista do pintor moderno. «A fotografia leva-
nos a achar inútil descrever aquilo que por si mesmo se grava» 
Estas palavras de Paul Valéry, igualmente no catálogo da Galeria Diário de Noticias, 
explicam muito claramente o que se passa na Exposição de Arte Moderna das Belas-Artes. 
Aqui quase todos os pintores voltam costas à realidade. Impossível crer que a natureza seja 
capaz de imitar as obras de arte ali expostas. Entre a natureza e a arte já não há 
entendimentos. Os artistas plásticos estão a criar um mundo seu, mundo esse que nos 
convidam a viver pelo menos enquanto olhamos para os seus quadros. Evasão da realidade, 
eis o convite que nos dirigem. E o certo é que saímos muito mais contentes connosco de 
uma exposição de arte abstracta que de um certame fotográfico como este. 

No «conjunto de fotografias» da Cidade Triste e Alegre patenteia-se-nos um teor de 
vida, um ritmo de existência, uma maneira de viver em que há muito mais tristeza que 
alegria, muito mais pobreza que riqueza. As crianças dançam em roda de braços descaídos 
os namorados apertam as mãos, certos de que nunca mais a vida será tão bela. As expressões 
são melancólicas, os sorrisos são tristes. Não há força nem esperança nos olhos dos homens 
que calcorreiam as ruas. E aquela mulher sentada na soleira da porta, vestida de preto, com 
os sapatos fora dos pés, parece chegar ao fim do dia com o mesmo cansaço com que o velho 
de boina à espanhola chegou ao fim da existência. 

Da 1ª Exposição de Arte Moderna não saímos com qualquer imagem da vida de hoje. 
Quando muito, afastamo-nos pensando que a realidade presente é tão desencantada e tão 
lúgubre que os pintores preferem o sonho à vigília, embora ainda mesmo quando sonham 
não possam deixar de sentir que vivem realmente num Mundo muito mais triste do que 
alegre. 
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Núcleo 3  
 

Texto 3A-2 Texto de Costa Martins, Catálogo da “Objectiva 84 – Exposição Internacional 
de Arte fotográfica”, Festa do Avante. 
 

Ainda que uma imagem não valha por mil palavras, a sua enorme força é 
utilizada até à saturação na sociedade de consumo do mundo capitalista em que vivemos, 
servindo os interesses da minoria que detém o poder e os meios de produção, em desfavor 
da imensa maioria, multidão de consumidores manipulados e alienados pelos que 
controlam os meios de difusão massiva e que, através das transnacionais da informação, 
dirigem o processo cultural.  

Com efeito, a imagem fotográfica, por ser uma linguagem universal, ainda que 
com abcedário e sintaxe próprios, constitui um meio de comunicação privilegiado que se 
tornou elemento essencial de informação, levando Moholy-Nagy a afirmar, com justeza, 
que tal como anteriormente acontecera com o pintor, agora era o fotógrafo quem, com a 
sua visão, influenciava a época em que vivia. De facto, vivemos submersos num mar de 
imagens centradas ou originadas na fotografia. Imagens-signo, imagens-símbolo, mas, na 
sua esmagadora maioria, imagens legendadas ou sonorizadas que a palavra ajuda a 
interpretar, esclarecendo-as, ou a que desvia o sentido, adulterando a sua significação 
intrínseca.  

A fotografia nasceu nos meados do século passado, em plena revolução industrial 
de que é atributo, e impôs-se e alastrou rapidamente. Com ela generalizou-se até à 
banalidade o registo gráfico do mundo. Sistematizaram-se conjuntos de imagens que 
constituem património precioso da nossa memória colectiva. 

Multiplicaram-se as imagens documentais da natureza, dos monumentos, das 
culturas, cuja disseminação deu a conhecer o mundo ao mundo e aproximou os povos, 
apressando o desabrochar de uma nova civilização sem fronteiras, anunciada séculos atrás 
pelas caravelas dos descobrimentos. «Suporte de ciências, artes e ofícios», como 
sintetizou António Sena, a fotografia tem sido continuadamente enriquecida no domínio 
da técnica, quer nos próprios meios, quer nos que asseguram a sua reprodução e difusão, 
desde os mecânicos aos electrónicos. Mas, paralelamente, tem vindo também a ser 
objectivo de análise e de reflexão quanto à essência da sua especificidade como meio de 
expressão autónomo.  

Se, basicamente, a imagem fotográfica constitui um meio de reprodução do real, 
de facto essa vocação imitativa que está na sua origem foi ultrapassada, pois, por detrás da 
máquina que a regista, é o fotógrafo quem decide o que fotografa, como fotografa, para 
quê e para quem fotografa, subjectivando a imagem, a qual ao passar de reprodução a 
transmutação da realidade que apresenta se torna forçosamente abstracta. Kafka pretendia 
que a verdade complexa do real só pode ser apreendida pela arte. Então, cabe ao fotógrafo 



Parte II – O Lugar do Desenho na Obra de Victor Palla - Proposta expositiva 

 

288 
 

tentar captá-la e transmiti-la na imagem em que, de algum modo, se retrata a si próprio. 
Considerada como objecto de expressão criativa a imagem fotográfica dificilmente atinge 
por si mesma e isoladamente o âmbito e a difusão conseguidos pelo cinema a que mais 
tarde se juntou a televisão. Mas cada um destes meios contribuiu para a renovação dos 
sentidos de espaço e de tempo) determinando novas estéticas que tão fundamente 
abalaram o mundo artístico) da arquitectura à música. Para Paul Valéry deixara de ter 
sentido tentar descrever aquilo que em si mesmo podia ser registado pela fotografia. E 
Brassai refere que Picasso lhe afirmara que seria estupidez tentar competir com a 
fotografia, que a pintura estava agora livre da literatura, da anedota e, até do próprio 
objecto, e que os pintores deveriam usar essa liberdade conquistada para produzirem algo 
diferente.  

Se inicialmente foram raros os fotógrafos que se aperceberam da especificidade 
expressiva do novo meio e escaparam à influência directa dos pintores, a verdade é que 
também estes, por sua vez, vieram a ser decisivamente afectados pela fotografia. Mas ao 
longo dos anos, a pintura e a fotografia, sujeitas a estimulante interacção, enriqueceram-se 
mutuamente à medida que foi sendo aclarada a definição das potencialidades e limitações 
próprias.  

O cerne da criação fotográfica desloca-se entre os extremos limites, por um lado, 
da objectividade, em que a imagem do real é pretensamente despersonalizada e despida de 
emoção, deixando ao observador a mais ampla latitude de interpretação e, por outro lado, 
da subjectividade, em que a imagem é deliberadamente o meio pelo qual o fotógrafo 
intervém, quer em termos puramente plásticos quer sociais ou políticos, delimitando a 
interpretação, pela transmutação da realidade, ao conteúdo da mensagem que pretende 
transmitir. Onde quer que a sua obra se situe, entre aqueles extremos, o fotógrafo sempre 
testemunha a época em que vive ao fazer parar o tempo no preciso momento em que cria 
a imagem, a qual, ao permanecer para além desse momento, ganha autonomia, tornando-
se objecto de interesse sociológico que ajuda a melhor compreender essa mesma época.  

Mas quando a imagem revela a beleza, tantas vezes oculta, da natureza e das 
coisas, ou desvenda uma réstia de futuro num sorriso de criança, quando alerta para as 
desigualdades sociais denunciando situações de fome, opressão e tirania, quando põe em 
evidência a unidade essencial dos valores humanos e a universalidade do sentido sagrado 
da vida, então fotografar é, sobretudo, um acto de puro amor, num gesto de solidariedade 
com a luta dos homens por um futuro melhor, pela liberdade e pela paz.  
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Texto 3B-2 “Um snack-bar no Rossio” 
Texto de António Sena da Silva, Revista Arquitectura, 2ª Série, n.º 61, Dezembro 1957. 
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O Pique-Nique apareceu em Lisboa com a designação inglesa de «Snack-Bar» e 
uma clientela de formação cinematográfica. Existe agora no Rossio como coisa que faltava 
e não podemos pôr em dúvida a sua integração perfeita naquela zona nem a justificação da 
modalidade de refeições rápidas que se propunha fornecer. Se se verifica que a rapidez e a 
modicidade dos preços dessas refeições resultam pior que em alguns restaurantes de toalha 
branca na mesa, não podemos atribuir culpas ao trabalho dos arquitectos mas à falta de 
maturidade que este tipo de negócio tem entre nós. De qualquer modo, o julgamento do 
projecto para um estabelecimento deve contar com o êxito comercial obtido. Neste ponto, 
o Pique-Nique é uma obra honesta e -bem sucedida. 

Anterior ao Pique-Nique, o Términus visava objectivo idêntico e identicamente 
justificado, revelando, para lá de qualquer crítica, a primeira solução válida apresentada em 
Lisboa para uma forma de «Snack- Bar». Posteriores ao Pique-Nique e sempre 
projectados pela equipa Victor Palla-Bento de Almeida, surgiram recentemente o Pam-
Pam e o Tique-Taque, respectivamente na Praça do Chile e na Avenida de Roma. Estes 
dois estabelecimentos poderão ser obras tecnicamente mais perfeitas, mas o facto de se 
localizarem numa cidade abstracta que, por agora, somos forçados a ignorar, impede-nos 
de encarar o seu estudo. Analisar essas obras e a sua localização implicaria analisar o 
fenómeno de uma cidade nova habitada por densidades populacionais e juros sobre capital. 

Regressando ao Rossio, é evidente a falta nesta zona de alguns estabelecimentos 
que sirvam as tais refeições rápidas a preços acessíveis e em locais agradáveis. A maioria 
das pessoas forçadas a comer na Baixa comprime-se, segundo os gostos e outros 
condicionamentos, junto dos balcões das minúsculas charcutarias em corredor, nas casas 
de pasto dos 'Sapateiros ou dos Douradores (com iluminação insuficiente e cheiros 
excessivos) ou come nas pastelarias, como último recurso, a sanduíche em triângulo de pão 
de forma. O êxito do Pique Nique parecia pois inevitável e apenas resultante da fórmula 
escolhida. Ora é precisamente esta fórmula que ainda se apresenta indecisa, pois que, no 
r/c ao nível do Rossio, nos aparece uma sugestão de pré-pagamento, um balcão de cafeteria 
e uma venda de bolos, tudo isto nuns escassos metros quadrados. 

As experiências de pré-pagamento, como as de auto-serviço, icam por realizar, mas 
não é em áreas mínimas como a do Pique Nique que poderão ter lugar. 

A cave do Pique-Nique apresenta-se como solução extrema acertada. Um bom 
aproveitamento linear do balcão (com uns pontos de inflexão muito incómodos...) 
completa-se com uma zona de mesas agradável, onde o doseamento de espelhos e 
flexwood destrói eficazmente os limites do espaço interior sem se tornar tão fatigante 
que não deixe a clientela chegar bem disposta ao fim de uma refeição. 

