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Conferência na Casa Roque Gameiro, Amadora, 4 novembro 2013 



Onde se contam alguns 
fragmentos da História da 
ilustração portuguesa a 
partir da obra gráfica de 
três gerações da família 
Roque Gameiro.
A Tribo dos Pincéis foi o nome dado a uma exposição de trabalhos de cinco gerações 
Roque Gameiro, realizada na Mãe de Água das Amoreiras em 2006.
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A Tribo dos Pincéis



Não se bateram em vanguardas artísticas e querelas estéticas, 
antes refletiram e cristalizaram o seu tempo, os vários 
tempos de três gerações Roque Gameiro, assentando num 
naturalismo fiel ao seu mestre e tutor, o patriarca Alfredo, e 
num profundo amor aos valores da família.  
“Nas manhãs de domingo em que o vento descansava na 
Venteira, Raquel, Manuel, Helena e Mamia, acompanhados 
pelo pai, trocavam o atelier pela bela paisagem vizinha ou 
pelos jardins do Palácio de Queluz. Cada um escolhia o seu 
motivo para pintar, e o pai apenas apreciava os trabalhos dos 
filhos no fim de cada sessão.  No caso de  haver alguma coisa 
para corrigir, não o fazia directamente sobre os desenhos, 
mas à parte, noutra folha ou na margem, onde traçava as 
emendas necessárias.”



Histórias
da

História



1888 marca a publicação das primeiras ilustrações de Alfredo 
Roque Gameiro, e logo ao lado dos maiores pintores da 
época, Columbano, Ernesto Condeixa, Malhoa e Manuel 
de Macedo. Fez cinco figuras populares para o Álbum de 
Costumes Portugueses, um verdadeiro best-seller do editor 
David Corazzi. Muitas das estampas do livro foram litografadas 
na oficina do seu meio irmão, Justino Guedes.
Doravante, Alfredo seria um dos mais prolíficos, premiados e 
apreciados aguarelistas, com vasta obra impressa na História 
e costumes tradicionais portugueses.



Álbum de Costumes Portugueses, David Corazzi, 1888. Ilustrações de Alfredo Roque Gameiro



Lisboa Velha, 1925. Prefácio de Afonso Lopes Vieira. . Ilustrações de Alfredo Roque Gameiro



A Morgadinha dos canaviais, 1930. . Ilustrações de Alfredo Roque Gameiro



No dia 25 de junho de 1926, o vapor “Andes” chega a 
Lisboa com 4.375.200 selos de uma série comemorativa da 
Independência de Portugal, provenientes da firma londrina 
Thomas de la Rue & C.º. Tratava-se da primeira de três séries 
destinadas a angariar fundos para a compra do palácio dos 
Condes de Almada, ao Rossio, a fim de nele se instalar um 
Museu da Independência. Alfredo desenha dois selos em cada 
série e revela uma especial apetência pelas movimentadas 
cenas de batalhas. Na segunda série, de 1927, juntam-se três 
expoentes da aguarela, Alfredo RG, Alfredo Moraes e Alberto 
Sousa.
Já em 1898, Alfredo tinha sido convidado para desenhar três 
postais da série alusiva à descoberta da rota marítima para a 
Índia, juntando-se a alguns dos mais reconhecidos pintores 
da época, como Columbano, Condeixa, Ramalho e Carlos 
Reis.



Independência de Portugal, série III, 1928. Ilustração de Alfredo Roque Gameiro, 
gravada por George Harrison e Norman Broad



Independência de Portugal, séries I, II e III, 1926, 1927 e 1928



Postais do IV Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia, 1898. 
Ilustrações de Alfredo Roque Gameiro



A influência de Roque Gameiro estendeu-se a discípulos 
que acabaram por adotar as premissas estéticas do mestre. 
Talentosos ilustradores como Rocha Vieira e Alberto Sousa 
foram alunos da sua escola na Rua D. pedro V, em Lisboa, 
aberta em 1911. Alberto Sousa e Alfredo Morais partilharam 
com Alfredo muitas das extensas obras ilustradas ligadas à 
História de Portugal.  
A crítica feroz ao naturalismo romântico, foi a pedra de 
toque da primeira geração modernista de Coimbra, cujas 
premissas conceptuais e gráficas rasgaram o caminho para 
os modernistas do Orfeu. Alfredo andava longe da polémica, 
mas um dos seus pupilos, Alberto de Sousa, foi diretamente 
visado numa frase que ficou célebre: A guerra à bota de 
elástico!



