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criação filatélica é o ponto de partida para mais uma 
exposição na Casa Roque Gameiro. A História do Selo,  
a sua estética artística e o grafismo são os protagonistas 
da exposição “Arte e Vida do Selo”, que nos apresenta 

as criações nesta área de alguns dos elementos da família 
nuclear de Alfredo Roque Gameiro.

Ligados por laços de casamento e sangue, são, no entanto, 
Jaime e José Pedro Martins Barata, marido e filho de Mámìa 
Roque Gameiro, os dinamizadores da moderna filatelia nacional, 
e que viam o selo como um veículo cultural além da simples 
função de valor tarifário postal.

Jaime Martins Barata conseguiu, ao longo de vários anos,  
que os principais nomes das artes plásticas nacionais do 
seu tempo colaborassem na criação de selos dos Correios 
Portugueses. Os artistas passaram a ser mais bem pagos,  
e o ato artístico de criar selos passou a trazer prestígio.

O seu filho José Pedro – Grande Oficial da Ordem da Instrução 
Pública –, sustenta ainda hoje que o selo é um objeto de design, 
que necessita da orientação e da correta direção artística.

No âmbito da História da Arte Contemporânea e nos estudos 
sobre a filatelia, a segunda parte do século XX é marcada,  
sem dúvida, por estes dois artistas.

Ilustrações originais, estudos, esboços e provas de impressão 
são outros dos atrativos desta exposição inédita nas salas  
da Casa Roque Gameiro.

O Vereador da Cultura 
José Agostinho Marques
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conhecimento sobre a família Roque Gameiro continua…  
Prova disso é a exposição que agora acolhemos neste 
imóvel centenário - a Casa Roque Gameiro – “Arte e Vida 
do Selo”.

Através do trabalho inexcedível do Comissário desta mostra, 
João Castela Cravo, e da participação indispensável do Museu 
das Comunicações – Secção de Filatelia dos CTT e da Fundação 
Portuguesa das Comunicações, temos a oportunidade de 
apresentar não só a História do Selo, mas também mais uma 
faceta desta família de artistas.

Alfredo Roque Gameiro e as suas filhas Raquel e Màmía deram 
contributos válidos gráfica e artisticamente para a filatelia 
nacional.

No entanto, foram Jaime e José Pedro Martins Barata, 
respetivamente genro e neto de Alfredo Roque Gameiro,  
que marcaram definitivamente a criação filatélica portuguesa.

Jaime Martins Barata trouxe a modernidade aos selos de 
correio nacionais, e José Pedro continuou o trabalho do seu 
ascendente, tendo sido responsável por 52 emissões de selos 
para os CTT.

Esta exposição na Casa da Venteira é, sem dúvida,  
a oportunidade perfeita para conciliar o estudo filatélico 
e a investigação artística de selos e postais do Portugal 
contemporâneo, bem como para saudar as 90 “primaveras”  
que José Pedro Martins Barata fará no decurso da exposição. 

A Presidente da Câmara 
Carla Tavares
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Casa Roque Gameiro
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T eve a Venteira o privilégio de, durante algumas 
dezenas de anos, acolher uma família que prestou 
vassalagem às Artes, aqui entendida como uma  

das mais nobres entidades/atividades humanas.

Non in solo pane vivit homo, inscreveu o Mestre  
Alfredo Roque Gameiro na parede da sua casa quando  
a aumenta em 1900. E toda a sua prole, bem como quase 
todos aqueles que se lhes juntaram como companheiros  
de vida e respectivos descendentes, fizeram jus a esta 
legenda. Da aguarela ao desenho, da gravura ao óleo,  
da escultura a tudo o que fosse alinhar sensibilidade, 
visão e mão.

Ao primeiro grupo de descendentes de Alfredo Roque 
Gameiro, a filha Helena chamou “Escola da Venteira”, mais 
tarde surge no seio da família o termo “Tribo dos Pincéis”, 
ambos se referem a uma descendência ligada à arte e, 
sobretudo, ao acto de fazer coisas, o que é realçado por 
José Pedro Roque Gameiro Martins Barata1. Por assim 
dizer, esta “Tribo dos Pincéis” que se iniciou na “Escola  
da Venteira” tem nos genes familiares uma cultura de 
produção artística, uma cultura do “fazer”, de fazer arte, 
de fazer coisas, quase natural:” (…) na casa da Amadora 
desenhar e pintar era tão natural como comer ou dormir”2.

* Investigador do Centro de Investigação em Território, Arquitectura  
e Design das Universidades Lusíadas (CITAD).

1 - V. Entrevista de José Pedro Martins Barata., p.47.

2 - In Ana Mantero, 2016. “Memórias de um outro tempo”. In AAVV. Alfredo Roque 
Gameiro, a Casa, a Família e a Obra. Amadora: Câmara Municipal, p.9.

Se da “Escola da Venteira” o próprio Alfredo, a Raquel  
e a Màmía (esta mais ligada à ilustração de postais) foram 
os primeiros a interagir com a criação de selos e postais, 
acabaram por ser já da “tribo dos pincéis, o marido e um 
dos filhos de Màmía a revolucionar a produção filatélica 
em Portugal e, podemos mesmo dizer, a influenciar o que 
se passava em muitos outros países, isto tendo em conta 
o prestígio internacional da filatelia portuguesa. Como 
consultores artísticos dos CTT entre 1947 e 19783, estes 
dois homens inauguram o que designamos por Ciclo dos 
Mestres, que constrói a moderna filatelia portuguesa  
e prepara a actual. Falamos aqui em Filatelia, usando  
a referência ao selo de uma forma completa, abrangendo 
as suas funções económica e social (e até política), esta 
será uma primeira vida (aliás a mais importante e que lhe 
dá o verdadeiro sentido) eminentemente postal e, depois 
uma segunda vida (silenciosa nas palavras de José 
Pedro Martins Barata4) ligada ao colecionismo e onde, 
obviamente, os fatores estéticos sobrelevam-se  
e aliam-se aos demais.

Assumimos então, que este trabalho e exposição será 
sobretudo de História Económica, Social e Política, mas 
também, claro, de História da Arte, porque é de objetos 
artísticos e de artistas que falaremos.

3 - Jaime Martins Barata entre 1947 e 1968, José Pedro Martins Barata  
entre 1968 e 1978.

4 - V. Entrevista de José Pedro Roque Gameiro Martins Barata, p.42.

Arte e Vida do Selo
Por João Castela Cravo*
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1.
Breve
História
do selo

N a passagem da primeira para a segunda metade  
do século XIX, um pequeno pedaço de papel, 
impresso de um lado e gomado do outro, surgiu 

como recibo de pagamento de uma expedição através 
do correio, e, rapidamente se transformou num objeto 
imprescindível à comunicação do mundo moderno  
e, pouco a pouco, num objeto artístico, valioso, quase 
de culto para alguns. Pela função, estamos perante 
uma ferramenta eminentemente económica (também 
de interesse social), pela estética, estamos perante 
pequenas obras de arte, que por isso mesmo, exaltam 
a técnica do saber fazer, muitas vezes preciosas 
miniaturas que acompanham o ato corriqueiro  
de enviar uma carta ou uma encomenda postal.

Não cabe nestas páginas fazer uma história do selo com 
todas as suas minudências, antes conhecer, em poucas 
linhas, o objeto que tão bem tratado foi pelas principais 
personagens da nossa exposição. Para tal, faremos então 
uma breve aproximação a essa história, utilizando o roteiro  
de Jaime Martins Barata, no seu trabalho de 1947 – “Como se  
faz um selo postal”5.

Não nos interessa, contudo, começar por onde começa  
o Mestre Martins Barata, dando conta dos sistemas de 
correio a cavalo do império persa ou romano, embora 
pareça que foi, precisamente, com Octávio César Augusto  
que surgiu o termo posta(l) que derivou das casas de muda,  
mantiones, que aquele imperador terá colocado, posita, 
nas estradas. Ultrapassemos assim essa grande estrada 
cronológica por onde se aventurou Martins Barata.

5 - Jaime Martins Barata, 1947. “Como se Faz um Selo Postal,  
Palestra Profissional dos CTT nº 34, Proferida na Sociedade de Geografia  
em 23 de Outubro de 1947”. In Boletim dos CTT, nº 77
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Atentemos, porém, no caso português, ao reinado  
de D. Manuel, e à nomeação do primeiro correio-mor,  
Luís Homem. Esta escolha teve em conta o conhecimento  
que este homem teria do sistema de correio, desenvolvido  
pelos Thurm und Taxi (germanização do nome italiano da 
família dos delia Torre e Tasso) na Áustria, para o Império 
de Carlos V, devido às viagens frequentes que fazia à 
Flandres. Será, no entanto, D. Maria I que integra no Estado  
o ofício de Correio-mor, que tinha sido atribuído, em 1606,  
à família Gomes da Mata. Por isso, o último Correio-Mor 
dessa família foi o 11º, Manuel José da Maternidade  
da Mata de Sousa Coutinho6.

Estes sistemas que surgem no Antigo Regime estão 
sobretudo ligados a questões de poder, mais do que 
económicas ou sociais. Contudo as grandes revoluções 
económicas, normalmente conhecidas no seu conjunto 
por Revolução Industrial suscitam, entretanto, outras 
necessidades. E a Inglaterra vai estar nesta frente. 
Continuando a acompanhar o raciocínio de Jaime 
Martins Barata, terá sido só no século XVII que surge 
em Inglaterra um primeiro serviço público de Correios, 
embora acompanhado de algumas companhias privadas. 
De um e do outro lado o serviço era mau e caro7, sendo 
as taxas pagas pelo destinatário, que entretanto podia 
recusar o serviço.

Cerca de 1680, William Dockwra funda uma companhia 
particular e propõe uma inovação para a zona de Londres 
– cada carta pagaria, pelo remetente, um penny como taxa  
única. Esta proposta causa alguma celeuma no serviço 
oficial, que obriga a companhia de Dockwra a fechar, 
embora use a sua proposta para a região de Londres, 
mantendo-se no resto do país o sistema antigo e cada  
vez mais caro. Em face desta situação, chega  

6 - Cf. Paulo Drumont Braga. 2019. D. Maria II, uma Mulher Entre a Família  
e a Política. Lisboa: Clube do Colecionador dos Correios, p.4.

7 - “(…) em 1837, em média, uma carta pagava 9 dinheiros e meio – o que era  
cerca de metade do salário de grande maioria dos ingleses.”  
in Jaime Martins Barata, 1947, op. cit.

a organizar-se uma espécie de mercado negro postal8 
mais barato e criam-se sistemas de sinais codificados 
apostos no exterior das cartas pelos remetentes, que  
os destinatários liam, podendo depois recusar a carta.

É neste contexto que surge a figura de Rowland Hill. 
Aproveitemos o retrato feito pelo nosso guia:

“Este homem de fraca saúde, tinha uma energia 
extraordinária ao serviço de um talento, inquieto  
e multiforme, manifestado das maneiras mais imprevistas.

Filho de um professor primário pobre, ainda em pequeno, 
construiu uma roda para uma nora, uma forja, um barco, 
ideou um despertador aquático, um planisfério elétrico  
e estudou astronomia, encadernação, náutica, arquitetura,  
criminologia, arte dramática (…) e ganhou um prémio 
nacional de desenho. Mais tarde (…) ensinou eletricidade, 
estudou sistemas alimentares, experimentou o pêndulo 
Vernier para marcar centésimos de segundo, pensou na 
aplicação do pêndulo à regulação das máquinas a vapor, 
construiu uma máquina rotativa de impressão, estudou 
um velocímetro para as malas--postas e a maneira rápida 
de pesar cartas e de as meter nas caixas. Projetou hélices 
para navios e o transporte de gás a longa distância, por 
meio de canalizações e ainda a construção mecânica de 
estradas. Pensou ainda no telégrafo por ar comprimido 
e na extração de hidrogénio da água do mar, feita pelos 
navios, que o empregariam como combustível… (…)”.