Toda a pormenorização decorativa do Pique-Nique tem sido alvo críticas 
violentas e frequentemente injustas que incidem sobre certos malabarismos 
decorativistas e um vasto mostruário de materiais de revestimento. De qualquer 
modo, revela-se que esses malabarismos são feitos por alguém a quem não se poderá 
negar um sentido plástico autêntico e bem informado que, infelizmente, não é o caso 
de bom número de técnicos que ouvimos a criticar muitos dos defeitos (mais 
aparentes que reais) da decoração do Pique-Nique. 'Os erros que se verifiquem não 
serão tão graves que possam fazer esquecer o modo inteligente hábil como os 
arquitectos resolveram a organização de espaço em todos -os aspectos. Muitas vezes, 
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até a confusão agradável que obtêm na acumulação dos elementos decorativos está 
declaradamente ao serviço de dois objectivos fundamentais: 

A destruição de elementos de referência para avaliação das dimensões úteis 
e a rotação rápida dos turnos de clientela.  

É de salientar certos efeitos dinâmicos da decoração que atraem quem passa e 
fatigam quem está, dando no entanto um mínimo de sensação de intimidade, aqui e 
ali, que deixa uma lembrança suficientemente agradável para que apeteça lá voltar.
   

A fórmula adoptada na cave (se ignorarmos o péssimo amadorismo da firma 
exploradora...) é a mais bem sucedida. Cremos que a simples extensão do balcão de 
cafetaria no r/c. (eliminando o pré-pagamento e a venda de bolos) poderia tornar o 
Pique-Nique, com as suas virtudes e os seus defeitos, um exemplo a analisar para 
obras do mesmo tipo. 

 
 
[Legendas das imagens] 
 
 

1) Uma clientela de formação cinematográfica. 
 

2) É de notar a ausência de fachada, cuja presença seria inútil e prejudicial: 
apenas mais alguns metros quadrados de Rossio sugeridos pela própria identificação 
dos pavimentos, um certo ar «festivo» que atrai facilmente quem passa e a 
indeterminação intencional do espaço interior dada pela localização acertada dos 
espelhos. 

 
3) De um modo geral a iluminação é excelente para o efeito que se pretende obter), 

bem doseada e realiza a diferenciação natural de «zonas». As duas modalidades de 
iluminação adoptadas na cave (diurna, por luz «ambiente»  e nocturna por luzes baixas 
de incandescência) determinam os «climas» necessários a que a difusão de música ade-
quada acrescenta a nota final. 

 
4) Os volumes dos tectos, para lá de certos preciosismos inúteis, contribuem para a 

boa distribuição de luz a que aludimos. É de lamentar a péssima pormenorização dos 
elementos que suspendem as luzes baixas sobre o balcão da cave e a forma muito 
discutível dos candeeiros de parede, tanto no aspecto plástico como funcional. A rea-
lização destas peças é caracterizada pelo aspecto usual de «má qualidade» generalizada 
neste tipo de trabalho em «lata» pintada. 
 
5) Um certo gosto «clássico», no melhor sentido, é sugerido pelo lançamento da escada e 
pela conjugação dos espelhos com o revestimento de mármore nesta zona. A iluminação 
está excelentemente integrada no corrimão (apesar da deficiência de material idêntica à 
das outras fontes iluminação). 
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Núcleo 4  
 

Texto 4-2 “A Lição dos Objectos”. Transcrição do artigo de Victor Palla publicado em A 
arquitectura portuguesa e cerâmica e edificação. n.os 3-4 Abril de 1953, p.45-46.  
   

Dizia Alain que o arquitecto obedece ao pedreiro. Imagem poderosa, que nos 
recorda quão dependentes somos da matéria do ofício. Só o barro, o forno, o uso, são 
mestres da cerâmica, exemplo vivo dessa dependência. O objecto feito é definitivo; certa 
tentativa a medo resulta melhor do que os livros diziam; outra segura e ambiciosa falha 
tristemente. É preciso recomeçar. Uma fornada inteira gora-se porque o fumo entrou. Tudo 
se torna ou preciosíssimo ou sem qualquer valor. Os barros são rebeldes, os vidros 
traiçoeiros. O artesão ri-se do artista, e quem não tem razão é este. Pouco a pouco, o 
terreno do ofício cede. E nos objectos sente-se a matéria que resistiu e que continua 
presente. Assim é que está certo. Mas depois, que aventura a da existência! A mais 
doméstica de todas as artes tem as suas leis. A jarra mal vidrada deixa passar a água. O 
craquelé do cangirão raia-se de vinho. A um boi de barro seco partem-se-lhe os chifres, e é 
preciso vergonhosamente fazer-lhos de miolo de pão para a fotografia. Um outro boi será 
esmaltado. Resistirá. Uma experiencia ambiciosa fez-se agressiva, recusa-se; não tinha 
escala doméstica e o encontro duma escala mais apropriada prova-o. Descobrem-se 
verdades elementares: que os objectos horizontais tombam menos; que os redondinhos e 
fechados não se partem quando tombam. Que alguns se nos tornam amigos, e como 
amigos, preciosos porque não são inquebráveis. Deixar cair uma cerâmica que um amigo 
nos deu é como partir um bocadinho do mundo. Os desastres acontecidos às nossas são os 
trambolhões de quem aprende a saltar. Assim é que está certo. 
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Núcleo 5  

Texto 5-2 “Lugar do Artista Plástico”. Transcrição do artigo de Victor Palla publicado em 
Arquitectura. Lisboa: Ano XX, 2.ª série, n.º 25, Julho de 1949, p. 7 e p.16. 

 
O problema não é simples. Mas da sua própria complexidade podemos tirar 

esclarecimentos. Se múltiplas tendências diferentíssimas separam hoje os artistas dentro de 
cada ofício, separação que se torna ainda mais nítida quando se confrontam obras de 
géneros plásticos diversos, como conseguir na obra arquitectónica, em que escultores e 
pintores serão chamados a colaborar, aquela unidade indispensável à verdadeira obra de 
arte? A situação no nosso tempo tornou-se de tal maneira aguda que um escultor americano 
pergunta: “Desde que é o arquitecto quem deve ter a última palavra sobre o projecto 
realizado não se seguirá que deveria ser ele próprio a criar a pintura, a escultura e outras 
obras complementares?”. 

Na boca de um escultor, a resposta surpreende: Sim, se o arquitecto pudesse fazê-
lo. Claro que o projecto do edifício em é já de si problema tão complexo que só 
excepcionais criadores poderiam produzir obras completas. Recordemos no entanto 
homens como Le Corbusier, obras como o pavilhão Suíço de Max Bill na trienal de 1936, e 
palavras como as de Miguel Ângelo: “Falta qualquer coisa ao artista, quer escultor, quer 
pintor que não tenha praticado arquitectura”. Isto não é puxar a brasa à minha sardinha: 
não trato de diminuir os meus irmãos plásticos; muito pelo contrário, de querer reinstala-
los naquele magnífico lugar de plenos colaboradores que “pensam” a obra como o 
arquitecto e ao lado dele – que procuram a forma não por ela própria ou por imitação de 
preconceitos, mas como parte de um conjunto único governado por uma única maneira de 
ver partilhada pelos seus realizadores. Tem ar de favor isto de “dar uma parede para 
decorar” ao artista plástico. O ornamentalismo superficial, a teatralidade desse acrescento 
postiço atrofiam a vitalidade da arte plástica. Deixar que a estrutura dite o ornato, que a 
imaginação se agarre á obra. Da goteira nasceu a gárgula. O próprio contraforte se fez 
ornamento. Disciplina. Integridade e coerência indispensável ao artista, em geral alheio 
àquela disciplina intelectual que salva do sentimentalismo o filósofo. Aqui surge a 
disciplina técnica. Tal é o sentido da obra arquitectónica. A arquitectura segue a natureza e 
o homem: obedece às leis naturais, às formas do terreno, á medida dos gestos, á gravidade, 
á técnica do operário; recusa qualquer arte que não tenha as mesmas leis; é uma 
consequência das formas sugeridas pela função e pela matéria; e a forma não é bela por si, 
mas pelas marcas da luta que a criou a partir da necessidade e do material. Sabe-o bem 
quem durante a obra teve de encontrar soluções imprevistas; sabe-o bem o entalhador a 
quem as fibras de madeira sugeriam um animal deitado ou uma árvore torcida pelo vento. 
O homem mede-se, experimenta-se, na própria acção; o sentimento só encontra 
testemunho na realização do edifício. Se a execução não ultrapassasse o projecto, só 
haveria engenheiros. 

O projecto é falso. A facilidade do barro é traiçoeira. O modelo em barro só é 
valido enquanto o escultor pensou no que o mármore vai permitir. A escultura de Moore é 
um constante pesquisar da natureza da madeira, da pedra; as experiências de Giacommetti 
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e de Moholy-Nagy restabelecem na escultura o respeito da matéria e a sua utilização justa, 
temperada e medida. Muitos escultores norte-americanos já trabalham directamente os 
materiais, muitas vezes ao e ao tempo – como nas grandes épocas- no local onde a estatua 
vai durar para sempre. 

O escultor e o pintor deveriam viver a obra, a maquette, o projecto. A apressada 
olhadela que se atira aos alçados quando da “encomenda”, si por milagre bastaria. Hoje é 
milagre aquele sentir em uníssono que se deu no Egipto, na Acrópole, em Chartres. Por 
que é evidente que as causas materiais não são suficientes para explicar e condicionar 
inteiramente a origem e desenvolvimento da obra plástica; a matéria é, além de tudo 
veículo de uma expressão espiritual. Expressão de um local, de uma época; nenhum de nós 
admite que tal expressão possa ser arbitrária: e esta nossa moderna cultura ocidental não 
conseguiu criar entre os artistas a homogeneidade que tornaria espontâneo e natural o 
acordo entre os vários colaboradores da obra plástica. Penso no templo grego. Penso nas 
catedrais góticas. O acordo nasceu nestes casos de valores que se ligavam não só plástica 
como filosoficamente. É um acordo, inconsciente e intimo, na maneira de comunicar pela 
arte a filosofia das coisas: a coerência plástica não passa de resultado desse acordo, e aí 
dela e de nós se a procuramos pela força. Pode perguntar-se qual o aspecto concreto que tal 
sentir comum apresentará no nosso tempo, e se há obras que já o definam. Sou dos que 
acreditam que sim. Mas isso é outra história. 

 
Frederico George responde ao artigo de Victor Palla 

 

George, Frederico. “Comentário ao artigo Lugar do Artista Plástico”. Arquitectura. Lisboa: 
Ano XXI, 2.ª série, n.º 27, Outubro -Dezembro de 1948, p. 6 e 23. 

 

O problema que você debateu no seu artigo - Lugar do artista plástico – 
entusiasmou-me. 

É um problema vivo, cheio de actualidade e reveste-se duma importância, podemos 
dizer vital, para o futuro da arquitectura. Foi portanto uma agradável surpresa lê-lo e 
meditar sobre um ou outro ponto que você apresenta. Considero dever meu dar-lhe parte 
do que penso, reforçar, se me é permitido, e discordar, ainda que ligeiramente dalgumas 
proposições, uma vez que no último número de “Arquitectura” se fazia apelo a respostas e 
opiniões aí publicadas. Diz você logo de início: “Se múltiplas tendências diferentíssimas 
separam os artistas dentro de cada ofício, separação que se torna ainda mais nítida quando 
se confrontam obras de géneros plásticos diversos, como conseguir na obra arquitectónica 
em que os escultores e pintores serão chamados a colaborar aquela unidade] indispensável 
à verdadeira obra de arte?  