Quadros da História de Portugal, 1917. Ilustrações de Alfredo Roque Gameiro 
em parceria com Alberto de Sousa



Quadros da História de Portugal, 1917. Ilustrações de Alfredo Roque Gameiro 
em parceria com Alberto de Sousa



Quadros da História de Portugal, 1917. Ilustrações de Alfredo Roque Gameiro 
em parceria com Alberto de Sousa



Quadros da História de Portugal, 1917. Ilustrações de Alfredo Roque Gameiro 
em parceria com Alberto de Sousa



“Quererá o nosso patriótico 
adversário [Alberto de 
Souza] que passemos a vida 
desenhando a mulher da 
hortaliça e o galego das malas? 
A guerra à bota de elástico!”

Cristiano Cruz, Diário da Tarde, 27 de Maio de 1913



Para as
crianças



A partir de 1898 e da cidade de Setúbal, Ana de Castro 
Osório, escritora e sufragista, dirigiu uma bem sucedida casa 
editora de publicações infantis em que a publicidade das 
edições e o estreito contato com os leitores anteciparam as 
técnicas de marketing que hoje tão bem conhecemos. Os 
primeiros anos das suas publicações Para as Crianças tinham 
um aspeto pobre e uma mistura de estampas estrangeiras 
com ilustradores portugueses, como Hebe Gonçalves, Leal 
da Câmara e Raquel Roque Gameiro. Raquel começa a ilustrar 
as edições Para as Crianças com a idade de 14 anos, por 
volta de 1903. As suas ilustrações iniciais apresentam duas 
assinaturas: Rachel, e o gravador P. Marinho. Nas séries de 
1906, tem a companhia da prima, Hebe Gonçalves.



 Para as Crianças, 6.ª série, 1899 e 8.ª série, 1904, capa de Leal da Câmara



 Para as Crianças, 1904. Ilustração de Raquel Roque Gameiro



 Para as Crianças, 1906. Ilustrações de Raquel Roque Gameiro e Hebe Gonçalves



 O Jornal dos Pequeninos, newsletter da editora, Setúbal, 1908. Ilustração de Hebe



Família 
republi-

cana



Em 1917, às portas da ditadura de Sidónio Pais e de uma 
fraturante participação nas trincheiras lamacentas da 
Primeira Guerra Mundial, o Governo empreende uma 
demanda pedagógica destinada a aplicar a moral republicana, 
laica e humanista. Apesar da contemporaneidade da 
primeira geração modernista do Orfeu, os 12 cartazes da 
série Quadros Educativos, que seguramente ornamentaram 
as paredes das escolas portuguesas, ficaram a cargo dos 
ilustradores e cartunistas académicos que seguiam as pisadas 
do oitocentismo. Pelo menos duas irmãs Roque Gameiro e 
mais três ilustradores próximos da Tribo, Hebe Gonçalves, 
Rocha Vieira e Alberto Souza, ilustraram os Quadros.



 Cartazes da série Quadros Educativos. Ilustrações de Mamia e Helena



 Cartazes da série Quadros Educativos. Ilustrações de Alberto Souza, Hebe Gomes e Rocha Vieira



Em 1924 Fernanda de Castro, mulher de António Ferro e 
Teresa Leitão de Barros escrevem Varinha de Condão, Contos 
para Creanças, que é um verdadeiro encontro de estrelas. 
Cottinelli Telmo, Stuart de Carvalhais, Else Althausse, Rocha 
Vieira, Raquel e Mamia. As ilustrações de Raquel já contêm as 
premissas da sua obra posterior. 