8 - Na expressão de Jaime Martins Barata, 1947, op.cit.
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Aprofundemos agora, esta figura, afastando-nos  
um pouco da rota traçada por Jaime Martins Barata.

Hill nasce em 1795, filho de Thomas Wright Hill,  
um professor ligado a novas pedagogias, amigo  
de Joseph Priestley, e fundador de uma escola  
em Birmingham, Top Hill School. Em 1819, Rowland  
sucede a seu pai na direcção da escola e transfere-a  
para os arredores da cidade, tornando-a uma escola  
de sucesso, agora designada como Hazelwood School. 
Em 1832 contacta com o Projeto de Colonização da  
Austrália do Sul, baseado nas ideias de Edward Gibbon  
Wakefield, que acreditava que muitos dos problemas  
sociais de Inglaterra eram provocados pela sobrepopulação, 
preconizando a colonização da atual zona de Adelaide.  
A partir de 1833, Hill torna-se secretário da South Australian  
Colonization Commission, cargo que irá manter até 1839. 

Foi, precisamente, através deste cargo que Rowland,  
em 18359, começou a demonstrar interesse sobre  
a questão dos correios, contactando com um outro 
entusiasta da reforma dos correios, Robert Wallace. 
Desse interesse resulta a publicação, em 1837, do 
panfleto chamado “Post Office Reforme, it’s Importance  
and Practicability”10, enviando, ainda antes da sua 
divulgação11, uma cópia para o Chanceler do Tesouro, 
Thomas Spring Rice. Este, vendo a importância das suas 
ideias, chama Hill para uma reunião em Londres, onde  
lhe faz algumas sugestões e lhe pede uma nova versão. 

9 - Rowland Hill, George Birbeck Norman Hill, 1880. The Life of Sir Rowland Hill 
and the History of the Penny Postage, 2 vols. Londres: Thomas de la Rue, p.242.

10 - Douglas Muir, 1990. Postal Reform and the Penny Black: a New Appreciation. 
London: National Post Museum, p.42.

11 - Essa divulgação acabou por ser restrita. Para além do sistema  
de pré-pagamento das taxas postais, Hill, nesse panfleto de 1837,  
faz também referência à forma das cartas, tendo em conta que  
os envelopes ainda não eram comuns, nem produzidos industrialmente.

O interesse de Hill nesta reforma passava pela assunção 
de que nos anos 30 do século XIX, parte do correio inglês 
era mal organizado, caro, lento, permissivo a espionagem 
política e manipulável em termos económicos. É costume 
contar-se uma historieta, aliás com várias versões,  
em que Rowland Hill é colocado numa situação em que  
a destinatária da carta se recusa a aceitá-la. Uma versão 
fala de uma jovem, pobre de mais para aceitar uma 
carta do seu noivo. Em outra versão, apresentada por 
Jaime Martins Barata, a destinatária é uma estalajadeira 
escocesa, que não aceita uma carta da família. Chocado 
com a situação, Hill, em ambas as versões, apresta-se  
a pagar a taxa e descobre depois que o endereço estava 
codificado, e bastava olhar para ele para as destinatárias 
saberem as notícias. Independentemente da veracidade 
das versões, o que era facto é que seria fácil para Rowland 
(e para outros) perceber o que estava em causa. Aliás, em 
1833 John Ramsey McCulloch, defensor do livre comércio, 
já avançava com a ideia de que “nada contribuirá mais para 
a facilitação do comércio, do que o envio de cartas seguro,  
rápido e barato”12.

Entretanto as suas propostas feitas ao governo 
conservador não serão pacíficas para os liberais,  
com alguns elementos, da Câmara dos Lordes a criticar 
as suas ideias severamente e, a apelidá-las de selvagens 
e visionárias. Contudo em termos públicos ele será  
apoiado, em especial por comerciantes e banqueiros,  
que, inclusivamente constituirão um comité de apoio  
à aplicação das suas ideias. Em 1939, é concedido  
a Hill, um contrato de dois anos, para que pudesse 
avançar com o sistema. 

12 - Tradução livre, cf Howard Robinson, 1948. The British Post Office; a History. 
Princeton: Princeton University Press.
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Pedro Guedes  
“1º Centenário do Selo Postal”, 1940.

Envelope com selos de Rowland Hill, 1940.
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Rowland Hill  
“Penny Black”, Inglaterra, 1840.
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Entretanto, em 1839 é aprovado pela Câmara dos 
Comuns inglesa, o Penny Postage Act, que previa uma 
taxa uniforme. Já no início de 1840, ainda aparecem os 
envelopes pré-pagos, com design de William Mulready, 
mas que não chegam a ter um grande êxito, mantendo-
-se o sistema de folhas de carta dobradas durante mais 
algum tempo.

Finalmente, em Maio de 1840, surge o primeiro selo 
postal13, adesivo e de pré-pagamento do serviço  
– o Penny Black, com a efígie da, na altura, jovem  
Rainha Vitória14, que nesse mês de maio celebrava  
o seu 21º aniversário.

Três anos depois, o Brasil torna-se o segundo Estado 
a usar o sistema do selo postal15, que ficou conhecido 
como Olho de Boi16, em três versões, desenhadas por 
Carlos Custódio de Azevedo e Quintino José de Faria. 

13 - Existiam já estampilhas fiscais, similares, para pagamento de impostos.

14 - O design do “Penny Black” terá sido idealizado pelo próprio Rowland Hill 
(sofrendo depois pequenos ajustes), que teria pedido antecipadamente várias 
versões a desenhadores, sendo que nenhuma delas lhe agradou.

15 - Entende-se a emergência do Brasil nesta questão, pelas boas relações 
económicas entre os dois Estados. Recorde-se que ainda no período português, 
a abertura dos portos brasileiros à Inglaterra foi um dos motivos que terá 
apressado a revolução liberal portuguesa.

16 - Estes selos constavam de um número ornamental sobre uma forma elíptica.“Sir Rowland Hill”, Nicarágua, 1980.

“Centenário da morte de Rowland Hill”,  
República da Guiné Equatorial, 1979.
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Carlos Custódio de Azevedo  
e Quintino José de Faria 

“Olho de Boi”, Brasil, 1843. 
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O selo 
como objeto 
de arte em 
Portugal

2. A 27 de outubro de 1852, no governo do Duque 
de Saldanha, D. Maria II publica o Decreto que 
determina a entrada em vigor de um novo sistema 

de correios, a partir de 1 de julho de 1853. Com esta 
primeira reforma são criadas 219 Estações de Correio 
(posteriormente outras 11) introduzindo também o sistema  
de estampilhas postais, usadas como recibos de pré-pago.  
Assim, a 1 de Julho de 1853 entra em circulação o primeiro  
selo português, o “5 reis de D. Maria II”, um selo baseado  
no Penny Black inglês, embora apresentando um silhueta 
do busto da rainha em branco. O desenho e a gravação 
será de Francisco Borja Freire, o Mestre abridor da Casa  
da Moeda, responsável por todos os selos até ao reinado 
de D. Luís I, data em que se reforma. Será substituído  
no cargo por Charles Wiener17, a partir de Janeiro de 1865.

Os primeiros selos portugueses (D. Maria II, D. Pedro V 
e parte do reinado de D. Luís I) são idênticos na sua 
conceção, com o busto ou a cabeça reais vazados  
a branco, inseridos em moldura, impressos em relevo  
e não denteados. Só em 1867 aparecem os primeiros selos  
denteados (de forma a facilitar o seu destaque na folha 
impressa). Entretanto, com desenho de Eudócio César  
de Azedo Gneco, aparecem, em 1876, os primeiros selos 
sem a efígie real, no caso os selos Jornaes criados para 
os franquiar, embora também tivessem sido usados  
em cartas, e impressos com um método mais económico.

São, ainda, do reinado de D. Luís I, os primeiros selos 
estampados como o retrato mais naturalista do rei,  
com desenho e gravura de João Pedroso Gomes da Silva, 
que entram em circulação em junho de 1880 e Março de 1881.  

17 - Charles Wiener, gravador e medalhista belga, nasce em Venlo em 1832  
e morre em Bruxelas em 1887. De 1864 a 1867 estará em Lisboa. (cf. 
Administration des Monnaies de Belgique, 1901, Rapport du Commissaire 
des Monnaies au Ministre des Finances et des Travaux Publiques. Bruxelles: 
Vanbuggenhoudt, p.62.

É (…) muito grande  
o pequenino selo postal 
português (…) *

* Cf. Jaime Martins Barata, 1947, op.cit
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De realçar que terá sido por esta época que existiu a Escola 
de Gravura da Casa da Moeda, dirigida primeiro por Charles  
Wiener e, mais, tarde por Frederico Augusto de Campos18.

Pertencem já ao reinado de D. Carlos as primeiras séries 
com ilustrações comemorativas fora do âmbito do poder. 
No caso a série do “5º Centenário do Nascimento do Infante 
D. Henrique” de 1894, com desenhos de Veloso Salgado,  
a do “7º Centenário do Nascimento de S. António”, de 1895, 
com desenhos de António Monteiro Ramalho e de Carlos 
Reis e a do “4º Centenário da Descoberta do Caminho 
Marítimo para a Índia”, de 1898, com desenhos de Alfredo 
Roque Gameiro, Manuel Pedro de Faria Luna, Silvestre 
Correia Belém, João Vaz, José Júlio Gonçalves Coelho  
e João Ribeiro Cristino da Silva. Inaugurava-se assim  
a participação de artistas portugueses, desenhadores  
e pintores, na produção de estampilhas postais.

Façamos aqui uma primeira reflexão acerca da produção 
filatélica portuguesa. Desde 1853 e até 1894, altura, como 
vimos, em que aparecem os primeiros “comemorativos”, 
os selos portugueses estiveram muito ligados à Casa  
da Moeda nas suas várias fases de produção, ou melhor,  
ao gravador que era muitas vezes o desenhador, ele próprio.  
Era portanto um trabalho mais técnico que estético,  
ou que tendia a ser, em que a estética estava sujeita  
à competência técnica dos gravadores. Mesmo as séries 
comemorativas referidas, de 1894 a 1898, a adequação  
do desenho à moldura implicava um pouco essa sujeição.

Só com a República a questão levantada no parágrafo 
anterior começa a alterar-se, ainda que lentamente. 
É disso exemplo o desenho de Constantino Sobral 
Fernandes, da primeira emissão base republicana,  
a famosa emissão “Ceres” de 1912, que continua  
a demonstrar alguma dependência da competência  
do gravador José Sérgio de Carvalho e Silva.  

18 - J. Miranda da Mota (orientação técnica), 2018. Selos Postais e Marcas  
Pré-adesivas, 32ª ed. Lisboa: Mundifil, p.84
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Francisco de Borja Freire 
“D. Maria II”, 1853.

Bilhete-postal com autógrafo de Roque Gameiro – c. 1900-1907.

Postal com selo D. Carlos com sobrecarga República, 1913. 
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Até aos anos 30 esta situação irá manter-se, com alguns 
desenhadores a especializarem-se em molduras, como 
é o caso de Eduardo Avelino Ramos da Costa, dando 
pouca liberdade ao autor do desenho, e mesmo quando 
era o desenhador a fazer a moldura e o desenho interior, 
continua a notar-se alguma prevalência da moldura19.