Permita-me que discorde da primeira parte da sua afirmação. Não existem 
diferenças fundamentais. Porventura as intenções do arquitecto ao compor (considero 
implícita a resolução técnica) uma obra não serão semelhantes ás do escultor ao compor 
uma estátua? Num e noutro caso não procuramos os dois ordenar esteticamente volumes? 
E não serão também, semelhantes às do pintor quando pela escolha da textura e cor dos 
materiais procura harmonias ou desarmonias capazes de emocionar? 
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Na pergunta do escultor americano que você transcreve: “Desde que é o arquitecto 
quem deve ter a última palavra sobre o projecto realizado não se seguirá que deveria ser ele 
próprio a criar a pintura, a escultura e outras obras complementares?” parece incluir a 
pintura e escultura na própria arquitectura. Creio residir neste conceito o germe do erro que 
você mais adiante muito bem condena quando se refere ao hábito de “dar uma parede para 
decorar ao artista plástico” e à necessidade do ornamento duma obra de arquitectura ser 
ditado pela própria estrutura e até quando possível constituir a sua própria estrutura. 

Cita você depois as palavras de Miguel Ângelo: “Falta qualquer coisa ao artista, 
quer escultor, quer pintor que não tenha praticado arquitectura”. Belo, muito certo, mas 
arrogo-me o direito de com a devida vénia dizer: “Falta qualquer coisa ao artista plástico 
que sendo arquitecto não tenha praticado pintura ou escultura”. Le Corbusier começou a 
sua vida como gravador e cinzelador e de Max Bill todos conhecemos a sua actividade de 
escultor e pintor. 

Não são certamente os escassos estudos de desenho e modelação mais ao menos 
objectivos da Escola de Belas Artes que concedem ao futuro arquitecto capacidade de 
projectar com um sentido plástico de pintor e escultor, e integrá-lo na sua obra. É certo que 
o aspecto técnico da execução dum projecto é como você diz um problema complexo, mas 
se o arquitecto se limitar simplesmente a essa resolução técnica utilitária não cumpre a sua 
missão. Talvez outros o possam também fazer, e porque não dizê-lo, até melhor. 

A batalha do utilitarismo na arquitectura está ganha, pelo menos na maior parte dos 
países do mundo, mas os próprios heróis do movimento moderno, sabiam ao fazê-lo que só 
funcionalismo não chega. Surge agora outra grande tarefa a cumprir: a integração do valor 
emocional, nas funções materiais da arquitectura. 

Para a cumprir não basta entregar nas mãos do decorador pintor ao escultor da obra 
e exigir-se então o “complemento” a “animação” do edifício. 

Se, como diz o Victor Palla, é necessário que o pintor e o escultor vivam a obra, a 
maquette e o projecto, é também indispensável que o arquitecto esteja moldado, vivido na 
obra de arte de pintura ou escultura e aberto às sugestões plásticas mesmo próximo da 
arquitectura dos pintores e escultores porque, insisto, em certo ponto não existem 
diferenças entre arquitectura, escultura e pintura. 

Não resisto a citar as palavras do escultor Isamu Noguchi a propósito da obra da 
American Stove campany. 

Um abraço do Frederico George.  

 

SÃO ESTAS AS PALAVRAS A QUE SE REFERE FREDERICO GEORGE: 

Em certo ponto a arquitectura torna-se escultura e a escultura torna-se arquitectura; 
encontram-se. Temos de descobrir em que ponto isso se dá. Por exemplo: Uma parede é 
um elemento de arquitectura. As dimensões daquela parede são também um elemento de 
escultora…A escultura não mais será “colada” à arquitectura, mas um próprio 
desenvolvimento da arquitectura – o que poderei chamar uma função emocional tal como 
coisa mecânica funcional – acentuar, pontuar dar dimensões ao espaço. Quando se põe 
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uma escultura dentro de dado espaço, ela delimita-o e dá-lhe uma dimensão. Esculturas 
modeladas na parede não dão realmente qualidade ao edifício. Não são mais do que mera 
ilustração. Há uma grande necessidade, nos novos projectos, de serem executados tendo 
em conta a escultura e a arquitectura. O que nos rodeia pode-nos fazer sentir melhor, 
mais felizes. Isto é o que penso acerca do que será o papel da escultura. 

ISAMU NOGUCHI (IN “ARCHITECTURAL FORUM”, OUTUBRO DE 1948) 
 

Texto 5-3 “Lugar da Tradição”. Transcrição do artigo de Victor Palla publicado em 
Arquitectura. Lisboa: Janeiro 1949, Ano XXI 2.ª Série, n.º 28, pp. 4-5 
 
 

O meu interlocutor falava de patriotismo, de raça, de tradição; tratava de defender 
os seus beirados e pináculos, as suas pilastras, cornijas e volutas; ouvi-o com o respeito 
devido aos mais velhos; e vim embora a pensar num artigo que há muito quero escrever e 
que se chamaria “Defesa da Tradição”. Ora a tradição á coisa muito diferente da invocada 
pelos chamados tradicionalistas; vejo nela uma transmissão de poderes, não de meios de 
usa-los; de princípios, não de elementos formais. Quando a vida muda, e a vida muda 
sempre, a tradição formal afasta-se dela e perde a força, e passa a ser superficial – 
deixando portanto de ser tradição. Se em contraste se adapta e transforma às novas 
condições, continuando a manter a atitude de alerta resposta à vida, é apenas na superfície 
que se torna irreconhecível. (Mais tarde essa superfície, já familiar, é por sua vez 
considerado forma tradicional). Está claro que com o cimento armado também é possível 
fazer capitéis jónicos; é sempre possível obrigar os materiais de hoje a imitar formas 
antigas; mas seria isso o que faziam aqueles que em nome da tradição se pretende imitar? 
Esses traduziram o melhor que puderam, e com os meios ao seu alcance, a sua época. Qual 
será melhor tradicionalista no bom sentido da palavra: o que lhes copia a letra, ou o que 
lhes copia o espírito? O academismo invoca falsamente a tradição para manter uma ficção 
de ordem e unidade que o caos à sua volta, com sistemas e dogmas em discussão, 
desmente; desse caos, homens coerentes tiram novas expressões duma unidade e ordem 
corajosas. O academismo é o alimento dos que não tem confiança; contenta-se em ser 
polidamente equilibrado; desse trabalho fácil tira sucesso e gloria. Escolhe preconcebida e 
previamente moldes ocos em que vaza programas mortos. Felizes os que não sabem o que 
vão fazer! Procuram aprender as relações essenciais entre o meio que os formou e 
circunda, e a linguagem que tem ao seu dispor. Esta, por ser a única atitude legítima da 
arte, é a única tradicional. Os que usam das formas passadas como elemento de passagem 
comparam-se aos que no primeiro automóvel colocaram o suporte para o chicote do 
cocheiro. E assim acontece paradoxalmente que o arranha-céus de Corbusier é mais 
tradicionalmente francês, brilhantemente racional e aventuroso, cartesiano, como se 
declarasse “penso, logo existo”, do que todas as moradias “tradicionalistas” dos arredores 
de Paris. Ser fiel à tradição de um Mansart não é fazer mansardas; é criar soluções que 
estejam para os dias de hoje como a dele para o seculo XVII. Falei só de franceses; quereis 
que vos cite a arquitectura de Hitler? Eis o monumental exemplo do fracasso do 
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tradicionalismo formal; aquelas arquitraves e colunas arbitrárias e obrigatórias 
mascaravam uma absoluta falta de profundidade e de ligação ao passado. A força é pouco 
subtil; não há tirano que não pretenda ser amado, e não há tirano que o consiga. E no 
entanto Gropius tinha apontado o caminho: um respeito pelas qualidades exactas e 
precisas, por vezes poéticas nessa precisão, do povo da Alemanha. A verdadeira cultura é 
um remédio. È a que a tradição é coisa muito mais séria do que o cartaz de propaganda. Se 
nos convencermos que para respeitar a nossa raça e as nossas tradições teremos de 
debruçar cornijas e eriçar pináculos, só a nós nos traímos: e lá se vai por água abaixo uma 
tradição, orgulhosa de descobridores, de criadores magníficos; do Pedro Nunes do Nónio e 
do Marques da Baixa Pombalina; de Gil Vicente e Bartolomeu Dias . Nossos folhos 
brasileiros interpretem melhor a voz desse passado e o mundo volta-se para eles, que 
erguem novos exemplos de foço e agudeza jovens e irreprimíveis. 
 
Nota em rodapé: 
 
Há muitas maneiras de levar água a qualquer moinho. Também se encontram argumentos 
para demonstrar que a tradição não pesa tanto como parece. Mas o aceitá-la, e derivar 
dela uma defesa da arquitectura moderna, é combater o adversário no seu campo; é virar 
o feitiço contra o feiticeiro, o que é muito mais proveitoso do que inventar feitiços 
próprios. Este artigo foi entregue há meses; a recente conferencia no I.S.T. do professor 
da faculdade de Arquitectura da Universidade do Rio de Janeiro, Arquitecto Wladimir 
Alves de Sousa, quase mo fez retirar da redacção: medo que ele parecesse paráfrase 
oportunista da lúcida finura (ia a dizer “astúcia”) com que o ilustre professor ligou a 
moderna arquitectura do Brasil a uma tradição formal brasileira. O artigo fica. O risco de 
parecer plagiário vale a vaidade nesta coincidência entre modestas ideias e o brilhantismo 
de alguém que se admira.  
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Núcleo 6  
 

Texto 6-2 “Pintura e Desenho (1961-1967) ”. Artigo completo e inédito de Victor Palla, 
acerca da exposição “Pintura e Desenho (1961-1967) ” realizada entre 3 e 17 de Dezembro 
de 1984 na Galeria Diário de Notícias, Lisboa.  
 

Este pequeno texto, que se calhar ninguém vai ler, está só para encher este grande 
espaço onde o António Valdemar me disse que pusesse o que quisesse. Que os amigos, os 
escritores ou os críticos (ou os escritores e críticos e amigos, que felizmente são muitos) 
me perdoem o não ter convidado um deles para o habitual e brilhante elogio preliminar. É 
que: a) se o pedisse a um romancista, os críticos, zangavam-se; b) se ó pedisse a um crítico, 
dizia-se "olha; olha, aquele precisa de "muletas"; c) se o pedisse a um amigo, o que ele 
dissesse era por ser meu amigo. Eu, ao menos, que não sou romancista, nem crítico, nem 
meu amigo, não corro esses riscos. E até vou de encontro ao que a Sílvia (a Sílvia é a 
Sílvia Chicó) dizia num programa de TV, sustentando que já é altura de os artistas se 
pronunciarem sobre as suas obras, apresentando razões, formulando teorias (ou isto por 
outros termos). Estou bastante pouco de acordo com ela, diga-se de passagem. As obras 
falam por si (embora às vezes digam asneiras), e não se pede a um poeta que escreva um 
texto a explicar o poema que escreveu (e porque não depois um outro texto a explicar esse 
texto?) Mas percebo onde ela quer chegar, quando penso um bocado.  

