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uno Saraiva, ilustrador e autor de Banda Desenhada, vem à Casa de 

Roque Gameiro e traz consigo figuras emblemáticas da Amadora, 

que o próprio desenhou.

Com “Gente da Amadora, História e Memória Ilustradas”, criou-se o contexto 

perfeito para mais de quatro dezenas de homens e mulheres - reais e fictícios -, 

de diferentes épocas, coexistirem, apresentando aos visitantes uma narrativa 

que confere unidade a esta exposição, além de notas biográficas e objetos 

que identificam os protagonistas.

A Amadora é o ponto em comum destas personagens. Berço de umas, lar de 

outras, ou ponto de passagem nas suas vidas.

Um verdadeiro encontro na Casa Roque Gameiro e um tributo merecido à 

nossa gente.

                  

     O Vereador da Cultura

        Agostinho Marques

N



passado é fundamental para contextualizar o presente e, 

sobretudo, para conhecermos as nossas raízes.

Com esta exposição - “Gente da Amadora, História e Memória 

Ilustradas”- somos transportados para diversas épocas deste território, 

através de ilustrações de figuras marcantes da história local, criadas pelo 

ilustrador Nuno Saraiva.

Dos habitantes do Neolítico, passando por Aprígio Gomes, Vasco Granja, 

Artur Bual, Rui Costa, Teresa Salgueiro e Alfredo Roque Gameiro, são muitas 

as histórias destas personagens que marcaram e marcam a vida deste 

município. Pessoas que ao longo dos séculos passaram por aqui, muitas 

delas antes da “Amadora” existir, mas que elevam com os seus feitos a 

nossa memória coletiva e a historiografia local.

E esse é, sem dúvida, um bem precioso, que importa conhecer, preservar e 

manter.

              A Presidente da Câmara 
                Municipal da Amadora

                         Carla Tavares

O
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*Câmara Municipal da Amadora / Instituto de História 
Contemporânea, FCSH, Universidade Nova de Lisboa 

Nuno Saraiva, ilustrador e autor de BD, está na 
casa de Gameiro. Este é um encontro fictício 
protagonizado por dois ilustradores separados por 
mais de 100 anos, Gameiro nasceu em 1864 e Saraiva 
em 1969. A ilustração é o pretexto para tão inusitado 
acontecimento: Gameiro desenhou os tipos e 
costumes lisboetas, a partir da sua casa na Amadora, 
e Saraiva construiu as figuras da Amadora, a partir 
do seu ateliê em Lisboa. E são essas personagens 
que dão corpo a esta mostra, distribuída em duas 
áreas distintas. A sala inicial foi construída para ser 
um espaço dedicado à magia dos encontros irreais. 
Aqui, uma peça escultórica é o cenário que acolhe 
as diversas personagens e as relações anacrónicas 
e fictícias que mantêm entre si e com as imagens 
dos lugares que conheceram, seus edifícios, ruas e 
paisagens. Este é ainda o espaço para Nuno Saraiva 
revelar, por palavras suas, a origem das ilustrações 
e encontrar-se com as pessoas que desenhou em 
diálogos que nunca existiram. No piso inferior 
desvenda-se a totalidade das personagens. Cada uma 
delas é acompanhada por uma breve nota biográfica 
e um objeto que a identifica. Estão organizadas 
por afinidades temáticas e em domínios como, as 
primeiras ocupações do território, o contributo para 
o desenvolvimento dos lugares da Venteira, Amadora 
e Porcalhota até à cidade da Amadora, os diversos 
autores de histórias aos quadradinhos que aqui 
viveram, e ainda vivem, e as personalidades que se 
distinguiram no desporto, nas artes, nas letras, nas 

ciências e na música. A investigação e reflexão 
aqui vertidas são dedicadas à gente da Amadora, 
figuras da história local, escolhidas e desenhadas 
por Nuno Saraiva. Personagens que, quando 
são protagonistas, mesmo que menores, de um 
determinado acontecimento, são a expressão, o 
resultado de um movimento mais vasto, do qual 
fazem parte, mas que está para além da sua ação 
particular. 

AS SETE PARTES DE UMA 
HISTÓRIA CONTADA 
POR 43 PERSONAGENS
Embora desenhadas individualmente, cada uma 
das 43 personagens ganha sentido e coerência 
no coletivo de uma narrativa, de uma história que 
se quer contar. Entende-se que, por si só, cada 
uma destas figuras não conta nada mais além de 
um momento fugaz e particular da sua vida. São 
apenas figuras isoladas, suspensas num tempo 
difuso, indefinido, ocupando espaços e territórios  
por descobrir. Havia, por isso, que pensá-las em 
conjunto, organizá-las, dar-lhes unidade, conferir-
lhes densidade e espessura, contextualizar a sua 

GENTE DA AMADORA, 
HISTÓRIA E MEMÓRIA ILUSTRADAS
                                        Cristina Gouveia*
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existência e torná-las compreensíveis à luz dos 
círculos, sociais, económicos, políticos e culturais 
em que se movimentaram, e das relações que 
estabeleceram. Em suma, era necessário integrá-las 
no terreno da História. 
Esse foi o motivo que esteve na origem da reunião 
das diferentes figuras nas áreas de atividade 
em que se destacaram. Acredita-se assim, que a 
organização das personagens nos 7 núcleos que 
adiante se apresentam, valoriza a singularidade de 
alguns acontecimentos da História da Amadora no 
quadro mais vasto da História regional e nacional. 

DAS PRIMEIRAS OCUPAÇÕES AOS MONUMENTOS NACIONAIS
Os primeiros vestígios humanos na Amadora datam 
do Paleolítico. São, no entanto, do Neolítico, as 
figuras aqui representadas, correspondendo aos 
primeiros habitantes sedentarizados conhecidos 
neste território. Esta região, com matérias-primas 
disponíveis, solos férteis e água em abundância, 
permitiu a fixação de homens e mulheres à terra, 
ao seu cultivo e à criação de animais para seu 
sustento, rompendo com o modo de vida anterior 
em que a caça e recoleção eram as únicas fontes 
de subsistência. As alterações introduzidas pela 
sedentarização no modo de vida das comunidades, 
a partir do VI milénio a.C., foram extraordinárias, 
apesar da forma lenta e complexa do processo. 
Neste território, as comunidades instalaram-
se, entre outros locais, no Vale de Carenque, 
no povoado da Espargueira/Serra das Éguas, 
existindo ainda vestígios de ocupação de um outro 
povoado, o das Baútas1. Viviam da agricultura e da 
pastorícia. Para além do uso de peles de animais, o 

1  Este povoado foi descoberto pelos arqueólogos José Arnaud 
e Teresa Gamito, em 1971.

vestuário era já fabricado em teares. Faziam parte 
da chamada cultura megalítica, com ritualizações 
funerárias comuns a toda a região do mediterrâneo, 
e que consistia na construção de antas e grutas 
artificiais para enterramento dos seus mortos, 
e menires. É disso exemplo a Necrópole de 
Carenque, um conjunto de três grutas escavadas 
na rocha, descobertas por Manuel Heleno, em 
1932, e classificada como Monumento Nacional, em 
1936. Os materiais aí encontrados estão no Museu 
Nacional de Arqueologia2.
Os últimos trabalhos arqueológicos, realizados 
em 2009 e 2014, permitiram concluir da ocupação 
romana na Serra de Carnaxide e na Quinta da 
Lage. Esta descoberta veio complementar o 
conhecimento existente sobre o período romano 
na Amadora, nos locais do Moinho do Castelinho 
e da villa da Quinta da Bolacha. O primeiro, onde 
foram identificadas, até ao momento, cerca de 30 
sepulturas, funcionou como necrópole da villa da 
Quinta da Bolacha3. Ocupada entre meados do 
séc. III ao séc. VI, a villa foi um importante núcleo 
romano e está classificada como Sítio de Interesse 
Público. Outra obra digna de nota é o aqueduto, com 
origem na barragem, também romana, de Belas, 
que atravessa a zona da Gargantada até Carenque. 
Tem um percurso conhecido de 1300m, e estima-
se que tenha abastecido Lisboa à semelhança do 
Aqueduto das Águas Livres, construído 14 séculos 
mais tarde e cuja edificação aproveitaria a anterior, 
destruindo grande parte do aqueduto romano. 
Dessa época, apenas os vestígios da vida quotidiana 

2 Manuel Heleno, arqueólogo e professor universitário foi 
Diretor do Museu Nacional de Arqueologia, entre 1921 e 1964.

3  A villa da Quinta da Bolacha foi descoberta, em 1979, pelos 
arqueólogos António Gonzalez e João Cravo.
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romana chegaram até aos dias de hoje. Em falta fica 
a animação protagonizada pelos legionários, nos 
cercos à famosa aldeia gaulesa de Astérix, e que a 
imaginação do autor de banda desenhada, não quis 
deixar de homenagear. 
A partir do registo romano, a que se seguiram o 
visigodo e o muçulmano, esta região, a vida dos 
seus habitantes e a sua ligação à terra e a relação 
com Lisboa, a quem serviam, poucas alterações 
sofreu e as mudanças dignas de registo terão lugar 
lá mais para o Séc. XVIII, um período marcado por 
visíveis alterações na paisagem. Surgem então as 
grandes quintas com casas apalaçadas, erguem-se 
largas dezenas de moinhos e constrói-se a grande 
obra do século, o Aqueduto Geral das Águas Livres. 
As quintas pertenciam, em regra, ao clero e à 
nobreza. É disso exemplo a Quinta de D. Luís 
António de Lencastre, 2º Conde da Lousã, um dos 
nobres que procurava, nos arredores saloios, a 
tranquilidade bucólica, a frescura e a salubridade 
dos espaços verdes que não existiam em Lisboa, 
onde a falta de higiene e os surtos de doenças 
infeciosas seriam uma constante até à segunda 
metade do Séc. XIX, apesar da reconstrução urbana 
pombalina, após 1755. Estas grandes propriedades 
conviviam paredes meias com as casas humildes 
dos trabalhadores do campo e dos pequenos 
ofícios. O crescimento de alguns desses casais dá 
origem a pequenos núcleos habitacionais. Um 
deles, a Porcalhota, apresentará características 
que a distinguem dos demais povoados. O seu 
desenvolvimento, ao longo da Estrada Real, em 
prolongamento natural de Lisboa através de 
Benfica, fará dela uma espécie de entreposto de 
serviços, assunto sobre o qual se falará adiante.
Para além das atividades agrícolas, uma parte da 
população ganhava o seu sustento na extração da 

pedra, sobretudo para as mós dos moinhos que 
florescem em torno da capital. Toma-se, como 
exemplo, o moinho de João Vieyra da Silva. Deste 
proprietário, o pouco que se sabe resulta do estudo 
realizado, em 1993, sobre o moinho que possuía, e 
que tinha como objetivo o conhecimento da Cintura 
Moageira Pré-Industrial de Lisboa. De facto, aquele 
moinho integra um vasto conjunto, de mais de 500 
elementos, construídos na região, ao longo do Séc. 
XVIII e cuja produção se destinava ao abastecimento 
de Lisboa. O aumento populacional da cidade vai, 
assim, exigir um volume cada vez mais substancial 
de alimentos, produtos animais e hortícolas, 
cereais e farinha, que são fornecidos pela região 
saloia, um autêntico celeiro às portas da capital. 
A singularidade desta situação é devida ao tipo de 
exploração moageira aqui identificada, ou seja, a 
exploração de numerosas unidades de produção 
detidas por um mesmo proprietário. A atividade 
destes moinhos só entraria em declínio com a 
introdução da moagem industrial, na segunda 
metade do século XIX. 
O Aqueduto das Águas Livres é, então, o último 

Seomara da Costa Primo e Libânio da Silva na Festa da Árvore 
de 1913. Arquivo CMA
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dos três elementos acima identificados como 
responsáveis pela alteração da paisagem desta 
região, no Séc. XVIII, e o Coronel Manuel da Maia, 
Engenheiro-Mor do Reino a partir de 1754, é o 
pretexto para aqui fazer uma breve referência 
ao aqueduto. A ligação de Manuel da Maia à 
Amadora ficou a dever-se ao facto de ter sido um 
dos responsáveis pelo plano de construção e pela 
definição do traçado do aqueduto, seus sistemas de 
captação e distribuição de água, desde a nascente 
das águas livres, em Belas, até Lisboa. Erguido no 
reinado de D. João V, entre 1731 e 1799, é o outro 
Monumento Nacional - classificado, em 1910 - 
existente na Amadora, território que percorre com 
arcos e respiradouros, em 8 dos seus 14 km totais de 
extensão. Apesar do seu troço mais monumental se 
encontrar em Lisboa, sobre o vale de Alcântara, os 
arcos em ogiva exibidos na Damaia constituem um 
dos seus troços mais imponentes. 

A FAMÍLIA GAMEIRO E AMIGOS
Faziam parte do clã Gameiro o pai, Alfredo, sua 
mulher Assunção e os filhos Raquel, Manuel, 
também conhecido por Migança, Helena, Mámia, 
de seu nome Maria Emília, e Ruy. Alfredo Roque 
Gameiro mais conhecido pelo virtuosismo com 
que pintava a aguarela, sobretudo as paisagens 
marinhas, foi também um dos mais notáveis 
ilustradores e desenhadores litógrafos do seu 
tempo. Embora hoje menos conhecida, essa 
parte importante da sua vida, entendeu o artista 
representá-la numa composição azulejar colocada 
na face norte do torreão de sua casa, deixando a face 
sul para o painel de azulejos dedicado à aguarela.
Criados no seio de uma família de grande 
companheirismo e afeto e num ambiente cultural 
e intelectualmente estimulante, os jovens Gameiro 

viriam, desde cedo, a enveredar pelos caminhos 
da arte. Raquel, a primogénita, na ilustração e 
aguarela, Manuel na aguarela e com algumas 
participações na caricatura de imprensa, Helena na 
aguarela e nas artes aplicadas, Mámia, na pintura a 
óleo e na ilustração, e por último Ruy, o benjamim, 
dedicar-se-ia à escultura, disciplina em que se 
destacou ainda muito jovem.
A tribo dos pincéis, como era conhecida, viveu 
na Amadora numa casa construída por Roque 
Gameiro, entre 1898 e 1900, com projeto e amizade 
assinados por Raúl Lino, o criador da ideia de 
casa portuguesa, e com azulejos e cumplicidade 
fabricados por Rafael Bordalo Pinheiro, o inventor 
de caricaturas, jornais e cerâmica. Durante cerca de 
26 anos, a família aqui viveu naquela que foi sempre 
mais do que a simples morada de uma família. A 
Casa da Venteira foi o retrato e a expressão de todos 
quantos a habitaram e da forma como o fizeram. 
A casa foi o abrigo da tribo, o ateliê, lugar de 
criação, a escola das crianças, dos filhos e dos seus 
companheiros nas aulas de pintura e nas diabruras 
no jardim, e foi, sobretudo, um lugar de encontro 
partilhado com amigos4. 
E foram muitos os que por aqui passaram. Salientam-
se apenas, Afonso Lopes Vieira, escritor e poeta, e 
o pintor António Carneiro que, tal como Gameiro, 
publicariam nas principais revistas da época, 
José Malhoa, o pioneiro da pintura naturalista em 
Portugal e o escultor António Teixeira Lopes. Alguns 
dos amigos ficariam na família, são disso exemplo 
o cineasta, jornalista e pintor José Leitão de Barros, 
que casaria com Helena, Jorge Ottolini com Raquel, 

4  A Casa Roque Gameiro foi classificada como Monumento de 
Interesse Público em Portaria n.º 638/2012, DR, 2.ª série, n.º 212, 
de 2-11-2012
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o pintor Jaime Martins Barata com Mámia, e Maria 
Helena Castello Branco com Ruy. Com os vizinhos, 
a proximidade favorecia o estreitar das relações, 
de ideias e de ideais. Nomeadamente com o 
mestre tipógrafo Libânio da Silva com quem se 
cruzaria profissionalmente na Companhia Nacional 
Editora, e com o republicano, poeta e editor Delfim 
Guimarães, que se instala na Venteira em 1905, aí 
ficando até ao fim dos seus dias, e onde haveria 
de desenvolver um trabalho importante no seio da 
Liga dos Melhoramentos. 

