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O GRUPO DOS AMIGOS 

DO MUSEU ROQUE GAMEIRO 

S ENTE-SE honrado por poder, finalmente, trazer a pú

blico um pouco da história que rodeou o apareci

mento do Museu Roque Carneiro, em Minde. 

A publicação deste opúsculo não pretende ser 

mais do que um repositório dos factos de modo a propor

c10nar aos vindouros o conhecimento de quanto em Minde 

se fez pelo Museu Roque Carneiro. 

Sentimentos de gratidão e admiração levaram uns 

quantos a encetar trabalhos que pudessem conduzir à cria

ção do Museu. 

Encontrou-se o maior entusiasmo e apoio na fa

mília do insígne Mestre e urna devotada colaboração nas 

entidades oficiais, das quais se destaca, por ser da mais 

elementar justiça, os Ministérios da Educação Nacional e 

do Interior, através da Direcção-Geral do Ensino Superior 

e das Belas-Artes e da Direcção-Geral da Administração 

Política e Civil. 

A todos se rende o preito do maior reconhe-

cimento. 

Ô .f,t-upe de;i A • ..,i~c;l de 'YJ\,u;leu fec')ue /Ç°JA-,,,,.ei'l-e 





Em Março de 1964 uma comissão de habitantes de Minde, 
Comissão Pro-Museu, admiradores da obra e da figura de Mestre 
Roque Gameiro, permitiram-se ir junto das ilustres filhas do insigne 
artista, manifestar-lhes o prazer e a honra que teriam se na terra, 
berço natal do Mestre, se erguesse o de há muito esperado Museu 
Roque Gameiro. 

Sentia a Comissão que idênticos sentimentos animavam a 
família do artista e, na verdade, logo foi recebido em Minde, teste
munho da satisfação, do contentamento e concordância, em princí
pio, por parte das suas ilustres filhas . 
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Consciente da obra a que se abalançava e da responsabilidade 
que lhe incumbia, a Comissão Pro-Museu, em reunião preparatória, 
entendeu entregar à Junta da Freguesia de Minde a orientação e 
chefia dos trabalhos, continuando, entretanto, a prestar toda a cola
boração. 

Por carta de 5 de Abril de 1965 agradeceu-se à Ex.m• Sr." 
D. Mamia Roque Gameiro Martins Barata, o interesse manifestado 
numa reunião conjunta com os demais familiares do artista, logo 
aprazada para 25 de Maio de 1965. 

Por motivos de saúde a reunião teve de ser transferida, aca
bando por se realizar a 21 de Junho de 1965, às 14.30 horas. 

Nesta data tomou forma o movimento que levaria à determi
nação de criar, em Minde, o Museu Roque Gameiro, instalando-o 
na casa onde nasceu o artista. 

Estabelecidas as condições de arrendamento do imóvel havia 

que efectuar obrac de adaptação cujo projecto foi confiado à com

petência do Sr. Arquitecto José Pedro Roque Gameiro Martins 

Barata, neto do Patrono do Museu. 

Cumprindo o estatuído superiormente foi então requerida a 

instalação do Museu. 

Ex. mo Senhor Director-Geral do Ensino Superior e das 

BP las-Artes 
Lisboa 

A junta de Freguesia de Minde, requer a V. Ex.ª 
a necessária autorização para instalar na Vila de Min
de a Casa-Museu Roque Gameiro, de acordo com o 
disposto nos Arts. ]6. 0

, j8. 0
, e seus parágrafos I.

0 e 
J .º do Decreto-Lei n. 0 467f8 de I8 de Dezembro de 
I96f e Art. I9·º· parágrafos 1.0

, n. 0 I6. 0 do Decreto
-Lei n. 0 46 J49 de 22 de Maio de 1965, nas condições 
e normas constantes do R egulamento da Junta Na
cional de Educação, segundo planta, fotografia e me
mória descritiva e justificativa que acompanham este 
requerimento. 

Minde, 19 de julho de 1967 

Pede deferimento 

O Presidente da junta de Freguesia de 111/inde 



MEMÓRIA DESCRITIVA 

E JUSTIFICATIVA 

1 - Razões de instalação da «CASA-MUSEU ROQUE GAME/RQ,, 

em Minde . 

A circunstância de Minde ter servido de berço à Grande Figura 
da aguarela portuguesa que foi Alfredo Roque Gameiro, levou um 
grupo de admiradores do Artista a solicitar à Junta de Freguesia de 
Minde a instalação de uma Casa-Museu, perpetuando, através dos 
tempos, a sua memória, como preito de homenagem às invulgares 
qualidades do Mestre. 