 Varinha de Condão, 1924. Capa de Mamia



 Varinha de Condão, 1924. Ilustrações de Raquel Roque Gameiro



Histo-
rietas de
família



Em pequeno formato quadrado e ilustrações a cores inseridas 
em extratexto, as coleções Histórias e Historietas da editora 
Aillaud & Bertrand, e Quem Conta uma história?, da Seara 
Nova, tiveram a direção de António Sérgio e a colaboração 
de Alfredo, Raquel e Mamia. Histórias e Historietas publicou, 
logo em 1924, o Romance da Raposa de Aquilino Ribeiro, com 
ilustrações do francês Benjamin Rabier, O Romance das Ilhas 
Encantadas de Jaime Cortesão. Ministro da Instrução Pública 
em 1922, filósofo, historiador e ensaísta, António Sérgio, nos 
seus livros Contos gregos, O ratão pelado e Os conselheiros 
do califa, ilustrados por Mamia, reconta velhos mitos, lendas 
e histórias tradicionais, onde revela o seu perfil de pedagogo 
e defensor da solidariedade. “De contos e romancinhos, 
em três séries de dificuldade crescente”: a adequação 
pedagógica da coleção era explícita na contracapa dos 
livros...







 Histórias e Historietas, Série B, n.º 4, 192_. Ilustrações de Raquel e Emmerico Nunes



O Ratão Pelado, Série B, Editora Seara Nova, 1926. Ilustrações de Mamia
Os Conselheiros do Califa, Série B, Editora Aillaud & Bertrand, 1927. Ilustrações de Mamia



Na série B publicou Carlos Selvagem em 1925 Bonecos 
falantes e, em 1926, Papagaio real, histórias de dois 
adoráveis irmãos, Titó e Carriça, envolvidos em pequenas 
peripécias quotidianas sem exageros moralistas. Os miúdos 
têm um comportamento travesso e no livro Papagaio Real 
chegam a roubar o automóvel do padrinho. 
As ilustrações são de Mamia, em traço enérgico e detalhado 
mas sem a limpidez e regularidade de Raquel. A figuração 
lembra o Little Nemo in Slumberland de Winsor McKay.



Bonecos Falantes, Série B, Editora Aillaud & Bertrand, 1925. Ilustrações de Mamia
O Papagaio Real, Série B, Editora Aillaud & Bertrand, 1926. Ilustrações de Mamia



 Papagaio Real, 1926. Texto de Carlos Selvagem, ilustrações de Mamia Roque Gameiro



 Bonecos Falantes, 1925. Texto de Carlos Selvagem, ilustrações de Mamia Roque Gameiro



O Livro 
dos 

Papás



Aos 28 anos, Raquel inicia a saga do Livro de Bèbé, edição da 
Papelaria Guedes, onde se registam os episódios notáveis dos 
primeiros anos de vida de uma criança. Se alguns dos sucessos 
descritos são interclassistas e universais, como o primeiro dente 
ou a primeira palavra, outros eram atributo de elite letrada, como 
a primeira vacina, a primeira papinha ou o primeiro exame. Há 
quatro versões do livro, de 1917 a 1969. Na primeira, a autoria era 
dividida pelas ilustrações Belle Époque de Raquel e pelos versos 
xaroposos do escritor Delfim Guimarães. Na edição de 1925, 
mantiveram-se as quadras mas Raquel redesenhou os episódios no 
seu caraterístico traço. 



 O Livro de Bèbé, Papelaria Guedes, 1917. Ilustrações de Raquel Roque Gameiro



 O Livro de Bèbé, Papelaria Guedes, 1917. Ilustrações de Raquel Roque Gameiro



A imutabilidade do traço nas segunda e terceira versões, que 
acumularam reedições sucessivas ao longo de três décadas, 
acrescenta um interesse adicional à sua comparação. Podemos 
apreciar o retrato de épocas distintas, onde evoluem trajes, 
penteados e hábitos sociais. Evolui também a gramática decorativa 
da ilustradora, da luxuriante natureza vegetal Art Nouveau de 
1925 à sóbria Art Deco, de ornamentação mais geométrica e 
abstratizante. Na terceira versão, A História do Bèbé, com datação 
provável da década de 40, há novas ilustrações para os mesmos 
temas com textos de vários autores e novos episódios relacionados 
com o aumento da escolaridade e a crescente influência da Igreja 
(O Primeiro Exame e A Primeira Comunhão).
Raquel haveria de repetir a fórmula n’O Livro de Oiro dos Noivos e 
Bemcasados, com textos de Augusto Santa Rita. 