DA PORCALHOTA À AMADORA
Como se viu, o território que seria, mais tarde, 
conhecido por Amadora era ocupado por algumas 
quintas e casas apalaçadas, mas, sobretudo, por 
pequenos povoados de gente ligada ao cultivo da 
terra, moleiros, padeiros, almocreves e trabalhadores 
que extraiam pedra para mós, cantarias e azenhas. 
Dessas comunidades conhecem-se os nomes da 
Falagueira, o núcleo mais antigo, com notícias sobre 
a sua existência que remontam ao Séc. XIII, mas

também Aventeyra, Séc. XV (Cravo, 2010:58) 5. No 
entanto, e dada a sua localização privilegiada ao 
longo da Estrada Real Lisboa-Sintra, a Porcalhota foi 
o lugar que mais se desenvolveu. 
Neste caminho, por onde circulavam pessoas 
e mercadorias, disponibilizava-se aos viajantes 
alojamento, refeições, mudas de cavalos e a reparação 
de carroças e tipóias. Era um ponto de encontro e de 
prestação de serviços, sobretudo à fidalguia lisboeta 
que, saindo de Lisboa, por ali passava, em passeio, 
ao desafogo do campo, ou em direção às quintas 
de veraneio de Sintra, Belas ou Mafra. Esta via, por 
onde circulariam mais tarde os primeiros transportes 
públicos, não serviu apenas o crescimento da 
Porcalhota, o seu papel será estruturante na relação 
com Lisboa e determinante no modo como a Amadora 
se desenvolveu, na relação com a capital.
A partir dos finais do Séc. XIX, o lugar da Porcalhota 
tinha casebres, casas de dois pisos e algumas quintas, 
de que é exemplo a Quinta do Bosque, do Patriarcado 

5  Antes do Séc. XVIII eram ainda conhecidos outros lugares 
como: Alfornel, Alfragide, Alto do Maduro, Outeiro, Ponte de 
Carenque, Reboleira, Venda Nova, entre outros.

O Chico “Carteiro” na R. Elias Garcia, s/data. Arquivo CMA Santos Mattos e José Garcês nos Recreios Desportivos 
da Amadora, c. 1914. Arquivo CMA
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de Lisboa que seria dinamizada por Sílvia Cardoso 
que aí desenvolveu uma obra social intensa, um 
palácio, uma filarmónica, nascida em 1878, um 
chafariz, construído em 1850, que recebia água do 
Aqueduto, e a Capela de Nossa Senhora da Conceição 
à Lapa. Era também na Porcalhota que se encontrava 
o maior número de atividades comerciais, de que são 
exemplo as casas de pasto e as padarias. Um único 
talho e uma farmácia ali sediados serviam todos os 
lugares em redor. 
Um dos pontos de paragem obrigatório, para recuperar 
energia e seguir viagem, era a “Antiga Casa do Belo 
Petisco do Coelho”, de Pedro Franco, mais conhecido 
por Pedro dos “coelhos”. Em 1873, A fama desta casa 
de pasto teve direito a crónicas na imprensa da época, 
e até Eça de Queiroz a incluiu na sua obra os Maias. 
Num episódio em que narra uma viagem a Sintra, o 
seu amigo, o Maestro Cruges nota que “Felizmente 
estavam chegando à Porcalhota. O seu vivo desejo 
seria comer o famoso coelho guisado”6.
A construção do caminho-de-ferro, símbolo de 

6  Eça de Queiroz, Os Maias, Episódios da Vida Romântica, Porto, 
Livraria Internacional de Ernesto Chardron Casa Editora Lugan & 
Genelioux Successores, 1888, Cap. VII, p. 293.

progresso oitocentista nacional, e a chegada do 
comboio, em 1887, ao apeadeiro da Porcalhota, 
situado entre os lugares da Amadora e do Alto do 
Maduro, alteram a paisagem do território com 
a progressiva substituição das povoações rurais 
por núcleos urbanos, trazendo consigo uma 
nova composição social e económica dos seus 
habitantes. Num movimento que surge tímido no 
último quartel do Séc. XIX, mas que se afirma no 
alvor do Séc. XX, fixa-se naquele lugar, numa área 
ainda disponível para urbanizar a baixo custo e 
de localização privilegiada às portas de Lisboa, 
com acessos rodoviários e, agora, ferroviários, 
uma burguesia culta, composta por comerciantes 
e industriais que estão na origem de diversas 
iniciativas promotoras do desenvolvimento local. 
No registo simples e breve de uma história que 
primou pela controvérsia e, não raras vezes, 
pelo conflito, é possível afirmar que, na luta pelo 
progresso da futura Amadora estarão, entre muitos 
outros e em cenários geograficamente distintos, 
dois intervenientes principais, José dos Santos 
Mattos e António Cardoso Lopes. 
O primeiro, o proprietário da Fábrica de Espartilhos 
Santos Mattos, inaugurada em 1902 e localizada a sul 
da linha do caminho de ferro, é um dos mais influentes 
industriais, e o fundador da Sociedade Recreios 
Desportivos da Amadora, em 1912, que influenciará a 
vida cultural e desportiva local. Quanto ao segundo, 
é dele a Empresa do Bairro Parque da Amadora Ldª, 
responsável pela urbanização dos terrenos a norte 
da linha do comboio, assim como a exploração e 
comercialização da água da Mina.
Liderada por Cardoso Lopes, uma das primeiras 
iniciativas a que deitam mão é o envio de uma petição 
ao Rei D. Carlos para que autorize a substituição do 
topónimo Porcalhota pela designação comum de 

Manuel Ferreira e Stuart Carvalhais nos Recreios Desportivos da 
Amadora, c. 1914. Arquivo CMA
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Amadora, mais consonante com a urbanidade e o 
desenvolvimento que se fomentava. Em resultado do 
pedido, João Franco, o Ministro do Conselho do Rei D. 
Carlos assina, no dia 28 de outubro de 1907, o Decreto 
que coloca sob a única designação de Amadora, os 
lugares da Porcalhota Amadora e Venteira7.
Outra das iniciativas que se revelaria decisiva na 
definição de uma estrutura urbana para a Amadora 
é a criação em 1909, da Liga de Melhoramentos8.
De cariz republicano, e reunindo a elite local, que 
teve em José Aprígio Gomes um dos seus membros 
mais dinâmicos , promove, à luz dos seus estatutos 
que preconizam o bem-estar e o desenvolvimento 
harmonioso, um conjunto de reformas que 
melhoram, significativamente, a imagem deste 

7  O Decreto é publicado no Diário do Governo, nº 248, de 
4.11.1907.

8  Fazem parte da Liga, e citam-se apenas alguns dos 
nomes mais destacados: António Rodrigues Correia, sócio da 
Fábrica de Espartilhos, os comerciantes Aprígio Gomes e João 
Costa Varandas, o Padre Eduardo Ferreira do Amaral, Delfim 
Guimarães, poeta e livreiro, Guilherme Gomes, arquiteto e 
desenhador, Azevedo Neves, médico, Roque Gameiro, litógrafo e 
aguarelista, Santos Mattos, industrial, Libânio da Silva, industrial 
de tipografia e Manoel da Silva Lírio, Presidente do Centro 
Escolar Republicano. 

lugar9. Às alterações físicas visíveis - os novos 
bairros, a abertura de ruas, a plantação de árvores, 
e a instalação de iluminação pública - somam-se as 
iniciativas nas áreas da cultura e do ensino. Com 
a proclamação da República, em 1910, seguem-
se anos de euforia social e cultural refletida nos 
comícios e conferências onde participam alguns 
dos maiores vultos do republicanismo. 
Como expressão de todo este movimento, que os 
limites desta breve apresentação não permitem 
detalhar, salienta-se a data de 1913, ano que será 
marcado pela organização de um conjunto de 
atividades que trazem à localidade o Presidente 
da República, Manuel de Arriaga, e que levam o 
nome de Amadora às primeiras páginas dos jornais. 
Destacam-se assim, a inauguração das Escolas 
Oficiais Primárias, feminina e masculina, um ano 
após a abertura do Centro Escolar Republicano 
dirigido por Silva Lírio, a inauguração do bairro da 
Mina, e a realização da maior Festa da Árvore de 
sempre. A Liga de Melhoramentos extinguir-se-ia, 
em 1916, com a elevação da Amadora a freguesia 
do Concelho de Oeiras.
Depois dos concursos de papagaios, realizados 
em 1912 com o apoio do Aero Club de Portugal, 
era instalada na Amadora, em 1919, a primeira 
unidade militar da aviação portuguesa, o Grupo de 
Esquadrilhas de Aviação República, que inscreveria 
o nome da Amadora na história da aviação mundial. 
A relação da localidade com a aviação começara a 
construir-se logo em 1913, data que ficou marcada 
pela aterragem, ainda que acidentada, no lugar do 
Casal do Borel, de um aeroplano Bleriot, pilotado pelo 

9  Projetada pelo arquiteto Guilherme Eduardo Gomes, a 
Casa Aprígio Gomes foi classificada como Imóvel de Interesse 
Municipal no Aviso de 17-04-2006. 

Major Humberto da Cruz com Oficiais do Grupo Esquadrilhas 
Aviação República, 1931. Museu do Ar.
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aviador francês Alexandre Sallés. Muitos voos depois, 
em 1934, o Major Humberto da Cruz e o 1º Sargento 
António Lobato, ao comando do monoplano Dilly, 
protagonizam, a partir da Amadora, um dos mais 
célebres episódios da aviação portuguesa, a viagem 
a Timor. Percorrem 42 mil km e conseguem a proeza 
de fazer, e a expressão é de M. Lemos Peixoto, “O voo 
mais longo (com o avião mais pequeno) da história 
da Amadora” (Peixoto, 1980:89).
A visibilidade do desenvolvimento desta localidade, 
a partir da primeira década do Séc. XX, é confirmada 
pela existência de figuras de cariz mais popular 
que, não fazendo parte da elite local, atestam bem 
do crescimento urbano e da transformação social 
da Amadora numa época em que, como refere 
Vasco Calixto, “o nome da povoação vinha quase 
diariamente na imprensa da capital” (Calixto, 
1987:60). Desde logo o Chico “carteiro” que, 
enquanto distribuidor dos CTT, assiste ao fim da 
Porcalhota e do posto de correios, do mesmo modo 
que vê nascer a Amadora e, em 1912, a Estação dos 
Correios. Segundo a sua opinião, “A terra já nesse 
tempo exigia uma estação” (Calixto, 1987:38). 
A localidade tinha de facto crescido e o Chico 
“carteiro”, assim como o Álvaro “dos jornais”, tinham 
agora uma clientela urbana, letrada e consumidora 

de jornais, que acompanhava o desenvolvimento 
de Lisboa e a “emergência urbana de uma cultura 
de massas” onde proliferavam os objetos impressos 
(Dias, 2017:7). A partir de agora, a Amadora era um 
burgo em crescimento acelerado, atraindo pessoas, 
atividades económicas, e equipamentos. Exemplo 
disso é a vinda de Álvaro Justino Matias que, a partir 
de 1949, aqui encetou a produção dos rebuçados 
Dr. Bayard, e cuja fábrica ainda hoje se mantém 
em laboração. De referir também a importância da 
instalação, logo em 1905, de equipamentos como o 
Quartel dos Bombeiros cuja ação teria um enorme 
impacto na melhoria das condições de vida das 
populações. Muitos foram aqueles que, ao longo 
dos anos, se destacariam com elevação e coragem 
à frente dos destinos da sua corporação, um desses 
homens foi Arnaldo Rodrigues que, entre 1980 
e 1987, exerceu as funções de comandante com 
condecorações e louvores. 