Vamos ao que tem de ser, que o que tem de ser tem muita força. Com pintura 
recente em casa, por que me lembrei de trazer à tona coisas tão antigas? Não por nostalgia, 
garanto-vos. Posso ser passageiro, mas nunca passadista, e nunca me apego ao que vou 
deixando para trás. Pintura feita, companhia desfeita. Porquê, então? Para já, porque mo 
têm pedido insistentemente. Em segundo lugar, porque afinal, apesar da distância no 
tempo, estas obras me aparecem estranhamente actuais, talvez por uma certa selvajaria e 
ferocidade, talvez por uma ressonância (simpatia, em música com o que tenho visto. Até ao 
nível gráfico. Podiam não ter molduras, por exemplo. (Parênteses: Há uns bons, muitos 
anos, um dos membros do júri, crítico e pintor de mérito, que aliás figura entre os muitos 
que admiro - também, admiro quase todos -, disse: "Os do Palla não têm moldura. Vão 
para ali. ("Ali" era um cantinho).  
Na Exposição "Largos Horizontes", de ante-ontem, mandei as obras sem molduras. 
Penduraram-nos em lugar de honra. Fim de parênteses). Ou até serem sobre papel de 
cenário e agrafados à parede.  
(As autoridades civis e militares já o permitem). Não estariam pior por isso. Para ser 
franco, acho que até talvez estivessem melhor. Os desenhos passaram muito tempo presos 
com “punaises” à parede do atelier. Ficavam muito bonitos. 
 

Este flutuar de critérios, sobretudo no de classificação, apreciação e finalmente 
selecção das obras, é evidentemente muito prejudicial: ao público, a quem desorientará, 
aos artistas, que muito humanamente (os artistas são homens, sabiam?) querem comer, e 
para isso vender, e para isso expôr, e que vêem dum ano para o outro alterar o que já 
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tomavam como regras; aos júris, que estão a demonstrar nítidas dificuldades e cansaço em 
tentar acertar o passo quando o passo está sempre a ser trocado; e aos críticos (que são júris 
formados por uma pessoa), por razões óbvias (talvez por isso a Sílvia queria que os 
pintores digam coisas. Facilitava muito). De júris sei eu, que já fiz parte de muitos até que 
jurei não reincidir. Um pequeno intervalo, para uma história: Há meses nomearam-me, sem 
eu saber (toda a gente sabia menos eu), membro do júri de uma exposição. Bom rapaz, não 
quis estragar a festa negando-me – até porque estava entre camaradas. O que é que votei 
pela admissão de todos os concorrentes. Consegui "repescar" algumas obras já recusadas 
pela unanimidade dos outros jurados numa sessão preparatória a que eu não assistira. 
(Viram os "Doze Homens em Júri?") Fim da história.  

Já sei, bem sei. A falta de espaço é assustadora por vezes (mas também por vezes se 
rejeitam obras quando o espaço dá pano para mangas). "Onde é que tu queres meter esta 
tralha toda? Mas tu és maluco?" Será. Ou por outra, serei. O caso é que não consigo 
reconciliar-me com a odiosa ideia de julgar os meus semelhantes (ou provavelmente quase 
sempre os meus melhores), tal como nenhum argumento abrandará o meu ódio à pena de 
morte. É visceral. No entanto, o sujeito incoerente que há em mim como em quase todas 
V.Exªs., vai enviando, entre divertido e muito sério, a iniciativas que presumem selecção, 
obras que de qualquer maneira sempre iria fazendo (sem outra pontaria que não a de ser 
fiel ao que lhe apetece), e sendo admitido - certamente pelo respeito devido à sua provecta 
idade e aos serviços prestados à Pátria, e não pelo acerto do passo pelo da moda (já 
repararam que se houvesse modas em arte não nos chamávamos "artistas", mas 
"modistas"?) E sem se preocupar em prever o imprevisível critério do falível júri (que é 
uma colecção de críticas, afinal). Numa bem-humorada e doméstica querela com um 
crítico de arte meu amigo cujo nome não cito, gastava-se tempo e palavras sobre o papel 
do crítico, sua utilidade, necessidade e/ou infalibilidade. No capítulo da infalibilidade 
pronunciou-se o nome de Lucian Freud; e ele, pelo menos nesse capítulo e como pessoa 
honesta que é, deu o braço a torcer. (Ainda te dói muito o braço, Rui Mário?)  
Para acabar: Agora "foi" a "pintura selvagem"; e a "bad painting" (porque não em 
português?). E que continuem a sê-lo por muitos anos, e eu a vê-los. Mas porque é que 
quando duma exposição de obras destas que fiz nas Belas Artes há uns quinze, vinte anos, 
os críticos ficaram interditos e prudentemente silenciosos (aquilo - ou antes, isto - não 
vinha no catálogo das doenças) e só público amigos e inimigos, colegas, escritores, 
camaradas, reagiram? Ao nível de cidadão, a história valeu-me violentos episódios, 
abraços apertados, louvores, panegíricos, ameaças, insultos – estes últimos anónimos, 
claro. (Não. Um era da Obra das Mães pela Educação Nacional). Hoje o que aqui está 
podia vir em livros infantis.  
 

A rematar, Ficha Técnica: Formato: quase constante (1.00 x 0.70), com meia dúzia 
de excepções. Figuras femininas. Processos: têmpera, óleo, pastel de óleo, pastel, carvão. 
Empaste em quatro, todos a óleo. Acentuar das características de cada material. Linguagem 
derivada do gesto de execução. Ainda nada de acrílico. Todos inéditos) (menos um, que 
esteve na Bienal de Cerveira) Fontes: Na grande maioria, do natural. Modelos: 
profissionais. Em alguns casos: uso de fotografia (quase exclusivamente do autor) como 
método de estudo. Datas: 1963 a 1967. Fazem parte da melhor fase do artista, fase em que 



Parte II – O Lugar do Desenho na Obra de Victor Palla - Proposta expositiva 

 

304 
 

ele considerava perdido o dia em que não desenhasse, nem que fosse o parzinho a namorar 
na mesa em frente (1942 - 1984).  
 
 
P.S. Amigos críticos: às vezes posso parecer impertinente. Não é por mal. Acho graça a 
meter-me convosco. Gosto muito de vocês. Vocês são precisos. Não sei bem para quê, mas 
são. Um grande abraço. 
 
 

Núcleo 7  
 

Texto 7-2 “A Arte e o Tempo – O Olhar e a felicidade”. Texto de Urbano Tavares 
Rodrigues, prefácio do catálogo da quinta bienal de artes plásticas da festa do avante, 
1988. 
 

As artes visuais não só trazem sempre a marca da época em que foram produzidas 
como marcam elas próprias fundamente essa época quando atingem um alto grau de 
originalidade. Assim a arte é expressão da vida e nela interfere e a faz mudar. A Festa do 
Avante, no seu cenário do céu e rio, de pinhais e de casario bem lisboeta, é (todos já o 
sabem) um espaço único entre nós de fraternidade e de cultura A Bienal de Artes Plásticas 
(esta é a quinta) diz-nos, antes de mais, a alegria da cor, sem a qual não se pode viver, e, 
vindo como vem ao encontro do povo, que raro entra em museus ou nas galerias onde se 
fazem exposições, fala ainda, de outro modo, o grande sonho, que a Festa grita, de ver 
pintadas as paredes das casas, os palácios, as empresas, as ruas.  

Nem tudo o que a Bienal nos oferece possui a mesma qualidade, mas tudo foi feito 
com amor; e neste conjunto de bem diversas pinturas e esculturas pairam os desejos, as 
obsessões, as miragens do tempo que é o nosso. Aqui encontramos a beleza reproduzida e 
a beleza inventada, quadros que contam uma história e outros que buscam apenas o efeito 
pictórico ou a secreta relação dos seres e das coisas através da pura expressão plástica.  

Seja realista, seja geométrica, seja abstracta, a arte autêntica tem sempre valor 
pedagógico e não raro, nos dias de hoje, exprime a dominação do mundo físico sonda e 
acompanha a aventura da ciência e da técnica Ou é acção colorida, expressão do 
movimento dos homens para a criação de novos espaços, de nova vida. Há telas que dão 
testemunho do acontecer histórico da nossa Pátria e do Mundo, de modo mais ou menos 
transparente, noutras pulsa uma subjectividade que, sem a explicar, aborda a 
transformação. Há ainda quadros que surpreendem o espectador menos habituado a este 
contacto: são riscos sobrepostos ou disseminados que procuram reencontrar a pintura da 
infância. E em todas estas manifestações a arte é meio de conhecimento. O sentido 
profundo da vida plástica não reside no tema, mas na construção. Tal como um artífice 
fabrica um utensílio e só o dá como pronto quando estiver perfeito, sólido, luminoso, assim 
o pintor, ou o escultor, cria objectos que, tendo um valor em si, independentemente do que 
representam, não deixam de estar sempre em correspondência com o mundo, com a época. 
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Por isso entrar nesta exposição, percorrê-la, é simultaneamente fruir a cor e as formas e 
pressentir a mobilidade dos espaços em sintonia com um mundo sem limites. Vivemos 
num tempo muito belo e dramático de aceleração de todos os meios de comunicação entre 
os homens, de descoberta quase permanente, de etapas devoradas, em que de repente uma 
geração parece submergir-se se não souber agarrar os fios com que o novo saber se 
codifica. A era dos computadores, da televisão planetária, das esperanças que questionam e 
reduzem, a todo o momento, o impossível. Mas também a era das fomes mais atrozes, da 
extinção da vida vegetal, das ameaças mais cruéis de guerra nuclear, de destruição 
irremediável da humanidade. De tudo isso também, dessa euforia e dessa angústia, de um 
progresso prodigioso, de uma regressão ao nada, as artes plásticas aqui nos falam, na sua 
linguagem específica. Como nos falam da simples felicidade de olhar, de amar, de existir. 

 
 
  

Núcleo 8  
 

Texto 8-2 de António Sena da Silva, Catálogo Victor Palla, Galeria “Prisma 73”, 
Fevereiro de 1974. 

 
 

«Na terra dos cegos quem tinha um olho era rei».  
Mas o que teria acontecido àqueles que tinham dois olhos? 

 

A ARTE COMO SERVIÇO 
 

Vamos considerar que a terra dos cegos não se circunscrevia forçosamente àquelas 
cidades que agora nos ocorrem. O reinado seria um certo mundo das artes. Um mundo de 
fronteiras equívocas, habitado por mensagens tão diversificadas que se tornava impossível 
— para o homem da «metade do meio» do século vinte — reconhecer aquelas que 
correspondiam às suas necessidades maiores de comunicação ou de apreensão. 

Produzir objectos de arte destinados a levar a outros homens como nós algumas 
mensagens que considerássemos importantes era certamente uma actividade integrável no 
campo dos «serviços» de uma rede de comunicações, com os seus sinais e respectivos 
códigos acessíveis a determinados grupos sociais. 

Para cada grupo social e para cada época (do passado que se julgava conhecer) era 
possível analisar uma infinidade de relações entre o objecto de arte e o homem, quer na 
elaboração da mensagem, quer nas peripécias que envolviam os processos de recepção. A 
limitação dos meios materiais com que o objecto era produzido, a rigidez de certos códigos 
de sinais e o tipo de inserção do «artista» num sector especializado de actividade social 
podiam — por exemplo — permitir avaliar a contribuição que o utilizador do «serviço-
arte» deveria dar para a remuneração dos produtores que alimentavam o referido serviço. 
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Essa avaliação tornou-se muito difícil quando o «objecto de arte» transitou da zona 
dos «serviços» para a zona do «consumo privado» e de aí para a zona dos 
«investimentos». 