 O Livro de Bèbé, Papelaria Paleta d’Ouro, 1925 /
 Papelaria da Moda, anos quarenta. Ilustrações de Raquel Roque Gameiro



 O Livro de Bèbé, Papelaria Paleta d’Ouro, 1925 /
 Papelaria da Moda, anos quarenta. Ilustrações de Raquel Roque Gameiro



 O Livro de Bèbé, Papelaria Paleta d’Ouro, 1925 /
 Papelaria da Moda, anos quarenta. Ilustrações de Raquel Roque Gameiro



No prefácio de 1969, a um ano da sua morte, Raquel refere 
as dedicatórias às sucessivas gerações Roque Gameiro 
e o apoio de Guida Ottolini com quem reparte a autoria da 
derradeira edição.

Dediquei as primeiras edições do “Livro de Bebé” aos meus 
pais.
Foram eles que me deram a conhecer as maravilhas da 
natureza, e me mostraram quanto respeito, ternura ou 
carinho nos merece uma criança.
Era eu então menina.
As seguintes edições dediquei-as aos meus filhos e depois 
aos netos.
Agora, os meus olhos cansados, pediram o auxílio de uma 
das filhas para concluir esta edição. Olhos cansados para 
o desenho mas ainda encantados com as gracinhas dos 
bisnetos a quem ofereço este trabalho com todo o amor.



 A História do Bèbé, 1969. Ilustrações de Raquel Roque Gameiro e Guida Ottolini





 A História do Nosso Amor, 1954. Ilustrações de Raquel Roque Gameiro



Quem 
sai aos 
seus...



No final da década de 20, Raquel desenha várias capas para 
as coleções Os Grandes Amores de Portugal e Heróis, Santos 
e Mártires da Pátria do historiador Rocha Martins. Aqui 
Raquel aguarela episódios dramáticos, numa linha de tradição 
romântica que foi um dos grandes temas paternos. Que se 
manifestam também na coleção de postais sobre a Nazaré, de 
meados dos anos trinta.
Raquel ilustra os oito cadernos de propaganda para a 
Exposição Colonial Portuguesa de Antuérpia em 1930. 
As aguarelas naturalistas a cor nas capas combinam-se 
com ilustrações a traço preto no interior. Estas refletem 
convenções de representação mais antiquadas, na 
modelação de volumes e planos. O caderno de Angola é 
uma fascinante montra dos preconceitos raciais da época: 
as atividades económicas são protagonizadas pelos colonos 
brancos e os negros ficam relegados a apontamentos 
folclóricos.



 1928. Ilustrações de Raquel Roque Gameiro



 [Nazaré]. Bilhetes postais, s.d.. Ilustrações de Raquel Roque Gameiro



 [Nazaré]. Bilhetes postais, s.d.. Ilustrações de Raquel Roque Gameiro



 Exposição Colonial Portuguesa, Antuérpia, 1930. Ilustrações de Raquel Roque Gameiro



Os 
Peque-
ninos



 Biblioteca dos Pequeninos, 1927 a 1933. Ilustrações de Raquel Roque Gameiro



Biblioteca dos Pequeninos, 1928 e 1930. Ilustrações de Mamia



A fauna foi recorrente na ilustração para a infância na 
primeira metade do século XX, radicada no fabulário 
moralista e na exaltação do mundo rural e popular até que 
preocupações mais urbanas e existencialistas à volta do 
próprio mundo das crianças e das suas relações com os 
adultos foram gradualmente ocupando o seu espaço. Em 
1938, surge o ABC da escritora Maria de Carvalho, com 23 
bichos para outras tantas letras. Com animais da selva e 
da quinta, o ABC oscila entre a descrição naturalista e o 
paralelo com as qualidades e defeitos do bicho homem, sem 
paternalismo. Mamia ilustrou a traço forte este abcedário. A 
notória incisão do traço sobre uma base negra, sem desgaste 
na textura, indicia ou copia uma técnica de gravura sobre 
suporte macio como o linóleo.