OS DAS HISTÓRIAS AOS QUADRADINHOS
Reúnem-se, neste capítulo, alguns dos mais 
conceituados autores e animadores de histórias aos 
quadradinhos. De várias gerações e formações, todos 
eles em dado momento se cruzaram com a Amadora. 
Não obstante a diversidade de percursos, eles foram 

Tiotónio e José Ruy com a freguesia da Mina ao fundo, 1975. Arquivo CMA.
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protagonistas de uma certa forma de desenhar, 
primeiro, histórias aos quadradinhos em publicações 
periódicas e, mais tarde, banda desenhada em 
álbuns. Suportes e designações distintas para uma 
mesma função, contar histórias através de uma 
sequência narrativa com texto e imagem. 
Essa distinção, que transformou as histórias aos 
quadradinhos em banda desenhada, estreou-se, 
em Portugal, pela mão de Vasco Granja quando, 
no Diário Popular, em 1966, utilizou pela primeira 
vez o termo, derivado da expressão francesa, bande 
dessinée. Essa nova designação carrega em si 
mesma não apenas uma forma de fazer, em banda 
ou em tiras justapostas para completar uma página, 
mas reclama para si um novo estatuto que a integre 
no universo das artes. E esse foi só um dos muitos 
contributos de Vasco Granja no reconhecimento da 
singularidade da linguagem da banda desenhada e 
na sua divulgação. Granja trabalhou durante 29 anos 
na Tintin, a mesma revista onde Fernando Relvas 
publicaria o “Espião Acácio” e “L123”, uma espécie 
de romance policial, construído nessa língua que 
o texto e a imagem tornam única, utilizando como 

argumento a experiência pessoal que tinha da vida 
da Amadora suburbana.
Mas, esta forma das palavras se completarem 
no desenho para contar uma história tinha já 
um caminho longo e no qual Stuart Carvalhais 
constitui referência cimeira. No inicio do século XX, 
com inovação e vivacidade únicas no seu tempo 
e ainda tão atuais, criou as aventuras de Quim e 
Manecas, publicadas no Século Cómico, em 1915-
1918. Aquela foi também a linguagem que Tiotónio, 
uma das figuras mais dinâmicas da imprensa 
infantil e juvenil, introduziu nos títulos que escrevia 
e desenhava na Amadora – O Bébé, Co-Có-Ró-Có, Tic-
Tac, O Mosquito – e que influenciariam o percurso 
profissional de muitos jovens. Aconteceu assim 
com José Garcês e com José Ruy. José Garcês, com 
a autoridade de quem tem apenas 12 anos e sabe 
mesmo o que quer, desafiou tudo e todos e foi ser 
desenhador. E um desenhador de mão cheia seria 
durante as mais de sete décadas em que a sua 
vida se desmultiplicou em jornais, revistas, álbuns 
e construções de armar. José Ruy um dos mais 
notáveis autores de banda desenhada, ainda no 

Vasco Granja e Fernando Relvas no edifício da Empresa Portugal 
Brasil, Livraria Bertrand, 1961. Arquivo Municipal de Lisboa, 
Coleção Augusto de Jesus Fernandes PT/AMLSB/CMLSBAH/
PCSP/004/AJF/000468.

Delfim Guimarães e Piteira Santos no Jardim Delfim Guimarães, 
1968. Arquivo Municipal de Lisboa, Coleção Garcia Nunes, PT/
AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/NUN/S00545.
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ativo, destaca sobre o seu percurso, “O facto de eu ter 
nascido na Amadora foi importante para o trabalho 
que depois me propus fazer e que tenho conseguido, 
porque os meus pais eram vizinhos do Tiotónio. O 
Tiotónio era um fazedor de jornais foi o primeiro a 
ver os meus desenhos e depois apresentou-me ao 
Teixeira Coelho e, claro, a importância está aí, porque 
O Mosquito era feito na Amadora. A segunda série de 
O Mosquito, que eu depois editei, tinha a redação 
aqui na Amadora. E isso é realmente importante para 
mim porque vivo aqui, é a minha terra e é aqui que eu 
faço as minhas coisas”10.

DA CIÊNCIA, DAS LETRAS E DAS ARTES 
Considera-se que a Amadora conheceu duas 
etapas que foram particularmente importantes nas 
dinâmicas urbanas que definiram a sua evolução. A 
primeira delas, como se viu, teve início no dealbar 
do século XX, e assentava numa proposta de cidade 
burguesa suscitada pelos ideais republicanos 
de educação e desenvolvimento. A segunda 
surgiu a partir dos anos 50, com a eletrificação da 
linha de caminho de ferro, em 1956, o processo 
de industrialização e o aumento vertiginoso 
da população, alimentado pela chegada de 
largos contingentes migratórios atraídos pela 
criação de empregos na cintura de Lisboa, e que 
transformariam a Amadora numa zona de intensa 
atividade produtiva e com uma forte vocação 
residencial11.

10  O testemunho de José Ruy foi recolhido no seu ateliê, em 
22 de março de 2018, poucos dias depois da publicação do seu 
último álbum Nascida das Águas e o 16 de março de 1974.

11  Segundo dados dos Estudos Sumários de Planeamento do 
Plano Diretor Municipal (PDM,1992:29), de três mil e setecentos 
residentes em 1911, a freguesia da Amadora, elevada a Vila em 
1937, passou a ter perto de cinquenta mil pessoas nos anos 60. 

Durante esse período são muitas as pessoas que 
vivem na Amadora e se destacam em diversas áreas 
do saber, nomeadamente, nas ciências, nas letras e 
nas artes. No domínio da ciência salienta-se o trabalho 
de Seomara da Costa Primo, a primeira mulher a 
doutorar-se em Ciências Biológicas, na Universidade 
de Lisboa, em 1942, viveu mais de 50 anos na Amadora. 
Pessoa discreta manteve, contudo, uma colaboração 
assídua com sociedades cientificas internacionais e 
foi como autora de vários compêndios para o ensino, 
e na visão global que tinha da educação, incluindo a 
das mulheres, que o seu trabalho seria mais notado. 
Embora pertencente a uma geração anterior, mas 
com um trabalho singular na área da ciência, o Padre 
Himalaia, conhecido como o primeiro ambientalista 
português e inventor do forno solar, o pyrheliophoro, 
residiu e trabalhou na Amadora. Na Quinta dos 
Condes da Lousã, e até 1925, dedicou-se ao estudo 
das propriedades curativas das plantas e à formação 
de jovens que consigo trabalhavam na produção e 
transformação laboratorial de plantas. 
Na área das letras, destaca-se a figura de Fernando 
Piteira Santos. Nascido na Amadora, em 1918, é 

Valete na via férrea (Damaia) 1961. Arquivo Municipal de Lisboa, 
Coleção Artur João Goulart, PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/
AJG/I02112.
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filho de Vitorino Gonçalves dos Santos, republicano 
e um dos “heróis da Rotunda” que, com Machado 
dos Santos, tornariam vitoriosa a revolução do 5 de 
Outubro, de 1910. Historiador, professor, jornalista, 
escritor e antifascista, com uma destacada intervenção 
cívica e política na luta pela liberdade, estudou no 
Externato Alexandre Herculano, foi sócio do Clube 
de Futebol Estrela da Amadora, e praticou hóquei em 
patins na Associação Académica da Amadora.
Nas artes plásticas, salientam-se Cruzeiro Seixas e 
Bual, ambos Artur de nome próprio. Cruzeiro Seixas 
nasceu na Amadora, em 1920, e brincou com Piteira 
Santos, que na casa onde vivia, em frente à sua, 
tinha, “um pequeno lago com peixes vermelhos” 
(Seixas,2012:5). Expõe, escreve em revistas 
internacionais ligadas ao surrealismo, e programa 
galerias de arte. Os seus desenhos são, nas palavras 
de José-Augusto França, “de uma imagética cruel” 
(França,2009: 266). Nos anos 50, Artur Bual instala 
a sua residência e atelier na Amadora. Um atelier 
de portas abertas a quem quisesse entrar, dar dois 
dedos de conversa, e ver Bual a pintar. Os gestos 
largos e intensos que causaram sensação no meio 

artístico de então. Gestualista, assim chamaram ao 
pintor que, no entanto, sempre afirmou não possuir 
filiação artística e, por isso, criou a sua própria 
expressividade.
Na Amadora - cidade desde 1979, primeiro município 
criado depois da revolução dos cravos e, por isso, 
conhecido como município de abril – as criações de 
Sérgio Odeith exibem em muros e fachadas algumas 
das figuras mais icónicas da cultura portuguesa do 
Séc. XX. É o próprio artista que admite que a sua arte 
está marcada pelas vivências do bairro onde nasceu 
e cresceu, a Damaia, “Todas as diferenças sociais e 
culturais, talvez tenham sido uma inspiração para 
certos trabalhos que eu fazia, certos trabalhos com 
mensagem. Percorrer os bairros sociais e partilhar 
um pouco da minha arte por vários bairros na 
amadora influenciou-me. Toda a diferença cultural 
que existe na amadora talvez tenha sido uma fonte 
de energia, para dar asas à imaginação e fazer um 
trabalho diferente”12.

12  O testemunho de Odeith foi enviado em 29 de março, de 
2018.

António Chainho e Teresa Salgueiro na Estação da Amadora, 
1964. Arquivo Municipal de Lisboa, Coleção Garcia Nunes, PT/
AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/NUN/S00165

Odeith junto a pintura de Zeca Afonso, 2016. Arquivo Conversas 
na Rua - CMA © Carlos Oliveira.
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TAÇAS E RECORDES 
Em resultado do desenvolvimento urbano e do 
crescimento populacional da Amadora, aqui 
surgiram inúmeras associações culturais, recreativas 
e desportivas de cuja atividade beneficiariam 
muitas crianças e jovens. Rui Costa foi um deles. O 
talentoso jogador de futebol do Benfica, hoje já fora 
dos relvados, começou por jogar no Damaia Ginásio 
Clube, associação que ainda hoje apoia e que 
realiza um torneio anual com o seu nome. Ainda 
no domínio do futebol, destaque para o Clube de 
Futebol Estrela da Amadora, que fundado em 1932, 
conquistaria, em 1990, década em que chegou a 
ter 20 mil sócios, a Taça de Portugal. Essa taça foi 
erguida pelo defesa central brasileiro Duilio, no 
final da partida disputada frente ao Sporting Clube 
Farense.
Mas, entre as muitas organizações desportivas 
existentes, convém ainda destacar a Associação 
Académica da Amadora. Foi criada em 1942, por 
estudantes, e a propósito de um desafio de hóquei 
em patins, modalidade que seria sempre um dos ex-

libris da cidade. Em reconhecimento da importância 
do trabalho que desenvolve foi-lhe reconhecido, 
em 1981, o estatuto de Utilidade Pública. 
Recua-se no tempo e às memórias de Vasco Calixto 
para ainda dar a conhecer a figura de Manuel 
Ferreira. O reparador de bicicletas da Amadora que 
era, afinal, um campeão do ciclismo que cometera 
a proeza de, nos idos de 1896, ter alcançado o 
primeiro record ciclista entre Madrid e Lisboa, e ter 
percorrido em 20 horas a distância que separa as 
cidades do Porto de Lisboa13.

A MÚSICA DA CIDADE
E eis que com a música se chega à atualidade. A 
Amadora, com pouco mais de 23km2 de área urbana, 
é um dos mais pequenos concelhos do país e um 
dos mais populosos. Localizada às portas de Lisboa 
foi, desde cedo escolhida como local de residência 
de pessoas oriundas de todas as proveniências, 
sendo esse um dos seus patrimónios mais 
admiráveis, a diversidade de culturas em presença 
na cidade. Expressão disso mesmo é a música que 
os seus habitantes produzem. Mas será que a sua 
relação com a Amadora determinou ou influenciou 
a sua vida e o seu percurso profissional? Esta foi a 
questão endereçada aos músicos desenhados por 
Saraiva, António Chainho, Blaya, Ricardo Amorim, 
Teresa Salgueiro e Valete. E é deles agora a palavra!

13  Vasco Calixto “Recordar Manuel Ferreira, um Campeão do 
Ciclismo que viveu e morreu na Amadora, em 1954” in Jornal da 
Amadora, 8.10.2009 

Rui Costa e Duilio no campo do Clube de Futebol Estrela da 
Amadora, anos 90. Arquivo CMA.
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final dos anos 80, tinha eu os meus 16 anos. E, 
mais tarde, em 95, fui convidado para integrar os 
Moonspell, gente que eu já conhecia daqui do bairro 
pois partilhávamos o mesmo gosto pela música. 
Também me lembro de ver alguns concertos no 
Parque Central, notava-se que havia já bastante 
atividade cultural e musical por aqui. E aí sim! 
Eu acho que a Amadora determinou aquilo que 
eu sou hoje em dia, enquanto pessoa e músico 
profissional”.

Ricardo Amorim, Guitarrista dos Moonspell15.

 “Sim, sem dúvida. Vivo na Damaia, provavelmente, 
uma das freguesias culturalmente mais ricas e 
heterogéneas do país. Se pensarmos bem é uma 
zona onde vivem pessoas de vários sítios diferentes 
do globo e isso faz-te ver o mundo e as pessoas de 
forma diferente. A Damaia traz e dá-te mais mundo”. 

Valete, rapper português16.

15  O testemunho de Ricardo Amorim foi enviado, em 29 de 
março de 2018.

16  O testemunho de Valete foi enviado, em 27 de março de 
2018

“Eu já vivo aqui há 53 anos, vim em 65, fui morar 
para a Av. de Lourenço Marques, junto à linha do 
comboio, e saia sempre a correr para apanhar o 
comboio porque ia para lisboa, onde tocava na 
Cervejaria Trindade, e só tinha de subir as Escadinhas 
do Duque. Mudei várias vezes de casa, mas vivi 
sempre aqui. A Amadora teve influência porque 
aqui conheci algumas pessoas que gostavam muito 
de fado. Havia vários fadistas que se juntavam em 
minha casa e fazíamos lá ensaios, porque eu queria 
era aprender, não é?  Encontrei, aqui há uns anos, 
uma pessoa que me disse “eu era pequenino e os 
meus pais gostavam muito de si e estive lá em sua 
casa”. É que aquilo era um movimento de fadistas 
conhecidos...”

António Chainho, guitarrista e compositor 
português14.

“Eu moro em Alfornelos, há 30 anos, e acho que a 
Amadora, de alguma forma, determinou a minha 
vida atual, no sentido em que foi aqui que dei os 
primeiros passos, formei a minha primeira banda 
com uns vizinhos, aqui em Alfornelos, ainda no 

14  O testemunho de António Chainho foi recolhido em sua 
casa, em 19 de março de 2018.

Álvaro Matias e Ricardo Amorim com a Amadora em fundo, 2018. Arquivo da CMA © Carlos Oliveira.
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O QUE É A HISTÓRIA LOCAL?