 
A ARTE PARA CONSUMO 
 

As sociedades do ocidente europeu do século vinte parece que teriam detectado a 
tempo alguns perigosos gânglios num sistema de circulação de mensagens de arte que tinha 
sido programado e desenvolvido para sossego e deleite das minorias privilegiadas. 

As intervenções clínicas preconizáveis poderiam ser de dois tipos: um, limitar por 
todos os meios a divulgação das mensagens incómodas que prejudicassem a harmonia do 
sistema restrito de comunicação em que se bem-comportavam as artes tradicionais; outro, 
institucionalizar rapidamente as tais mensagens incómodas, transformando-as em objectos 
de consumo para sectores sociais devidamente imunizados. 

A sabedoria ancestral e a prodigiosa intuição das minorias dominantes 
desenvolveram sem hesitações uma estrutura de neutralização adequada. 

O princípio consistiu em transformar em objectos de consumo privado 
(sobrevalorizados) os tais testemunhos incómodos, com apoio de um vasto arsenal de 
promoção, de eficiência comprovada em outros sectores de actividade comercial. Os 
mercadores de arte determinariam com rigor as características dominantes da produção 
disponível e procederiam a criteriosas sondagens de mercado, no sentido de definir as faixas 
cuja exploração se revelasse mais lucrativa. Recorrer-se-ia então aos suportes publicitários 
adequados. O preço do exemplar de uma certa «imprensa especializada» e a hermeticidade 
da linguagem do «crítico de arte» iriam garantir o afastamento das camadas sociais que 
pudessem ser vulneráveis a aspectos actuantes das tais mensagens, na breve passagem pela 
«galeria» (onde o homem da rua não se atreveria a entrar) até ao consolador destino da 
ornamentação dos interiores de uma burguesia «affranchie» e endinheirada ou aos cuidados 
dos «conservadores» dos museus. 

Uma parte importante da produção destinada a alimentar o mercado das curiosidades 
culturais da tecnocracia capitalista seria assegurada por um terceiro mundo de reis-zarolhos, 
oportunistas ou ingénuos produtores de mensagens estereotipadas, destinadas «à priori» a 
este ou aquele escalão de preço. Os menos beneficiados por apoios de promoção seriam 
levados a optar uma cotação que lhes garantisse a sobrevivência ou um eventual desafogo. 
Neste mercado, a reflexão e a pesquisa ou a simples necessidade de crear ou comunicar 
dariam lugar à inovação gratuita e espectacular. Para a eleição dos «chefes de fila» a 
primeira exigência dos mercadores de arte incidiria na facilidade com que o «estilo» do 
artista seria reconhecível pelo consumidor pouco especializado, em detrimento da qualidade 
efectiva do «produto». 

 
O «CRÍTICO DE ARTE» 
 

Uma pedra fundamental do jogo da arte-consumo e da arte-investimento seria o 
crítico de arte. 
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Os «críticos de arte», para além das pressões do mercado (de que nem sempre teriam 
consciência exacta, por serem eles próprios motivados pêlos circuitos de informação em que 
iriam actuar...) seriam ainda vulneráveis a situações particularmente ingratas. Na crítica de 
arte, como em quase todas as actividades dos homens, havia que ter em conta um «instinto 
de creatividade» em que o potencial de afirmação expressiva do indivíduo teria tendência 
a sobrepor-se às tarefas de simples apoio de transmissão de mensagens que lhe fossem 
atribuídas. Assim, os condicionamentos psicológicos que conduziriam um homem à crítica 
de arte dariam lugar a diversas características de intervenção que, ora deturpariam a 
mensagem intencional do «artista», ora utilizariam o «objecto de arte» como pretexto para a 
criação de um um outro «objecto de arte» que o «crítico» teria pretendido fazer. 

Talvez não pudesse existir realmente aquele «crítico» de uma relação utópica 
«arte/sociedade» capaz de se meter simultaneamente na pele do «artista» e do «destinatário» 
da mensagem, capaz de analisar o nível de coerência dos meios de expressão utilizados em 
relação às aspirações de comunicação, capaz de entender e orientar o percurso sinuoso e 
ambíguo que encaminha a mensagem do «artista» ao «destinatário»; intérprete militante e 
lúcido, capaz de revelar ao comum dos homens a simplicidade essencial das mensagens 
complexas... 

Podiam existir (além dos críticos de salão e de café) os críticos de arte propriamente 
ditos, que determinavam e divulgavam as cotações atribuíveis ao objecto de arte como 
«investimento». 

Vamos tentar classificá-los: 
Em primeiro lugar, os ingénuos não criativos, sintonizados para a informação vinha 

dos centros que determinavam os parâmetros de modernidade ou não-modernidade em 
que os artistas-réus do concelho ou do distrito deveriam ser julgados. As estruturas 
linguísticas em que se desenvolvia a sua intervenção tinham afinidades — no campo 
laudatório — com as dos cronistas mundanos da imprensa citadina do princípio do século 
ou da imprensa regional que lhe sucedeu, apenas com a inclusão de numerosos vocábulos 
«up-to-date» e a citação obrigatória dos «movimentos» e dos «autores» mais significativos 
dos últimos oitenta anos.  

Tínhamos depois uma categoria de críticos particularmente irritante: a dos super-
informados, que tinham — em cada intervenção— dez minutos ou meia «dúzia de colunas 
para mostrar o que sabiam e o que valiam. O pobre do leitor comum não conseguia passar 
das primeiras linhas: tomado de pânico diante das perversões sintáticas e semânticas, sem 
enciclopédia que lhe permitisse referenciar a avalanche de citações de «movimentos», 
«escolas», «figuras» e «factos» fundamentais no campo da sociologia, da cibernética, da 
astronáutica ou da astrologia, nunca mais se atreveu a pôr os pés na Fundação Gulbenkian 
ou na mais modesta das «galerias de arte». 

Outros tipos de críticos poderiam ainda ser integrados na missão comum que 
assumiam de afastar o público julgado indesejável pelos mercadores, mas vamos referir-nos 
apenas à preciosa elite dos «críticos-criativos» que promoviam os «tops» fomentavam os 
«revivals», e nos levaram a olhar «through the looking glass». Pintores frustrados ou 
ficcionistas insatisfeitos, afirmavam-se através da «construção» de mensagens inexistentes 
na intenção dos autores que criticavam. Para eles, a matéria-prima ideal era a mediocridade, 
a insegurança ou o oportunismo versátil de algum jovem artista, ou ainda a repescagem de 



Parte II – O Lugar do Desenho na Obra de Victor Palla - Proposta expositiva 

 

308 
 

denegridos autores defuntos. Estes demiurgos mimados (e subsidiados) pêlos mercadores 
constituiriam sem dúvida a elite mais representativa do sistema «consumo-investimento» 
em que se desenvolveram as artes negociáveis. 

 
O HOMO FABER 
 

Alguns homens obstinados e atentos podem manter-se eventualmente à margem do 
sistema que insinuámos, graças a uma versatilidade de recursos de realização que evite a 
dependência em relação a este ou aquele «canal de comunicação». Victor Palla é um 
«homem que faz»; detecta, apreende e comunica cada mensagem através do meio que 
considera mais adequado. O meio de expressão pode ser a capa de um livro que ele julga 
que deve ser lido (uma mensagem gráfica identificada com o conteúdo literário, que não 
engane o leitor que foi solicitado...) pode ser uma casa ou um lugar onde as pessoas se 
encontrem, pode ser o registo fotográfico de um modo de olhar para o mundo, pode ser a 
tradução de uma obra literária cuja mensagem não deve ficar circunscrita àqueles que lêm a 
versão original, pode ser a ficção policial, a poesia ou a pintura retomada como exercício 
ancestral no registo simples de perplexidade ou de uma opção diante da infinidade de 
relações entre o «visível» e o «real», entre o «gesto- e o «sinal», entre a «matéria» e o 
sentido mágico da expressão, e assim por diante... À sedução de cada mensagem detectada, 
corresponde uma necessidade de realização, testemunho simultâneo do «entendimento» e da 
contribuição individual que se sente obrigado a transmitir. Assim, podemos encontrar em 
todos os trabalhos de Victor Palla marcas recentes (ou remotas) de numerosas tendências 
expressivas facilmente rotuláveis, mas só uma apreciação superficial ou tendenciosa poderá 
confundir as afinidades com a submissão a modelos. 

 
O TEMPO EM QUE SE VIVE 
 

Em Portugal de 1945, os desenhos e as pinturas de Mário Eloy eram ainda oferecidas 
de amigo a amigo, António Ferro — secretário da informação do governo de Salazar e 
admirador de d'Annunzio e Gomez de la Serna — tinha apadrinhado os representantes de 
um certo «modernismo», em que Carlos Botelho e Bernardo Marques tinham por 
companheiros alguns dos inventores do folclore português dos anos quarenta. O 
inimaginativo arquitecto Pardal Monteiro promovia às glórias da pintura mural o poeta, 
ilustrador e caricaturista Almada Negreiros. A guerra interrompera a hegemonia das «letras 
francesas»: as edições da Nouvelle Revue Française davam lugar à Modern Library e aos 
Pocket Books. 

Valéry, Claudel, Giradoux, Gide e Cocteau completavam-se com Steinbeck, 
Faulkner, dos Passos, Caldwell e Saroyan. Victor Palla é envolvido no processo; traduz ele 
próprio os autores americanos, produz para os editores de Coimbra as capas que chamariam 
a atenção do público para um outro tipo de literatura contemporânea, através de mensagens 
gráficas que permanecem como padrões da arte portuguesa do tempo. Capas como a da 
«Alcateia» e da «Ilha Doida» são peças de antologia. 
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A PRÁTICA DA ARQUITECTURA 
 

Na aprendizagem da arquitectura tradicional não era dada oportunidade à mais 
simples das criações vivíveis e observáveis, mas apenas à perversidade dos exercícios em 
planta, alçado, corte e perspectiva. Depois, no ofício de arquitecto, uma certa ignorância 
poderia deixar admitir que existiam oportunidades de «fazer arquitectura» contra as marés 
do comportamento dos homens que iam produzindo «as suas cidades». Mas as estruturas 
sociais sobrepunham-se às boas-intenções dos profissionais mais lúcidos e ingénuos. A 
força do sistema foi tal que acabou sempre por dominar a expressão dos espaços edificados, 
neutralizando ou alvitrando as propostas menos conformistas. Os próprios processos de 
realização da mais simples das obras exigiam o recurso a contribuições dominadas pelo 
sistema. Bento de Almeida, o companheiro no ofício de arquitecto, assegurou a 
continuidade de um trabalho que se desenvolveu quase sempre em esforço e frequentes 
frustrações. 
 
A FOTOGRAFIA 

Mas havia ainda os rostos das pessoas, os lugares onde viviam, os dramas e as 
alegrias, as agressões à paisagem e aos homens, no registo expressivo de um grande 
amor pela «cidade». 

Isto aparece entretanto nas imagens e nos textos de um livro excepcional (LISBOA, 
de Victor Palla e Costa Martins). Aí, a fotografia revela-se o meio eficaz para 
comunicar o entendimento das relações das pessoas com os lugares e o conhecimento da 
cidade em que se vive. A selecção de textos dos poetas, a organização gráfica da 
sequência das mensagens e ainda um complemento didáctico (a desenvolver para o 
público aspectos essenciais do modo de usar da expressão fotográfica) tornaram este 
livro uma obra exemplar. 