Raquel é uma das mais virtuosas ilustradoras portuguesa da 
primeira metade do século XX. Provavelmente a única comparável 
aos grandes clássicos da sua época como o inglês Arthur 
Rackham ou o francês Edmond Dulac, ilustradores que Raquel 
assumidamente apreciava. Revelou-se exímia aguarelista, herança 
do pai Alfredo Roque Gameiro. Mas é na espantosa claridade 
da tinta negra que as suas ilustrações brilham. O traço tem uma 
insuperável limpidez e precisão, de espessura linear e constante, 
em que volumes e planos não são sombreados. A composição 
cinematográfica não teme a perspetiva e a assimetria e os 
enquadramentos apertados conferem uma forte escala humana, 
pouco comum na ilustração editorial da época.



 192_. Ilustrações de Raquel Roque Gameiro



 Água de Neve, 1933. Ilustrações de Raquel Roque Gameiro



Ruy Roque Gameiro, o benjamim da família e promissor 
artista, morreu prematuramente aos 28 anos, num acidente 
de viação em Sintra. No livro Florinhas de São Francisco 
Contadas às Crianças, de 1927, podemos observar uma 
rara colaboração ilustrada com Raquel. A figuração de 
Ruy assemelha-se à da irmã mas o traço é mais pesado 
e a modelação de volumes e a profundidade recorrem a 
convenções gráficas mais antigas.



 Florinhas de S. Francisco. Ilustrações de Ruy e Raquel Roque Gameiro



Raquel 
vai à 

escola



Com a consolidação da ditadura, Salazar inicia em 1936 
uma reforma do Ensino Primário que reduz a escolaridade 
obrigatória a três anos, generalizando também a separação 
dos alunos por sexos. Extinguem-se as classes infantis no 
ensino oficial e encerram-se as escolas do Magistério Primário. 
A doutrina do Estado Novo e da Igreja Católica passam a 
ter uma presença sistemática nos conteúdos dos livros 
escolares e infantis com temas nacionalistas, valores morais 
conservadores e grotescas histórias de raiz popular. 
O Dia do Meu Menino, uma coletânea de poemas de Silva 
Tavares exaltando o amor filial, ilustrado por Raquel para a 
editora Ática, tinha o imprimatur do cardeal patriarca.
Raquel ilustrou o referencial Livro da Primeira Classe, em 
1948, mas talvez o o seu mais encantador manual escolar seja 
O Bom Amigo, livro de leitura para a 1.ª Classe, de 1932. 



 O Dia do Meu Menino, 1938. Ilustrações de Raquel Roque Gameiro





 O Livro da primeira Classe, 1948. Ilustrações de Raquel Roque Gameiro



 O Livro da primeira Classe, 1948. Ilustrações de Raquel Roque Gameiro



 O Bom Amigo, Livro de Leitura para a 1.ª Classe, 1932. Ilustrações de Raquel Roque Gameiro



 O Bom Amigo, Livro de Leitura para a 1.ª Classe, 1932. Ilustrações de Raquel Roque Gameiro



 Le Petit Élève de Français e La Douce France, 1930. Ilustrações de Raquel Roque Gameiro