Enceta-se este ponto com uma interrogação 
central, comum a todos aqueles que, por gosto 
ou ofício, num determinado momento ou durante 
grande parte da sua vida, contribuem para o labor 
da história, quer se trate de memórias que deixaram 
escritas, dos testemunhos que recolheram junto das 
pessoas ainda conhecedoras de locais, práticas ou 
costumes caídos em desuso, da reunião de objetos 
do quotidiano - documentos, fotografias e cartas - da 
investigação que fizeram em arquivos e bibliotecas, 
dos artigos ou livros que escreveram. Das suas casas 
à Academia, todos eles, com saberes e recursos 
distintos, contribuíram para o levantamento 
e identificação de fontes documentais e orais, 
produziram conhecimento e deste modo evitaram 
a perda de informação relevante, para a construção 
do saber histórico. 
Estes trabalhos constituíram a matéria-prima para 
a criação das personagens de Nuno Saraiva e foi 
a partir das figuras desenhadas que se traçou um 
caminho e se recuperaram alguns dos lugares, 
edifícios e momentos mais significativos para os 
contextualizar no terreno da História Local. Desde os 
primeiros assentamentos urbanos até à atualidade, 
definiu-se um fio condutor para contar, não a História 
da Amadora, mas uma versão dessa mesma história. 
Embora se possa dizer que se a escolha tivesse 
recaído sobre outras figuras, teriam sido outros os 
locais a percorrer e os episódios a salientar, não é 
menos verdade que boa parte destas personagens 
são a expressão de actividades e meios sociais 
partilhados por muitas outras suas semelhantes. 
Tais observações sugerem, no imediato, algumas 
perguntas sobre o modo como o autor construiu 

as suas personagens. Qual a documentação 
consultada? Que pessoas ouviu? Que elementos 
privilegiou? Onde recolheu essa informação? Estes 
tópicos, abordados na entrevista a Nuno Saraiva, 
da qual se dá nota mais adiante, estiveram na 
origem da reflexão final dedicada à investigação e à 
produção da História Local. 
Coloca-se assim a questão de saber o que é a História 
Local. Frequentemente, considerada o parente pobre 
da História, ao termo local associava-se também a 
ideia de menor, já que o estudo de uma localidade, 
enquanto entidade autónoma, apenas serviria 
para elencar factos e personalidades que pouco 
contribuíam para o conhecimento da grande História. 
O seu estudo, muitas vezes feito por entusiastas 
locais e fora dos meios académicos, também a 
remetia para um plano menos digno. Mesmo assim, 
a sua importância era reconhecida por historiadores 
como Alexandre Herculano, que defendia redobrada 
atenção à História local, ou Oliveira Martins que 
considerava as monografias locais como “um tesouro 
de inestimável valor para o estudioso; ao mesmo 
tempo que serviria para arraigar nas localidades esse 
amor da terra” (Mendes, 2000:356). Trata-se, em boa 
verdade, de uma história de proximidade, tecida, 
tantas vezes, numa cumplicidade estreita entre 
quem a faz, quem a escreve e quem a lê.
Não obstante a importância atribuída à história 
local por nomes fundadores da historiografia 
portuguesa, ainda no século XIX, o certo é que, na 
maioria das vezes, os estudos produzidos careciam 
de metodologias de pesquisa e tratamento de 
fontes, eram pouco rigorosos e dados a efabulações 
de natureza diversa. É consensual para os 
historiadores que se dedicam à historiografia local 
que, nos anos 70 e, em particular, no período após 
a revolução de Abril, se assiste a uma redescoberta 
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No que respeita à imprensa e pela atenção dedicada 
às questões da história local, destacam-se o Notícias 
da Amadora (1958-1994) e o Jornal da Amadora 
(1977-2012) O primeiro, fundado por António de 
Jesus, contou com colaborações assíduas de alguns 
autores cujas crónicas seriam mais tarde reunidas 
em livro e publicados pela Câmara Municipal da 
Amadora. São disso exemplo, os nomes de Vasco 
Calixto, que participou com textos seus desde o 
primeiro número, publicado em 25 de outubro de 
1958, ao nº 376, em 26 de outubro de 1968; e António 
Santos Coelho, entre 26 de outubro de 1963 e 15 de 
janeiro de 1966. Estes últimos textos foram coligidos 
e tratados pelo então diretor Orlando Gonçalves 
que assina o prefácio da obra. Quanto ao Jornal 
da Amadora, fundado por Custódia Baptista Vieira 
e Vasco da Lima, são conhecidos os artigos sobre 
história local assinados pelo seu diretor, Alves da 
Silva, destacando-se igualmente a colaboração 
de Artur Martinho Simões refletida em 64 artigos, 
escritos entre os anos de 1980 e 1982 e mais tarde 
reunidos em livro.
A generalidade destes autores pesquisou em registos 
paroquiais e notariais, leu atas e correspondência 
trocada entre familiares e amigos de gente da terra, 
conheceu diários, ouviu histórias sobre “como era 
naquele tempo”, organizou e datou fotografias, 
memórias escritas e arquivos vários. E toda essa 
informação é importante e deve ser valorizada. 
Mesmo que fossem outros os entendimentos sobre 
o que é a História e que os seus trabalhos não 
satisfaçam os critérios hoje exigidos pelo ofício do 
historiador, seja quanto ao tratamento das fontes 
seja no que diz respeito ao processo de análise e 
interpretação dos seus dados, eles constituem uma 
fonte preciosa para reconstruir a grande manta da 
história 

e valorização das fontes e temáticas locais que 
possibilitam um aumento da investigação levada 
a cabo nas universidades e, do mesmo modo, ao 
crescimento do número de estudos e sua publicação 
por parte das autarquias locais. 
Para o caso em apreço, referia-se a título de exemplo, 
que no âmbito da Campanha de Levantamento e 
Defesa do Património Histórico e Cultural da Amadora, 
em 1982-83, foi lançado um concurso com o tema “A 
Amadora nos últimos 100 anos”, destinado a publicar 
trabalhos históricos inéditos. O júri, constituído, 
entre outros pelos historiadores Arlindo Caldeira, 
João Medina, Jorge Custódio e Luís Ribeiro Soares, 
considerou que nenhum trabalho reunia critérios de 
investigação metodologicamente corretos, motivo 
pelo qual não foi atribuído qualquer prémio. Esse 
concurso teve, no entanto, a virtude de chamar a 
atenção para a importância da História Local já que, 
foi no âmbito dessa iniciativa que Mariana Lopes 
Viegas, filha de António Cardoso Lopes entregou à 
autarquia um conjunto de documentação, incluindo 
as memórias manuscritas por seu pai, em 1934, uma 
das personalidades mais influentes da vida local nas 
primeiras décadas do século XX. Dado o interesse 
histórico de que se revestiam, e depois de tratadas 
e anotadas, foram essas memórias publicadas pela 
Câmara Municipal da Amadora, em 1989.
Servem estas considerações para regressar às fontes 
e obras consultadas por Nuno Saraiva e referir que 
essa pesquisa se baseou, sobretudo, em artigos 
de jornais e num conjunto de títulos disponíveis 
no fundo documental da Biblioteca Municipal 
Fernando Piteira Santos. Para além da investigação 
produzida por historiadores e técnicos da autarquia, 
sobretudo, das áreas da história e da arqueologia, as 
obras aí existentes reúnem trabalhos de jornalistas, 
memorialistas e estudiosos locais. 
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NS: Quando o festival BD da Amadora e o Nelson 
[Diretor do Festival] me convidaram para fazer o 
cartaz não sabia muito bem por onde começar. 
Havia um tema definido, a 
reportagem, mas que reportagem? 
a partir de quê? com o quê? como?

Sobre a reportagem a primeira 
figura que me veio à cabeça foi o Joe 
Sacco. Um misto de desenhador e 
repórter de guerra e, acima de tudo, 
um jornalista. Mais um opinion 
maker do que um autor de banda 
desenhada tradicional. É assim que 
eu vejo o Joe Sacco. Aquele jovem 
nascido em Malta e criado em 
Melbourne, na Austrália, vai para os 
EUA com a cabeça noutros pontos 
do planeta e leva assuntos sérios 
para a banda desenhada. E isso é uma coisa muito 
rara, encontrar alguém que leve assuntos sérios 
para a banda desenhada. E eu pensei, pronto, vou 
fazer uma coisa séria!

Eu conheço o Festival de Banda Desenhada da 
Amadora desde a sua fundação, e conheço todos os 
cartazes e acho que muitos deles são obras primas. 
Alguns têm um conteúdo gráfico, absolutamente, 
excecional, de uma grande riqueza. No entanto, 
creio que lhes falta conteúdo narrativo. Mas 

também não tinham que o ter, não é? Não é esse o 
objetivo de um cartaz. Um cartaz tem que apelar. 
Ser atrativo. Mas, como o tema era a reportagem 

eu queria mesmo muito criar 
uma narrativa, queria contar uma 
história num cartaz, num espaço. 
E não sabia muito bem como fazê-
lo e andei ali às voltas. 

Mas, tinha uma ideia fixa que não 
me abandonava e que era a de 
procurar fazer algo que tivesse 
a ver com a marginalidade, com 
o marginal. Com as populações 
marginalizadas que habitam 
as periferias. Talvez o facto de 
eu ser um filho de Almada, um 
almadense, levou-me a pensar, 
porque não fazer uma homenagem 

às gentes que construíram este território que antes 
de ser uma cidade, antes de ser um lugarejo, antes 
de ser uma vila, foi um território habitado ao longo 
dos séculos. 
E quem foram as pessoas que o habitaram? e 
como foram lá parar? Era algo que me fazia pensar. 
Sendo eu um filho de almadenses aborrecia-me 

QUANDO A GENTE DA AMADORA 
É CABEÇA DE CARTAZ

Mas tinha uma ideia 
fixa que não me 

abandonava e que era 
a de procurar fazer 

algo que tivesse a ver 
(...) com as populações 

marginalizadas que 
habitam as periferias.

A entrevista ao ilustrador Nuno Saraiva (NS), foi conduzida por 
Cristina Gouveia (CG) e realizou-se na manhã de 30 de janeiro de 
2018, no seu ateliê em lisboa.
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Contar a história da 

Amadora através dos 

rostos, das profissões e 

dos sonhos das pessoas 

foi a minha absoluta 

pretensão.

muitas vezes quando alguém falava de Almada 
como um local dormitório. Desde muito jovem 
apaixonavam-me as histórias dos povos e das 
civilizações e interrogava-me sobre as origens da 
cidade de Almada. E investigava, e sonhava, e enchia-
me de alegria saber que Almada tinha um passado 
com séculos e séculos de história. E isso era o meu 
argumento para deitar abaixo os argumentos dos 
outros, dos lisboetas.
E foram talvez estas pequenas coisinhas, estes 
pequenos elementos que fizeram 
de mim o que sou enquanto 
guionista ou argumentista de banda 
desenhada, um apaixonado pela 
História. 
Eu vivia muito próximo de uma 
biblioteca e a minha casa estava, 
praticamente, cercada de cinemas. 
Havia uma dinâmica cultural à 
minha volta que me levava a saber, 
a conhecer. Entre os 10 e os 15 
anos, passava o tempo a ler. A ler e 
a ver imagens sempre à procura de 
argumentos para defender a minha 
cidade. Eu não sei porquê, mas senti 
sempre essa necessidade. Pode ser 
um absurdo, mas dava-me um grande gozo. Ao longo 
dos anos descobri alguns almadenses que padeciam 
do mesmo mal. É aquela coisa de ser-se suburbano, 
de se estar ao lado da cidade de Lisboa e de repente 
sentir a necessidade de mostrar que a sua cidade é 
tão bonita, tão interessante, ou mais, ainda que a 
capital.

CG: E, no entanto, vieste para a capital.

NS: E, no entanto, vim para a capital. Tal como a maior 
parte das figuras da exposição, que aqui nasceram, 

habitaram e criaram os seus filhos, muitas delas, em 
dada altura e por força das circunstâncias, foram 
viver ou trabalhar para a capital. No meu caso, sendo 
ilustrador, autor e professor na área da ilustração 
e da banda desenhada, e com um calendário tão 
preenchido, seria uma grande perda de tempo – eu 
dou muita importância ao tempo que considero, 
absolutamente, essencial – viver fora desta cidade. 
Para além disso, também tive necessidade de sair do 
berço e de me aventurar. 

CG: Voltando às figuras da Amadora 

podes explicar um pouco melhor 

essa vontade de fazer algo que 

tivesse a ver com a vida das 

populações marginalizadas?

NS: Penso que a maior parte das 
personagens que eu aqui retrato são 
filhos de pessoas humildes e provém 
de um estrato social que tem poucas 
aspirações. São raros os elementos 
da fidalguia, embora os haja também. 
Outros são visionários e encontram 
na Amadora um espaço menos 
dispendioso, e logo mais lucrativo, 
para montarem um negócio.

CG: Então o que pensaste fazer? Tratar esta 

gente que vive fora da cidade grande? E onde os 

encontraste? E como os escolheste?

NS: Bom, quando decidi que queria mesmo 
homenagear estas pessoas senti que estava, ao 
mesmo tempo, a contar a história da Amadora e essa 
era a minha absoluta pretensão. Através dos rostos, 
das profissões e dos sonhos realizados daquelas 
pessoas eu contava a história daqueles ilustres 
desconhecidos.
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periferias de Lisboa, nomeadamente, Barreiro, 
Seixal, Almada e, neste caso, a Amadora, é a 
profusão de associações. E pesquisei ainda por 
profissões. Algumas delas estavam ligadas aos 
transportes. Por exemplo, há uma personagem 
que eu acabei por não desenhar, o Eduardo 
Jorge, dos transportes Chora. Era um tipo que 
eu considero um iluminado pois lembrou-se de 
arranjar um pequeno autocarro, e começar assim 
o seu negócio, fazendo a ligação entre a Amadora, 

Lisboa e Oeiras. Esse negócio foi 
de tal forma bem-sucedido que ele 
mais tarde criou uma companhia, 
companhia essa que sobreviveu 
até aos anos 70.

CG: Fala um pouco das tuas 

personagens, como as desenhaste? 

NS: A maior parte das personagens 
que criei já não existem hoje 
em dia, já desapareceram. E eu 
procurei desenhá-las como se 
estivessem vivas, como se as 
tivesse conhecido, e como se 
aquele desenho fosse para lhes 

oferecer. Nem sequer é a pensar na família, a sério 
que não. Quando fiz o Vasco Granja, por exemplo, 
não pensei na possibilidade de a família gostar ou 
não. Não foi isso que me interessou. Acima de tudo 
o que eu queria era fazer aquele Vasco Granja. 
pensando nele e na possibilidade de ele próprio 
ver aquilo e gostar, mesmo! procurei sempre fazer 
esse exercício.
Até porque, para mim, o Vasco Granja foi sempre 
uma figura muito querida e tenho a certeza 
absoluta que foi um dos obreiros da minha carreira. 
Desde pequenino quando o Vasco Granja me 

A maior parte das 
personagens que criei 
já não existem e (...) eu 
procurei desenhá-las 
como se estivessem 

vivas, como se as tivesse 
conhecido, e como se 
aquele desenho fosse 

para lhes oferecer.

CG: Imagina que nunca ninguém escrevera sobre 

o Chico “carteiro” num jornal local, tu não o terias 

descoberto, e dele hoje apenas restaria uma 

memória, ainda mais difusa e difícil de encontrar.

NS: A história está cheia desses fantasmas. Figuras 
hoje inexistentes, mas que foram essenciais no seu 
presente, não é? 

CG: Isso atrai-te? A história dos sem história?

