
O Senhor Custódio 
Um texto de Raúl Brandão | 
Desenhos de Mário Botas 
Quetzal Editores |1987 O  tesouro a descobrir hoje é 

um livrinho precioso. Chama

-se O Senhor Custódio: o 

texto é de Raul Brandão e os 

desenhos são de Mário Botas.   

O senhor Custódio, personagem e herói deste 

folheto mágico, é “grande poeta” viajante, que 

procura “agitação, não fortuna”,  e “como era um 

homem de bem e um homem de coração, acabou 

naturalmente pobre” (p. 9, 25 e 27).  

A sua história foi editada pela primeira vez, em 

1925, sem ilustrações, nas Memórias de Raul 

Brandão. Só em 1987, a Editora Quetzal fez esta 

edição que reúne os dois autores, já falecidos à 

época, e da qual se fez uma tiragem especial de 

150 exemplares.  
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C om um grafismo aparente-

mente infantil e com o tex-

to desenhado em letra ma-

nuscrita sobre linhas visí-

veis, numa curiosa alusão aos cadernos de in-

fância, a narrativa toda 

ela é visual. As ilustra-

ções expressam um 

mundo sugestivo e sur-

preendente de cores e 

formas, expressões faci-

ais e corporais das figu-

ras, trajes e elementos 

arquitetónicos que vão muito além da escrita 

crítica e carregada de ironia de Raul Brandão.  

Este exemplar faz 

parte do catálogo da 

Biblioteca Municipal 

de Ponte de Sor  e 

está disponível para 

consulta.  
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Mário Botas : o pintor e o mito 
Edições João Sá da costa |2002 
Álbum / Catálogo  
Edição bilingue, em português e castelhano. 

E ste álbum dedicado à 

obra de Mário Botas 

contém uma excelen-

te apresentação da 

autoria de Almeida Faria e a reprodu-

ção de dezenas de obras do artista, 

além de mais de uma dezena de teste-

munhos sobre o seu estilo e a sua 

obra, nomeadamente de Agustina Bes-

sa-Luís, Eduardo Lourenço, John Cage, 

José Luís Porfírio e Teresa Rita Lopes, 

entre outros. Esta luxuosa edição desti-

nou-se a apoiar a exposição sobre o 

pintor Mário Botas no Circulo de 

Bellas artes de Madrid. 

Ainda no catálogo da BMPS 
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ste panfleto foi pro-

duzido por ocasião 

da exposição MI-

TOS, HISTÓRIA E 

ALGUNS RETRATOS, de Mário Bo-

tas, na Biblioteca Municipal de Ponte 

de Sor, em 2005, em colaboração com 

a Fundação Mário Botas e a Fundação 

das Casas de Fronteira e Alorna. 

Esta pequena publicação contém, no 

entanto, uma interessante introdução 

de Almeida Faria, além dos testemu-

nhos de José Manuel de Vasconcelos, 

António Vieira e Ruth Rosengarten. 

Ainda no catálogo da BMPS 
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Outras publicações com 

ilustrações de Mário Bo-

tas. 

Ainda no catálogo da BMPS 
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