O facto, também, de se entrever, neste momento, a possibi
lidade de colocar a Casa-Museu precisamente no edifício onde nas
ceu, e, a circunstância de aqui terem vivido membros da família 
tornada Ilustre, particularmente a Mãe do Artista que ele imortali
zou em preciosa obra, bem como as relações que com o meio de 
origem ficaram sempre mantendo os seus familiares, foram moti
vos que contribuiram d:) maneira decisiva para a concretização 
desta aspiração. 

Ao acolher e patrocinar a justa pretensão deste grupo de admi
radores, sabe a Junta de Freguesia que ela interpreta o sentir de 
toda a sua população que deste modo patenteia a sua estima a uma 
das Figuras que mais distingue e considera, entre os seus ante
passados. 

2 - Meios de manutenção e direcção. 

Tem a Junta de Freguesia a firme convicção de dispor de con
dições indispensáveis à manutenção e conservação do Museu. 

Para que o culto do Museu não desfaleça e possa continuar-se 
no futuro foi constituído um Grupo de Amigos da Casa-Museu Roque 
Gameiro, que acompanhará e promoverá a constante valorização do 
mesmo e que terá inicialmente um núcleo fundador que será apoiado 
por um número complementar, reunido de entre os admiradores 
do Artista. 

O núcleo fundador é constituído pelas seguintes individual i
dades: 

D. Raquel Roque Gameiro Ottolini 
D. Helena Roque Gameiro Leitão de Barros 
D. Maria Emília Roque Gameiro Martins Barata 
D. Vera Guedes Bordalo Pinheiro Vaz Gomes 
Arquitecto José Pedro Roque Gameiro Martins Barata 
D. Maria Helena Roque Gameiro Leitão de Barros Mantera 
D. Margarida Roque Gameiro Ottolini 
António Alves Raposo 
António Raposo Martins 
João Almeida Mengas 
Manuel Mengas Micaelo 
João Vigário 
Lourenço Coelho Anjos da Silva 
Lourenço Coelho Carvalho 
Padre Manuel Antunes Messias 
Manuel Raposo Roque Gameiro 
D. Maria da Graça Carreno Gameiro 
Rogério Fernandes Venâncio 

Desta forma a manutenção e continuidade da Casa-Museu, 
encont ra-se assegurada através não só da autarquia local, sem 
embargo dos subsídios que eventualmente venha a obter, como 
ainda do Grupo de Amigos que a apoiam . 

3 - Plano de instalação - sistematização e ordenação das 
espécies e da exposição das colecções. 

Serão recolhidas e expostas peças da vasta obra do Artista 
e recordações da sua vida de trabalho. 

Para além da justificada consagração de uma Figura, é desejo 
da Junta que o mesmo museu abr igue também uma pequena colec
ção de Arte Contemporânea, e documente valores geográficos e 
etnográficos da região: tal programa, ilimitadamente ampliável e 
elástico poderá vir um dia a exigir instalações mais vastas que as 
actuais, consideradas apenas como embrião. 

O edifício actual, propriedade particular, está adulterado em 
relação à forma primitiva, tendo-lhe sido adicionadas salas e uma 
fachada principal, incaracterística, nos começos do século, con
forme foto9rafias anexas . 



A adaptação ao fim em vista que se pretende conseguir não 
visa uma reconstituição saudosista da casa natal do Artista, mas 
sim permitir a disposição adequada das colecções . 

Apresenta-se junto, em plantas e cortes, o esquema de tal 

disposição. 

No piso térreo, um vestíbulo conterá um balcão para venda de 
bilhetes postais, reproduções, e obras de artesanato locai, nomea
damente têxtil, que se apresentará convenientemente exposto nesta 

divisão. 

Ainda no piso térreo, poderá apreciar-se um te::ir manual em 
laboração e a cozinha da casa, ambos reconstituídos com elemen
tos locais autênticos. 

A transform<ição da escada existente permitiu criar um am
bient e contínuo e luminoso. ligando o vão da escada a uma sala 
do 2.º piso em que se instalará, com reforço de luz zenital uma 
pequena galeria de artistas contemporâneos. 

As principais divisões do 2.º piso formarão um circuito desti
nado à exposição das colecções relacionadas com Roque Gameiro, 
relíquias e recordações, estudos , experiências e trabalhos de artes 
gráficas, aguarelas , desenhos, ilust rações e modelos. 

Uma pequena sala destinar-se-á a recordar Justino Guedes, um 
irmão do Artista também natural de Minde, e em cuja editorial e 
litografia Roque Gameiro deu os primeiros passos nas Artes Grá
ficas e onde mais tarde, depois de, como bolseiro ter estudado em 
Leipzig, desenvolveu trabalho de pioneiro naquelas Artes . 