NS – Eu queria dar relevo a essas personagens que 
surgem apenas em dois ou três 
recortes de jornal.

CG: Dar voz aos sem voz?

NS: Exatamente, representar 
aquelas figuras que estão 
completamente desaparecidas 
e que foram muito importantes 
para os seus contemporâneos. Mas 
essas pessoas serão esquecidas 
porque ninguém registou a sua 
vida. Apenas ficam na memória 
das pessoas, mas essa memória 
vai desaparecer com os outros 
também, não é? E eu pretendia 
encontrar essas pessoas.
E foi o que fiz quando fui à Biblioteca Piteira 
Santos e comecei a investigar as figuras menos 
conhecidas, as que estão mesmo na franja da 
memória. Acabei por fazer algumas... e comecei a 
criar uma estratégia de pesquisa, uma espécie de 
estratégia policial.
Primeiro, pesquisei por géneros: personagens 
ligadas ao desporto, à cultura, às ciências, às 
hierarquias, do poder, religioso, militar ou o 
governador do local; depois procurei associações 
– uma particularidade muito interessante nas 
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entrava em casa, a preto e branco (risos), levava-
me a momentos de emoção extremos que iam da 
tristeza mais profunda à alegria mais gritante. 
Eu passei uma parte da minha infância sem 
televisão em casa e ia, todo contente, a casa da 
minha avó, que vivia ao lado, ver o Bugs Bunny 
ou a Pantera Cor-de-Rosa e via também aquele 
senhor que dizia “Olá Amiguinhos, e agora vamos 
ver um desenho animado muito interessante da 
Checoslováquia do senhor Popopov”, e eu desatava 
a chorar porque o que queria ver era o Bugs Bunny 
ou Woodpecker mas depois ficava maravilhado 
com o desenho animado experimental. 
Bom, no meu processo criativo e em tudo, quando 
tenho um trabalho volumoso eu procuro começar 
pelo mais difícil, pelo mais complicado e deixar para 
o fim o que eu acho mais fácil, mais interessante, 
mais entusiasmante. Assim sendo, atirei-me ao 
trabalho na Biblioteca Piteira Santos, fui procurar 
o mais profundo e o que me parecia ser o mais 
longínquo da história daquele território, mesmo 
antes de ser Porcalhota. Procurei encontrar os 
fidalgos que lá viviam, procurei descobrir nomes...

CG: Foste ao Neolítico!

NS: Exato, fui ao Neolítico. Só que nessa altura 
não havia registo civil, mas procurei desenhar 
uma família do Neolítico. Hoje já não faria aquela 
família, talvez fizesse uns bonequinhos não tão 
despidos, com um vestuário mais completo, 
mais de acordo com a época até porque gosto de 
desenhar as indumentárias e os utensílios porque 
eles contam uma história. 
Depois uma outra presença que acabei por não 
representar, e que me arrependi também, e que 
hoje teria feito, foi assinalar a presença árabe. 
Está provado, pois foram encontrados vestígios da 

sua passagem por aqui, curiosamente, na mesma 
região onde foram encontrados vestígios de 
povoados romanos, das vilas romanas.
São ocupações sucessivas, como é evidente, a 
história está aí para nos contar. Quando desaparece 
um templo romano, esse templo vai dar lugar a 
uma igreja paleocristã, depois a uma mesquita e 
sobre ela será construída uma igreja românica e, 
mais tarde uma catedral gótica, e por aí fora.

CG: Algumas personagens já não desenharias 

hoje, outras, terias optado por fazê-las de modo 

diferente. Existe alguma que ainda gostasses de 

fazer?

NS: O Relvas. O Relvas foi um grande companheiro, 
um grande amigo meu apesar da diferença de 
idades.  Ainda muito jovem eu já era fã do Relvas, 
quando ele fazia umas histórias muito engraçadas 
com um esquimó, na revista Fungagá da Bicharada. 
Era “Uki, o Pequeno Esquimó”, e pouco depois fez 
o “Espião Acácio” na revista Tintin.
Eu achava o Relvas fabuloso, ainda hoje acho o 
Relvas fabuloso, e continuo a sentir o Relvas vivo 
em mim, em grande parte dos meus trabalhos. Isso 
foi uma coisa que eu tive oportunidade de lhe dizer, 
uma ou outra vez, e à qual ele respondia sempre 
com um palavrão, mas daqueles palavrões que eu 
não posso agora dizer (risos). O Relvas era, acima 
de tudo, um genial desenhador. Quando comecei 
a dar-me com ele e a frequentar as mesmas tascas 
e os mesmos espaços do Bairro Alto foi por alturas 
do Fiel Inimigo, um jornal satírico, com pouca 
fotografia, mas muita ilustração, feito por jovens 
desenhadores que na altura davam os primeiros 
passos, o João Fazenda, o André Carrilho e o Rui 
Lacas. Foi ali que nascemos e foi ali que apanhamos 
o bichinho da redação, dos limites da entrega das 
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Sim, é o Relvas que me 
ficou e o que agora vou 

desenhar (...) com a 
pasta de desenhos que 

o acompanhava sempre, 
e com o estilo de roupa 

meio punk-rock que 
vestia.

ilustrações antes de irem para a gráfica, gráfica 
esta que ficava nas mesmas instalações. 
Aquilo era um microcosmo do universo 
jornalístico. Ficava na Interpress, onde anos 
antes tinha fechado o Diário Popular, também 
lá habitou A Capital e outros jornais. Foi lá que 
conhecemos muitas figuras e as suas angústias: 
havia filhos do Maio de 68, filhos do 25 de Abril, ex-
clandestinos do PCP, antigos torturados da Pide, 
gente muito interessante com uma história de vida 
impressionante, e no meio deles estava o Relvas e 
foram momentos magníficos.

CG: E, no entanto, não desenhaste 

o Relvas.

NS: Não desenhei o Relvas para o 
cartaz do Festival, respeitando o 
tipo de pessoa que ele sempre foi, 
ou seja, completamente fora do 
sistema. E agora decidi desenhar o 
Relvas para esta exposição e faço-o 
por várias razões. Porque creio 
que é uma forma de homenagear 
aquele Relvas saudável, revoltado, 
que gostava de conviver com 
o ringue, que não fugia ao pugilato, mas que 
também era muito divertido e tinha uma grande 
dose de humor. Sim, é o Relvas que me ficou e o 
que agora vou desenhar. O Relvas dos seus 20 e tal 
anos, quase trinta, com a pasta de desenhos que 
o acompanhava sempre, e com o estilo de roupa 
meio punk-rock que vestia.

CG: Queres falar do teu processo criativo. 

Desenhaste? Fizeste esboços? Que cores 

utilizaste?

NS: Como disse há pouco começo sempre pelo 

mais difícil e procuro deixar para o fim o mais 
fácil.  Após a investigação feita sobre figuras 
quase desconhecidas do comum dos cidadãos da 
amadora, ou dos que mais se possam interessar 
pela sua história, detive-me bastante na pesquisa 
que fiz sobre a aviação e os aviadores. Fiquei 
fascinado com essas figuras, os chapéus, os 
blusões, e fiz alguns esboços. 
Uma das decisões que tomei foi desenhar gente 
que vivesse hoje e também figuras conhecidas 
de todos os amadorenses como a família Roque 

Gameiro. Esses eu sentia que tinha 
de os desenhar. E a dada altura 
sou tomado por um quase pânico. 
Porque de repente elenquei uma 
quantidade enorme de pessoas, 
que eu não fazia a mínima ideia 
que tivessem existido e já ia 
quase nas sessenta personagens, 
e pensei, e então o espaço para 
os contemporâneos e todos os 
outros? Ainda faltam esses. 
Então tive mesmo de concentrar-
me e escolher, fazer uma limpeza. 
Dos 10 aviadores escolhi o Major 

Humberto da Cruz. Dos futebolistas ficaram 
apenas dois. 
Foram tantas as personagens anotadas, 
fotografadas, e fotocopiadas que não fiz muitos 
esboços. Aliás, habituei-me, desde há uns bons 
anos, a não passar por essa fase, esse período 
saboroso e muito interessante, quase religioso. 
Eu vejo quando os meus colegas fazem esboços 
e ensaios. Aquilo é muito bonito, é muito fixe, 
mesmo! Acho fabuloso, mas não consigo dar-me a 
esse luxo por uma questão de economia de tempo. 
Porque a minha vontade é aproveitar todo o meu 
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tempo para o desenho, e para outras coisas mais 
importantes que o desenho, como a minha filha.
Quando me perguntam “Eh, pá! Tens aí uma caneta 
ou um lápis?” e eu não tenho, ouço sempre: “Eh, 
pá! Tu és o primeiro desenhador que não anda aí 
com uma caneta”.
Isto acontece porque quando tenho um tempo 
para descansar, para respirar e para me soltar, 
então aí não quero ter desenhos e não quero ter 
uma caneta. 
É por isso que não me posso dar 
ao luxo de fazer grandes esboços. 
Então o que eu faço é um desenho 
mais desmaiado, mais rápido sobre 
uma folha, de papel vulgar, um IOR 
de 80 gr. Desenho rapidamente 
com um lápis azul tá-tá-tá-tá!, e 
depois parto logo para a pincelada, 
porque já são muitos anos, não é? E 
procuro ter uma mão firme. Agora 
com a mesa de desenho digital 
Wacom, uso o pincel digital, depois 
faço todos os acertos necessários, 
todo o trabalho de cosmética e é 
assim que o desenho, enquanto 
traço, aparece mesmo e se consolida. Depois vem 
a fase das cores e em que eu uso sempre o mesmo 
tipo de cores. Cores estas que provém de uma 
paleta que nasce do guache. O guache é o meu 
material cromático de eleição. Por falta de tempo, 
mais uma vez por uma questão de economia de 
tempo, eu abandonei a pincelada a cores, e pinto, 
artefinalizo, no fotoshop a cores. 
Quando comecei a fazer trabalhos para a Associação 
Renovar a Mouraria, a Time Out Lisboa e as Festas 
de Lisboa, comecei a usar cores primárias e mais 
flashantes, elétricas, uns amarelos-limão mais 

elétricos, uns vermelhos mais vivos, azuis mar, 
céu. Reduzi muito, muito, o meu tipo de cores, 
sempre o mesmo amarelo, sempre o mesmo azul, 
porquê? Porque apercebi-me que apesar da minha 
assinatura, que é uma espécie de um carimbo, NS 
e tal! As pessoas reconheciam-me pelas cores. 
Sabiam que era o Nuno Saraiva por causa daquelas 
cores.  
De repente, apercebo-me disto porque quando a 
minha filha tinha 3, 4 aninhos, os seus amiguinhos, 

da mesma idade, passavam por 
um cartaz e diziam, aquilo é do 
papá da Violeta. E não era pela 
assinatura, porque eles não 
sabiam ler, e também não era 
pelo traço que eles reconheciam 
os desenhos. Eram as cores. Eles 
olhavam para aqueles desenhos e, 
imediatamente, os identificavam 
comigo. E eu descobri isso por 
acaso. Eu uso estas cores, porque 
são a minha imagem de marca, 
são as minhas cores preferidas, de 
facto, mas também porque estas 
cores transformaram-se numa 

espécie de símbolo com o meu nome.
As cores são mais importantes que a intenção 
satírica que eu procuro ter no meu desenho. Na 
ilustração, por mais simples que seja, eu procuro 
sempre criar uma espécie de história e até mesmo 
uma situação qualquer subliminar, por vezes 
contundente, de sátira política de que nem todos 
se apercebem, ou percebem ao mesmo tempo 

Eu uso estas cores, 
porque são a minha 

imagem de marca, são as 
minhas cores preferidas 

(...) e estas cores 
transformaram-se numa 
espécie de símbolo com o 

meu nome.
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NOTA BIOGRÁFICA DE NUNO SARAIVA 
Como Ilustrador Editorial colaborou em 
praticamente toda a imprensa escrita portuguesa, 
com atual destaque para o Expresso, Observador, 
Público ou TimeOut. Com Júlio Pinto criou as 
séries em BD Filosofia de Ponta", Arnaldo o Pós 
Cataléptico e a A Guarda Abília. Nos últimos anos 
publicou com João Miguel Tavares A Crise explicada 
às crianças (Esfera dos Livros) com versão Grega 
(Patakis Publications); ilustrou o livro Caríssimas 
40 canções - Sérgio Godinho e as canções dos outros 
(Abysmo); Isto é um Assalto, com Francisco Louçã 
e Mariana Mortágua (Bertrand) e Aníbal Milhais 
- o Soldado Milhões, texto de José Jorge Letria 

(Pato Lógico). Desenhou as Festas de Lisboa que 
animaram arraiais desde 2014, até hoje. Participa 
na coleção Sardinha by Bordallo (Fábrica de 
Faiança Bordallo Pinheiro) com a sua “Sardinha 
do Golaço”, comemorativa do feito campeão da 
seleção nacional, no Euro 2016. O seu livro Tudo 
isto é Fado! (Museu do Fado), foi galardoado com 
o prémio Melhor livro de BD 2016 (AmadoraBD). 
Venceu, recentemente, o concurso a Bolsas de 
Criação Literária 2017, (na modalidade BD - 6 
Meses) da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e 
das Bibliotecas - Ministério da Cultura

 



Apresentam-se as 43 personagens que Nuno Saraiva desenhou. A seleção teve 
origem na investigação feita em jornais e publicações sobre a história da Amadora. 
Uma escolha baseada em critérios cronológicos, das primeiras ocupações do 
território até à atualidade, e económicos e sociais, da classe trabalhadora à 
aristocracia, recuperando alguns elementos mais populares. Opções feitas, 
encontra-se de tudo um pouco nas figuras de Saraiva, pessoas que aqui nasceram 
ou viveram outras que, por motivos circunstanciais, se cruzaram um dia com 
a Amadora, elementos singulares em representação de um grupo, e até uma 
personagem fictícia foi desenhada. 
As figuras constroem, elas próprias, uma narrativa. Para tal o autor recorre a objetos 
e imagens que salientam o que dela se entende distinguir, seja uma postura física, 
reveladora de determinado atributo - José Garcês que caminha com as patas do 
tigre – uma prática profissional – jogar à bola, tocar guitarra, cantar ou dançar 
– a expressão de uma vontade – o punho erguido de Piteira Santos – ou ainda a 
transformação da figura na expressão física da sua obra, o caso de Cruzeiro Seixas. 
A criação destas figuras releva o gosto pessoal do autor que, compreensivelmente, 
distinguiu as áreas artísticas, a música e as artes plásticas e, em particular, a banda 
desenhada, como as suas áreas criativas de eleição.
Para esta mostra foram ainda criadas duas novas figuras, Raquel Roque Gameiro 
e Fernando Relvas. A primeira, devido a uma confusão na Ilustração Portuguesa 
#301, de 27.11.1911, onde Helena está identificada como sendo Raquel. Este facto 
condicionou o trabalho de Saraiva que nela se inspirou, levando-o a desenhar 
uma nova Raquel. No caso de Relvas, a sua presença nesta exposição, significa 
a homenagem devida a um dos mais destacados vultos da banda desenhada 
portuguesa, recentemente desaparecido.