A partir de 1931, sobretudo com os “Lusíadas” de Pedro 
Guedes e, em 1934 e 1935 com Almada Negreiros nas 
emissões “1ª Exposição Colonial Portuguesa” e “Tudo 
pela Nação”, surge uma maior liberdade ao desenho  
do fundo, que se parece apartar das molduras.  
Uma das emissões desta época em que esta libertação 
se nota melhor é, aliás, a do “4º Centenário da Morte  
de Gil Vicente”, de Raquel Roque Gameiro, em que  
a figura sobrepuja magnificamente todo o selo.

19 -Esta situação nota-se bem nas emissões de 1927 e 1928 da Independência 
de Portugal, com selos de Alfredo Roque Gameiro.

Historicismo  
e Naturalismo

M as podemos voltar aos últimos anos do século XIX 
e às já referidas emissões comemorativas para 
percebermos que a filatelia portuguesa desde muito 

cedo que se constituiu como uma espécie de catálogo de  
ilustração e pintura portuguesa. Basta pensar nessas 
emissões com artistas como Veloso Salgado, Carlos Reis, 
o próprio Roque Gameiro e até João Vaz e Cristino da Silva, 
dois membros do Grupo do Leão. Nesta primeira fase,  
os artistas que produzem selos são quase todos “arrumáveis”  
no naturalismo português e quase todos também, muito 
influenciados por um certo romantismo tardio, ou serôdio. 
Também por isso esta será uma produção eminentemente 
historicista em que os selos de Roque Gameiro, por exemplo,  
serão verdadeiros ícones. Em alguns casos, João Vaz  
e Veloso Salgado, por exemplo, com apontamentos  
do simbolismo francês (embora por vezes este simbolismo 
se aproxime de um certo classicismo), simbolismo esse 
cruzado com um apurado historicismo. 

A emissão base “Ceres”, de 1912, já aqui referida,  
seguida de várias outras (1917, 1920, 1923, 1924), provocou  
um hiato na produção de selos comemorativos20 que só 
foram retomados em 1923. Nessa fase vai retomar-se  
a tendência historicista ou de pintura de género, tão ao 
gosto da passagem do século. Em algumas das emissões 
volta a predominância da moldura21, sendo que alguns 
desenhos são apenas adaptados, não sendo feitos 
específicamente para os selos. 

20 - A República pretendia assim (a proposta é nossa) manter uma imagem 
simbolicamente clássica, através de Ceres, a Deusa ligada à abundância, 
 ao amor maternal e às classes plebeias.

21 - O que se passa, por exemplo, com os selos de Alfredo Roque Gameiro  
para a 2ª emissão “Independência de Portugal” (1927) de 3,6,15,32 e 80 centavos 
ou os da 3ª emissão de 40, 80 centavos e 1$00.
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Constantino de Sobral Fernandes  
“Ceres”, 1912.

José de Almada Negreiros 
“Tudo pela Nação”, 1935.
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O primeiro  
Modernismo Filatélico22

A década de 30 é a fase de rutura com o registo 
mais historicista na filatelia, sendo que Almada 
Negreiros torna-se aqui um valor fundamental na  

adoção de uma nova linguagem. Os selos da “1ª Exposição 
Colonial Portuguesa” de 1934, são bastante impressivos 
a esse nível, bem como os da série “Tudo Pela Nação” de 
1935-36 de que falaremos mais à frente. Assinalem-se 
nesta mudança de linguagem plástica, os já referidos do  
“4º Centenário da Morte de Gil Vicente”, de Raquel Gameiro 
ou ainda os de Álvaro Duarte Almeida, já de 1941, sobre  
o “1º Congresso de Ciências Agrárias”. 

Esta é uma fase complexa, não só na História política 
portuguesa, como na História da Arte Portuguesa e isso  
será evidente na filatelia23. Estamos nos primeiros anos  
do Estado Novo. Os valores em que António Ferro aposta  
como ideário salazarista começam a expressar-se nos  
selos. Gradualmente dá-se um afastamento do classicismo  
significante dos “Ceres”, embora em 1931 ainda apareça  
a série “Lusíadas” de Pedro Guedes num registo idêntico.

Arnaldo Fragoso, com os selos “5º Centenário da Morte  
de D. Nuno Álvares Pereira”, já avança nesse sentido.  
Mas será efetivamente Almada Negreiros, com os selos  
já referidos, em especial com os de “Tudo pela Nação”  
a protagonizar essa nova fase, isto numa altura 

22 - Entendemos este primeiro modernismo filatélico, como correspondendo em 
termos genéricos ao primeiro modernismo pictórico português que termina com 
a ação de António Ferro à frente do Secretariado Nacional de Informação SNI, 
entidade que sucede ao Secretariado Nacional de Propaganda criado em 1933.

23 - É contudo curioso perceber que, os anos da I Guerra, sobretudo os de 
1917/18, da grande discussão sobre as vanguardas em Portugal, os anos do 
Orpheu, do Futurismo, do Cubismo, passaram pela filatelia portuguesa como 
cão por vinha vindimada.

em que ainda não se tinha declarado apolítico  
(apolitismo voluntário24). Plasticamente a nova 
linguagem, conciliando o moderno com a exaltação 
histórica, ocorre sobretudo com a série do “8º Centenário 
da Fundação e 3º Centenário da Restauração de Portugal” 
com selos de Alberto de Sousa, Maria Keil, Henrique Franco  
e, do nosso, Jaime Martins Barata (os seus primeiros selos).  
Álvaro Duarte de Almeida, na também já referida série  
do “1º Congresso de Ciências Agrárias” de 1943, aborda  
também esta nova linguagem. Este primeiro “modernismo  
filatélico” é ainda bem ilustrado pela série “Castelos  
de Portugal”, de 1946, de Cottinelli Telmo, ou ainda pela  
2ª série de “Costumes Portugueses” de Maria de Lurdes 
de Mello e Castro, de 1947. Estamos já, porém, numa 
época em que a produção filatélica é dominada pelo 
trabalho de Jaime Martins Barata.

24 - Cf. Rui Mário Gonçalves, 1993. “Pioneiros da Modernidade”,  
in História da Arte em Portugal, vol.12. Lisboa: Edições Alfa, pp.144-145.
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O Modernismo  
após 1950

A partir de 1950 a produção filatélica portuguesa 
assume gradualmente, duas facetas. Uma delas  
tem precisamente a ver com a produção de selos  

de Jaime Martins Barata, de que falaremos melhor  
mais adiante e que, a partir de 1947 assume o cargo  
de Consultor artístico dos CTT. Este Mestre irá impor  
um ritmo de criação pouco comum, ao mesmo tempo 
com uma diversidade de expressões, também elas pouco 
usuais, como veremos. Por outro lado, o mesmo Mestre, 
vai advogando essa diversidade de linguagens na filatelia, 
convidando artistas, numa evidente preocupação em 
adequar o binómio artista-projeto. Assim os selos desta 
época vão apresentando um cada vez mais impressivo 
e bem resolvido carácter gráfico. Só dois ou três 
desses exemplos – os selos de 1955 “Reis de Portugal 
da 1ª Dinastia”, de António Lino, os do “1º Centenário dos 
Caminhos de Ferro em Portugal”, de Frederico George, 
de 1956 e, finalmente, de 1958, os de Almada Negreiros 
da “Participação de Portugal na Exposição de Bruxelas”. 
Nestas três emissões encontramos três tratamentos 
gráficos diferentes, mas que parecem coadunar-se  
bem com o que se pretendia. O professor da Escola 
António Arroio, António Lino, consegue nos seus “Reis” 
um tratamento quase caricatural, mas individualizando 
cada um deles com pormenores deliciosos, por exemplo 
ao nível do tratamento das barbas e das coroas. Frederico 
George, por outro lado, mostra os comboios recriando 
uma ambiência própria para cada um deles, quase como 
uma história de BD – cada um dos selos será um quadrinho 
individualizado. Finalmente, Almada dá-nos uma das suas 
melhores criações gráficas, embora com uma grande 
sobreposição de motivos, mas extremamente depurados, 
pelo que casam bem na sua diversidade, até de cor.

Victor Ribeiro 
“Movimento das Forças Armadas 

de 25 de Abril de 1974”, 1974.

Luís Filipe de Abreu 
“1º. Aniversário do Movimento 
de 25 de Abril, de 1974”, 1975.

António Lino 
“Reis de Portugal  

da 1ª Dinastia”, 1955.

José Pedro Martins Barata 
“Consolidação das Instituições 

Democráticas”, 1976.
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Numa fase mais avançada outros nomes se acrescentam 
há já longa lista de artistas convidados por Jaime Martins 
Barata para a produção de selos: João Abel Manta, 
Cândido Costa Pinto, Júlio Gil ou José Pedro Roque,  
de seu nome completo José Pedro Roque Gameiro 
Martins Barata, que virá a substituir o pai na função  
de Consultor Artístico, entre outros, muitos outros.

O selo como  
objeto de design

A inda com Jaime Martins Barata, o selo  
português alcança uma qualidade técnica  
e estética de que poucos países se poderiam 

orgulhar. O selo já há muito tinha deixado de ser um  
simples recibo miniaturalmente ilustrado por motivos  
de propaganda, era já um objeto de design, quase sempre 
de bom design gráfico. Os homens que produziam os selos,  
convidados tanto por Jaime, como mais tarde por José 
Pedro Martins Barata, sabiam o que faziam e faziam 
intencionalmente um selo com tudo o que ele devia conter, 
enquanto recibo e enquanto arte. Os consultores artísticos 
tinham que escolher e justificar as escolhas25. Tinham que 
ter a certeza que o selo, seguindo um determinado plano  
de edição, estava em boas mãos. 

Até 1978, ano em que José Pedro deixou de ser  
Consultor Artístico (sendo substituído por Luiz Duran), 
esta tendência manteve-se (aliás, ainda hoje se mantém,  
mas este é o nosso limite temporal para este trabalho, pelo 
que essa análise não cabe nestas páginas). Referimo-nos  
à tendência do selo como objeto de design, que vai sendo  
cada vez mais evidente, dando alguns exemplos - João 
Abel Manta, na série “4º Centenário dos Mártires do Brasil”,  
de 1971, na série de 1974 “Natal” de Abílio de Mattos e Silva,  
na do mesmo ano, do “Movimento das Forças Armadas” 
de Victor Ribeiro, na de 1975, a excelente série do  
“Ano Europeu do Património Arquitectónico” do pintor 
José Rodrigues, sem esquecer trabalhos de José Luís 
Tinoco, Cipriano Dourado, Lima de Freitas, Sena da Silva, 
etc., uma verdadeira panóplia de alguns dos melhores 
artistas gráficos portugueses.

25 - Ver entrevista a José Pedro Roque Gameiro Martins Barata, p.43.

José Luís Tinoco  
Desenho original da emissão “100 anos do Nascimento  
de Jaime Martins Barata”, 1999 - Técnica mista s/ papel.

Emissão “100 Anos do Nascimento de Jaime Martins Barata”, 1999.
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A produção 
da família 
Roque Gameiro

3.
Alfredo Roque Gameiro
(n. 1864, Minde – f. 1935, Lisboa)

O mais notável aguarelista português da sua geração,  
foi também um dos mais seguros valores portugueses  
como artista gráfico. Aliás é nas artes gráficas que  

Gameiro assenta a sua formação de base, tendo vindo  
para Lisboa, precisamente para trabalhar nas oficinas 
gráficas do seu meio-irmão Justino Guedes, como 
desenhador litógrafo. É também como litógrafo que parte  
para a Alemanha, para aprofundar os seus conhecimentos 
(para que mais tarde ingressasse como professor nas 
escolas técnicas que estavam a ser implementadas), 
frequentando um curso de litografia na Escola de Artes  
e Ofícios de Leipzig e estagiando numa empresa do ramo.