Neste 2.º piso, as instalações sanitárias existentes foram trans
formadas para permitir uma eventual utilização pelos visitantes 

Como medidas de defesa contra incêndios propõem-se: um 
extintor de pó ao nível das colecções artísticas, e extintores de 
espuma junto ao tear e na arrecadação do sótão. 

O edifício tem boa ventil2ção natural. t: no entanto pos3ív~ I 
que nos meses de invern::) so venh :::i i:: fazer sentir a exigênci1 de 
um deshumidificador, de potência a determinar, provàvelmente colo
cado na posição assinalada na planta . 

O estudo do arrnn io arquitectónico é do arquitecto José Pedro 
Roque Gameiro M artins Barata. 

Ao requerimento foi dado o seguinte parecer, homologado 
ministerialmente em 17-3-1970: 

IZ MAR 1970 

ó . • ~. lw 

c.Minlstúw da 8ducação J./ acional 

l J kU:'ª J/acwnal da fJducação r--:-A-p-ro_v_a_d_o_e_m--s-e-ss_5_o_d_a~ 
~ ..J'ft:r f. "* ..i?. .. Sub·Secção da 2.' Secção d• 

T PARECER . ?7 C · .J • ~do ::le1 'Uli1 e de 19 :1'Q __ 

'

"li , r· Junta Na~na. I da Educação 

O PRESIOEN TE 

Por inoumbência do Exmg Sr. Presidente da Junta Nacional de 

Educação e conforme ao disposto nos artigos 56v, 56v e seus § lV e 3v do 

Decreto-Lei 46 756 de 16 de Dezembro de 1965 e no artigo l6V, § lV, nv 16 

do Decreto-Lei 46 349 de 22 de Maio de l9b?, a 3• subsecção da ~· secção 

da Junta Nacional da Educação dá o seu parecer sobre a criação da Casa-M~ 

seu Roque Gameiro, em Minde, eolicitada pela Junta de Freguesia daquela 

localidade, 

Por sugestão de alguns admiradores do pint or, litógrafo e agua

relista notável que foi hvque Game iro, a Junta de Freguesia de Minde pro-

põe-ee criar na casa em que o artista nasceu, uma C asa-~useu que será mB:!l 

tida pela autarquia local e por um Grupo de Ami gos da Casa-Museu. O ediff 

cio, de dimensões modestas não excedendo a maior sala 5,5m. x 4m, tem dois 

pisoG para ealas de exposição e um sótão para arrecadação. 

No rés-do-chio a eala de entrada destina-se à venda de reprodu

ções, posta.is e obras de artesanato local, nomeadamente textil, que aí es

tará em exposição. Noutro compartimento será instai~do um tear manual da 

região, em funcionamento. Ainda neste piso será reconstituída a cozinha 

com elementos locais autenticas, 

lo andar superior, maie longo, três salas serão destinadas à 



d . • & . 

cMinisUrio da 8ducaç:J.o JJ acional 

<)unia Jladorn:il da &i.ru:açdo 

exposição de obras e recordações de Roque Gameiro, outra pequena sala dej 

tina-se a recordações do irmão do artista, Justino Guedes, em c~ja lit,! 

grafia Roque Gameiro trabalhou, e ainda uma Última sala com lus zenital, 

para uma pequena colecção de arte contemporânea, 

Está prevista a instalação de extintores de incendio - de pó 

no primeiro andar, de espuma junto do tear e na arrEcada9ão. Para corrj; 

gir excessos de humidade durante o inverno, se be~ ~ue o edifício tenha 

boa ventilação, previ-se tamblm o enprego de um deshwnidificador. 

N'"ao se prev3 o capítulo da segurança das colecções fo~a das 

horas de serviço, num edifício cujas aberturas parecem actv.almen~ auito 

pouco defendidas. 

Segundo a proposta da Junta de freguesia de Min4e 1 pretende-se 

preencher nesta Casa-Museu tr~s programas - um etnogrlrico, um de ar\e 

contemporllnea, e um terceiro pr~priamente da obra e recorda9ões dé 9oque 

Game iro. 

Como escreve o Presidente da mesma Jun\& - ~ ••• tal programa 

ilimitadamente ampliável e eliatico, poderá um dia vir a exigir instale 

ç~es mais vasta.& que a5 actuats, consideradas apenas como embrião. 