DAS PRIMEIRAS OCUPAÇÕES AOS MONUMENTOS NACIONAIS

30

A Família do Neolítico (IV e III milénios a.C.)  
Vive no período da Idade da Pedra Polida. Os 
habitantes da Amadora pré-histórica conhecidos 
habitaram, entre outros locais, a Espargueira, grande 
povoado situado no vale de Carenque, ocupado 
entre o Neolítico e o Calcolítico. Estes homens e 
mulheres viviam da agricultura e da pastorícia e, 
apesar de aqui estarem representados com uma 
indumentária muito reduzida, já cobriam o corpo 
com peles de animais e vestuário feito em teares. De 
acordo com a tradição funerária mediterrânica, os 
mortos eram enterrados em espaços coletivos como 
grutas escavadas na rocha calcária. Na Amadora, as 
3 grutas de Carenque, localizadas no Tojal de Vila 
Chã e descobertas pelo arqueólogo Manuel Heleno, 
em 1932, estão classificadas como  Monumento 
Nacional desde 1936.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Copo canelado, réplica de uma peça recolhida em escavação 
arqueológica. Col. CMA 

Os Romanos (Sécs. I a.C. - IV d.C.) 
Viveram no Moinho do Castelinho, a ocupação mais 
antiga que se conhece e, mais tarde, na Villa romana 
da Quinta da Bolacha classificada como  Sítio de 
Interesse Público. A existência de um aqueduto 
para condução da água captada na barragem de 
Belas e seu abastecimento à população, as peças 
descobertas e a nobreza dos materiais em que 
eram produzidas, como a “terra sigilata  africana” 
e as sepulturas conhecidas, cerca de 30, levam a 
concluir da importância da comunidade romana 
local. As escavações arqueológicas de 2009 e 
2014 permitiram identificar ocupações na Serra 
de Carnaxide e na Quinta da Lage. A imagem 
do legionário romano aqui apresentada é a 
homenagem do artista de banda desenhada aos 
romanos que conhecemos nas histórias de Astérix.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Lucerna, réplica de uma peça recolhida em escavação 
arqueológica. Col. CMA
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Dona Isabel Leitoa (1636?) 
No volume VII da obra de Pinho Leal, o dicionário 
Portugal antigo e moderno, a entrada sobre 
a Porcalhota refere, entre outros assuntos 
relacionados com o topónimo e com a descrição do 
lugar, o seguinte, “Porcalhota, é portuguez antigo, 
diminutivo de porcalha – leitôa”. Há quem sugira 
que Dona Isabel Leitoa seria filha de Vasco Porcalho 
- a quem deveria a origem do seu sobrenome - um 
nobre que no último terço do séc. XIV teria terras 
na localidade da Porcalhota. Outros reclamam que 
Dona Isabel Leitoa, seria filha de D. Manuel Serrão 
Botelho, e teria vivido, antes, na primeira metade 
do séc. XVII. Na verdade, sobre esta fidalga, pouco 
ou quase nada, além da lenda, se conhece. Matéria 
para outras investigações.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Lanterna, Séc. XIX. Col. CMA.

D. Luís António de Lencastre (1751-1830) 
2º Conde da Lousã, título atribuído em 1767. Casou 
por 2 vezes, teve uma filha do primeiro casamento e 
3 filhos do segundo. Nobre e militar, atingiu o posto 
de tenente-coronel após servir nos Regimentos de 
Infantaria de Aveiras, de Peniche e do Porto. Entre 
outros títulos e benefícios recebidos da Coroa, foi 
vereador da Rainha Carlota Joaquina e conselheiro 
do Rei D. José I, tendo sido agraciado com a Grã 
Cruz da Ordem de Cristo. Viveu na Quinta Grande. 
Construída em 1730, no alto da Damaia, a sua 
localização proporcionava as condições de frescura 
ideais aos retiros estivais da fidalguia lisboeta. Em 
virtude do terramoto de 1755 e da derrocada da 
casa de Lisboa, D. Luís muda-se com a sua família 
para o palacete da Damaia, onde viria a falecer.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Balança, Séc. XX.  Col. CMA.
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João Vieyra da Silva (meados do Séc. XVIII) 
Foi o proprietário de um moinho de vento situado 
no Casal de Alfragide, junto à Estrada Real da Ajuda. 
Este moinho é uma das cerca de 500 unidades 
de um complexo de transformação cerealífero e 
abastecimento de farinha à capital. Em 1993, a 
estrutura do moinho foi objeto de levantamento, 
registo e intervenções arqueológicas realizadas por 
uma equipa técnica da CMA e da ARQA-Associação 
de Arqueologia da Amadora. Este estudo inseria-
se num projeto de investigação que tinha como 
objetivo o conhecimento da Cintura Moageira Pré-
Industrial de Lisboa. A identificação do moleiro e 
seu moinho ilustram a capacidade moageira da 
Amadora e a sua importância no abastecimento 
de bens alimentares a uma Lisboa cada vez mais 
populosa.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Moeda da escavação arqueológica do moinho, 1764. Col. CMA.

Manuel da Maia (1677-1768) 
Engenheiro-Mor no reinado de D. João V, após 
1754, foi responsável pelas mais ambiciosas 
obras de engenharia portuguesas do Séc. XVIII. 
Com António Canevari e João Federico Ludovice 
assinou o projeto do Aqueduto das Águas Livres e 
seus sistemas de captação e distribuição de água 
à capital, construídos entre 1731-99. Classificado 
como Monumento Nacional, o aqueduto atravessa 
a Amadora onde exibe uma arcaria de dimensões 
generosas na Damaia. Após o terramoto de 1755, 
coordenou a reconstrução de Lisboa. Foi também 
Guarda-Mor da Torre do Tombo, cargo exercido de 
1745 a 1768. Ainda em 1755, comandou o resgate 
da documentação do Arquivo Geral do Reino, 
património que seria depois instalado no Convento 
de S. Bento, de onde sairia para a nova Torre do 
Tombo, em 2012.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Planta do Aqueduto desde as nascentes até à Porcalhota. 
Desenho aguarelado atribuído a Francisco António Ferreira. 
Reprodução do desenho existente no Museu da Cidade de Lisboa.
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Alfredo Roque Gameiro (1864-1935)
Virtuoso aguarelista das paisagens, do pitoresco e 
etnográfico, reconhecido no país e no estrangeiro, 
iniciou a sua vida profissional na litografia. 
Uma bolsa de estudo permitiu-lhe aprender, na 
Alemanha, matérias fundamentais no domínio 
das artes gráficas. A partir de 1887, a direção das 
oficinas da Tipografia Guedes, depois Companhia 
Nacional Editora, propriedade de seu irmão, valeu-
lhe o respeito dos seus pares e da imprensa. O 
ensino é central na sua vida: com os aprendizes 
na oficina, com os alunos da escola Industrial 
Rodrigues Sampaio, e sempre com os filhos e os 
amigos destes, no ateliê em Lisboa e na casa da 
Venteira que construiu com o amigo Raul Lino. Ali, 
a partir de 1898,  crescerá a Tribo dos Pincéis, como 
era conhecida a família Gameiro.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Estojo de pintura. Col. CMA.

Raquel Roque Gameiro (1889-1970) 
cresceu num ambiente cultural eclético na casa da 
Venteira para onde a família Gameiro se mudou 
em 1898. Filha primogénita de Gameiro, desde 
cedo segue as pisadas de seu pai, e envereda 
pelos caminhos da ilustração e da aguarela, logo 
a partir de 1906. Ilustrou muitas obras de Ana de 
Castro Osório, escritora conhecida pelas suas 
posições republicanas, ideologia partilhada por 
seu pai e muitos dos amigos e vizinhos que se 
distinguiriam na atividade cívica e social da Liga 
de Melhoramentos da Amadora. Exemplo disso é a 
participação de Delfim Guimarães numa das suas 
obras mais conhecidas, O Livro do Bebé. Casou-se 
com Jorge Ottolini, em 1911, e poucos anos mais 
tarde regressa à Amadora, onde vive e ilustra quase 
todas as publicações periódicas dos anos 30 e 40. 

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Revista Eva, #37, 21.05.1932

A FAMILIA GAMEIRO E AMIGOS
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Helena Roque Gameiro (1895-1986)
Desenhadora, pintora com um elevado domínio 
da técnica da aguarela, figurinista, professora, foi 
uma mulher à frente de um tempo onde não era 
habitual a independência feminina. Aos 14 anos 
começa a ensinar desenho e pintura no ateliê-
escola da família, em Lisboa. A partir de 1919, 
integrou o corpo docente da Escola António Arroio, 
como Mestra da Oficina de Lavores Femininos, 
cargo que exerceu durante 25 anos. Pela dedicação 
demonstrada, seria distinguida, em 1940, como 
Grande Oficial da Instrução Pública. A sua arte foi 
apreciada em Portugal e no estrangeiro. Casa com 
o pintor e cineasta José Leitão de Barros, em 1923, 
realizador dos filmes As Pupilas do Senhor Reitor, em 
1935, e Bocage e para os quais Helena desenharia 
os figurinos e o mobiliário.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Pátio com canteiro de flores, aguarela, 1914.
24,6x31,4 cm. Col. CMA.

Mámia Roque Gameiro (1901-1996) 
Maria Emília Roque Gameiro foi a única filha de 
Gameiro que não acompanhou a tradição familiar 
da aguarela, destacando-se na pintura a óleo. Foi 
discípula de Mily Possoz, pintora e gravadora, e de 
José Malhoa, pioneiro do Naturalismo em Portugal. 
Foi professora de desenho e expôs individualmente 
em Lisboa, em 1923. Na ilustração, e para além 
das publicações periódicas femininas e dos livros 
infantis, salienta-se ainda o trabalho desenvolvido 
como ilustradora científica entre os anos de 1935 e 
1940. Essa tarefa, de representação histológica, foi 
realizada para o Instituto Português de Oncologia. 
Casou, em 1926, com o pintor Jaime Martins Barata. 
Foi professora de desenho.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Papagaio Real, de Carlos Selvagem, ilustrações de Mámia Roque 
Gameiro, Lisboa, Livraria Bertrand, 1927. Col. Particular.
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Libânio da Silva (1854-1916) 
Foi um dos mais conceituados industriais 
da tipografia. Os seus trabalhos gráficos 
foram premiados em exposições, nacionais e 
internacionais, e foi colaborador do Bullettin Officiel 
de L’Union Syndicale des Mâitres Imprimeurs de 
France. Com reconhecidos méritos intelectuais e 
fluente em várias línguas, dedicou-se à literatura 
em prosa e verso e à tradução. O seu O Manual 
do Tipógrafo (1908) foi considerado o melhor 
compêndio do género em Portugal e, por isso, 
reeditado na íntegra, em 1962, pelo Grémio 
Nacional dos Industriais Gráficos. Foi amigo da 
família Gameiro e de Delfim Guimarães, seu sócio 
na Empresa Literária Lisbonense, mais tarde 
Guimarães, Libânio & Cª. Homem de uma forte 
consciência cívica, participou ativamente na Liga 
de Melhoramentos da Amadora. 

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Caracteres tipográficos. Col. Oficina do Cego.

Delfim Guimarães (1872-1973) 
Escritor, dramaturgo, ensaísta e tradutor, é 
conhecido como o poeta da Amadora, contribuindo 
para o seu desenvolvimento enquanto membro 
da Liga de Melhoramentos e da Comissão 
Administrativa da Escola Alexandre Herculano. 
Foi um dos administradores de O Século, a convite 
de Silva Graça, e publicou na mais destacada 
imprensa periódica da época. No ramo editorial, 
que dominou como poucos, influenciou a tradução 
dos clássicos da literatura francesa e russa.  Criou 
a Livraria Editora Guimarães & C.ª, hoje Guimarães 
Editores. Em Ponte de Lima, onde residiu em 1902-
1903, foi nomeado Administrador do Concelho. Com 
Roque Gameiro, criou uma bandeira portuguesa 
para a República que não foi aceite pela comissão 
de avaliação liderada por Columbano Bordalo 
Pinheiro.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
A Árvore, de Delfim Guimarães. Col. CMA.
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Pedro “dos Coelhos” (?)
Chamava-se Pedro Franco, tinha uma casa que 
servia refeições na antiga Porcalhota, hoje R. Elias 
Garcia, mas não há memória das datas em que 
nasceu e faleceu. Estima-se que tenha nascido entre 
1835 e 1840 e morrido entre 1906 e 1907, com cerca 
de 70 anos de idade. Sabe-se, no entanto, que, em 
1873, a sua “Antiga Casa do Belo Petisco do Coelho” 
era já famosa, com ecos na imprensa periódica 
nacional. Eça de Queiroz, em Os Maias, refere-o, no 
decurso de uma viagem de Carlos da Maia e do seu 
amigo Cruges pela Estrada de Benfica: “Felizmente 
estavam chegando à Porcalhota. O seu vivo desejo 
seria comer o famoso coelho guisado”. Figura 
respeitada, Pedro Franco foi, também, Regedor e a 
sua autoridade local, diz-se, foi exercida com justiça 
e ponderação. 

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Receita do Coelho à Pedro dos Coelhos. 
Carta da Srª Maria da Conceição Cruz com a receita original. 
Col. Particular.

João Franco (1855-1929) 
Conquista, em 1906, a Presidência do Conselho. 
Afirma querer aprofundar a democracia e acaba 
impondo uma ditadura: expulsa deputados 
republicanos do Parlamento, reprime os anarquistas 
e as greves académicas e, em 1907, aprova uma 
repressiva lei de imprensa conhecida pela “lei contra 
a imprensa”. A agitação social cresce, em 1908. O 
Rei D. Carlos I e o príncipe herdeiro Luís Filipe são 
assassinados, e João Franco, responsabilizado pelo 
extremar de posições e pela falta de segurança 
pública, demite-se. A sua ligação à Amadora está 
registada na assinatura do Decreto do Ministério 
do Reino, em 28.10.1907, que determina que “a 
povoação constituída pelos logares da Porcalhota, 
Amadora e Venteira, no Concelho de Oeiras, tenha a 
denominação commum de Amadora”.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Reprodução do Decreto Lei de 28.10.1907, assinado por João 
Franco e publicado em Diário de Governo #248, 04.11.1907. 
Alteração do nome dos lugares de Amadora, Venteira e 
Porcalhota para a designação única de Amadora.