Em 1898 (curiosamente no ano em começa a construção  
da sua casa no Alto da Venteira) inicia a produção filatélica,  
sendo dele o selo de 2 ½ réis da série comemorativa do  
“4º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para  
a Índia”. A série foi gravada e impressa a talhe doce na 
Waterlow & Sons de Londres. O selo de Roque Gameiro, 
sendo o da taxa menor da série, vendeu cerca de 4 milhões  
de exemplares e representa uma imagem da armada a 
caminho da Índia. Como já referido antes, inscreve-se 
este selo na fase em que o desenho se adequa à moldura 
(neste caso uma moldura oval, com os cantos do selo 
bem resolvidos pelo autor, com simbologia ligada à 
marinharia e navegação.

O selo terá ainda, em 1911, uma tiragem de cerca de  
5 milhões, com a sobrecarga a preto – República, para 
resolver problemas do novo regime inaugurado em 1910.

Em 1927, Roque Gameiro participa numa emissão sobre a 
“Independência de Portugal” (a segunda, visto que já tinha 
havido uma primeira em 1926). Nesta emissão ele será 

Por critérios editoriais decidiu-se não fazer 
referências biográficas extensas a Alfredo Roque 
Gameiro e suas filhas devido a existirem várias 
publicações da Casa Roque Gameiro onde essas 
informações podem ser compulsadas.
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o responsável pelos selos de 3, 6, 15, 32 e 80 centavos, 
que incluem dois desenhos que são repetidos em cores 
diferentes – o Castelo de Guimarães e uma cena  
de batalha (Batalha do Montijo, de 1644). O registo  
é obviamente historicista, numa base em que o autor  
já tinha demonstrado a sua maestria, por exemplo  
na obra Quadros da História de Portugal (1915/17),  
em colaboração com Alberto de Sousa que, aliás, 
também participa nesta série com quatro selos que 
repetem o mesmo desenho (Gonçalo Mendes da Maia).

No ano seguinte participa na 3ª emissão desta série 
da “Independência de Portugal”, com dois desenhos, 
desdobrados em seis selos (Conquista de Santarém  
e Nuno Álvares Pereira na Batalha dos Atoleiros), 
mantendo necessariamente o mesmo registo historicista.

É também ainda dentro deste historicismo que,  
em 1897 tinha participado nas comemorações da 
Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia com Inteiros  
postais. Noutro sentido se encaminha uma outra coleção  
de Inteiros Postais, já depois da morte do artista, nos anos  
60 do século XX, com a reprodução de aguarelas do autor.  
Curiosamente o selo impresso nestes Inteiros Postais é  
o chamado selo da autoridade do rei D. Dinis, da autoria 
do seu genro Martins Barata.

Alfredo Roque Gameiro 
Desenho original de Inteiro Postal Comemorativo  
do “IV Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo  
para a Índia”, 1897 - Aguarela e tinta da china s/ papel.

Inteiro Postal Comemorativo do “IV Centenário do  
Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia”, 1897.

Alfredo Roque Gameiro 
“Independência de Portugal,  

Batalha do Montijo”, 1927. 

Alfredo Roque Gameiro 
 “Independência de Portugal,  
Castelo de Guimarães”, 1927.

Alfredo Roque Gameiro 
 “4º Centenário da Descoberta do  

Caminho Marítimo para a Índia”, 1898.
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Raquel Roque Gameiro
 (n. 1889, Lisboa – f. 1970, Lisboa)

F ilha mais velha de Alfredo Roque Gameiro  
e de Maria Assunção Carvalho, destaca-se desde 
cedo como aguarelista e ilustradora (com apenas  

14 anos ilustra o livro de Ana de Castro Osório, Contos 
para Crianças (1903). Depois de casada vive ainda vários 
anos na Amadora, participando ativamente na vida da 
localidade, sendo por exemplo, presidente da direção  
da Associação de Beneficência “Sopa dos Pobres da Vila  
da Amadora” em 193826.

Da sua produção filatélica, destacam-se dois selos 
(repetindo o desenho) do “4º Centenário da Morte  
de Gil Vicente”, de 1937, gravados por Arnaldo Fragoso  
e que representam Gil Vicente no Auto do Vaqueiro.  
É um dos primeiros que se liberta de uma moldura, 
ocupando a imagem um espaço generoso do selo.  
A artista revela aqui a sua capacidade como ilustradora.

Num registo diferente, Raquel participa, juntamente 
com Álvaro Duarte de Almeida, em 1941, na 1ª emissão 
dos “Costumes Portugueses”. Será a responsável por 
seis selos distintos, adotando um desenho de registo 
etnográfico, mais do que uma pintura de género, que 
tinha sido tão ao gosto português, ainda nas décadas 
anteriores27.

Raquel terá ainda uma impressiva produção de Bilhetes 
Postais, Telegramas e Autógrafos, num período temporal 
vasto, entre cerca de 1937 e 1954. Aí “fala”, obviamente  
a Ilustradora.

26 - Cf. João Castela Cravo, 2004. “A Sopa dos Pobres da Vila da Amadora”,  
in Noticias da Amadora, 1 de Julho.

27 - Pintura de sentido cenográfico que muitas vezes reinventa situações 
quase sempre rurais do dia-a-dia.

Raquel Roque Gameiro 
 “Praia da Nazaré”, emissão “Costumes Portugueses”, 1941.
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Raquel Roque Gameiro 
Desenho original “Praia da Nazaré”, da emissão “Costumes Portugueses”, 1941 - Tinta-da-china e guache s/ papel.
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Raquel Roque Gameiro  
Provas de cor da emissão “4º Centenário da Morte de Gil Vicente”, 1937.
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Raquel Roque Gameiro 
Desenho original da emissão “4º Centenário da Morte de Gil Vicente”, 1937.

Raquel Roque Gameiro 
“4º Centenário da Morte de Gil Vicente”, 1937.
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Raquel Roque Gameiro 
Desenho Original, interior e verso, de Bilhete-postal  
de Boas Festas, 1939 - Aguarela s/ papel.

Raquel Roque Gameiro 
Desenho Original de Autógrafo de Boas Festas, 1945 - Guache s/ papel.

Desenho Original de Telegrama de Boas Festas, 1945 - Guache s/ papel.
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Màmía (Maria Emília) 
Roque Gameiro
(n. Amadora, 1901, f. Lisboa, 1996)

A primeira do clã Gameiro a nascer na Venteira  
(tal como Ruy o seu irmão mais novo) Màmía 
integrou-se com naturalidade no ambiente artístico  

proporcionado pelo seu pai e a que a sua irmã Helena tinha  
chamado “Escola da Venteira”28. Ao contrário dos irmãos 
mais velhos, Màmía dedicou-se à pintura a óleo, no que  
foi incentivada pelo pai e tornou-se discípula da pintora 
Mily Possoz, tendo tido também alguns contactos com  
o pintor José Malhoa29. 

Como pintora, Màmía captou o seu mundo de uma forma 
serena, tratando interiores e exteriores silenciosos, calmos  
e ordenados, como se estendesse à pintura a ordem  
e a calma da sua vida.

Mas foi também uma excelente ilustradora, destacando-se  
em livros infantis, capas de revistas e até como ilustradora 
científica, trabalhando para o Instituto Português de 
Oncologia. É nesta faceta de ilustradora que se insere 
a sua produção de postais ilustrados, editados pelos CTT.

28 - Cf. AAVV, 1997. A Casa de Roque Gameiro, na Amadora. Amadora:  
Câmara Municipal da Amadora.

29 - Cf. AAVV, 2018. Ver tudo: Màmia Roque Gameiro. Amadora:  
Câmara Municipal da Amadora, pp.12-13.

Màmía Roque Gameiro 
Desenho Original de Bilhete-Postal de Boas Festas  
“Viagem”, 1953 - Aguarela s/ papel.

Bilhete-Postal de Boas Festas “Viagem”, 1953.
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O Ciclo
do Mestres*

4.
Jaime Martins Barata
(n. Santo António das Areias, 1899 – f. Lisboa, 1970)

F ilho do agrónomo José Pedro Barata, feitor  
de uma herdade no Alto Alentejo e de Antónia  
de Jesus Martins, professora primária colocada  

em Alpalhão (e depois em Póvoa e Meadas, onde a família 
residiu). Após a morte precoce do marido, Antónia 
de Jesus resolveu vir para Lisboa com os dois filhos 
(que tinham feito o liceu em Portalegre). O mais velho, 
José Pedro Martins Barata serviu no Exército, cursou 
veterinária e voltou para o Alto Alentejo onde se dedicou 
à arqueologia. Jaime, mais indeciso, andou pela Escola 
Normal Superior onde pensou fazer Matemática, pela 
Escola Superior de Comércio e acabou se ligar às artes, 
através da frequência da Sociedade Nacional de Belas 
Artes. Aí conhece Leitão de Barros, Cottinelli Telmo  
e Cristino da Silva, entre outros. Acabou por regressar  
à Escola Normal Superior, formando-se como professor 
de Desenho, profissão que sempre defendeu ser a sua.

É neste ambiente ligado às artes que conhece Màmía 
Roque Gameiro (o seu amigo Leitão de Barros casará com  
a irmã Helena, sendo que Cottinelli casará com uma irmã  
de Leitão de Barros). O mesmo ambiente levá-lo-á também  
a iniciar-se no jornalismo e, juntamente com o irmão José  
Pedro, com Leitão de Barros e outros lançam o “Notícias 
Ilustrado” (dentro do Diário de Notícias). Fundam para  
o efeito uma oficina de rotografia – a “Ocogravura”.  
Neste jornal chegaram a colaborar Almada Negreiros, 
Stuart Carvalhais, Jorge Barradas, etc. A pouco e pouco 
as atividades de Martins Barata foram-se diversificando, 
como ilustrador, como aguarelista, interessou-se por 
barcos por influência do sogro e, pela mesma influência, 
por Lisboa. 

Pedimos emprestado este termo  
à história da azulejaria portuguesa, 
onde titula uma fase correspondente  
a parte do século XVIII (v., por exemplo, 
José Meco, 1993. O Azulejo em Portugal. 
Lisboa: Publicações Alfa). Para nós, 
o termo encerra uma semântica 
aplicável à época em que Jaime  
e José Pedro Martins Barata, 
assumiram o cargo de consultores 
artísticos dos CTT, valorizando,  
e de que maneira, a produção  
artística de selos em Portugal.

* 
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Este interesse aliás foi aumentando com o contacto  
de Norberto Araújo e de Matos Sequeira30.

O primeiro contato de Jaime Martins Barata com  
os selos terá sido devido à sua colaboração na Exposição  
do Mundo Português31. A produção da sua cunhada Raquel  
pode também ter contribuído para um primeiro contato.  
O que é fato é que a partir de 1940, com os dois selos do  
“8º Centenário da Fundação e 3º Centenário da Restauração  
de Portugal”, a produção filatélica de Martins Barata será  
abundante e de grande qualidade. Em 1941 o artista 
encarrega-se da emissão base “Caravela”, que sucede  
à “Ceres” como uma das mais icónicas séries portuguesas 
e, até 1947 inclusive, é responsável por mais seis emissões.  
Parece que desde o início foi levantando problemas  
e dúvidas quanto à produção de selos o que o levou,  
no ano de 1947, após uma conversa com Luís de 
Albuquerque Couto dos Santos32, Correio-mor, a aceitar 
a responsabilidade pela produção filatélica portuguesa, 
sendo então criado o cargo de Consultor Artístico  
dos CTT. Jaime Martins Barata será então o primeiro  
a desempenhar essa função, mantendo-a até 1968.