Dadas as dimeneões do edifício, parece acumulação e dispeL 

são este programa, que só se· pode admitir, como provisório, se for ponto 

de partida essencial para outro museu de preservação etnográfica, 

De aoordo com estas considerações, a }I subsecção da 2• seooio 

d . • &. 

cMinistbio da . educação JJ acion~{ 
<)unia Jlacional da educação 

da Junta Nacional da Educação, em sessão a que esteve presente, nos teE 

moa do § 22 do artigo 3s 2 do Decreto-lei ng 46 758, de 18 de Dezembro de 

1965, o Senhor Director-Geral da Administração Política e Civil, emite o 

parecer de que seja aprovada a criação de um museu em Minde, conforme a 

proposta do Presidente da Junta de Freguesia daquela localidade, com as 

seguintes condições: 

1) que tenha a designação de Museu Roque Gameiro e não Casa

-Museu Roque Gameiro, uma vez que abrange colecções, além da da obra e 

recordações do artista, sem relação directa com esta. 

2) que sejam previ~tas medi das de segurança fora d3s horas de 

serviço dos funcionários. 

3) que seja assegurada a aseist~ncia permanente no ll.useu de um 

ou mais çuardae, dentro dos horários est abe l ecidos. 

4) que sejam asseguradas cond i ções de arej ame nto e segurança 

nas instalações para arrecadação, no sótão . 

Lisboa, 27 de Fevereiro de 1970 
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Uma das preocupações que desde o início dominou a Comis
são foi a valorização artística do Museu. Desde logo manifestou , 
junto da Família Roque Gameiro, o desejo, felizmente alcançado, 
de que o quadro da mãe do Artista, obra ímpar da aguarela portu
guesa, figurasse entre os quadros depositados . Esteve durante 
vários anos exposto no Museu Malhoa, das Caldas da Rainha. 

Idêntico pensamento levou a Comissão a dirigir-se à Fundação 
Calouste Gulbenkian . 

Minde, 20de Dezembro de 1966 

Ao 
Digm!. Corpo Administrativo da 
fundação Calouete Gulbenkian 

ill1!Qâ 

Encontra-se em curso de instalaç6es a Casa-Museu Roque Ga
meiro nesta vila. 

A Comissão Organiradora que subscreva a presente a que es
tá desde a primeira hora em intima colaboração com a ilustre fa
milia do Artista, é sabedora de que se encontrariam em venda nes
te momento perc~la apreci0vel senão total das aguarelas originais 
que constituiram a !lustração de "AS PUPILAS DO SENHOR REITOR". 

Obra de r.ot~vel valor, s2r!a pedra precio s~ no corpo da Ca
sa-Museu prestes a abrir as suas portas e par~ que se não perca 
nas mãos de coleccionadores particulares, sen~o de meros comercian
tes obra de tão mar~ado v~lor artistice nacional, vem a Comissão 
Organizadora da Casa-Mu~eu Roque Gameiro, solicitar de V.Ex~. a 
comparticipação m~teria! para a recolha de tal conjunto de agua
relas. 

Permite-se para uma melhor alucidação e mais vasta visão do 
problema acompanhar esta de um memorial explicativo do conjunto de 
posições a situaçaes que aninam, justificam e autorizam este pedi
do. 

Apresentando a V.Ex~.s o~ nossos mais nlSpeitcsos cumprimen
tos, ousamos aguardar o favor de uma resposta tão breve quan'o pos
sivel dadas as circunstâncias que rodeiam a provável venda da nte$
ma colecção. 

Muito respeitosamente, nos subscrevemos 
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MEMORIAL 

«CASA-MUSEU ROQUE GAMEIRO» 

1 - MINDE - Berço do Artista. 

2 ·- CASA-MUSEU - Repositório de obras do Mes
tre, de seus familiares, de seus amigos, 
confrades, discípulos e admiradores. 

Sala de temas regionais. 

1 - MINDE - Situada na extrema norte da província do Ribatejo 
encontra-se no ponto de cruzamento em que as linhas rodo
viárias levam o turista de Lisboa a Fátima e de Castelo Branco 
a Nazaré. 

Encontra-se dentro de um conjunto de triângulos turísticos 
que têm como vértices -Alcobaça, Nazaré, Leiria, Marinha 
Grande (S . Pedro de Moei), Batalha, Fátima, Tomar, Santarém, 
Olhos d'Água (Alcanena) , Grutas da Serra de Santo António . 

Tem uma indústria tradicional - a das mantas - caracte
rizada pelo bordado do seu tecido e pela cor das suas com
posições e ainda uma linguagem característica - o calão 
minderico. 

Velho burgo, dispõe agora e simultâneamente de novas 
avenidas e belas e modernas vivendas a par de zonas marca
das por ruas estreitas tortuosas, antigas, acompanhando casas 
que embora algumas sem grande beleza arquitectónica são no 
entanto , vincadamente típicas pelas suas varandas , a par de 
outras de melhor sentido estético em que se destacam algu
mas sob traça de Mestre Roque Gameiro. 

