
JADIE MARTINS l3ARATA 
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Excelentissi:,,os Seri.hor~'3 Oir8ctores da 
CompP~iR Col~nial d~ NPv~;RÇPO 

Exmos Senho~es 

Venho, anteq de m8is nada, agradecer e_ V. 
Excias o ofício em oue amávelmentP, me comunicam terem sido atri
buidos e.os meus AsbÔcetos "Pétria 11 e 11 I rrpÁrioª, respectivamente 
o 2Q 8 o 3º pr~mios. 

, Permito-~e ~~ora trazer á presença de V. Exas 
ainda R proposito do concurso a que aqueles esbocetos se apresen
tar8mf alguns ." s:pectos conj ecturais da escada ria de qualquer dos 
paquetes, local do destino dos paineis definitivos. 

As linhas mestras destas persrectives foram 
tra~Rd11s rie;orosa":'lente. sobre o alçado mandado facultar ror V. ExaA 
aos a~tistas concorr8~tes e sobre uma planta extraida do plano ge
r~ü do nPv:f.o, q_1-1e o: "?::mº Sr. Bernard'3c teve a gentileza de !J10strar
me. São hipotéticas 8 for:-::e cla.s óredes e parte da erquitectura da 
sala, o que tive de irnR!!inRr pa_ra estabelecer algt.1m ambiente. 

Procurei, assim, fazer o estudo dos meus es
bocetos tentEmdo antever o a."nbiente final, ponto de partida indis
nensável -.:ara se determirn:ir 8- e sc8_la_ das 11 nersonificacões" exigi
das. Trat;_va-se. deu.ma àecoração, e não de . sim!)les r-i{ttura de ca
valete, a colocar em qualquer narede. 

Fui, ~or esse estudo consci ente , levado n 
abandon2r P cor.:.no"":t~i'o 81"" <;;:!:"'<;_::_:0s de figuras de pé (que eu jÁ rros
trei, de resto. poder Ax~cutar), ~orq_ue essa concepção vinha ali, 
fatalmente. amesquinh3-r o tema e o ~unhien te. 

~ essa co~clus~o teri8m, dAcerto, chegado 
outrcs 8rtistas tambem. Cre::.o aue P- la se Drova com as -oers-oectivas 
presentes; e desse modo creio provar-se qÜe o Digmº JÚ~i classi
ficou os trabalhos sem atender ao local a q_ue se destinavam, en
carando-o s co~o ob:!:"'~s de Arte isolada s, sem um destino preciso. 

1'lão s ~ tendo colocado, :çoi s, o Dignº Júri -
nas cor-cições que ~e parecem indispensáveis para lu~a justa apre-
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ciação dos trabalhos, peçs licença a V. Excias par~ me recu
sar a da~ quitação dos premios que o ~esmo Digmº Juri me con
cedeu. A menos que me seja provado estar eu em erro; nessas 
circunstancias nao poderia deixar de acatar P.S decisões toma
das. 

Tenho a honra de apresentar a V. Excias 
os protestos da minha mais alta consideração e de me subscre
ver, 

Lisboa, 24 d~ Março de 1947 

-~ 

De V. Excias 
Crdº Attº e Obgdº, 