A PINTURA 

O que é a pintura de Victor Palla? Ou — mais exactamente — o que é esta pintura 
que Victor Palla apresenta nesta exposição? Apenas a exploração de um certo material 
(papel e lápis de óleo) como meio de expressão de forma e de cor numa superfície. 
Apesar da multiplicidade das afinidades dos sinais detectáveis em qualquer acto de um 
homem que pertença a uma determinada cultura, a pintura em causa tem muito de um 
regresso não-comprometido às origens: A procura de sinais que nem sempre servem uma 
mensagem previamente concretizada, mas que engendram com eles a própria mensagem. 
Uma reflexão feita muitas vezes a partir do gesto que se faz ou do comportamento dos 
meios utilizados. A forma que se pensa ou que se intui e a surpresa diante da 
transposição determinada pelas características dos instrumentos de registo. O deixar-se 
guiar por efeitos inesperados ou desenvolvimentos formais desencadeados em qualidade 
de aprendiz-de-feiticeiro consciente ou tentando dominar lucidamente uma matéria 
apetitosa e volúvel. 
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A CULTURA DE CADA UM 
Tudo isto teria um significado restrito, se não estivesse em causa um homem que 

nada tem de diletante. Oficial de vários ofícios, militante convicto em cada intervenção, 
cada gesto resulta de uma cultura realmente vivida e de uma sólida experiência 
profissional. Em termos de cultura de um indivíduo, a cronologia menos significativa é 
a dos enunciados correctos por ordem de datas de nascimento ou de divulgação das 
obras dos mestres-de-pensamento, ou mesmo até a ordem de chegada das mensagens em 
que se estrutura a formação de determinado autor. Chega a ser indiferente ler as 
«Mémoires d'Outre Tombe» aos dezasseis anos, o «Grand Meaulnes» (os «Enfants 
Térribles» ou o «Catcher in the Rye») aos quarenta ou «Alice in Wonderland» aos 
cinquenta. 

Para o homem vivo, mensagens da adolescência, da maturidade ou da idade da 
reflexão podem ser recebidas em qualquer altura. Também a música que se dança ou se 
trauteia ou a ambientação dos lugares por onde andamos têm um peso cultural 
equivalente à apreensão da Nona Sinfonia ou do tecto da Sixtina. 

A cultura autêntica está sempre a começar aqui e agora. Parte de aquilo que nos 
envolve em cada momento que vivemos e leva-nos a «exigir explicações» ao passado de 
que somos resultado. 

No nosso tempo, há que ter em conta as doses massiças de informação não-
assimilável como cultura; mas sobrevive ainda a informação-cultura recebida através das 
«coisas», as mensagens verbalizadas (ou verbalizáveis) segundo processos dificilmente 
definíveis, a alternância dos «canais» correspondentes aos vários meios de assimilação, e 
assim por diante... 

Uma vez que a cronologia é o mais sincero dos artifícios para impedir o conhe-
cimento objectivo das realidades disponíveis, temos que procurar (em cada gesto e em 
cada palavra) os testemunhos da tal «cultura» obtida através das defesas naturais do 
homem contra a informação condicionalmente eclética das sociedades euro-americanas 
sobre-alimentadas. 

Desacreditados os humanismos clássicos arrumados em cronologias inflexíveis, na 
grande baralhada informativa dos «mass-media», cria-se a imunização adequada a 
reaparece a ordem natural de apreensão dos fenómenos: a partir das percepções de cada 
momento reconstroem-se os tempos e os gestos que precederam os nossos. Parte-se de 
Picasso para chegar aos bronzes das estepes ou às esculturas micénias. Os Beatles levam-
nos ao canto gregoriano e Brassens aos cancioneiros medievais. Admite-se também que 
«cultura» seria — por exemplo — a persistência integrada de mensagens emotivas (a 
«informação» recebida como «emoção»...) condicionando o comportamento, a par do 
conhecimento. 

É a chamada à mobilização geral dos mestres-de-pensamento, dos símbolos amados 
ou odiados, das imagens que persistem entre o sonho e a vigília, dos fantasmas, das 
aspirações, dos objectos de culto e de tudo o mais. São poetas, cientistas, filósofos, 
liturgias, cançonetistas, obras isoladas de autores que se esquecem ou se ignoram: é 
Arthur Clarke e André François; Francis Bacon e Shakespeare; Mac Luhan e Marilyn 
Monroe; Fernando Pessoa, Andy Warhol e Adolfo Hitler; Picasso e Humphrey Bogart; 



Parte II – O Lugar do Desenho na Obra de Victor Palla - Proposta expositiva 

 

311 
 

Roger Vailland e Chico Buarque de Holanda; o «Punch» e a «Seara Nova»; Salazar e os 
Irmãos Marx; «Alice in Wonderland», «Waitting for Lefty», «Lê Grand Meaulnes» e 
«Catch 22»; Rogers, Peres-suti, Belgioso e Che Guevara; Corbusier e Alain Resnais; 
Chaplin de muitas maneiras; Charles Trenet e Cartier-Bresson; Staline e Hitchcock; 
Rauchenberg e Mussolini; Barthes, Ponge e Luther King; Saussure e Louis Armstrong; 
Saul Steinberg e Mao-Tse-Tung; António Sérgio e Ignazio Silone; Sade, Visconti e Judy 
Garland; Sá-Carneiro, Mário Eloy e Arrabal; «LOOK», «LIFE» e «HARA-KIRI»; Jaurés 
e Malraux; Chirico e Berthold Brecht; Giotto e o «Jazz cool»; Ben Shan e Stanley 
Gardner; Ingmar Bergman, Jacques Tati e Frank Lloyd Wright; Jacques Prévert e James 
Joyce; Camilo e Cesário Verde; Godard e Ellery Queen; «SIGNAL» e as reconstituições 
de combates aéreos no «ILLUSTRATED LONDON NEWS» em 1940; Marx e Billy 
Wilder; Hegel e Saroyan; Antonioni, Cocteau, Mozart e Piero delia Francesa; Braque, 
Turner, Masaccio, Daumier e Alvar Aalto; o surrealismo e as «Lettres Françaises»; 
Einstein e Georges Brassens; Sinclair Lewis e Machiavel; Gaudi, Fellini e Saint-
Exupéry; Sousa-Cardoso e as Olimpíadas de Lenine Riffenst-tall em 1938; os neo-
realistas e a «op-art»; o «Observer» e o «Sempre Fixe»; Belmondo, Jeanne Moreau e 
Paul Claudel; Hegel, Leslie Howard e Jelly Roll Morton; o hiper-realismo americano e 
João Gilberto; Bach, e «A História do Soldado»; Bertrand Russel e Nat King Cole; David 
Gïone Martin, Stuart Davies e James Joyce; Savignac e Thomas Mann; «Lês enfants du 
Paradis», «Lês Enfants Terribles», «Lês visiteurs du Soir» e «Brief Encounter», Stanley 
Kubrik e Mickey Mouse; António Ferro e o Hermann Goering; «O Rito da Primavera» e 
«Felix the Cat»; Eisenstein e François Villon; Manuel Bandeira, Machado de Assis e a 
repescagem hippie dos valores índios e «modern style»; Chicago, Sullivan e Harold 
Lloyd; Jean Renoir, Lawrence Durrell e Maurice Chevalier; Goebbels e os Beatles; T. S. 
Elliot, Eugène O'Neil e Eugène lonesco; Bob Dylan e Régianni; Vittorio de Sicca, Freud 
e Edith Piaff; «Lês cahiers du cinema», «Vértice» e «Architectural Review», vários 
jornais para fazer embrulhos; muitos discursos ministeriais e presidenciais em inaugura-
ções diversas; Beatriz Costa, a «revista» do Parque Mayer e Sigmund Freud; «Lês 
liaisons dangereuses», os bailados russos e os «westerners»; «Mad», «Playboy» e 
«Charlie-Hebdo»; Hergé e Camilo Castelo Branco; Mister Magoo, Keats, Winston 
Churchill, Greta Garbo e Büchenwald; «Roma, cidade aberta», Gina Lollobrigida e 
Oskar Peterson; Tom Jones e o erotismo da perna de galinha; Taine e Lopes Graça; 
Trotzky, Turgueniev e Illich; o Skylab e o «Black Power»; as estreias em S. Carlos e a 
Eva de Natal; a alta fidelidade, a Leica, a Rollei e a Enciclopédia Britânica; Mumford, 
Giedion, Buckminster Füller e Mahatma Ghandi; computadores e poluição; Bertrand 
Russel, Bunuel e Alfredo Marceneiro; Rimbaud, Sputnik, os cantares alentejanos e Glenn 
Miller; Outubro de 1917, 1945 e o 28 de Maio; Soho e Notre-Dame; Alfama e o Sena; 
Rosselini e a Bauhaus; tecnocratas e patos bravos: o Toynbee que não foi lido; Eurípedes, 
c Sófocles, e Tomás de Aquino; D. Quixote e Teresa de Ávila; Gil Vicente e 
Lautréamont. 
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Núcleo 9  
 

Texto 9-2 “Falando do Ofício” Excerto do texto. Lisboa: Soctip Editora, Novembro, 1989. 
 
 
(…) Vamos lá então à minha vida desde pequenino. Não nasci no Brasil, nem em 

Vila Nova de Gaia, mas em Lisboa, que é praticamente o mesmo que não ter nascido em 
parte nenhuma. O sino da minha aldeia, como o de Fernando Pessoa, é o da Igreja dos 
Mártires, ali ao Chiado. Tive uma infância e adolescência burguesas, em que nada 
anunciaria estas andanças em que estou metido. Desenhava muito, é verdade, como todas 
as crianças. E óptimos desenhos, muito melhores do que os que hoje possa fazer - eu ou 
vocês, que ninguém desenha melhor do que uma criança. Mas depressa me começaram a 
ensinar, diziam que eu tinha muito jeito para o desenho - tal como também acontece com 
todas as crianças - e estragaram tudo. 

Depois foi o vulgar - a instrução primária, o liceu com o jornal de turma, os trabalhos 
manuais, os 8 em química. Tinha-se decidido que eu seguiria engenharia, mas conheci 
uma rapariga (muito bonita) que ia para as Belas Artes; e não suportei a ideia de andarmos 
em escolas diferentes. Preparei-me em dois meses, fui admitido - e, no último momento, 
ela resolveu não concorrer. (Mais tarde casou com um colega meu. Foram muito felizes.) 

(…) 
Fiz a tropa, fui concluir o curso ao Porto porque o director da Escola de Lisboa fizera-

me chegar aos ouvidos que me `chumbaria' (não me podia ver). No curso de Arquitectura 
não aprendi nada de teórico nem de prático que não pudesse ter aprendido cá fora. 

Mas o curso proporcionou-me o fazer grandes amizades, que ainda hoje duram; o 
tomar parte dos movimentos de vanguarda - as Exposições Independentes; o fundar, com 
o Pomar e o Lanhas uma página de Arte num jornal, sei lá mais o quê. E foi aí que 
conheci um grande Homem - Carlos Ramos, um Mestre. Não rigorosamente um mestre de 
Arquitectura (tenho de reconhecer e confessar que a maior parte dos meus colegas de 
curso se estava "nas tintas" para a Arquitectura; queríamos antes desenhar, pintar, ler, 
escrever, travar apaixonadas polémicas nos cafés - e até nos jornais). Carlos Ramos foi o 
Mestre total, com o seu espírito agudíssimo, o olhar pequenino e cintilante, o encanto no 
falar, na filosofia da vida. Passávamos todas as aulas (às dele íamos) a conversar com ele 
deliciadamente. Nunca lhe prestei homenagem devida, que aqui fica. 