Largo passado rei igioso, deixou na terra, encravada na 
baixa de duas serras, uma bonita igreja de altares de valiosa 
talha dourada, belos azulejos e pinturas de valor . 



2 - CASA-MUSEU -- a) localização e instalação. 

b) O recheio. 

a) Localização e instalação - Na sua fase inicial ficará 
actuando na casa onde nasceu o Mestre, precisamente em 
prédio que estando para nascente debruçado sobre a actual, 
melhor e mais tradicional praça da vila - o chamado cora
ção d:i terra - na passagem da rodovia Lisboa/ Santarém/ 
/ Fátima, volta-se a poente para uma das mais estreitas e 
características ruas da zona antiga e que tem precisamente 
na toponimia local o nome de Alfredo Roque Gameiro. 

Dispõe de dois pisos e as obras já em curso por arre
matação do proprietário, a empreiteiro local, respeitará o 
traço definido pelo Dig . Arquitecto familiar do Artista, no 
melhor aproveitamento da casa ainda existente . 

No piso inferior aiém do salão de entrada formando 
átrio, funcionarão dependências de mais vincado sentido 
regional onde avultam a instalação de um tear tradicional, 
exposição de trajos característicos, depósito de curiosida
des locais e a reconstituição de uma cozinha da época do 
nascimento e vida do Artista em Minde . 

O piso superior , naturalmente , disporá de salas dedica
das às obras do Mestre nas suas facetas - aguarelista e 
artes gráficas - a par de salas destinadas a artistas diver
sos para além de registos e apontamentos de elementos 
biográficos e evor:ativos, com referências etnográficas e 
geológicas da região . 

b) O recheio - Obras do artista cuja presença - pelo menos 
em depósito temporário inicialmente - são garantidas pela 
família ilustre e artista do Mestre e ainda de alguns fami
liares, amigos e conterrâneos. 

São presenças asseguradas entre outros e especial
mente o quadro célebre da mãe do Artista - medalha de 
ouro do Salon de Paris - e o retrato de Roque Gameiro, 
de Abel Manta - peças que por si só garantem o elevado 
valor artístico da Casa-Museu. 

Igualmente algumas obras dos artistas ilustres que são 
as filhas do Mestre e seus genros Leitão de Barros e Mar
tins Barata - estarão presentes nas salas da Casa-Museu 
de seu Pai. 

Presentes também seguramente muitos dos valores 
artísticos que no campo das artes gráficas criou e apre
sentou o irmão do Mestre que foi JUSTINO GUEDES. 

Contudo - uma obra de raro e inestimável valor era 
o encantamento da Comissão Organizadora e muito espe
cialmente das ilustres filhas do patrono da Casa-Museu -
seria a presença na mesma da colecção das aguarelas ori
ginais da ilustração de «AS PUPILAS DO SENHOR REITOR». 

A recolha desta colecção impossível monetàriamente à 
Comissão e cuja aquisição de momento se apresenta no 
todo ou em parte bastante viável, seria um passo mais que 
decisivo para o completo ornamento da Casa-Museu que 
em tudo a Comissão Organizadora e a família do Artista 
desejariam estivesse à altura da grandeza, do prestígio e 
da projecção nacional e internacional do Mestre. 

A Fundação Calouste Gulbenkian através do seu Serviço de Be
las-Artes aceitou a proposição e a 9 de Março de 1967, dirigiu à 
Ex.m" Sr.º D. Laura de Figueiredo Guedes Emíli o, por intermédio de 
sua filha Ex.mº Sr.º D. Maria Amél ia Sena Bello, um o fício, do qual 
transcrevemos : 

"Na sequência da solicitação dirigida à Fundação Calouste 
Gulbenkian pela Comissão Organizadora da Casa-Museu Roque 
Gameiro, para a aquisição da colecção de aguarelas originais reali
zadas por Mestre Roque Gameiro para a edição da obra de Júlio 
Dinis «As Pupilas do Senhor Reitor», com o fim de serem incorpo
radas nessa Casa-Museu , teve V. Ex ." a gentileza, que muito agra
decemos , de pessoalmente se deslocar a esta Fundação, no pas
sado dia 3 do corrente , para nos facultar a apreciação das referidas 
obras de arte .» 

"Em qualquer das mencionadas propostas, a Fundação reserva
-se o direito de propriedade das aguarelas adquiridas. No entanto, 
em presença de uma formul ação dirigida nesse sentido, poderá o 
Conselho de Administração vir a ser consultado quanto à viabili -



dade de que um número delas, por ora indeterminável, seja exposto 

na Casa-Museu Roque Gameiro, em condições a estabelecer, mas 

sempre na forma de depósito provisório e eventualmente rotativo, 

não se alterando por essa circunstância, os direitos de propriedade 

que sobre essas aguarelas, a Fundação tenha adquirido. 