30 - Cf. 1938-39, Peregrinações em Lisboa / descritas por Norberto de Araújo ; 
acompanhadas por Martins Barata. – Lisboa : Parceria A.M. Pereira, 

31 - Devido às relações com Cottinelli Telmo (casado com uma irmã de  
Leitão de Barros, seu cunhado) Martins Barata vai ser convidado a realizar  
dois trípticos para o Pavilhão de Lisboa, representando cenas da conquista  
de Lisboa aos mouros e do cerco castelhano a Lisboa no tempo de D. João I.  
(cf. Museu da Cidade, 1988, Retrospectiva da Obra do Pintor Martins Barata. 
Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa.

32 - Luís de Albuquerque Couto dos Santos, engenheiro, foi professor 
universitário e assumiu vários cargos junto do governo. Nessa situação foi 
administrador Geral dos Correios, Telégrafos e Telefones, de 1933 a 1965, tendo 
recebido o título de correio-mor, reinstituído em 1947.Cf. Antigos Estudantes 
Ilustres U.Porto: Luís de Albuquerque Couto dos Santos, [em linha] [consult. 
Em 16 Março de 2019] disponível em https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.
gera_pagina?P_pagina=1007321

Jaime Martins Barata 
Estudo para selo “Exposição do Mundo Português”.  
Emissão “8º Centenário da Fundação e 3º Centenário da 
Restauração de Portugal”, 1940 - Tinta-da-china e guache s/ papel.

Selo da Emissão “8º Centenário da Fundação e  
3º Centenário da Restauração de Portugal”, 1940.

Desenho original da emissão “Caravela”,  
1943 - Tinta-da-china e guache s/ papel.
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Jaime Martins Barata 
Desenhos originais e desenhos originais/artes finais da emissão “Navegadores Portugueses”, 1945 - Tinta-da-china s/ papel.
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Entretanto, abramos aqui um parêntesis. Tal como  
José Pedro Martins Barata realça na sua entrevista33, 
aliás como em outras entidades como por exemplo  
nos ferroviários, existe uma cultura própria nos Correios. 
Ora é essa cultura específica que Jaime Martins Barata 
vai discutindo e acumulando, e que demonstra logo de 
início na palestra profissional que proferiu na Sociedade 
de Geografia em 1947, intitulada Como se Faz um Selo34. 
Mais do que um artista que faz desenhos para selos ele 
quer ser um homem dos Correios que sabe adequar os 
colaboradores às necessidades filatélicas, isto enquanto 
consultor artístico35.

Percebe-se bem que os primeiros anos de Martins Barata 
na filatelia são de estudo profundo. Entre o primeiro selo 
de 1940 e o segundo, de 1943 (o selo base “Caravela”)  
há uma grande distância estética e de adequação à função. 
Mas esse estudo é grafado com grande evidência  
na emissão de 1845, “Navegadores Portugueses”.  
Nota-se já uma das características que prevalecem na 
obra de Jaime (curiosamente também na de José Pedro) 
– a grande agilidade em termos de linguagem plástica. 
Só um exemplo, na emissão referida de 1945 há uma 
humanização extraordinária de cada um dos bustos  
dos navegadores. Contudo tanto no “1º Centenário  
da Escola Naval”, do mesmo ano, como no selo  
do “1º Centenário do Banco de Portugal” ou ainda  
no “3º Centenário do Nascimento de S. João de Brito”  
há a utilização de recursos simbólicos extraordinariamente  
eficazes. Nesta ultima série referida encontramos um 
modernismo de segunda geração que pouco ainda tinha 
surgido na filatelia portuguesa.

33 - Ver Entrevista de José Pedro Roque Gameiro Martins Barata, p.41.

34 - Cf. Jaime Martins Barata,1947.”Como se Faz um Selo”, Revista dos CTT, nº 77.

35 - O mesmo acontecerá com o seu filho José Pedro, talvez até com mais ênfase.
Jaime Martins Barata 

Selos da emissão “Navegadores Portugueses”, 1945.

©
  F

P
C

 -
 C

T
T

 C
or

re
io

s 
de

 P
or

tu
ga

l



30

Quando em 1947 Jaime Martins Barata profere  
a palestra já referida e aceita o cargo de Consultor 
Artístico, já ele está bem seguro do que faz e do que  
quer fazer, tanto em termos do que é um selo, como  
dos recursos estilísticos que vai utilizar.

Depois, a sua carreira acaba por ser bem demonstrativa 
da sua enorme qualidade – de 1940 a 1969 executa 27 
emissões de selos, entre elas talvez a mais icónica  
da história do selo português – o “Selo da Autoridade  
o Rei D. Dinis”. Ao mesmo tempo é o mestre filatélico 
que faz a distinção entre os responsáveis pela gravação  
e impressão de um selo e o criador desse selo. Finalmente,  
como já referido, é o homem que traz ao selo a grande 
qualidade dos artistas portugueses, dignificando essa 
atividade e transportando a filatelia portuguesa para um 
patamar internacional e que ainda hoje podemos apreciar.

A qualidade a que aludimos no parágrafo acima, está 
bem expressa na última emissão do Mestre, já de 1969, 
depois de deixar o cargo de Consultor Artístico – a do “5º 
Centenário de Vasco da Gama”. Não tem o depuramento 
das emissões base, nem a humanização e simbólica de 
outras emissões, mas será de uma riqueza informativa 
extrema e de uma cromática quase fabulosa onde o ouro 
predomina, parecendo assim querer coroar a sua carreira.

Jaime Martins Barata 
Mostruários de cor da emissão “Selo de Autoridade do Rei D. Dinis”, 1953.
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Jaime Martins Barata 
“Selo de Autoridade do Rei D. Dinis”, 1953.
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Jaime Martins Barata 
Desenho original da emissão “5º Centenário do Nascimento de Vasco da Gama”, 1969 - Guache s/ platex. 
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Jaime Martins Barata 
Selos da emissão “5º Centenário do 

Nascimento de Vasco da Gama”, 1969.

Jaime Martins Barata 
Desenhos originais da emissão “5º Centenário do Nascimento  
de Vasco da Gama”, 1969 - Guache s/ platex. 
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José Pedro Roque 
Gameiro Martins Barata
 (n. Lisboa, 1929)

N ascido num ambiente artístico em que o fazer 
estava automaticamente justificado, José Pedro  
Roque Gameiro Martins Barata será um dos herdeiros  

naturais da “Escola da Venteira” que formou a sua mãe 
Màmía e, claro, do laborioso talento do seu pai.

Com uma formação de base em Arquitetura, na Escola 
Superior de Belas-Artes Lisboa, frequentou também 
cadeiras de História (FLUL) e Matemática (IST). Ao longo 
da sua vida exerceu, profissionalmente, cargos ligados à 
arquitetura, urbanismo e organização do território, design  
gráfico, investigação e docência. Foi também responsável  
autárquico em Lisboa, aliando dois vetores essenciais  
na sua vida – a olisipografia36 (mester herdado de seu pai  
e mesmo de seu avô) e a organização da cidade37.  
O seu labor no ensino veio a ser destacado, tendo  
sido galardoado, em 30 de julho de 2018, pelos altos 
serviços prestados à causa da educação e do ensino com 
o grau de Grande-Oficial da Ordem da Instrução Pública.

Nos CTT, para além de ter colaborado com o pai como 
desenhador, produziu cerca de 60 selos, para além de ter  
sido Consultor Artístico entre 1969 e 1978. Conta José Pedro 
Martins Barata que, quando o seu pai falou com a 
Administração dos CTT, relativamente à sua eminente 
saída do cargo de Consultor Artístico, por motivo de 
reforma, que os administradores lhe pedem sugestões 
sobre quem o pudesse substituir, coisa que ele fez.

36 - V. J.P. Martins Barata e Filipe Jorge Silva, 1983. Três Estradas Antigas  
de Lisboa Hoje. Queluz: Lisgráfica.

37 - V. J.P. Martins Barata, 1989. Pensar Lisboa. Lisboa: Livros Horizonte.
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José Pedro Roque Gameiro Martins Barata 
Desenho original da emissão “5º Centenário do Nascimento  
de Pedro Álvares Cabral”, 1969 - Guache s/ cartão.

Selo da emissão “5º Centenário do Nascimento de Pedro Álvares Cabral”, 1969.

Selo da emissão “5º Centenário da morte do Infante D. Henrique”, 1960.
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José Pedro Roque Gameiro Martins Barata 
Desenho original da emissão “5º Centenário da Morte do Infante D. Henrique”, 1960 - Guache s/ papel.
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Porém, pelos vistos nenhumas das sugestões pareceram 
ser do agrado da Administração. Falam-lhe do seu filho, 
tendo ele retorquido que, por motivos éticos nunca  
o sugeriria – respondem-lhe eles, “não pode o senhor, 
podemos nós”38. E assim José Pedro Roque Gameiro 
Martins Barata acaba por ser escolhido para o cargo  
do seu pai.

José Pedro não era um desconhecido nos Correios. 
Desde 1960 que fazia selos, embora os assinasse como 
José Pedro Roque, de forma a não ser confundido com  
o pai. Também por várias vezes, como já referimos,  
tinha trabalhado para aquele, como desenhador39.  
Tinha, portanto, as competências, o talento e, sobretudo  
a “cultura” dos Correios. É a partir de 1960 que avança 
propriamente como produtor filatélico – a primeira 
emissão que desenha será a do “Padre Cruz”. A partir 
daí serão criados, como já dito, cerca de 60 selos, uma 
atividade profícua que vai dividir com a de Consultor 
Artístico a partir de 1969. Neste cargo, José Pedro  
segue a esteira do pai, chamando para a produção  
de selos a nata dos pintores e ilustradores portugueses. 
Contudo, consegue também criar um verdadeiro gabinete 
filatélico, captando alguns excelentes profissionais ligados 
ao setor do design gráfico, como é o caso daqueles que o 
vão seguir no cargo. Muitos dos selos portugueses, a partir 
daí, passam inclusive a serem reconhecidos como feitos 
nos Serviços Artísticos dos CTT (o nome vai mudando), 
alguns deles desenhados, sabemos, pelo próprio José 
Pedro. São exemplo do referido os selos da emissão base 
“Instrumentos de Trabalho” de 1978-83. Talvez seja esta 
a emissão mais icónica de José Pedro Roque Gameiro 
Martins Barata.

38 - Ver Entrevista de José Pedro Roque Gameiro Martins Barata, pp.41-42

39 - É o caso dos trabalhos que fez para o pai relativamente aos “Selo de Honra 
de D. Dinis” e outros nos anos 50.

José Pedro Roque Gameiro Martins Barata 
Desenho original e sobrescrito da emissão “Movimento das Forças 
Armadas de 25 de Abril”, 1974 - Guache s/ cartão.
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A sua obra filatélica prima pela qualidade, mas, como  
 já havia acontecido com o seu pai, José Pedro tinha  
uma impressiva capacidade de mudança de linguagem, 
por vezes inclusive, na mesma emissão. Para ilustrar  
esta afirmação, voltemos um pouco atrás, à emissão  
de 1969 “5º Centenário do Nascimento de Pedro Álvares 
Cabral”. São três selos, uma quase caricatura, outro,  
uma bela peça de heráldica e, finalmente, o terceiro,  
uma excelente reconstituição de arqueologia naval,  
a fazer lembrar os trabalhos de seu pai Jaime Martins 
Barata e mesmo, os do seu avô Alfredo Roque Gameiro.

José Pedro Roque Gameiro Martins Barata 
Desenhos originais da emissão “Europa CEPT - História do Correio”,  
1979 - Guache s/ cartão. Estudos da emissão Guache s/ cartão.