Certa vez um colega meu que tinha ido ver os "Jeux Interdits" do Clément não 
acreditou quando eu lhe disse que o filme tinha 25 anos. "25 anos têm os de Fred Astaire!" 
Pacientemente, levei-lhe o Sadoul. O filme tinha 25 anos e os do Fred Astaire 50. 

A memória é muito falsa. Desde aí comecei a lançar no papel uns elementos 
cronológicos. Datas que me socorressem na relação dos acontecimentos coevos. 

Pus (e ponho ainda) na coluna da esquerda factos da minha vida - cursos, obras, 
casamentos, livros, mudanças, viagens - e na direita outros acontecimentos igualmente 
importantes. Assim, por exemplo: 
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1939 - Entrei para Arquitectura - e depois, na direita: 2.ª guerra mundial. Ajuda-me a 
ter uma perspectiva mais exacta. 

1944. A guerra vai acabar no próximo ano. Estou no Porto, a acabar o curso, a viver 
num quarto de pensão, casado e com duas filhas. Meu pai mandava-me o que chegava 
estritamente para dar no fim do mês à D. Ana (era a dona de pensão). Eu tinha de me 
arranjar para o resto. Dirigia uma Galeria de Arte (fiz a primeira exposição do Júlio 
Resende); e cá estou a falar de grafismo, porque projectava os catálogos e ia à tipografia 
fazê-los; pintava (já, aliás, havia tempo): guaches, depois óleos; vendia-os (não me lembro 
por que processos); fazia embalagens para cosméticos e farmácia (dessas ainda tenho 
bonecos), e trabalhava num estúdio de arquitectura. O arquitecto era o Artur Andrade. 
Com ele, estudantes éramos só dois. Eu, e no estirador ao lado o Bento de Almeida (com 
quem mais tarde colaborei durante 25 anos). A empresa chamava-se FORUM. Tínhamos 
começado por ganhar 4$00 a hora. Depois 5$00, e depois 6$00.  

Hesitávamos em ir lá abaixo tomar um café. "É pá, são dez tostões do café e dez 
tostões que perdemos daqui". (Cada minuto de trabalho era um tostão.) 

[…] 
1945. Fim da guerra. A Atlântida convidou o Rui Feijó e o Cochofel para dirigir 

uma colecção, "Antologia do Conto Moderno". Era a febre das antologias. Havia uma 
disposição legal que dispunha (ou pelo menos assim era interpretada) que os livros 
estavam dispensados de pagar direitos de autor se fossem publicados com intuitos 
culturais ou didácticos, e neles figurassem as fontes do texto. Foi um ver se te avias. Não 
houve editor que não aproveitasse. Chegou a ser necessário realizar reuniões no Grémio 
para "acertar agulhas" e evitar duplicações. O Feijó e o Cochofel decidiram por volumes 
de contos, um de cada autor - Steinbeck, Caldwell. E lá percorri eu os dois quarteirões que 
separavam a Coimbra Editora da Atlântida. Não se punha sequer a questão de fazer livros 
iguais aos da outra. Não. Era preciso o que agora se chama um novo "visual", uma nova 
"imagem". 

Decidimos por volumes grandes, vistosos, coloridos, brilhantes. Mas estávamos no 
fim da guerra. Eu queria cartolina couché. Não havia. Ou havia pouca, e era para outras 
coisas. Ainda hoje não sei para quê. Envernizam-se, disse eu. Envernizar cartolina? Ficam 
todas amarelas. E pegam-se umas às outras. Experimentámos. Pegavam-se. Um excelente 
artista, o Sr. Sousa, que fabricava artesanalmente vernizes, acabou por arranjar um que 
não pegava. A litografia teve medo de experimentar. Experimentou. Pegavam-se. Mas 
esperando quatro dias que secassem, não se pegavam. As cores que eu queria não havia. 
Faltavam tintas. E saíam muito caras. Imprimi-as às quatro. As cores eram as mesmas, e 
mudavam-se de umas para as outras. (Ainda lá tenho uma data delas, todas pegadas.) E 
em tudo o resto havia problemas.  

Uma vez meteram-me sombras tracejadas, péssimas, num desenho à pena. "Ah, 
não queria? Podia ter dito". Outra, compuseram-me um prefácio em redondo em vez de 
itálico. "Ah, não queria?" Era a história do homem que mandou fazer um casaco e, quando 
foi buscá-lo, viu que tinha três mangas. E o alfaiate: "Ah, não queria? Podia ter dito!" 

(…) 
Encurtando, sem datas. Vou trabalhando. Mas o tempo é para a arquitectura, o pintar, o 

escrever, a fotografia. Nunca me esquecendo que sou gráfico - até porque aparecem 



Parte II – O Lugar do Desenho na Obra de Victor Palla - Proposta expositiva 

 

314 
 

sempre várias solicitações. Direcção gráfica (e não só gráfica) de duas revistas de 
arquitectura, de um filme (o "D. Roberto" do José Ernesto). Ilustrações para revistas e 
livros, concepção destes (antigo autor das primeiras capas da Arcádia, aconteceu-me fazer 
o seu último livro, quando a Editora cessou a sua actividade há anos); uma colecção para a 
Ler Editora, em que resolvi voltar às fontes, desabafar, num expressionismo total; há dois 
anos, o "Teatro de Revista", de Luiz Francisco Rebello - ou talvez possa dizer "com" Luiz 
Francisco Rebello, de tal forma a colaboração foi apaixonante. 

Tudo está ligado: a arquitectura, a pintura, as exposições, cargos e encargos, a 
fotografia. Se faço uma capa em que uso fotografia, a fotografia é minha. (Num caso 
único, a foto era de Rogério de Freitas; mas dentro lá vem: capa de Fulano, sobre uma 
fotografia de Cicrano). 

Hoje, depois de me ter indignado o suficiente por ser citado como autor de capas como 
se nunca tivesse feito mais nada nesta vida, descobri que gosto muito da tarefa e do ofício 
- e até, para pôr o caso claramente, como forma de arte. Afinal, nos grandes quadros de 
Lichtenstein, enormes versões de quadradinhos da banda desenhada, estes perdem o seu 
papel e carácter de elementos desta (em que são narrativos) para funcionarem como obras 
de arte em si, manifestações lúdicas, criativas. 

Dorfles, noutro contexto, aponta que será talvez daí, deste exemplo, típico do encontro 
entre o lúdico e o estético, que podemos extrair preciosas notícias sobre a maneira de 
ressuscitar e difundir outras formas artísticas junto de uma humanidade como a de agora, 
aparentemente desligada de todo o interesse estético. Referia-se à pop-art). 

Afastado o problema de uma dependência, a forma estaria livre para se desenvolver 
sem nenhum funcionalismo específico. 

A teoria é "post-facto". Só me apareceu numa conversa com o O'Neill, há um par de 
anos, há muito pouco tempo. Tão pouco tempo que, nestas últimas capas que fiz, só certas 
legendas, certos partidos tipográficos, apontam para este caminho que acho tacteável. 
Campo vastíssimo, evidentemente. Conduziria decerto à colaboração na criação dum 
objecto (objecto com forma de "capa"), com escritores, tipógrafos, poetas. Agrada-me 
muito pensar neste aspecto de criação colectiva, que se aparentaria à poesia concreta, aos 
caligramas, aos divertissements tipográficos. O todo constituir-se-ia numa obra 
esteticamente autónoma, forma de arte (menor, se lhe quiserem chamar, isso é o que 
menos me interessa) como outra qualquer. 

Se me expliquei mal, posso fazê-lo doutra maneira, esta: Alguém, ao ouvir-me, 
exclamou: "Disparate! Capas para livros que não há!" Mas a definição é justamente essa. 
De resto, todos nós temos inventado capas para livros imaginários, com autores e tudo (o 
Lima de Freitas tem algumas). É a mesma objecção que: "Ora! Cartazes que não 
anunciam coisa nenhuma!" Mas há-os às mãos cheias. 

Não falei na definição de "grafismo". Aliás, já me resignei a não procurar muito. 
Pensei na definição de escada de caracol; quando a pedimos a alguém, inevitavelmente o 
interlocutor estende o indicador, move-o vertical e helicoidalmente no ar, e fica-se por aí. 
Pergunto ao gráfico o que é o "grafismo". A vítima diz "grafismo é"... e franze os olhos, 
primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginários com um imaginário 
lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição. 
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Considerações finais da Parte II  
 

 

Será difícil tecer considerações finais sobre uma proposta prática para uma 

exposição que se encontra ainda no domínio do papel e das suas possibilidades latentes. 

Porém, a presente proposta tentou pôr em prática uma leitura clara das obras de Victor 

Palla, inseridas numa compartimentação que, não sendo muitas vezes estanque em termos 

teóricos, liga os conceitos inerentes a cada núcleo a partir do desenho.  

 

A linha condutora da exposição baseou-se na linha de investigação deste trabalho: 

situar o Lugar do desenho na obra deste autor. Os desenhos são o processo e o elemento 

que funcionam transversalmente com o objectivo de nos apresentarem a obra como um 

todo. Eles constituem simultaneamente, o fundamento da exposição e o propósito para 

observar outras intermitências em directa ou indirecta relação com o desenho. A propósito 

dos desdobramentos do desenho, falamos e mostramos arquitectura, pintura, fotografia, 

cerâmica, grafismo e livros. O conceito do desenho como sistema interdisciplinar 

estruturou e justificou os múltiplos Lugares do desenho na obra de Victor Palla. 

 

A ligação entre as duas partes da Tese justificou-se na medida em que a 

organização, registo documental e análise das obras legitimou os conceitos expositivos. A 

abordagem expositiva confirmou uma articulação com as premissas teóricas, pelo que 

reforçamos a ideia de uma complementaridade entre o trabalho teórico e sua aplicação de 

projecto, ainda que especulativa.  
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5. Ante-projecto expositivo — peças desenhadas 
 

Folha 01. Quadro cronológico ilustrado 

Folha 02. O desenho como sistema interdisciplinar 

Folha 03. Planta de localização da intervenção 

Folha 04. Plano geral da exposição 

Folha 05. Planta e corte-alçado de conjunto, núcleos 1 a 4 

Folha 06. Planta e corte-alçado de conjunto, núcleos 5 a 9 

Folha 07. Alçados parciais 

Folha 08. Simulações tridimensionais 
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Conclusão  
 

 

Chegou o momento de reflectir sobre os objectivos estabelecidos à partida, 

relacionando-os com os vários aspectos da obra de Victor Palla que acabámos de expor. 

Para cumprir o primeiro propósito do estudo, começámos por dialogar com o 

próprio Victor Palla em diferentes alturas; contudo, só após 1999 se tornaram assíduas as 

nossas conversas junto deste autor. Testemunhámos o seu modo de ver perante vários 

assuntos artísticos e tivémos a oportunidade de o auxiliar na concepção e produção da sua 

última exposição. Os testemunhos que obtivemos de várias personalidades próximas de 

Victor Palla contribuíram grandemente para a caracterização da sua personalidade artística.  