Por outro lado, obras de Mestre Roque Gameiro são natural

mente de incluir, dentro de esquemas previstos, nas exposições 

de Arte Portuguesa que a Fundação tem vindo e continuará a pro

gramar. Esta circunstância e também a de uma perspectiva de 

atenção aos aspectos de conservação futura das aguarelas, de que 

V. Ex ." , estamos certos, compreenderá melhor que ninguém a 

necessidade, justificam e esclarecem este modo de prover à difu

são e disponibilidade das obras de Mestre Roque Gameiro. 

Assim levadas ao conhecimento de V . Ex.a as condições em 

que a Fundação Calouste Gulbenkian entende poder correspon

der à proposta formulada por V. Ex ." e pela Comissão Organizadora 

da Casa-Museu Roque Gameiro, ficamos aguardando a resposta de 

V. Ex." para podermos informar o Conselho de Administração da 

decisão de V. Ex ." sobre este assunto." 

Compreensivamente aquelas ilustres senhoras aceitaram as pro
postas da Fundação Calouste Gulbenkian nas condições e com as re
servas que mais podiam satis[azer os desejos da Comissão. 

Como tive ocasião de expor a Vossa Excelência, minha Mãe 

resolveu ceder a referida colecção a essa Fundação, para que se 
não dispersasse e fosse conservada tanto quanto possível. Ela e 

todas as pessoas de Família mais ligadas a Mestre Roque Gameiro 
estão de acordo em que a Obra não pode ficar melhor entregue 

do que à Fundação Calouste Gulbenkian, e que, certamente, esta 
vai providenciar no sentido de que seja exposta na Casa-Museu 
Roque Gameiro, em Minde, de acordo com a Comissão Organiza

dora da mesma, nas condições que a Fundação melhor julgar 

necessárias para sua conservação e justo renome de Mestre 
Roque Gameiro. 

Com a mais elevada consideração me subscrevo. 

Lisboa, 16 de Março de 1967 

Maria Amélia Sena Bello 
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MUSEU 

ROQUE GAMEIRO 

Conservadora: LICENCIADA D. MARIA DA GRAÇA CARRENO 

ROQUE GAMEIRO 

• MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NACIONAL 
DIRECÇÃO-G ERA L DO E N S INO S UPERIO R E D AS BELAS-ARTES 

Ex.inº Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

MINDE 

Em referência ao ofício de V. Ex.", de 8 do corrente tenho a 

honra de comunicar a V. Ex.ª que, por despacho ministerial de 21 

deste mês, foi concedida a necessária anuência para provimento 

da Lic.ª MARIA DA GRAÇA CARRENO ROQUE GAMEIRO no cargo 

de conservador (di rec tor) do Museu Roque Gameiro, devendo, 

porém, a interessada realizar, de harmonia com o disposto no 

§ único do art. 39.º do Decreto-Lei n.º 46 678, de 18 de Dezembro 

de 1965, um breve estágio em museus desta Direcção-Gera/. 

A bem da Nação 

Direcção-Gera! do Ensino Superior e das Belas-Artes, em 24 
de Março de 1969. 

O DIRECTOR-GERAL, 



V
') 

o 
...... ::> 
...... e 
...... V

') 

LLI 



CAPÍTULO 

Organização e fins do Grupo 

ARTIGO 1.º - O Grupo dos «AMIGOS DO MUSEU ROQUE 
GAMEIRO DE MINDE», será constituído pelos indivíduos que se 
interessam por este Museu que foi aprovado em sessão da 3.° Sub
-secção da 2.° secção da Junta Nacional de Educação em 27 de Feve
reiro de 1970, e, homologado ministerialmente em 17 de Março 
de 1970. O Grupo tem em vista promover, por todos os meios, a 
divulgação, o engrandecimento e a instalação modelar das suas 
colecções. 

ARTIGO 2.º - Para realizar os seus intuitos, o Grupo dos «AMI
GOS DO MUSEU ROQUE GAMEIRO DE MINDE» fará ou provocará 
doações de obras de Arte, ou pecuniárias; promoverá depósitos de 
obras de Arte, a prazo determinado ou indeterminado; organizará 
exposições especiais; promoverá conferências; fará publicações 
destinadas a tornar conhecidas e apreciadas as colecções do 
Museu; procederá à aquisição do material que julgue necessário 
para a valorização das obras expostas ou a expor; e, em geral 
empregará todos os meios adequados à cons€cução dos seus fins, 
solicitando, sempre que assim o entenda, o auxílio das entidades 
oficiais ou particulares que possam concorrer para a valorização do 
Museu, e, designadamente , das que tenham a seu cargo assuntos 
de Arte e de Arqueologia . 

