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JOSÉ TAGARRO 

[ 1 ]
S/Título
Tinta da china
27x39 cm

[ 2 ]
Retrato de Waldemar da Costa
Óleo
27,5x22 cm

[ 3 ]
Desenho para uma ilustração 
de José Tagarro. 1927
Tinta da china
24,2x32,4 cm

[ 4 ]
Sobrinho, Dr. Evaristo Ferreira 
Guimarães
Carvão
24,1x30,8 cm

[ 5 ]
S/Título
Carvão
31,3x45,9 cm

[ 6 ]
S/Título
Carvão
69x53 cm

[ 7 ]
Gavinhas
Aguarela
48x62 cm

JORGE MALTIEIRA

[ 8 ]
Fortaleza dos 3 Reis Magos, Rio 
Grande do Norte, Natal, Brasil. 
1974
Aguarela
50x70 cm

[ 9 ]
S/Título
Aguarela
74x56 cm

[ 10 ]
Barra do Rio Ceará
Aguarela
89x74 cm

[ 11 ]
Natal, Brasil. 1953
Aguarela
69x54 cm

[ 12 ]
S/Título
Aguarela
69x49 cm

[ 13 ] 
Barcos do Alto Mar. Mira, 
Portugal
Aguarela
72x50 cm

[ 14 ]
Sol de Inverno, Miranda do 
Douro, Portugal
Aguarela
72x62 cm

[ 15 ] 
Sé de Elvas, Portugal
Aguarela
80x65 cm

[ 16 ] 
Porta de Évora
Aguarela
59x46 cm

[ 17 ] 
Ruínas do Convento de Cabo 
Frio, Brasil
Aguarela
75x75 cm

[ 18 ]
Padrão dos Portugueses. 
Capitania de S. Vicente, Santos, 
Brasil. 1952
Aguarela
90x70 cm

[ 19 ]
Portal do Forte de Santa Cruz 
dos Portugueses na ilha de 
Etamanara, Pernambuco, Brasil
Tinta da china
51x44 cm

[ 20 ]
S/Título
Óleo
61X46 cm

[ 21 ]
Ponte Romana das Carvalhas
Óleo
61x46 cm

ROSA MENDES

[ 22 ]
Paisagem
Óleo
29x21 cm

[ 23 ] 
Igreja Matriz do Cartaxo
Óleo
63x45 cm

[ 24 ] 
Torre das Cabaças em Santarém
Óleo
57x39 cm

[ 25 ] 
O Éden de Marcelino Mesquita
Óleo
65x50 cm

[ 26 ] 
Tornado no Cartaxo
Óleo
69x83 cm

[ 27 ] 
Rua da Saudade, Nazaré
Óleo
61x64 cm

[ 28 ] 
Nevoeiro Porto de Lisboa
Óleo
48x61 cm

[ 29 ]
Barcos de Recreio
Óleo
71x53 cm

OBRAS EM EXPOSIÇÃO



JOSÉ TAGARRO 
(1902-1931)

José Tagarro nasceu no Cartaxo a 30 de março de 1902, filho de 
Manuel Inácio Tagarro (oriundo da aldeia de Tagarro, Alcoentre) e 
de Gertrudes de Jesus, natural do Cartaxo, sendo o mais novo de 
seis irmãos. Os seus pais eram trabalhadores rurais e migraram para 
Lisboa, onde o seu pai encontraria trabalho como jardineiro em 
Belém. 

 Em Lisboa José Tagarro estuda na Escola Oficina nº 1, onde termina 
o curso preparatório de desenho e pintura, mais tarde, em 1920, 
frequenta a Escola de Belas Artes de Lisboa, tendo optado por seguir 
o Curso de Pintura. Tagarro foi aluno de Columbano Bordalo Pinheiro 
(1857-1929), Carlos Reis (1863-1940), José Luís Monteiro (1848-1942), 
João A. Piloto, Ernesto Condeixa (1858-1933) e colega de nomes 
como Barata Feyo (1899-1990), Lázaro Veloso Corte-Real (1897-1993), 
Almeida Araújo, Pereira de Vasconcelos, Waldemar Costa Guimarães 
(1904-1982), Ruy Gameiro (1906-1935) e Sarah Afonso (1899-1983). 
Em Lisboa conhece o meio intelectual, artístico e boémio do Chiado. 
O artista parte para Paris onde prossegue os seus estudos. 

Ilustrador, desenhador, gravador, pintor e aguarelista, os desenhos 
de José Tagarro destacam-se pela sua qualidade plástica, o seu poder 
de síntese, o seu traço seguro e vigoroso, sendo um especialista no 
retrato. Apesar de uma carreira breve deixou-nos uma considerável 
galeria de personalidades por si retratada. 

Modernista esteve presente em diversas exposições coletivas e 
individuais: no II Salão de Outono da Sociedade Nacional de Belas 
Artes (SNBA, 1926), nas exposições anuais da SNBA em 1927 e 1929 e 
nos I e II Salões Independentes, em 1930 e 1931. Organizou, também, 
exposições individuais em Lisboa, nos anos de 1928 e 1929 e no Porto 
em 1930. 

A obra deste artista encontra-se dispersa por museus nacionais e 
locais, como a Fundação Calouste Gulbenkian, o Museu da Guarda, 
o Museu Municipal de Pinhel, o Museu Nacional de Soares dos Reis, 
no Porto, em Vila Nova de Gaia, entre outras cidades, e na Biblioteca 
Municipal Marcelino Mesquita. 