 DA PORCALHOTA À AMADORA
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António Cardoso Lopes (1864-1944) 
Disputou com Santos Mattos a promoção do 
desenvolvimento da Amadora que nasceria, a partir 
de 1887, de um e de outro lado da linha férrea: 
o primeiro na Mina, o segundo na Venteira. Após 
1903, Cardoso Lopes compra os terrenos do lado 
norte para urbanizar através da construção de um 
jardim e moradias em ruas largas e arborizadas. 
Funda ainda a Empresa do Bairro Parque da 
Amadora Ldª que explora a água da mina que 
ainda hoje ali existe, vendida também em Lisboa e 
muito apreciada pelas suas propriedades minero 
medicinais. Em 1907, C. Lopes encabeça o grupo 
de signatários de uma petição ao Rei D. Carlos 
para atribuir a denominação comum de Amadora 
aos lugares de Venteira, Amadora e Porcalhota, 
oferecendo a placa, com o nome Amadora, para a 
estação do comboio. 

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Bilha de barro, Séc. XVIII Col. CMA.

José Aprígio Gomes (1867-1932)
Foi um comerciante abastado que viveu na 
Amadora a partir de 1903, data do fim da 
construção da Casa Aprígio Gomes, projetada 
por Guilherme Eduardo Gomes, o arquiteto que 
mais tarde desenharia o edifício dos Recreios 
Desportivos da Amadora, inaugurado em 1914. 
Homem de múltiplos interesses, sobretudo no 
campo das ciências, dedicou-se à observação dos 
astros, tendo instalado no torreão de sua casa um 
telescópio que lhe permitia visionar, não apenas 
o céu e as estrelas, mas também os aeroplanos, 
suas descolagens e aterragens no lugar do Casal 
do Borel, cujos terrenos ficavam junto à sua casa. 
Aprígio Gomes foi ainda sócio benemérito da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
da Amadora e um dos membros mais dinâmicos da 

Liga de Melhoramentos da Amadora. 

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Negativo em vidro da caricatura de Roque Gameiro. Col. CMA.
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José dos Santos Mattos (1871-1943) 
Industrial e comerciante, fundou, com António 
Correia, a Fábrica de Espartilhos Santos Mattos, 
em 1902. Equipada com maquinaria a vapor, os 
200 operários produziam 75 mil espartilhos/ano. 
A sua dimensão atraiu as atenções do Governo da 
República e recebeu a visita de Brito Camacho, 
Ministro do Fomento, em 1911, aquando da sua 
deslocação à Amadora para inaugurar a Av. da 
República. Exerceu atividade cívica na Liga de 
Melhoramentos da Amadora que promovia o ensino 
e o lazer. E é neste âmbito que funda, em 1912, a 
Sociedade Recreios Desportivos da Amadora que, 
com o salão de festas, o campo de ténis e o ringue de 
patinagem, dinamizará a vida cultural e desportiva 
local. Foi candidato independente à Junta de 
Freguesia da Amadora, em 1917, mas não foi eleito.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Caixa de Espartilhos. Col. Particular.

Sílvia Cardoso (1882-1950) 
Desenvolveu uma obra social intensa junto dos 
mais desfavorecidos. Com apenas 20 anos, funda 
hospitais, inaugura creches, colégios e centros 
de acolhimento para crianças e jovens mães. Em 
1936, o Cardeal Patriarca de Lisboa entrega-lhe a 
Casa da Quinta do Bosque, na Amadora, instituição 
caritativa que dinamizou. Era prima do pintor 
modernista Amadeo de Souza-Cardoso e foi amiga 
de Guerra Junqueiro, escritor e Embaixador na 
Suíça, e do filósofo Leonardo Coimbra, Ministro da 
Instrução Pública de um dos governos da Primeira 
República Portuguesa. O Papa Francisco aprovou o 
decreto que reconhece as virtudes de Sílvia Cardoso 
na ação social e na espiritualidade contemplativa, 
sem nunca se ter recolhido em clausura, abrindo 
caminho à sua beatificação.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Notícia do Decreto declarativo da heroicidade das virtudes da 
Serva de Deus Sílvia Cardoso, Aprovado pelo Santo Padre, edição 
de Postulação da Causa da Venerável Sílvia Cardoso, 27 de 
março de 2013.
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Chico “carteiro” (1887-1960) 
Ou Chico “dos telegramas”, figura popular da 
Amadora, de onde era natural. De seu nome 
Francisco Maria da Silva, começou a trabalhar aos 
19 anos de idade nos CTT, cerca de trinta anos 
depois da criação de um serviço de correios público, 
no último quartel do séc. XIX, pelo Ministro Fontes 
Pereira de Melo.  A zona de distribuição atribuída 
foi a da então Porcalhota, futura rua Elias Garcia, 
onde nascera. Em 1906, ainda não existia estação, 
apenas um posto de correio situado nas instalações 
do que viria a ser o posto da GNR, frente ao quartel 
de Bombeiros. A estação dos correios só seria 
inaugurada em 1912. Foi o primeiro e único carteiro 
da Amadora durante muito tempo e, talvez por isso, 
foi amigo da maior parte dos habitantes, durante os 
seus 37 anos de serviço.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Mala e boné de carteiro, anos 40. Col. Fundação Portuguesa das 
Comunicações.

Major Humberto da Cruz (1900-1981)  
Protagonizou, com António Lobato, 1º sargento 
mecânico (1909-1935), um dos mais célebres 
episódios da aviação portuguesa, a viagem a Timor. 
Financiado por entidades públicas e privadas, até 
uma subscrição feita por O Século, o monoplano 
inglês partiu da Amadora em 25.10.1934, sob a 
ovação dos populares reunidos no aeródromo. Com 
paragens em Argel, Tunes, Tripoli, Gaza, Baçorá, 
Allahabad, Bangecoque, Singapura, Goa e Macau, 
chegou a 7.11 a Dili. Ali, o avião foi batizado com 
o nome de Dili e o aeródromo timorense recebeu 
o nome do piloto. No regresso, contabilizaram-se 
mais de 42 mil km e 260 horas de vôo. Pelo feito, 
o piloto e o sargº mecânico foram homenageados. 
Humberto da Cruz recebeu ainda o troféu Harmon, 
o mais alto galardão internacional.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Capacete colonial. Col. Museu do Ar
A Viagem do Dili, de Humberto da Cruz, ed.1935. Col. CMA.
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Álvaro Justino Matias (1914-2005) 
Trabalhava numa mercearia em Lisboa, em 1939, 
quando travou amizade com o Dr. Bayard, médico 
francês exilado em Portugal, a quem apoiou com 
bens alimentares, sempre escassos em tempo de 
guerra. Em agradecimento, o médico ofereceu-
lhe a receita terapêutica dos rebuçados peitorais 
Dr. Bayard. A partir de 1949, e com a ajuda de 
um fabricante profissional, encetou a produção 
caseira dos rebuçados. Bem-sucedido, o negócio 
foi crescendo e a receita aperfeiçoada. A primeira 
máquina chegou à fábrica vinte anos depois. O 
segredo dos rebuçados deve-se à mistura dos 
ingredientes, suas qualidades terapêuticas e à 
definição das temperaturas e tempos de secagem. 
A fórmula perpetua-se na empresa familiar sediada 
na Amadora, onde a receita continua bem guardada.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Panela de fazer rebuçados. Col. Fábrica de Rebuçados Dr. 
Bayard.

Cmdt. Arnaldo Rodrigues (1927-2005)
Data de 1980, a sua admissão no Corpo de 
Bombeiros Voluntários da Amadora e a tomada 
de posse como Comandante daquela corporação. 
Condecorado por diversas vezes pela relevância dos 
serviços prestados, cessaria, em 1987 e por motivos 
de saúde, as suas funções, passando a integrar o 
Quadro Honorário. Serve o exemplo de Arnaldo 
Rodrigues para referir também a importância 
da instalação na Amadora, logo em 1905, de 
equipamentos como o Quartel dos Bombeiros ,cuja 
ação teria um enorme impacto na melhoria das 
condições de vida das populações. 

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Divisas e medalha. Col. Bombeiros Voluntários da Amadora.
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Stuart Carvalhais (1887-1961) 
Viveu alguns anos na Amadora, onde gostava de 
jogar bilhar. Criador compulsivo, tem uma obra 
gráfica inesgotável na imprensa: cartazes, capas de 
livros, partituras, postais, azulejos e publicidade. 
O seu enorme talento, vertido nas histórias aos 
quadradinhos, ilustração e caricatura satírica e 
humorística, de crítica social e política, disparou 
certeiro em publicações monárquicas, republicanas 
e anarco-sindicalistas. Em 1914, regressado de 
Paris, trabalhou na Ilustração Portuguesa e, em 
1915, na página infantil do Século Cómico, dirigido 
por Acácio de Paiva. Aí criou Quim e Manecas, a série 
que revolucionaria a qualidade gráfica, literária 
e humorística da BD portuguesa pela vivacidade 
e expressividade do traço, onomatopeias, linhas 
cinéticas e falas em balão. 

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Pica-Pau #1, 24.11.1955. Col. António Gomes de Almeida.
O Século Cómico, #1001, de 15.01.1917. Col. João Paiva Boléo.

António Cardoso Lopes Júnior (1907-1985) 
De pseudónimo Tiotónio, como assinava os seus 
textos e desenhos, foi um dos principais agentes 
da imprensa infantil e juvenil a partir dos anos 20. 
Foi editor, diretor e proprietário de vários títulos: 
Tic-Tac, Cócórócó, O Gafanhoto, e O Mosquito 
(1936-1953), a inesquecível publicação nascida na 
Amadora e que abrigava em sólida cumplicidade 
os criadores de histórias aos quadradinhos e seus 
leitores. Autor das personagens “Zé Pacóvio e 
Grilinho” - protagonistas de aventuras várias em 
todos os jornais em que colaborou - que dariam 
vida aos troféus dos Prémios do AmadoraBD desde 
a sua criação, em 1990. Por motivos ainda não 
totalmente esclarecidos, parte para o Brasil, em 
1950, refazendo aí a sua vida pessoal e profissional 
e de onde não regressará.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Zé Pacóvio e Grilinho. Col particular.
Emblema do clube de O Mosquito. Col. Carlos Gonçalves. 



4242

Vasco Granja (1925-2009) 
Um dos maiores divulgadores da BD e do cinema 
de animação em Portugal viveu na Amadora. Foi 
responsável pelo sector de BD da revista Tintin e 
dirigiu depois a revista, publicada pela Livraria 
Bertrand, onde trabalharia durante os 29 anos 
que considerou serem os melhores da sua vida. 
A expressão “Olá Amigos” abriu os mais de mil 
programas que fez com a RTP que marcaram 
gerações e deram a conhecer o cinema de animação 
do Leste Europeu. Militou no PCP, em causas 
políticas, cívicas e ambientais. Foi preso pela PIDE. 
Escreveu para jornais nacionais e estrangeiros; 
publicou, em 1981, um livro sobre o documentarista 
russo Dziga Vertov; fundou o Cineclube Imagem e 
participou nos mais importantes festivais de BD e 
animação: Annecy, Lucca, Angoulême e Gijón.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Boina. Col. Família de Vasco Granja.

José Garcês (1928) 
Vive há mais de 50 anos na Amadora. Cursou Artes 
Gráficas na Escola António Arroio. Participou em 
quase todas as publicações e iniciativas de BD 
realizadas em Portugal. Publicou a primeira história, 
“O Inferno Verde”, em 1946, em O Mosquito. Com 
mais de 45 álbuns publicados, os trabalhos que lhe 
granjearam maior reconhecimento são no âmbito 
da história. São disso exemplo os painéis para a 
XVII Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura 
(1983), a História de Portugal em BD, (1986/89 e 
2003) e a História de Portugal Júnior (1994), ambas 
com Carmo Reis. Trabalhou em publicidade, ilustrou 
manuais escolares e foi exímio nas construções de 
armar onde reproduziu, de forma fidedigna, alguns 
monumentos nacionais: a Torre de Belém e os 
Mosteiros da Batalha e dos Jerónimos.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Castelo, construção de armar. Col. José Garcês
A História do Jardim Zoológico, Prancha original # 33. Col. CMA.
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José Ruy (1930) 
Nasceu na Amadora e é dos autores portugueses com 
mais obra publicada na área da BD e da ilustração. 
Começou no Papagaio, em 1944, e poucos terão 
sido os jornais, revistas e fanzines em que não 
colaborou. Tem mais de 80 álbuns publicados, 
alguns em língua estrangeira. Ilustrou dezenas de 
livros e fez mais de duas mil capas quando dirigiu 
a sala de desenho das Publicações Europa-América. 
A sua obra resulta da combinação e cruzamento de 
saberes vários. A formação de desenhador litógrafo 
proporcionou-lhe ferramentas e competências 
na área das artes gráficas, um conhecimento 
suplementar no processo de reprodução mecânica 
da sua arte e no tratamento digital das pranchas 
e ilustrações. Salienta-se ainda a sua experiência 
como editor e incansável divulgador da BD em 
Portugal.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Matriz de gravura e goiva. Col. José Ruy
Ubirajara, Cópia de prancha. Col. CMA.

Fernando Relvas (1954-2017) 
Publicou diversos álbuns de BD, realizou uma 
curta-metragem animada e uma webcomic, criou 
histórias e desenhou centenas de páginas para 
fanzines, jornais e revistas. No semanário Se7e, a 
crónica jornalística de “Karlos StarKiller” noticiava 
os anos 80, enquanto o “Espião Acácio” enchia de 
humor a revista Tintin. E é nesta revista que publica 
aquele que é considerado, por muitos, o seu melhor 
trabalho de sempre, “L123”. Com esta espécie 
de romance policial, enceta um novo caminho 
construído a partir da sua experiência pessoal, na 
vida da grande metrópole e seus subúrbios, de que 
a Amadora faz parte. Criou, como referiu Viriato 
Teles após a sua morte, em carta aberta ao Ministro 
da Cultura, “uma linguagem única e elevou a BD 
portuguesa a uma nova dimensão”.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Boina. Col. Família de Fernando Relvas.
O Espião Acácio, Prancha original # 8. Col. Bedeteca da Amadora.
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Padre Himalaya (1868-1933) 
Assim conhecido devido à sua elevada estatura, 
chamava-se Manuel António Gomes. Foi sacerdote 
católico e cientista com investigação sobre o que 
hoje se designa por energias renováveis e educação 
ambiental. Mas foi como inventor do forno 
solar pyrheliophoro que conquistou reputação 
internacional. Exibido na Exposição Universal de 
1904, a imponência das suas dimensões foi uma das 
atrações do evento, e o aquecimento de um cadinho 
a 3800º, com recurso à energia solar, conquistaria o 
Grand Prize of the Louisiana Purchase Exposition. 
Por volta de 1909, adquiriu o palacete setecentista 
dos Condes da Lousã. Aí passou a residir e formou 
alguns jovens nas tarefas agrícolas e laboratoriais 
que realizava na quinta da Damaia, propriedade 
que vendeu em 1925.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Azulejo do Palácio dos Condes da Lousã. Col. CMA.