§ 1.º - No caso de depósito de obras de arte a prazo determi
nado será estabelecido um título no qual se fixarão as respectivas 
condições, nomeadamente: 

1 - Nome e domicílio do depositante. 

2 - Prazo de duração do depósito com indicação do início e 
termo, por acordo entre as partes. 

3 - Períodos de renovação do depósito. 
a) Tempo de renovação; 
b) Data do início e termo . 

4 - Estabelecimento das bases de cessação e entrega do de
pósito. 

a) Aviso prévio por acordo entre as partes, nunca infe
rior a 180 dias. 

ARTIGO 3.º - O Grupo compõe-se de membros titulares, doa
dores e honorários. 

Para ser membro titular, é necessário: 

1.º - Ser admitido pelo Conselho-Director. 

2.º - Pagar uma quota anual, não inferior a 60$00. 

Para ser membro doador, é necessário ter feito doação ao 
Grupo dos «AMIGOS DO MUSEU ROQUE GAMEIRO DE MINDE», 
da quantia de 5000$00 ou de uma ou mais obras de Arte que depois 
de apreciadas possam merecer do Conselho-director tal distinção 
ou equivalência. 

O título de membro de honra compete às pessoas que, pelos 
seus serviços especiais ao Grupo, ou ao Museu, sejam, pelo Con
selho-Director, consideradas dignas desta distinção. 

ARTIGO 4.º - A qualidade do membro do Grupo perde-se: 

1.º - Pela demissão pedida pelo sócio. 

2.º - Pela falta de pagamento da respectiva anuidade, ou por 
qualquer outro motivo, que seja considerado pelo Conselho-director 
como determinante dessa exoneração, e desde que esta seja con
firmada pela Assembleia Geral. 



CAPÍTULO li 

Administração e Funcionamento 

ARTIGO 5.º - O Grupo é administrado por um Conselho-Direc
tor, composto de um presidente, um vice-presidente, dois secretá
rios, um tesoureiro e dois vogais eleitos de quatro em quatro anos, 
pela Assembleia Geral, e reelegíveis. 

ARTIGO 6.º - As vacaturas que se derem no decurso do qua
driénio serão preenchidas pelo Conselho-director, tendo essa esco
lha de ser depois ratificada pela Assembleia Geral, na sua primeira 
sessão. 

ARTIGO 7. º - O Conselho pode funcionar desde que estejam 
presentes , pelo menos, quatro dos seus membros. 

ARTIGO 8.º - A Assembleia Geral pode conferir o título de 
presidente e vice-presidente de honra sob proposta do Conselho
-director. 

ARTIGO 9.n - O Conselho-director reunirá, uma vez em cada 
quadrimestre e sempre que seja convocado pelo presidente ou pelo 
vice-presidente, ou a requerimento de três, pelo menos, dos seus 
membros . 

ARTIGO 10.º -A Assembleia Geral compõe-se dos membros 
titulares, doadores e honorários, estes últimos sem voto delibera
tivo, e reúne-se em sessão ordinária, uma vez por ano, dentro do 
primeiro quadrimestre, e, em sessão extraordinária, sempre que 
seja convocada pelo seu presidente, ou a requerimento do Conselho
-director, ou de membros do grupo, em número não inferior a sete. 

ARTIGO 11 .n - A mesa da Assembleia Geral compõe-se de pre
sidente, um vice-presidente e dois secretários. 

ARTIGO 12.º - Compete à Assembleia Geral ordinária discutir 
e votar o relatório e o balanço apresentados pelo Conselho-dir-ector; 
deliberar sobre todos os assuntos, que forem submetidos à sua 
apreciação pela mesa, pelo Conselho-director ou qualquer dos mem
bros do Grupo; e eleger, de quatro em quatro anos, a sua mesa e o 
Consel ho-di rector. 

ARTIGO 13.º -A Assembleia geral só funcionará desde que 
esteja presente a maioria dos membros do Grupo, titulares e 
doadores. 

§ único - Não podendo, por falta de número, efectuar-se a 
Assembleia Geral à hora marcada, realizar-se-á meia hora depois 
e funcionará com qualquer número . 

ARTIGO 14.º - O Grupo é representado em Juízo pelo presi
dente do Conselho-director ou por quem legitimamente o substitua ; 
e, em todos os outros actos, por esse mesmo presidente e pelo 
da Assembleia ou seus legítimos representantes . 