Selos da emissão “Europa CEPT - História do Correio”, 1979.
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José Pedro Roque Gameiro Martins Barata 
Desenho original de sobrescrito de 1º dia de circulação da emissão  
“Europa CEPT - História do Correio”, 1979 - Tinta da china s/ papel.
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José Pedro Roque Gameiro Martins Barata 
Selos da emissão “Instrumentos de Trabalho”, 1980, 1976 e 1983.

Selos da emissão “Reservas e Parques Portugueses”, 1985.

José Pedro Roque Gameiro Martins Barata 
Desenho original da emissão 
“Instrumentos de Trabalho”, 1968 - Guache s/ papel.

2 Desenhos originais da emissão  
“Instrumentos de Trabalho”, 1980 - Guache s/ papel. 

Desenho original da emissão  
“Instrumentos de Trabalho”, 1983 - Guache s/ papel.
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José Pedro Roque Gameiro Martins Barata 
Desenhos originais da emissão “Reservas e Parques Portugueses”, 1985 - Guache s/ platex. 
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José Pedro Roque Gameiro Martins Barata 
Estudo para sobrescrito de 1º dia de circulação da emissão - Grafite s/ papel.

Arte final de sobrescrito de 1º dia de circulação da emissão.
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José Pedro 
Martins Barata
em discurso
direto

5. A rquiteto, formado na Escola Superior  
de Belas-Artes de Lisboa, exerceu ao longo  
da sua vida diversas atividades ligadas não apenas  

à arquitetura, mas também, ao urbanismo e organização 
do território, design gráfico e ilustração, investigação  
e docência, bem como diversos cargos, a nível nacional  
e internacional junto de instituições europeias e norte- 
-americanas. Foi ainda eleito autárquico em Lisboa, 
aliando dois vetores essenciais na sua vida: a olisipografia  
e a organização da cidade. O seu labor no ensino seria 
agraciado, em 2018, com o grau de Grande-Oficial  
da Ordem da Instrução Pública.

Esta conversa, realizada a 21 de Fevereiro, na sua  
casa em Campolide, Lisboa, não foi propriamente  
uma entrevista semi-dirigida como inicialmente previsto. 
Embora existisse um guião, ele foi de imediato posto de lado  
e a conversa fluiu no tom bem humorado e divertido com 
que José Pedro Martins Barata nos recebeu e brindou. 
Optámos, pois, por editar as suas palavras na forma 
como o nosso anfitrião as formulou. Eis agora o Mestre 
em discurso direto.

Conversa conduzida por: 
Cristina Gouveia e João Castela Cravo.
Transcrição e edição: 
Cristina Gouveia

José Pedro Roque Gameiro Martins Barata Lisboa, 21 de fevereiro, de 2019. 
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E sse mundo postal… mais postal  
e pouco filatélico, já lá vai há muito  
tempo e a minha vida deu depois 

muitas voltas que nada tiveram a ver 
com selos. É um mundo que para mim 
já está no Paleolítico, já é arqueologia 
[risos]. 

E no entanto, é claro que tanto quanto 
posso, tenho seguido com alguma 
curiosidade crítica, a evolução do  
que tem acontecido no sector postal. 
Eu entrei neste mundo empurrado por  
várias circunstâncias. Só para situar,  
eu conto esta história, brevemente, 
porque não é conhecida de todos. 
Na altura da Exposição do Mundo 
Português, em 1940, houve necessidade  
de fazer uns selos e o meu pai foi  
encarregado de fazer uma emissão.  
Conheceu então o Luís de Albuquerque  
Couto dos Santos que seria mais tarde 
Correio-Mor40. E o meu pai, que não 
conhecia o selo, que nunca tinha feito 
selos, fez uma coisa muito simples que  
foi perguntar o que era isso do selo.  
Claro que existiam aqueles retalhinhos,  
mas a forma como tudo se fazia levou-o  
a questionar e foi pondo problemas 
atrás de problemas para perceber  
o que era realmente importante. 

40 - Luís de Albuquerque Couto dos Santos 
(1896 - ?), foi administrador Geral dos Correios, 
Telégrafos e Telefones entre 1933 e 1965.O título 
de Correio-Mor foi-lhe atribuído em 1947, ano em 
que Jaime Martins Barata inicia a sua atividade 
como Consultor Artístico. Correio-Mor do Reino é 
a designação do ofício criado, em 1520, por Carta 
Régia de D. Manuel I e que continuou a ser utilizado 
até à atualidade.

E tanto falou, tanto perguntou, que  
o Couto dos Santos disse: - “Espera lá, 
isto afinal, é mais complicado do que 
eu tinha pensado”. E entenderam-se! 
Perceberam ambos bastante bem  
o que tinham para fazer e o Couto  
dos Santos a certa altura disse:  
- “O senhor faz-nos falta cá, não há  
é quadro nos Correios para a função 
que pretendemos que desempenhe, 
tem de se criar”. 

E então o Couto dos Santos inventou 
esta nova função e chamou-lhe 
“Consultor Artístico”. Mas, na prática, 
o consultor artístico servia para tudo 
[risos]. Vinha um senhor estrangeiro 
de qualquer país, de determinada 
universidade, vinham uns senhores 
dos correios, e quem é que os recebia?  
Ora quem é que havia de ser? Ah!  
O Consultor Artístico [risos]. E isto foi 
uma situação que eu ainda apanhei no  
meu tempo de consultor. “Ah! Isso? 
Isso, o Consultor Artístico que resolva”,  
era assim uma espécie de relações 
públicas.

Falou-nos sobre a nomeação  
de Jaime Martins Barata para 
Consultor Artístico dos CTT  
e no caso de José Pedro como foi?  
Quer falar-nos sobre isso?
Quando o meu pai atingiu a idade  
da reforma disse à administração:  
– “Olhe, eu daqui a uns meses estarei 
reformado e é preciso escolher outra 
pessoa”. E a resposta foi: – “Com 
certeza, então proponha!”. E o meu 

pai disse: – “Existem pessoas que 
podem cumprir muito bem. Acho que, 
por exemplo, o Bernardo Marques 
é um bom gráfico, um artista muito 
conhecido, com um grande sentido 
estético e gráfico”. 

E assim como indicou o Bernardo 
Marques propôs uma série de outros  
nomes. E os administradores disseram:  
– “Sim, esses nomes são muito 
interessantes, mas nós preferimos 
uma pessoa da casa, uma pessoa 
que já esteja por dentro do serviço. 
Gostaríamos que houvesse uma 
continuidade no trabalho, por isso 
podia ser o seu filho, porque o seu 
filho está já a trabalhar connosco,  
já fez muitos trabalhos. Porque é  
que não propõe o seu filho?”. 

Convém abrir aqui um parêntesis 
para referir que os antiquíssimos 
correios à semelhança de outras 
corporações como os pilotos da barra, 
os ferroviários, etc, foram sempre 
muito tradicionalistas. Quer isto dizer 
que as profissões passavam de pais 
para filhos e netos. Essa situação 
é impressionante, há três, quatro 
gerações sempre constantes, famílias 
inteiras que fizeram parte deste 
mundo postal.

Mas, aquela situação não agradava 
ao meu pai que retorquiu dizendo: 
– “Bom, mas eu não devo propor 
o meu filho! Isso noutras alturas 
chamar-se-ia nepotismo, era o que 
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faltava, não? Não posso propor uma 
pessoa da minha família”. E então os 
administradores insistiram e deram  
a conversa por terminada: – “Bom não 
faz mal, então propomos nós” [risos].

Eu já tinha feito alguns trabalhos, 
coisas menores: estudar para  
a emissão, ampliar, adaptar…  
trabalhei muito como desenhador  
do meu pai para o selo “D. Dinis”, o selo  
de “Cavalinho”. Fazia as letras, puxava  
um bocadinho para baixo, um bocadinho  
para cima, repetia, fotografava outra 
vez, dava-lhe um efeito de redução, 
tentava fundos diferentes, e voltava a 
fazer tudo de novo. Durante um tempo  
o selo de cavalinho, foi uma praga cá  
em casa [risos]. Havia esboços de 
cavalinho de todos os tamanhos, 
apareciam por todo o lado, pequenos 
e grandes. Eu já estava por isso já 
dentro do meio. E os Correios foram 
assim para mim um bloco de tempo, 

uns anos que começaram e acabaram, 
em que apliquei muito esforço e muito 
interesse, mas, antes e depois,  
fiz muitas coisas diferentes.

E os selos, o que significam  
os selos para si?
Para mim o selo tem duas vidas.  
Tem uma vida que é a sua função e é,  
fundamentalmente, uma função postal.  
Em bom rigor, um selo não é mais do  
que um recibo de um serviço a prestar. 
O selo podia ser só um papelinho  
que dizia “os correios de Portugal 
comprometem-se a… com o pagamento  
feito por um serviço que será prestado”. 
Mais nada! E o selo servia perfeitamente.  
Mas desde Rowland Hill, desde que 
ele desenhou a rainha de Inglaterra 
num selo, percebeu-se que este podia 
ser uma obra de arte, podia ser uma 
pintura ou uma ilustração e não lhe 
bastava ter apenas uma tipografia 
qualquer com o valor assinalado. 
A segunda vida do selo postal é 
outra coisa inteiramente diferente. 
Essa segunda vida acontece nas 
exposições filatélicas, nos álbuns, 
debaixo da lente dos estudiosos.  
Mas, essa é outra vida e nela a sua 
função postal já terminou.

E que nome dá a essa vida?  
É uma vida de quê? De colecionador?  
De exibição pública?
Eu chamo-lhe só uma segunda vida ou  
uma vida discreta, uma vida silenciosa.  
Silenciosa no sentido em que exige  
menos conceção e menos justificações. 

E, sobretudo, porque é menos dirigida 
à sua função, a função postal. O que 
significa que a conceção e o desenho 
do selo tem de atender às  
suas duas vidas. Antes de mais nada  
o selo tem de ser um elemento postal!  
Um selo que não cumpre uma função 
postal não serve para nada, é errado 
de conceção! Cumpre mal o seu serviço  
postal. Depois, ele passa a ter um outro  
valor e é já um valor adquirido, que não 
é igual ao valor da sua função postal 
de tantos cêntimos ou tantos euros. 
Não! Ele comporta em si valores de 
ordem estética, de ordem histórica, 
de ordem crítica, percebe? Valores 
que estão para lá do valor funcional 
do selo. 

Durante um tempo 
o selo de cavalinho, 
foi uma praga cá em 
casa [risos]. Havia 
esboços de cavalinho 
de todos os tamanhos, 
apareciam por todo  
o lado, pequenos  
e grandes.

mais importantes do 
que os selos que fiz 
foram os selos que 
encomendei ou cuja 
produção acompanhei. 
E isso é o que eu queria 
mais vincar nesta 
altura porque essa 
direção artística marca, 
de facto, aqueles 
objetos e dá-lhes 
sentido
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Bom, e isto foca as duas situações 
tutelares que são colocadas ao diretor 
artístico, a sua função postal e os 
valores colecionáveis, e que constam  
do seguinte: A função postal centra- 
-se nas pessoas convidadas, nos 
programas e justificação das emissões, 
no briefing ao autor do selo, no seu 
acompanhamento na fase da criação 
e produção. Os valores como objeto 
colecionável, como obra, são de outra 
ordem. A grande parte dos filatelistas, 
não assumem nem estudam esta 
questão, não a consideram nos seus 
dois níveis. Mas, sem um dos ângulos, 
um dos pontos de vista, um dos 
paradigmas da criação, as coisas  
não fazem sentido.