Seomara da Costa Primo (1895-1986) 
Viveu mais de 50 anos na Amadora. Foi a primeira 
mulher, em Portugal, a doutorar-se em Ciências, em 
1942, e a aceder à cátedra de Botânica na Faculdade 
de Ciências de Lisboa, em 1943. Desenvolveu 
intensa atividade em várias áreas. Na investigação 
científica, publicou diversos artigos na imprensa da 
especialidade. Como pedagoga, escreveu e ilustrou 
compêndios de botânica, de biologia e de zoologia; 
introduziu o cinema educativo na sala de aula 
como veículo para a melhoria do ensino que, no 
seu entender, devia apoiar-se em métodos ativos 
e dedicou particular atenção à educação feminina. 
Enquanto dirigente associativa foi membro da 
Federação das Associações dos Professores dos 
Liceus Portugueses, onde lutou pela dignificação 
do estatuto dos docentes.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Compêndio de Botânica, para o 2º ciclo liceal, 1948. 
Col. particular.

DA CIÊNCIA, DAS LETRAS E DAS ARTES 
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Piteira Santos (1918-1992)
Jornalista, intelectual, historiador, político e resis-
tente antifascista, foi “Uma das inteligências mais 
lúcidas e um dos mais combativos espíritos da vida 
cultural e política portuguesa do século XX” assim o 
descreveu Boaventura de Sousa Santos, em 2004. A 
Amadora é a cidade onde vive até aos 39 anos. Na 
Faculdade de Letras, onde frequenta Ciências His-
tórico-Filosóficas, foi líder estudantil. Militante co-
munista até 1950, foi preso pela Pide em 1945. Par-
ticipa em 1958, na campanha eleitoral de Delgado, 
e em 1961, no “Golpe de Beja”, após o que passaria 
à clandestinidade e ao exilio em Argel, de onde re-
gressaria após a Revolução de 1974. Da sua vasta 
obra salienta-se a produção intelectual vertida em 
jornais e livros e a docência universitária. 

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Máquina de escrever. Col. CMA.

Cruzeiro Seixas (1920)
Reclama-se de poeta e de homem que pinta, 
porque, felizmente, nunca teve tempo para ser 
“pintor profissional”. Formado na Escola António 
Arroio, integra com Mário Cesariny e Mário-Henrique 
Leiria, entre outros, o Grupo Surrealista de Lisboa 
e participa na 1ª Exposição dos Surrealistas que se 
realiza em Lisboa, em 1949.
Desenvolve a sua poesia a partir dos anos 50, em 
Luanda, cidade onde realiza as primeiras exposições 
individuais de desenhos, peças tridimensionais 
e colagens.  1964, recebe uma bolsa da Fundação 
Calouste Gulbenkian. Na década de 80, a sua 
vida é passada entre Lisboa e o Algarve, onde faz 
programação de várias galerias de arte. Em 2009 é 
feito Grande Oficial da Ordem Militar de Sant’Iago da 
Espada.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Da história das árvores, 2001. Col. CMA. 
nº inv. 0131. 31,00 X 23,50 cm.
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Artur Bual (1926-1999) 
O artista completo e versátil viveu na Amadora. 
Pintou, ilustrou, fez escultura e cerâmica, dirigiu 
a revista Contravento e foi o diretor plástico de 
cenografias nos teatros do Porto e Cascais. Mas 
foi como pintor Gestualista que ficaria conhecido, 
em Portugal e no estrangeiro. A partir de 1958, 
e com a participação no I Salão Moderno da 
Sociedade Nacional de Belas Artes, a sua pintura, 
de “desenvoltura expressionista de teor gestual”, 
como refere o historiador e crítico de arte J. A. 
França, começa a ser notada. Em 1959, recebe o 
Prémio Nacional Amadeu de Souza-Cardoso e o 3º 
Prémio do Sindicato dos Críticos de Arte, na I Bienal 
de Paris. Bual participou em cerca de 60 exposições 
individuais e coletivas e está representado em 
várias coleções públicas e privadas.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Cruxificação, 73x50cm. Col. Eduardo Nascimento.

Sérgio Odeith (1976)  
Nasceu na Damaia e é um graffiter português de 
nível internacional. Introduziu, nas composições 
pictóricas, noções de perspetiva realizadas em 
superfícies distintas: empenas de edifícios e cantos 
e recantos com ângulos de 90 graus, criando efeitos 
variados e ilusões óticas. Desde os anos 90 que tem 
obra dispersa na Amadora. Os primeiros murais são 
na Cova da Moura, 6 de Maio e Santa Filomena. Mais 
recentemente e integrada no projeto municipal 
Conversas na Rua, a sua arte surge nas zonas mais 
centrais da cidade, onde assinou as pinturas de 
Zeca Afonso, Carlos Paredes, Amália Rodrigues e 
Fernando Pessoa. A nível internacional, trabalha 
para grandes empresas como a CocaCola e a 
Samsung e tem participado nos eventos mais 
reputados do género em todo o mundo.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Luva. Col. Sérgio Odeith
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TAÇAS E RECORDES

Manuel Ferreira (1870-1954)
Pioneiro do ciclismo nacional, foi uma figura bem 
conhecida na Amadora, para onde veio viver em 
1935. Aqui treinava para as competições nas pistas 
e velódromos, ainda muito rudimentares e em 
terra batida, inaugurados um pouco por todo o 
país a partir de 1888, e de que constitui exemplo o 
Velódromo D. Carlos, em Algés. A história do ciclismo 
define o celerífero como o primeiro velocípede que 
se conhece. Data de 1790 e é de origem francesa. Em 
1818, o alemão Drais cria o Draisene, com direção. 
Os byciclos surgem já depois de 1860 e com pedais. 
E é num biciclo, com uma enorme roda à frente e 
uma outra de dimensões muito reduzidas atrás, 
que Manuel Ferreira se notabiliza ao conquistar, 
em 1896, o primeiro recorde ciclista entre Madrid e 
Lisboa.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Biciclo, réplica miniatura. Col. particular.

Duílio (1957) 
De nome Duílio Dias Júnior, foi o defesa central 
brasileiro que, ao serviço do Estrela da Amadora, 
ergueu a Taça de Portugal conquistada por aquele 
clube, em 1990. No Coritiba Futebol Clube, foi o 
tricampeão do Paraná e no América Football Club 
do Rio de Janeiro venceu a Taça Rio e o Torneio 
dos Campeões da Confederação Brasileira de 
Futebol. No Fluminense, conquistou 2 títulos nos 
campeonatos cariocas e um campeonato brasileiro. 
Treinou os clubes Kazakhmys, do Cazaquistão, em 
2011, o Serrano FootBall Club, e o Nova Iguaçu 
Futebol Clube. Comandou ainda o Rio Branco 
Atlético Clube e o Espírito Santo Futebol Clube. 
Foi campeão capixaba em 2015, competição 
organizada pela Federação de Futebol do Estado do 
Espírito Santo e hoje treina o América Football Club.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Camisola do Clube Futebol Estrela da Amadora, vencedores da 
Taça de Portugal em Futebol. Época 1989/1990. Col. Rui Neves.

47



Rui Costa (1972) 
Um dos mais notáveis futebolistas portugueses 
cresceu na Amadora. Aos 5 anos entrou para a 
equipa de infantis do Damaia Ginásio Clube e aos 
9 anos foi para a escola do Sport Lisboa e Benfica. 
Foi campeão do mundo, em 1991, na categoria 
de sub-21. No SLB jogou como médio-ofensivo 
e conquistou a Taça de Portugal, em 92/93 e o 
Campeonato de Portugal, em 93/94. No estrangeiro, 
Rui Costa jogou na Fiorentina e venceu 2 Taças de 
Itália e uma Supertaça. No AC Milan conquistou 1 
Taça de Itália, 1 Liga dos Campeões, 1 Supertaça 
de Itália, 1 Campeonato e 1 Supertaça Europeia. 
Regressou ao SLB em 2006. O último jogo pela 
seleção portuguesa foi a final do Euro 2004, ano 
em que foi feito Oficial da Ordem do Infante D. 
Henrique. Retirou-se dos relvados em 11 de maio de 
2008, continuando ligado ao Sport Lisboa e Benfica.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Camisola do último jogo  pelo Benfica a 11 de maio de 2008. 
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António Chainho (1938)
O virtuoso da guitarra portuguesa, com uma 
vida artística notável em todo o mundo, vive na 
Amadora. Estreou-se nas principais Casas de Fado 
e acompanhou os nomes mais prestigiados da 
história recente do fado. Depois do sucesso das 
atuações em direto na Emissora Nacional, em 
1967, gravou o primeiro disco, Solos de Chainho. 
A sua carreira conhece um marco importante 
com a gravação de um álbum com a London 
Philarmonic Orchestra. A colaboração em projetos 
internacionais reconhece-o como “um dos músicos 
mais influentes da world music”, galardão atribuído 
pela revista Songlines. Nos últimos anos, dedica-se 
a diferentes projetos, a convite de músicos do Brasil 
ao Japão, e ao ensino, consciente da importância 
da transmissão do seu legado às novas gerações.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Diapasão e unhas de guitarrista. Col. António Chainho.

Teresa Salgueiro (1969) 
Dona de uma voz notável e um percurso artístico 
singular. Vivia na Amadora quando iniciou a sua 
atividade musical, em 1986, como vocalista de 
Madredeus, o seu grupo durante 20 anos. Com 
mais de cinco milhões de álbuns vendidos, foi 
aplaudida nas principais salas de todo o mundo e 
partilhou palcos com os mais distintos intérpretes 
de diferentes áreas musicais. Em 1995, é agraciada 
com a Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente 
da República. Em 2007, enceta a sua carreira a solo, 
dedicando-se à escrita e composição. Com um 
trabalho multifacetado, salientam-se a qualidade 
e a magia das interpretações, e o rigor que coloca 
em tudo o que faz, o que lhe tem proporcionado o 
reconhecimento do público e da crítica. Recebe, em 
2017,  o Prémio José Afonso pelo álbum O Horizonte.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
O Horizonte, Prémio José Afonso 2017. Col. Particular.
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Ricardo Amorim (1973) 
Guitarrista principal dos Moonspell, é considerado 
pela crítica como um dos melhores guitarristas 
de metal gótico em Portugal. Entrou para a banda 
em 1995, seis anos após a formação inicial Morbid 
God, nascida em 1989, na Brandoa. Esta banda 
de black metal assumiria, em 1992, a designação 
de Moonspell. Em 2006, e com o álbum Memorial, 
conquista o primeiro Disco de Ouro, com vendas 
superiores a 10 mil cópias. Ainda no mesmo ano 
recebe o Best Portuguese Act dos MTV Europe Music 
Awards. Com mais de 25 anos e 12 álbuns, as suas 
sonoridades são de black metal, gótico e folk. Os 
poemas são, na maioria das vezes, cantados em 
inglês com exceção para o álbum de 2017, dedicado 
ao terramoto de 1755 e totalmente cantado em 
português.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
CD 1755 de Moonspell
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Valete (1981)
Nome artístico de Keidje Torres Lima, é um rapper 
português de origem santomense e que vive na 
Damaia. Encetou a sua atividade musical em 
1997, interrompida por um período dedicado 
à licenciatura em Ciências da Comunicação. 
Regressou em 2002, com o álbum Educação Visual, 
assumindo uma linha de rap de cariz social que viria 
a revolucionar o HIP HOP nacional e que o levaria 
mais tarde a definir-se como um trotskista belicista 
que faz um Rap Consciente. Com uma produção 
intensa durante mais de 15 anos, marcou presença 
em numerosos álbuns e mixtapes integra, em 
2017, o projeto Língua Franca com Emicida, Rael e 
Capícua, onde participa em 3 das 10 músicas que 
compõem o álbum.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Caneta. Col. particular



5151

Blaya (1987) 
É o nome artístico de Karla Rodrigues, vocalista e 
bailarina dos Buraka Som Sistema, banda musical 
de Kuduro da Amadora, de que fez parte entre 2005 
e 2016. Esta banda de sucesso foi distinguida em 
importantes eventos internacionais, como os MTV 
Europe Music Awards, de 2007 e 2008, ano em que 
receberam o Prémio de Melhor Artista Português 
e a nomeação para Melhor Artista Europeu. Em 
Portugal, os Globos de Ouro atribuíram-lhes o 
galardão de Grupo do Ano, em 2009. Com a extinção 
da banda, Blaya encetou uma carreira a solo. Com 
uma energia contagiante em palco, dança funk, hip-
hop, assume instrumentais eletrónicos com KKing 
Kong, Klipar, Bizt, Zakmatic e Xão e as remisturas 
de Pacheko e DJ Riot. Para os textos contou com o 
apoio de amigos como Regula e Agir. 

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
CD Superfresh, 2018

Dona Joaquina (1988) 
É a única figura imaginada por Nuno Saraiva e 
representa todas as mulheres que integraram o 
Grupo de Batuque Finka-Pé, criado no bairro do 
Alto da Cova da Moura, com o apoio do Moinho 
da Juventude. Esta associação, consciente da 
importância da valorização das batuqueiras e da 
divulgação da cultura de Cabo Verde, apoiou o grupo 
desde o seu início. O batuque é um dos géneros 
mais representativos do património musical da 
ilha de Santiago e uma das marcas distintivas de 
convívio social. As festas ou recepções são ocasiões 
para exprimir admiração, crítica ou sátira sobre os 
acontecimentos do dia-a-dia e é no terreiro, pela 
noite fora, que as mulheres em círculo, com a(s) 
dançarina(s) no centro, cantam e tocam a tchabeta, 
o pano que percutem, enrolado e pousado entre as 
pernas.

OBJECTO EM EXPOSIÇÃO
Tchabeta, pano onde as mulheres tocam percussão. 
Col. particular
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