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ir Em 17 de novembro

o arquiteto sr. Tavei-

ra, que rvra encarrega·

do d:ls obras em al~u ..
mas salots do con\'cnto

da!' Trinas que ,·:to -.er
.1gora a5)1icndas a tribu·

nal es1.,ecial para o jul ·
lo(amenlo

dos

cons1>ira·

dores monarquicos, deu
por finda .l sua tarefa.
sendo aquela pari~ do
t:dificio cn lreguenoj uiz
presidente d 'esse 1ribu·
nal.
O acto reotlisou-sç C •1rn
a compnrencia do jui"

sr. dr. Pereira da Mota.
dodeleg.1do sr. dr. \lou·
risca Junior e dos c'cri·
,·,ies sr-,. Pereira de: \la.
los e ~ l trnucl Rcb que
logo tOm;\r.•m pos~c d;b
salas dc,linada, aos
seus car1urios, onde fi.
cararn i.i. trinta e 'eis
proctssos para os pri·
meiros julJ.(amento~.
Este tribunal <le\'e co·
1ncçar os ')CUS trab.tlhos
no dia 29, calculando·se
<1ue. se funcionar sem
luterruçã<>. só em nu.:id·
dos de fe\·ereiro do
proximo ano ter,\ con·
4,;Juido a sua miss!lo.
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D. R.aquel e D. Helena Oameiro.- t\~ i:tn·
tis filhas do ilustre arti-.ta Roque Cameiro sJo as
suas melhores discipulas e isso ~m ab~oluto se
comiuo,·a com a-; suas obras expo~tas ao lado das
de :-.cu pac no atetit"r da rua 1>. Pedro \" e onde
o puhlico tem concorrido em grande numero.
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fh ..,rs. Plll111• dn ~1nrn. roronel Hlrr~~fl lf:i.rr••to.
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11;\r:i a n1n tiardn dn Or1a. p:irn omlf' <lf'Hfl >l S..'tla
onde '.'!e h\,13lou o 1rtbunl\I 1.ara JulftA111r1110
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O lar foi a escola das duas filhas de Oameiro,
D. Raquel e D. Helena. A casa do artista era e é
um atelitr. Foi n'esse attl1rr que as crianças cresceram, aprendendo a desenhar ao mesmo tempo
que aprendiam a ll!r. Certo, o pae lhes transmiura
no sangue a delicadesa sensitiva, a faculdade
emocional da Arte. Mas essa sensibilidade s111·
geneds depressa o ambiente a desenvolveu em
perícia precoce. Ainda creança, um dia, a mais
velha pegou nos pinceis paternos e, brincando,
pintou. Era a vocação que desabrochava. Não
fôra preciso ensinal'a. Depois, ao mesmo tempo
que a pequenina, embrionaria artista, se destnvolvia em mulher, a sua arte elementar desenvolviase em segurança e em belesa. Os seus olhos absorviam a hção quotidiana do trabalho laborioso,
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acerrimo do artista. Ao amor terno
de filha juntava-se a admiração de·
vota da discípula.
E Oameiro, enlevado, via-a de
ano para ano progredir, individuali·
sar-se, afirmando com essa autono·
mia progressiva um talento original,
emancipado da influencia da sua pro·
pria obra de mestre. Outro, mais cio·
so, teria procurado escravisar aquela
vocação aos seus processos. Oameiro, pelo contrario, estimulou aquela
personalidade recemnascida. O pae
e a filha começaram a ser verdadeiros camaradas de arte.
De ano para ano, agora, a personalidade da juvenil artista se acen·
tuava á medida que a sua obra SI!
ia avolumando, passando do perio·
do hesitante dos ensaios á execução
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partilhado com sua irmã dos benefícios
da mesma escola paterna, as suas ílôres
1eem a frescura e o encanto da sua moei·
dade, que é uma tlôr lambem. Um dia, como em D. Raquel, a vocação acordou n'e·
la, expontanea, como o perfurne que nas·
ce na rosa ao desabotoar das petalas. A
mesma orgulhosa autonomia a personalisa. Nada de comum no seu processo
com os de sua irmã e de seu pae. E' já
hoje alg11enz. Não se lhe J>oderia chamar,
sem injustiça, uma ama ora. E' uma artista, como um artista é Manuel Oameiro, cuja obra exposta mereceria uma
mais longa refe1cncia, que uma irremediavel falta de espaço não nos permite
fazer-lhe n'este arltgo.