Desta forma, constituímos o tecido de relações sociais que inevitavelmente moldou 

culturalmente um ambiente lisboeta, salientando a convivência de Victor Palla com 

intelectuais e artistas de várias áreas, acompanhando o florescimento artístico-cultural de 

Portugal, dos anos 40 aos anos 80. No auge da sua actividade criadora, Victor Palla foi um 

dos mentores da vanguarda portuguesa no que toca a matérias que se relacionam com a 

fotografia, o design gráfico, a cerâmica de autor, a arquitectura e a literatura policial. Em 

todas estas disciplinas o desenho desempenhou um papel preponderante.  

Investigámos as actividades de Victor Palla que marcaram a diferença 

interdisciplinar, verificando-se que na segunda metade dos anos 40, Victor Palla terá 

ajudado fortemente à formação de um movimento pictural que dava uma resposta à, então 

inexistente, tradução visual do Neo-realismo português. Não sendo o único protagonista, as 

as capas de Victor Palla desenhadas para a literatura da época são o melhor exemplo do 

resultado da investida pictural de Victor Palla no movimento neo-realista.  

Defendemos que as capas desta época, pelo facto de serem impressas em inúmeros 

exemplares, alcançaram porventura um público maior do que as pinturas neo-realistas que 

surgiam na mesma altura, destinadas a um público mais restrito e intelectual. 

Vimos que a reformulação gráfica das revistas ligadas à arquitectura ganhou 

definitivamente um partido estético próprio e muito aproximado do das revistas de 

arquitectura internacionais, contribuindo de um modo moderno para a forma como se vê 

exposta a arquitectura dentro do panorama nacional.  
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Victor Palla esteve na vanguarda de múltiplas manifestações originais: a promoção 

e edição do conto policial em português, a tradução de autores americanos e a literatura de 

ficção científica; todas elas fizeram despertar novos tipos de leitores. O seu papel editorial 

e de distribuição do livro durante os anos 50 deve ser considerados um contributo 

importante para a difusão de autores portugueses e estrangeiros. 

 Victor Palla consolidou o carácter gráfico e tipográfico inerente ao tema do livro. 

O esforço de transformação visual e de formato em torno do objecto-livro ou revista, deve-

se em grande parte, à sua visão integradora e à sua consciência da importância da 

comunicação visual.  

Por outro lado, as suas cerâmicas de autor ou as séries fotográficas realizadas em 

sua casa, são a prova de um trabalho experimental que acarreta uma pesquisa estética 

personalizada, que, tendo como base o desenho, se estenderá ao grafismo, por sua vez 

integrado na promoção de uma arquitectura de interiores, inédita em Portugal.  

Descortinámos no seu processo artístico, um programa de construção pessoal e 

intencional, na medida em que faz uso de diferentes media para a obtenção de uma nova 

expressão estética individual. As preocupações que estavam subjacentes à realização da 

obra estarão igualmente presentes em todos os campos artísticos operados. Tivemos 

ocasião de destacar os inúmeros colaboradores de Victor Palla, reforçando a ideia de um 

homem que soube aliar a sua natureza diligente e plural a várias personalidades do seu 

tempo. 

 

A sua acção desenhística foi carregadamente instrumental nas duas primeiras 

décadas de exercício profissional ao serviço da arquitectura e do design gráfico, libertando-

se do desenho preparatório através da fotografia e de um desenho-acção. Este tipo de 

desenho, operativo, é o elemento de concepção metodológica e instrumental que resolve e 

dissolve problemas. Ao mesmo tempo, é ele que esclarece visivelmente as contaminações 

disciplinares, permitindo-nos confirmar a ideia inicial desta Tese — a de um desenho 

disciplinador e interdisciplinar. Observou-se que é através do desenho que se fundirão os 

limites entre disciplinas: desenho-pintura, desenho-fotografia, desenho-literatura, desenho-

tipografia, desenho-grafismo, desenho-arquitectura e desenho-colagem. A capacidade de 

mediação do desenho possibilitou a Victor Palla ser um designador de imagens, objectos e 

ideias.  
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O que examinámos no desenvolvimento e na aplicação dos sistemas de desenho é 

que Victor Palla terá uma relação com as actividades artísticas imbuído de uma maneira de 

comunicação que deriva do modo sistematizado de pensar e planear a arquitectura. Esta 

práxis torna-se uma facilidade adquirida por via da disciplina do arquitecto. O desenho 

arquitectónico medeia processos de pensamento em múltiplas dimensões e direcções. A 

partir do desenho, existe a hipótese de construção de uma inteligência criativa, através do 

desenvolvimento da capacidade de resolver um problema.  

O desígnio da sua obra deve ser compreendido através do desenho usado 

predominantemente como a principal metodologia para chegar a estágios finais. No 

entanto, sublinhamos o desenho como a chave de um sistema próprio para alcançar a 

compreensão e a resolução de problemas, em que o acto de desenhar se encontra associado 

a diferentes actividades cognitivas, sistema em que o carácter experimental do meio de 

execução tem um papel relevante. Através dos seus esboços preliminares, a linha não é 

vista só como base para uma investigação formal ou conceptual, mas também como a 

transferência para o uso de outros suportes e processos, de forma a sistematicamente testar 

as condições, a aparência e as definições do trabalho manual. Os desenhos de Victor Palla 

reflectem a forte cultura de projecto que é transposta inúmeras vezes para o campo 

artístico, fazendo confluir a formação de novas qualidades da imagem visual e do design 

em geral. Os desenhos deste autor reflectem ainda a sua grande destreza manual mostrando 

o momento absoluto da criação onde a sua objectivação assume o começo de um novo 

objecto ou imagem. Vimos, porém, que esta atitude de desenho não era isolada, 

detectando-se que o desenho foi o medium preferencial de inúmeros arquitectos como 

forma de expressão artística. Notou-se igualmente que muitos destes arquitectos foram os 

responsáveis por uma renovação do design português, salientando o papel do desenho 

sobre os modos operativos do olhar e do designar.  

 

A partir dos anos 60, o desenho de Victor Palla acompanhará a vanguarda artística 

em pesquisas pictóricas de modo serial, entroncando os caminhos da “Nova-figuração” 

havendo passado pela não-figuração, pela chamada “Nova-Abstracção”, e cruzando ainda 

manifestações “Pop” com colagens e montagem de objectos. Atravessará um desenho 

abstracto-lírico, sem haver passado pelo abstracto-geométrico. Chegará ao informalismo 

do desenho, provando a autarcia absoluta do mesmo. O desenho, enquanto forma de 
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expressão artística encontra sentido na sua possibilidade final, descerrando em absoluto 

novas poéticas plásticas.  

 

Podemos afirmar que o Lugar do desenho foi o pretexto de uma viagem percorrida 

pelo universo de Victor Palla e pelo século XX. A sua obra vista pelo desenho contribuiu 

para a construção de vários “lugares” nas artes e na arquitectura, sendo por isso, também, 

parte da história do desenho em Portugal. Foram esses “lugares” que tentámos transportar 

para os conceitos expositivos. O desenho foi o registo desse mundo pulsante. 

 

Victor Palla descobriu na sua contemporaneidade um potencial de união entre as 

partes, servindo-se das diferentes linguagens visuais e plásticas, incluindo o design, como 

instrumentos para chegar à pluralidade artística. Admitiremos que toda a obra de Victor 

Palla é, em suma, a procura da unidade artística. Tal caracterizará o seu modo de ver o 

mundo no posicionamento contra a especialização e a favor de ligar as diferentes formas de 

expressão — transferência interdisciplinar. O estudo de um grau extremo de integração 

disciplinar — transdisciplinaridade, acarretará consigo na prática, uma metalinguagem 

artística ou um conjunto de linguagens que falem e encontrem uma outra nova e 

unificadora visão. Demonstrou-se, através do conceito de interdisciplinaridade, que as 

disciplinas colaboram entre si, transpondo os processos e materiais para uma diversidade 

de outros media, mas a combinação de técnicas e práticas não justifica ainda este conceito 

maior de desígnio ou “pensamento complexo” que excede as próprias disciplinas. Ainda 

que deixando a questão em aberto, salienta-se que para a ideia de transdisciplinaridade já 

não nos servirá o desenho enquanto elo agregador, mas possivelmente o desenho enquanto 

desígnio da obra una. Não o desenho material, mas o desenho inscrito nas ideias que 

reformulam o mundo enquanto veículo de uma expressão espiritual. Em tempos diferentes, 

o desenho serviu sempre o interesse primário de relação do homem com a imagem e com o 

seu desejo. Victor Palla acusou esse pensamento ordenador denominando-o como um 

acordo inconsciente e íntimo, na maneira de comunicar pela arte a filosofia das coisas. Para 

ele, a coerência plástica não passa do resultado desse acordo. 

Podemos considerar Victor Palla um autor multidisciplinar, cujo desenho se provou 

enquanto factor interdisciplinar, abrindo-se o caminho à hipótese de uma 

transdisciplinaridade na sua obra. Encontrámos um verdadeiro auctor moderno 

renascentista, cujo filão que une toda a sua actividade é a sua multicontribuição para a 
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construção da Cultura Visual portuguesa, patente nos principais suportes de comunicação 

visuais da época. Selden Rodman defende que insiders são os artistas que possuem uma 

força “fora de si” e que são atraídos pelo exprimir da sua preocupação com a condição 

humana, seja através de imagens representacionais, ou dum vocabulário estético sugestivo 

dessa condição.  

Através de múltiplas expressões visuais: pictóricas, gráficas e fotográficas, mas 

também arquitectónicas, ensaísticas e de reflexão, o aspecto mais relevante da obra de 

Victor Palla é o amplo espectro de acção e dinâmicas de interacção entre diferentes campos 

disciplinares. Victor Palla empenhou-se na transformação que envolve essencialmente os 

modos do olhar, a construção poético-visual da identificação. A sua capacidade de 

reconhecimento, compreensão e expressão de um assunto em qualquer medium de 

expressão visual, levaram-no a manifestações muito diferentes. 

 

Renovador de cariz humanista e funcionalista por oposição à geração das Beaux-

Arts e à geração de compromisso, Victor Palla encontrou vida sob várias formas, cultivou 

áreas e saberes dos mais diversos, aliando cultura e acção de forma empenhada. A sua 

personalidade multifacetada é espelho da sua inquietude e irrequietude, e daí porventura a 

exigência, coerência e até obsessão em relação aos projectos que assumiu. O espírito 

experimentador e insatisfeito fê-lo reformular e questionar constantemente, daí sucedendo 

o carácter inovador e criativo em muitas das suas manifestações.  

 

Sustentado o enunciado principal da nossa Tese, tanto as pesquisas respeitantes aos 

afluentes teórico-estéticos que caracterizaram a obra de Victor Palla, como as reflexões 

sobre o desenho que, a vários níveis lhes acompanharam os resultados, encontramo-nos por 

agora próximos de um final. Não encerrámos o tema, pelo contrário, tentámos colocá-lo 

necessariamente num estágio de um novo interesse, existindo razões que revestem a obra 

deste autor de um carácter didáctico e simultaneamente inovador, pioneira e vanguardista 

em alguns momentos, e talvez mesmo incontornável dentro da abrangência interdisciplinar, 

onde o desenho se torna universal.  

 

A obra ensina-nos a ver e a agir. 
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