A Joaninha. Editorial do primeiro número, 3 fevereiro 1936

BOA NOVA!
Alegrai-vos, raparigas portuguesas! A partir de hoje tendes uma nova amiga, 
com a vossa alegria e as vossas aspirações, com um desejo saudável de rir e 
brincar, que, ao mesmo tempo, vos ensinará a tornar a vida mais bela e melhor.
Joaninha! Este nome não vos diz nada? Pois, é um nome bem português – a linda 
e meiga Joaninha dos olhos verdes que Almeida Garrett imortalizou num dos 
seus livros! 
Não vão agora julgar que me proponho fazer a apologia do romantismo. Os 
tempos mudaram e as Joaninhas de hoje, desportivas, práticas, estão longe 
de ter o ar lânguido e tímido da Joaninha de Garrett. Se escolhi este nome, 
foi porque essa figura tão simpática, será sempre – na sua dedicação, na sua 
bondade e doçura – o mais belo símbolo da rapariga portuguesa. Mas não se 
assustem! Serei uma Joaninha moderna, desembaraçada, embora sem exageros 
nem disparates.
A educação das raparigas de hoje compreende também a cultura física, os 
jogos e a prática de alguns desportos. É preciso ser forte, ser ágil, ser activa. 
Fortalecer o corpo e aperfeiçoar a alma, num equilíbrio inteligente e saudável, 
eis o que deve preocupar todas as raparigas.
Estão de acordo?



 Joaninha, n.º 1 e n.º 3,  1936. Ilustrações de Raquel Roque Gameiro



Tudo em 
família



No número 291 de 6 de dezembro de 1930, Helena e Mamia 
Roque Gameiro assumem a direção da revista feminina 
Eva, ocupando o lugar de Helena Aragão, que resigna a seu 
pedido, para dirigir a nova revista Femina, que começa no 
início do ano seguinte. Com as irmãs Gameiro, as capas da 
Eva abandonam os retratos a sépia de jovens talentosas e 
respeitáveis matronas da sociedade chic. Enchem-se de cor 
e ritmo, a começar por flores e motivos florais bordados. 
Helena e Mamia dirigem a revista até ao n.º 338. A sua 
passagem fugaz pela Eva introduziu a ilustração na revista 
que, durante largos anos, esteve nas mãos de um escol quase 
exclusivamente feminino onde pontuaram Maria Adelaide 
Lima Cruz, Sara Afonso, Ofélia Marques, Aurora Severo e, 
naturalmente, Mamia, Raquel, Manuela e Guida Ottollini. 



 Eva, 289 e 290



 Eva, 297 e 298, janeiro 1931



 Eva, 406, fevereiro de 1933. Ilustração de Raquel Roque Gameiro



 Eva, 599, outubro 1936. Ilustração de Raquel Roque Gameiro



Muitas das capas de Guida Ottolini para a revista Eva 
revelaram acerto com a modernidade das artes visuais 
portuguesas. Em espantosas composições, de grande 
sobriedade cromática e uma interessante conexão com 
a art deco, a figuração afasta-se do traço descritivo e a 
síntese de volumes constrói uma interessante alternativa 
ao decorativismo virtuoso dos ilustradores modernistas da 
segunda geração, como Barradas e Bernardo Marques.
As capas de Raquel, Guida e Manuela prolongam-se ao longo 
dos anos 30, já sob a direção de Carolina Homem Christo.



 Eva, 459, fevereiro 1934, e 491, outubro 1934. Ilustrações de Guida Ottolini



 Eva, 453, janeiro 1934, e 473, julho 1934. Ilustrações de Guida Ottolini



 Eva, 511, fevereiro 1935, e 536, agosto 1935. Ilustrações de Guida Ottolini



 Eva, 505, janeiro 1935, e 540, setembro 1936. Ilustrações de Guida Ottolini



 Eva, 555, dezembro de 1935, e 572, abril de 1936. Ilustrações de Guida Ottolini



Cartas 
de 

família



Não foi afortunada a carreira de Raquel no desenho de 
selos de correio. Na série 4.º Centenário da Morte de Gil 
Vicente, aprovado em 22 de dezembro de 1936, por lapso da 
ilustradora, a legenda diz «Gil Vicente no Auto do Vaqueiro», 
quando é sabido que nunca houve auto com esse nome. O 
nome correto seria «Gil Vicente no Monólogo do Vaqueiro 
no Auto da Visitação». A singeleza do desenho seria também 
comparada com “certas imagens baratas de Santo Onofre, 
que se vendem nos santeiros de Lisboa”.
Para Costumes Portugueses, série partilhada com o ilustrador 
Álvaro Duarte de Almeida, Raquel desenhou seis selos. 
Iniciada em 1936, arrastou-se cinco anos porque uma recém-
formada Junta Nacional de Educação chumbou os desenhos 
por excessivo regionalismo. Só por intervenção ministerial, 
pedida pelos CTT em vista dos graves prejuízos, permitiu que 
a série fosse finalizada, já em 1941. 