José Tagarro morreria precocemente a 12 de julho de 1931, devido 
a uma insolação. Afirma Fernando de Pamplona: “Desaparecido 
na flor dos anos, afirmou-se notável sobretudo no desenho, pela 
delicadeza e pelo vigor do traço. (…) de jeito vincadamente moderno 
e muito pessoal, nem por isso desprezou os ensinamentos dos 
grandes mestres. Distinguiu-se no retrato, o que lhe valeu rasgados 
elogios do exigente José de Figueiredo no prefácio do catálogo de 

uma das suas últimas exposições. Era também bom ilustrador”.

JORGE MALTIEIRA 
(1908-1994)

João Jorge Maltieira e Silva nasceu no Cartaxo a 18 de julho de 1908, 
filho de João Silva e de Emília Maltieira e faleceu no Rio de Janeiro a 
2 de fevereiro de 1994. Para a história o seu nome ficou consagrado 
como Jorge Maltieira, nome com que assinava os seus trabalhos. 
São conhecidas as suas diversas facetas, a de pintor a óleo, a de 
desenhador, a de aguarelista, a de ceramista, a de escultor, a de 
historiador de arte, a de professor e também a de atleta.    

Tirou o Curso Superior de Pintura na Escola de Belas Artes de Lisboa, 
tendo sido discípulo de Veloso Salgado (1864-1945), João Vaz (1859-
1931) e Joaquim Ferreira da Costa, entre outros professores.

Foi professor do ensino técnico na Escola Industrial de Domingos 
Sequeira, em Leiria, na Escola Comercial e Industrial em Guimarães e 
na Escola Faria de Guimarães, no Porto. 

Enquanto ceramista desenvolveu esta sua especialidade artística na 
Fábrica de Sacavém, na Fábrica Vieira da Natividade, em Alcobaça, e 
em Araruama, no Brasil, entre outras. 

Foi igualmente vogal e diretor da Sociedade Nacional de Belas Artes 
e diretor artístico da Exposição do Ribatejo, realizada no Cartaxo. 

Em 1941 obteve o Prémio Ferreira Chaves da Academia Nacional de 
Belas Artes e o 1º Prémio Roque Gameiro do Secretariado Nacional 
de Informação (S.N.I.), assim como a 1ª Medalha em aguarela da 
Sociedade Nacional de Belas Artes, diversas menções honrosas e o 
Primeiro Prémio no Salão do Estoril (também em 1941).

Radicado no Brasil desde 1949, fundou em Araruama, Rio de Janeiro, 
a Cerâmica Maltieira, dando continuidade a esta tradição artística 
de faiança portuguesa. Procedeu a um levantamento através do 
desenho, da aguarela e da escrita, dos monumentos do passado: 
fortalezas, igrejas, conventos, capelas, ermidas, povoações de 
origem portuguesa, um cadastro da arquitetura rural e urbana e da 
paisagem local (sobretudo marinhas), em particular do período do 
barroco e estendendo-o a diversos estados daquele país continente.

A sua obra encontra-se dispersa em Portugal e no Brasil, em 
coleções oficiais e privadas. Em Portugal encontra-se no Museu 
Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, na Sociedade 
Martins Sarmento e no Museu Alberto Sampaio, em Guimarães, no 
Museu José Malhoa, nas Caldas da Rainha, no Museu de Gouveia, 
assim como noutros museus regionais, como o de Castro Daire, nas 
Câmaras Municipais de Braga, Beja e Vila Viçosa, na Fundação da 

Casa de Bragança e no Museu Grão Vasco, em Viseu.

ROSA MENDES 
(1906-1983)
 
 Eduardo da Clara Rosa Mendes nasceu em Santarém na Freguesia de 
Marvila em 1906, numa família de origens alentejanas.  Estudou na 
antiga Escola de Regentes Agrícolas na mesma cidade e entrou para 
a vida militar em 1924 carreira de que se retiraria em 1957. Nesta 
fase da sua vida veio viver para os arredores do Cartaxo, comprando 
a Quinta do Joanicas em Almoster. Ali viveria até 1983, ano em que 
morreria a 24 de julho. 

No Cartaxo dedicou-se à agricultura e à pintura, num estilo 
naturalista de claras ressonâncias impressionistas, procurando captar 
instantâneos da Natureza, em particular das paisagens ribatejanas 
que tão bem conhecia e venerava. 

A sua obra está presente em diversos museus nacionais e estrangeiros 
(em S. Paulo, Maputo e Goa) e em coleções particulares. O artista 
ofereceu à Biblioteca Municipal do Cartaxo algumas das suas obras. 

Foi premiado pela Sociedade Nacional de Belas Artes, recebeu 
menções honrosas e diversas medalhas, assim como pela Casa do 
Ribatejo em Lisboa. Participu, também, em diversas exposições no 
país e no estrangeiro. 

Na Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita encontram-se algumas 
obras por si doadas, destacando-se o quadro O Éden de Marcelino 
Mesquita, que retrata a casa que o dramaturgo do Cartaxo possuía 
na sua Quinta da Ribeira, em Pontével, uma azenha adaptada para 
habitação onde escreveu muitos dos seus livros. O “Éden glorioso” 
de Mesquita ficou assim eternizado. Outra obra aqui exposta, O 
Tornado, retrata aquele fenómeno atmosférico que atravessou 
Portugal e o Cartaxo em 1941 e que causou inúmeros estragos.