ARTIGO 15.º - Compete ao Conselho-director realizar aquisi
ções, trocas e alienações; aceitar doações e 1 e gados; organizar 
exposições; promover conferências; tomar a iniciativa de publica
ções ou auxiliá-las. Todas as deliberações, que digam respeito ao 
edifício do Museu ou seu recheio, depois de sancionadas pela 
Assembleia Geral serão submetidas à aprovação da entidade oficial 
que superintenda no Museu . 

CAPÍTULO Ili 

Da receita do Grupo 

ARTIGO 16.º -A receita do Grupo compõe-se: 

1.º - Das anuidades dos membros titulares, as quais poderão 
ser pagas por uma só vez, ou em prestações semestrais ou tri
mestrais . 

2.º - Dos donativos. 

3.º - Do juro ou vencimento de quaisquer quantias depositadas 
ou papéis capitalizados . 

4.º - Do produto líquido de quaisquer publicações feitas pelo 
Grupo, ou, ainda proveniente de fontes extraordinárias de receita , 
criadas pelo Conselho-director. 



ARTIGO 17.º -A Assembleia Geral , sob proposta do Conselho
-director, resolverá anualmente sobre o destino a dar ao saldo de 
contas, podendo ser conduzido para Fundo de Reserva, ou empre
gado em títulos do Estado ou por ele garantidos , ou para va lores 
mobiliários depois de organizado o competente estudo de renta
bilidade . 

CAPÍTULO IV 

A lteração de estatutos e dissolução 

ARTIGO 18.º - Os estatutos do Grupo só poderão ser altera
dos sob proposta do Conselho-director ou de terça parte nos mem
bros titulares e doadores do Grupo , em sessões da Assembleia 
Geral , expressamente convocadas para esse fim. 

ARTIGO 19.º -A dissolução do Grupo só pode ser resolvida 
em sessão da Assembleia Geral, expressamente convocada para 
esse fim e à qual compareçam dois terços dos membros titul ares. 
Se porventura se não reunir este número, será de novo convocada 
a Assembleia, com intervalo não inferior a quinze dias , podendo 
então deliberar, seja qual for o número dos membros titulares pre
sentes. Em qualquer dos casos, a dissolução não será válida se 
dois terços, pelo menos, dos membros presentes não a aprovarem . 

ARTIGO 20.º - Em caso de dissolução , o Grupo elegerá um ou 
mais liquidatários , e o activo será entregue à entidade local ou 
nacional que superintenda aos destinos do Museu . 

GRUPO DOS AMIGOS DO 

MUSEU ROQUE GAMEIRO 

MINDE 

No próximo dia 21 de Novembro 
Sua Excelência o Chefe do Estado 
desfoca-se a Minde para presidir à 
inauguraçao do Museu liloque Ga
meiro. 

NBo escondemos a preocupaçao 
que nos invade a alma por tifo hon
rosa visita, suavizada no entanto, 
pela elevada compreensao demons
trada por Sua Excelência, pelo apoio 
e incentivo que sempre encontra
mos nos organismos oficiais e pelo 
estimulo, que de toda a parte e pe
los mais variados meios tem chega
do a este Grupo. 

Para que seja dispensado ao Se
nhor Presidente da Repúblico recep
çlfo carinhosa, entusiástico e condi
gna, e, possamos corresponder à 
grande honra que represento a ho
menagem que o Supremo Magistra
do da Naçlfo quer tributar, na terra 
da sua naturalidade, à figura insi
gne de artista que foi Mestre Roque 
Gomeiro-glória e orgulho de Minde, 
sim, mas também do seu co"ncelho 
- torna-se imprescindível que todos, 
sem excepçêlíes, nos unamos, com o 
único espírito de alcançar tal objec
tivo. 

Nesta hora de júbilo, mas tam
bém de responsabilidade, apelamos 
para todos os organismos, entida
des, associaçêlíes e demais formas 
de representaçao para que compa
reçam na recepçlfo a Sua Excelência, 
fazendo-se acompanhar dos respec
tivos estandortes-

Ficamos confiantes na colabora
çao que a todos é pedida, e a cer
teza de correspondermos, como por
tugueses, ao respeito, estima e 
admlraçlfo que é devido ao Chefe 
do Estado. 

Saibamos ser dignos desta hon
ra! ... 

PROGRAMA 

12 hor. - Chegada e recepçlfo a Sua 
Excelência o Presidente da Re
pública. 

12,15 h . - Bênçao do Museu por Sua 
Excelência Reverendíssima o Bis
po de Leiria e inauguraçlfo pelo 
Senhor Almirante Américo 
Thomaz. 

13 hor. - Almoço de homenagem ao 
Cilefe do Estado. 

Nota: Aceitam-se lnscrlçéSes para o 
almoço até ao dia 14, Impreteri
velmente. 
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