 Gil Vicente, CTT, 1936. Ilustração de Raquel Roque Gameiro



 Costumes Portugueses, CTT, 1941. Ilustrações de Raquel Roque Gameiro



Entre 1937 e 1967, os CTT emitiram anualmente séries de 
postais alusivas ao Natal, com ilustrações originais de Estrela 
Faria, Jorge Barradas, Luís Filipe de Abreu, Oskar, Laura 
Costa e Irene Mariares. Mamia, Raquel e Guida fizeram 77 
dos 242 postais das emissões de Boas Festas.
Raquel levou à perfeição a representação de cenários 
rurais e tradicionais portugueses contemporâneos, nalguns 
casos mimando a iconografia clássica do Natal, como a 
representação do presépio. 



 Boas Festas, 1939 (postais 23 a 26). ilustrações de Raquel Roque Gameiro



 Boas Festas, 1943 (postais 47 a 58). ilustrações de Raquel Roque Gameiro



 Boas Festas, 1959 (postais 214 a 221). ilustrações de Raquel Roque Gameiro



 Telegrama de Boas Festas, 1953. Ilustração de Raquel Roque Gameiro



 Boas Festas, 1953 (postais 170 a 175). Ilustrações de Mamia



 Boas Festas, 1945 (postais 83 a 88). Ilustrações de Guida Ottolini



 Boas Festas, 1952 (postais 164 a 169). Ilustrações de Guida Ottolini



 Boas Festas, 1955 (postais 182 a 189). Ilustrações de Guida Ottolini



 Boas Festas, 1965 e 1966 (postais 246 a 253). Ilustrações de Guida Ottolini



Notre 
Janine



Em 1941 surgem na Eva desenhos de moda com a misteriosa 
assinatura Janine. Tinham o olhar de estilista profissional e 
o seu traço, coleante e preciso, capricha os modelos das 
estilistas lisboetas e dos famosos de Paris, como Dior, Griffe, 
Patou e Balmain. Copiava-se Paris a partir dos tecidos e das 
caríssimas toiles (peças feitas pelos estilistas para testar os 
modelos, geralmente em materiais pobres e maleáveis como 
a musselina ou papel) que Maria Luísa Silva Teixeira, da Casa 
Bobone, no Chiado, Maria da Piedade do Vale, da Madame 
Valle, no Marquês de Pombal, e Ana Maravilhas compravam 
em Paris duas vezes por ano.  Em aguadas bicolores, com o 
preto do lápis ou da tinta da china sempre presente, Janine 
rasga ousadas composições em páginas e planos inteiros 
da revista, brilhando num género ilustrado geralmente 
marginalizado na História da ilustração. Podemos apreciar as 
suas glamourosas mulheres nas páginas da revista até 1953. 
Janine era pseudónimo de Guida Ottolini.
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 Eva, Natal 1951. Ilustrações de Janine



Guida 
dos pe-

queninos



Dada a popularidade das revistas infanto-juvenis, como 
O Senhor Doutor, o Tic Tac, o Diabrete e O Papagaio, as 
revistas dos anos vinte e trinta tinham também as suas 
rubricas para miúdos.
No magazine Civilização, Guida substituiu Ofélia Marques, 
Roberto Nobre e Marimília, a partir de 1931, em contos 
ilustrados e quadradinhos da rubrica O Reino dos Miúdos. 
Colaborou n’O Cantinho da Pequenada da revista Portugal 
Feminino e substituiu Carlos Carneiro n’O Comércio Infantil, 
suplemento do Comércio do Porto, a partir de 1936. E ainda 
na MPF, Lusitas e Fagulha, revistas da Mocidade Portuguesa 
Feminina.
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