Museu de Aguarela Roque Gameiro
SOBRE
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O Museu de Aguarela Roque Gameiro, situado em Minde, é o único museu do país totalmente dedicado à aguarela e
concretamente à obra do aguarelista português de referência – Alfredo Roque Gameiro.Na “Casa dos Açores”, que é
um exemplar notável de arquitetura e de jardins do início do séc. XX, ligado à família do pintor, o Centro de Artes e
Ofícios Roque Gameiro (CAORG), depositário de um conjunto de obras de sua propriedade, de pertença da família do
artista e do CAM (Fundação Calouste Gulbenkian) instalou o Museu de Aguarela dedicado a Roque Gameiro e à
prática e ao estudo dessa disciplina artística.A Casa dos Açores apresenta uma grande qualidade artística e
construtiva (em que ecoam as ideias inovadoras, na época de Raul Lino, grande amigo de Roque Gameiro) o que
oferece as melhores condições para os fins museológicos para que foi adaptada. O jardim foi excelentemente
conservado e melhorado, bem como o torreão romântico neo-mourisco que se levanta no canto oposto ao da casa.O
Museu foi inaugurado em 2009 e o seu espólio é exclusivamente constituído por desenhos e aguarelas, o que implica
por razões de conservação, uma rotatividade das peças expostas e o que suscita, por outro lado, um renovado
interesse, por parte do público, na visita ao museu.Na obra de Roque Gameiro reside uma atitude de humildade e de
veneração perante a Criação, que transparece nos mais pequenos pormenores, na ternura com que qualquer pedra,
qualquer árvore, qualquer reflexo na água é tratado, como que identificando-se com ele. É essa força que nasce da
humildade e do respeito pelo objeto, e maximamente quando o objeto de contemplação é uma pessoa, que faz com
que nos seus retratos de atinjam alguns dos momentos mais altos da pintura portuguesa - veja-se nomeadamente o
“Retrato de sua mãe".
Contactos
Largo Justino Guedes nº 2 2395-102 Minde
+351 249 841 292 / 249 840 022
Telefone:
museuaguarela@caorg.pt
E-mail:
Website:

http://www.caorg.pt
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Horários
De terça a domingo: 10h00 -12h30 / 14h00-18h00 (no Inverno encerra às 16h00); Encerrado: 2ª feira.&nbsp;
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