Tem de haver uma clara noção de que 
o que domina é o selo, a coisa postal! 
Um selo errado ou mal feito pode ser 
perigoso em termos postais e pode, 
no entanto, ser muito apreciado  
em termos filatélicos. Mas não são  
a mesma coisa! E foi essa perceção 
que orientou o Jaime Martins Barata  
e que eu herdei. 

Durante os anos em que estive como 
consultor dos Correios considero que 
mais importantes do que os selos que 
fiz foram os selos que encomendei  
ou cuja produção acompanhei. E isso 
é o que eu queria mais vincar nesta 
altura porque essa direção artística 
marca, de facto, aqueles objetos  
e dá-lhes sentido e o meu papel  
é o de um orientador, um encenador.  

É como no teatro, em que há o diretor  
de cena. O que faz um director artístico?  
Um art director? 

A política de escolha, de direções, de 
orientações dos artistas é, realmente, 
importante. Uma das primeiras coisas 
que o meu pai disse ao Couto dos 
Santos foi acerca das remunerações 
insignificantes atribuídas às 
encomendas de selos. Durante muito 
tempo pagava-se, não me lembro já 
bem as quantias, mas eram valores 
ridículos. Por isso a primeira coisa  
que o meu pai fez foi chamar pessoas 
a quem se pudesse exigir um trabalho 
de qualidade pagando um valor justo. 
Tal opção permitiu valorizar aquele 
selo que outrora ninguém queria fazer 
porque era, um frete ter tanto trabalho 
para desenhar um pedacinho de papel. 
A partir de então o selo passou a ser 
uma coisa que valia a pena estudar, 
dava currículo, era importante, e houve 
pessoas que se apaixonaram pelo selo 
porque o selo era já um desafio.

A outra vertente a assinalar neste 
processo de seleção é a importância 
de alargar sempre o leque dos artistas,  
de experimentar! E foi o que sempre 
fiz. O único dos grandes autores que 
eu não consegui foi o Júlio Pomar.  
Mas, fui sempre procurando a expressão  
gráfica que mais me convinha para 
determinado tema. 

Porque isto de fazer um selo é muito 
trabalhoso, é complicado, leva um  
ano inteiro, às vezes dois, às vezes 
três, porque é preciso decidir  
e estudar. Havia um plano anual  
de 12 emissões. Fazia-se uma lista  
em que se selecionavam os temas  
e as pessoas mais indicadas para  
os tratar. Logo isso dá um trabalhão 
ao consultor artístico, selecionar  
e justificar perante a administração. 
Este interessa, este não, este é difícil,  
este pode ser repetido… é toda uma 
escolha. Fixada a lista o consultor 
artístico tem de selecionar o artista. 
Tem que ser uma pessoa que saiba 
o que é que está a fazer e que 
compreenda o que esperam dele, e 
isso é logo uma coisa delicada, porquê? 
Porque o especialista de qualquer coisa, 
por exemplo do cultivo da batata-doce, 
com certeza que percebe. Mas um 
outro diz – “Não, mas a batata-doce 
não é assim que se cultiva” [risos], 
“deve ser apanhada da árvore”. 
Existem sempre opiniões diferentes  

a primeira coisa que o 
meu pai fez foi chamar 
pessoas a quem se 
pudesse exigir um 
trabalho de qualidade 
pagando um valor 
justo.
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e é uma coisa muito melindrosa.  
Mas essa é uma discussão que não 
vem a público, é uma coisa muito 
discreta. Muito telefonema, muita 
visita aos ateliers, conversas sobre 
o assunto, até que se obtém uma 
resposta positiva e nos dizem:  
- “Sim senhor, eu gostava de fazer 
isso, o que é que é preciso?”. 

E isto acontecia doze vezes por  
ano em edições comemorativas,  
em emissões que apoiam campanhas 
ou que representam pessoas. E tudo 
devia ser cozinhado e doseado com 
doses certas. A escolha da pessoa  
e a empatia entre quem estuda e quem  
propõe as coisas é muito delicada e 
é o princípio de tudo. Pois um gráfico 
com uma visão de síntese publicitária 
não é o mesmo que um ilustrador 
vocacionado para os temas históricos. 
Depois disso vêm todos os problemas 
técnicos da emissão. 

A expressões diversas correspondem 
técnicas distintas de desenho que, 
por sua vez, carecem de técnicas 
diferentes de produção industrial. 
E esta é outra coisa que tem de ser 
discutida e estudada pois limita  
muito a sua criação. E o selo é 
entregue depois de ser visionado  
e acompanhado - através de provas  
e mais provas gráficas até acertar  
- na Casa da Moeda. E por falar em 
Casa da Moeda, só pensar no trabalho 
de desenho dos selos feitos na Casa 
da Moeda, se eu começar a contar...

Mas vamos por partes. A emissão base 
começa por uma taxa pequenina, mas 
chega a certa altura que já é uma taxa 
de cinquenta escudos, ou de duzentos 
escudos. O que significa que uma folha 
de cinquenta selos era uma pancada 
de massa! E isso colocava problemas 
terríveis à exploração postal no sentido 
de evitar as falsificações. Portanto os 
selos de valor mais elevado eram feitos 
com as mesmas precauções com que 
são feitas as notas. Isso é uma extrema 
limitação em termos artísticos por 
terem de ser feitos pelo processo Giori, 
quer dizer impressão simultânea e com 
uma máquina patenteada41. 

41 - “O sistema Giori emprega a impressão 
simultânea frente e verso, o que permite funcionar 
quase como uma “mira”. Imprime em registo, 
quer para através do offset, quer do talho-doce, 
simultaneamente”, in “Luís Filipe de Abreu e o 
Desenho das notas de Escudo emitidas pelo Banco 
de Portugal”, Tese de mestrado em desenho, de 
Maria Teresa Nogueira de Morais da Cruz Pinho, 
Faculdade de Belas Artes de Lisboa, Universidade 
de Lisboa, 2012.

Ora bem, imagine o que é desenhar um 
selo, sabendo que o desenho só pode 
ter 3 cores planas e que cada uma 
dessas cores, a litografia de Giori, a 
tintagem não deve ocupar mais de 1/3 
da área impressa? 

Depois, impresso o selo ele é entregue 
aos serviços de distribuição postal. 
Até que um dia os selos estão 
disponíveis para quem os coleciona  
e então aí já têm outro dono. O consultor 
artístico Só pode é ouvir as críticas  
e ler os jornais, percebendo o que 
fazer ou não fazer e aceitando os erros 
que se fazem, não é? E é isto assim, 
isto é o selo visto do lado de dentro! 

Nós começámos pelo fim!  
Mas o que nos contou, essa sua 
reflexão, a reflexão de quem está 
por dentro é extraordinária pois  
é o tipo de informação a que  
nunca temos acesso.
Pois, exatamente! é a situação 
do historiador que tem de ler o 
documento e tem de fazer a análise 
interna e a análise externa e verificar 
as coisas todas, mas já não pode 
mudar nada, não é? É um mundo 
diferente e por isso apetece-me 
sempre explicar e detalhar

A partir de então  
o selo passou a ser uma 
coisa que valia a pena 
estudar, dava currículo, 
era importante,  
e houve pessoas que  
se apaixonaram pelo 
selo porque o selo  
era já um desafio.
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Nós gostávamos que detalhasse 
ainda uma outra questão: será que  
o Jaime Martins Barata traz a arte  
e os artistas aos selos enquanto que 
o José Pedro transforma o selo num 
objeto de bom design? Não sei  
se concorda com esta definição?
Parece-me razoável, é um bom  
ponto crítico. Pessoalmente, sinto  
que há uma continuidade. Mas, visto 
de fora, talvez haja uma diferença que 
me escapa. Talvez porque o meu pai,  
não se considerava um pintor e sim  
um ilustrador. Mesmo as pinturas 
murais que fez ele dizia que, no fundo, 
eram ilustrações grandes. São cenas, 

são figuras, mais históricas menos 
históricas, mais lendárias menos 
lendárias, no fundo são ilustrações 
grandes. Ele não pintava para si, por 
gosto, por qualquer satisfação para 
além daquela vontade de fazer muito 
típica da nossa família, da nossa tribo, 
da tribo dos pincéis, deste bando 
de saltimbancos que são os Martins 
Barata, Cabral, Ottolini, Leitão de 
Barros, etc. 

Cada selozinho que o meu pai fez 
tem a construção de uma ilustração, 
mesmo que seja uma coisa muito 
simples. Eu, como não sou pintor, 
tenho pintalgado algumas coisas  
só para me entreter, não tenho  
esse impulso, essa vocação.  
Mas fiz tanta, tanta ilustração…  
creio que a ilustração é uma coisa  
que dá pouca margem a fantasias 
porque acompanha sempre alguma 
coisa que exige ser ilustrada, seja um  
texto, uma página de um relatório ou  
um romance. E foi sempre essa a minha  
atitude, coloquei o meu próprio gosto  
e vontade em surdina deixando mais  
espaço à liberdade do artista convidado. 
E lembro-me que eu tinha sempre 
um grande gosto em exibir a enorme 
lista de nomes daqueles que, a meu 
convite, tinham feito selos: fulano  
de tal já fez este e este. E isso talvez 
seja a diferença maior. Isso e o facto 
das emissões que se faziam na altura 
do meu pai serem num número 
bastante inferior.

Foi difícil, na altura, limitar a 12 
as emissões anuais porque os 
negociantes estrangeiros reclamavam 
das poucas emissões de selos em 
Portugal. Não me esqueço que um dos 
comerciantes levava a sua encomenda 
para a Áustria num lugar comprado ao 
lado dele no avião. Isto é um mundo  
incrível… há coleções de selos cotadas  
na bolsa de Nova Iorque.

Outra coisa importante que se 
conseguiu foi o facto de a investigação 
feita sobre a emissão, toda a sabedoria  
na base da criação do selo, fosse 
ampliada e vertida em edições dos CTT.  
Algumas administrações estrangeiras 
disseram: - “Olhe nós vamos fazer  
o mesmo que vocês estão a fazer”  
e isso é muito… enfim! É gratificante. 
E é isto o que eu posso responder sobre  
essa maneira diferente, mas muito 
determinada pela época e pelas 
circunstâncias.

A riqueza e diversidade da sua vida 
profissional são singulares. Salienta-
se a atividade consistente em várias 
áreas - arquitetura, planeamento 
urbanístico, olisipografia, 
ilustração, artes gráficas, ensino 
- integrou a comissão instaladora 
da Universidade Nova de Lisboa e 
dirigiu gabinetes de estudos em 
Ministérios. E. no meio de tudo isto, 
qual o lugar do selo na sua vida?
Tenho sido sempre um salta-pocinhas 
e nunca fiz grande projetos de vida 
nem pensei em perpetuar-me neste 

E foi sempre essa a 
minha atitude, coloquei 
o meu próprio gosto 
e vontade em surdina 
deixando mais espaço 
à liberdade do artista 
convidado. E lembro-
me que eu tinha sempre 
um grande gosto em 
exibir a enorme lista  
de nomes daqueles que, 
a meu convite, tinham 
feito selos: fulano de 
tal já fez este e este.
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6.
Era um bocadinho um clube.  
Quando eu vinha da escola, ali fazia  
os trabalhos de casa, a minha mãe 
fazia ali assim as suas ilustrações, 
numa mesinha pequenina, o meu pai 
tinha uma mesa grande e, quando vinha 
do liceu ou do jornal, era também nessa 
sala que desenhava e, entretanto, 
apareciam, vários outros amigos 
que conversavam, desenhavam e 
escreviam. A vida nesta casa lembrava 
a fita do Frank Capra, “Não me levarás 
contigo”43. A minha mãe falava nisso 
muitas vezes: - “Isto é a casa do não me 
levarás contigo”. Porque naquela sala 
fazia-se de tudo. No vão da janela existia  
uma bancada de ferramenta, e o meu 
pai não deixava que me oferecessem 
ferramentas de brincar. - “Mas ele 
é muito pequeno para um martelo 
verdadeiro”. - “Não! Ele sabe, quando 
lhe doer já sabe!” (risos) e era assim. 

Mas eu era então um menino 
extremamente alegre porque tinha 
todo o tempo do meu pai. Um dia, os 
dois resolvemos fazer uma máquina 
que não servisse para nada. Numa das 
suas viagens ao estrangeiro ele tinha 
trazido, a meu pedido, um motorzinho 
elétrico. Ainda me lembro, era assim 
verdinho. E então num caixote  
de madeira com eixos e rodinhas,  
a máquina fazia tum, tum, tum, tum, 
tum, e atirava coisas. Era, realmente, 
uma máquina que não fazia nada [risos].  

43 - Este filme de 1938, tinha como título original 
“You can’t Take it With You”. Distribuído pela 
Columbia, conquistou 2 Óscares: o de Melhor Filme 
e o de Melhor Diretor para Frank Capra. 

Mas, quando nasceram os meus 
irmãos, os mais novos, o meu pai 
tinha já muito trabalho, estava então 
a pintar os painéis da escadaria do 
Palácio de S. Bento44. 

Estávamos sempre a fazer coisas. 
Se dissesse assim: “Oh mãe! O que é 
que eu hei-de fazer? não tenho nada 
que fazer. – “Não tens nada que fazer? 
Olha, se não tens nada que fazer, vai 
desenhar vai para o quintal, ver bem, 
estudar bem as plantas, não estejas 
sem fazer nada”. E o velho Gameiro, 
um bocado germânico na educação 
dizia também: “Senta-te direito! Põe-
-te direito! Tira as mãos dos bolsos!”. 
Apesar de ser uma pessoa de uma 
delicadeza extrema, uma pessoa 
excelente, era essa a sua disciplina. 

E projetos para o futuro?
Atualmente estou a trabalhar sobre as 
áreas metropolitanas. Mas são coisas  
muito atrevidas e vão ser muito mal 
recebidas porque são sobre um sistema  
demasiado complexo e as teorias dos 
sistemas complexos são muito árduas 
para comunicar. Eu estou a trabalhar 
naquilo praticamente há seis ou sete 
anos e a andar devagar e a voltar atrás.  
Portanto já vê que estou muito longe 
das estampilhas [risos].

Bem, mas se eu continuo a falar…

44 - Os painéis da Escadaria do Palácio de S. Bento 
datam de 1944. São pintados a óleo sobre tela em 
generosas dimensões: 4,820 m x 2,700 m e 4,500 
m x 2,070 m.

Será que o gosto de fazer coisas  
e de pensar que artistas são os 
outros é estar na vida com modéstia 
e recato?
É a educação desde pequenino.  
Quer dizer… não fica bem, percebe? 
Isso é para gente muito especial  
que se pode admirar. Temos que ter 
a modéstia suficiente para assumir 
o nosso patamar que é honrado, que 
é útil, mas é este e não outro! O meu 
pai, volta e meia dizia: - “Tudo o que 
vale a pena ser feito merece e exige 
ser bem feito”42. Não vale fazer a fingir 
ou achar que qualquer coisa fica bem 
feita sem esforço. Não! Não tem de 
ser assim.

Repare, aqui neste casarão,  
existe uma sala grande, a sala nobre  
- assim se chamava quando o palacete 
pertencia a Nicolau de Abreu Castelo 
Branco – ali se vivia e trabalhava.  

42 - Esta frase é de Philip Dormer Stanhope 
Chesterfield, um escritor inglês, do século XVII.

Mas eu era então um 
menino extremamente 
alegre porque tinha 
todo o tempo do meu 
pai. Um dia, os dois 
resolvemos fazer 
uma máquina que não 
servisse para nada. 



49

Glossário

6.
Bilhete Postal Ilustrado
Postal com ilustração que, depois  
de devidamente selado, pode circular 
pelos correios.

Bloco 
Pequena folha com selos de taxas 
iguais ou diferentes, podendo conter 
entre 1 a 17 selos, alguns dos quais, 
ou na sua totalidade, podem ser 
destacados através do seu denteado.

Denteado
Perfuração à volta de um selo, feita 
por ferramenta própria, e que permite 
facilmente o destaque dos selos  
da folha em que foram impressos.

Filatelia
Tudo o que é referente aos selos  
de correio, desde a sua produção  
à sua utilização.

Inteiro Postal
Envelope ou Postal ilustrado ou não, 
com uma taxa ou um selo impresso 
e que não necessita por isso de selo 
normal.

Pagela
Folha ou folheto alusivo à temática  
de um selo ou série e à sua produção.

Selo
Estampilha com informação impressa 
na face e gomada no verso e que serve 
de recibo de serviço postal pré-pago e 
que deve ser aposto no produto (Carta, 
postal, encomenda) a enviar.

Selo base
Selo que serve para satisfazer as 
necessidades ordinárias dos correios, 
por isso incluindo, normalmente, 
variadas taxas, sendo os selos de 
uma série emitidos com cores ou 
ilustrações diferentes para cada taxa.

Selo/Série comemorativa
Conjunto de selos (ou apenas um) 
do mesmo tema, que serve para 
comemorar um evento, apresentando, 
por norma, poucas taxas.

Sobrecarga
Impressão sobre um selo de uma 
alteração para assinalar um evento  
ou uma data.

Sobretaxa
Sobrecarga que altera a taxa  
de um selo.

Taxa/Valor Facial
Preço do serviço pré-pago, 
normalmente inscrito na face do selo.

Telegrama
Cartão ou folha onde um funcionário 
dos Correios escreve a mensagem 
ditada pelo cliente para depois ser 
enviada ao destinatário

Telegrama autógrafo
Telegrama que era escrito diretamente 
pelo cliente, que o assinava.
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Peças em 
Exposição 
Coleção dos CTT Correios de Portugal  
à guarda da Fundação Portuguesa  
das Comunicações. 

Alfredo Roque Gameiro
INTEIROS POSTAIS

IV Centenário do Descobrimento  
do Caminho Marítimo para a Índia, 1897  
2 desenhos originais a aguarela  
e tinta da china s/ papel; Selo.

3 Inteiros Postais Ilustrados  
com reprodução de Aguarelas  
de Roque Gameiro, 1962

EMISSÕES

Independência de Portugal, 1927 
5 selos

Raquel Roque Gameiro
BILHETE-POSTAL

Boas Festas, 1939 
3 desenhos originais a aguarela s/ papel; 
3 Bilhetes-postais.

Boas Festas, 1943 
3 desenhos originais a aguarela s/ papel; 
3 Bilhetes-postais.

Boas Festas, 1959 
Desenho original a aguarela s/ papel 
com poema “Descoberta” de Nuno 
Homem de Mello; Bilhete-postal.

AUTÓGRAFO

1945 
Desenho original a guache s/ papel; 
Autógrafo.

TELEGRAMA

1945 
Desenho original a guache s/ papel; 
Telegrama.

EMISSÕES 

4º Centenário da Morte  
de Gil Vicente, 1937 
Desenho original a tinta-da-china  
e guache s/ papel; Prova de cor  
da emissão; Selos.

Costumes Portugueses, 1941 
3 desenhos originais a tinta-da-china  
e guache s/ papel; provas de cor; Selos.

Màmía Roque  
Gameiro Martins Barata
BILHETE-POSTAL

Boas Festas, 1953 
Desenho original a aguarela s/ papel 
com poema “Viagem” de Nuno Homem 
de Mello; Prova de impressão de 
Bilhete-postal; Bilhete-postal.

Boas Festas, 1954 
Desenho original a aguarela s/ papel;  
Prova de impressão de Bilhete-postal; 
Bilhete-postal.
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Jaime Martins Barata
EMISSÕES

8º Centenário da Fundação, 
3º Centenário da Restauração  
de Portugal, Exposição do Mundo 
Português, 1940 
2 estudos, tinta-da-china e guache  
s/ papel; Chapa de gravador e chapa  
de impressão; Selos.

Caravela, 1943 
Desenho original a tinta-da-china  
e guache s/ papel; 2 mostruários  
de cores; Selos.

Navegadores Portugueses, 1945 
3 desenhos originais a tinta-da-china  
s/ papel; 8 estudos, técnica mista  
s/ cartão; 3 artes finais; Cercadura  
do bloco da emissão, grafite s/ papel 
vegetal; Bloco da emissão; Provas de 
gravação; Chapa de gravador; Selos.

Selo de Autoridade  
do Rei D. Dinis, 1953 
6 estudos, técnica mista s/ papel, 
grafite s/ papel, técnica mista  
s/ madeira; Fotolito; Mostruários  
de cor; Prova de impressão; Selos.

5º Centenário do Nascimento  
de Vasco da Gama, 1969 
3 desenhos originais a guache 
s/ platex; Desenho original para 
sobrescrito a guache s/ papel;  
Estudo de lettering, técnica mista 
s/ papel; Sobrescrito de 1º dia de 
circulação; Selos.

INTEIROS POSTAIS

Castelos de Portugal, 1940 
3 desenhos originais a tinta da china s/ 
papel; 3 Inteiros postais.

José Pedro Roque  
Gameiro Martins Barata
EMISSÕES

5º Centenário da Morte  
do Infante D. Henrique, 1960 
3 desenhos originais a guache s/ papel;  
Desenho original da pagela, técnica 
mista s/ papel; 2 ex. Pagela; Sobrescrito 
de 1º dia de circulação. Selos.

5º Centenário do Nascimento  
de Pedro Álvares Cabral, 1969 
3 desenhos originais a guache s/ 
cartão; Desenho original de sobrescrito 
de 1º dia, técnica mista s/ papel; 
sobrescrito 1º dia de circulação; Estudo 
a esferográfica s/ papel; Selos.

Movimento das Forças Armadas  
de 25 de Abril, 1974 
Desenho original a guache s/ cartão;  
Sobrescrito de 1º dia de circulação.

Consolidação das Instituições 
Democráticas, 1976 
Desenho original, técnica mista s/ 
papel; Desenho original do carimbo; 
Estudo do selo a guache e grafite 
s/ papel; Sobrescrito de 1º dia de 
circulação. Selo.

Europa CEPT - 
- História do Correio, 1979 
2 desenhos originais a guache s/ 
cartão; 2 Estudos a guache s/ cartão; 
Desenho original de sobrescrito  
a tinta da china s/ papel; Sobrescrito 
de 1º dia de circulação; 2 Provas 
gráficas; Selos.

Instrumentos de Trabalho, 1978 
Desenho original a guache s/ papel;  
Sobrescrito de 1º dia de circulação; 
Selo.

Instrumentos de Trabalho, 1980 
2 desenhos originais a guache  
s/ papel; Sobrescrito de 1º dia  
de circulação; Selo.

Instrumentos de Trabalho, 1983 
Desenho original a guache  
s/ papel; Sobrescrito de 1º dia  
de circulação; Selo.

Centenário do Jardim Zoológico  
de Lisboa, 1984 
4 desenhos originais a guache  
s/ papel; Sobrescrito de 1º dia  
de circulação; Selos.

Reservas e Parques  
Portugueses, 1985 
4 desenhos originais a guache s/ platex;  
Estudo para sobrescrito de 1º dia de 
circulação, colagem s/ papel; Maqueta 
para sobrescrito de 1º dia de circulação, 
grafite s/ papel; Sobrescrito de 1º dia  
de circulação; Prova gráfica.
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