
sobre o autor

Joaquim Porfírio
(Alcochete, 1874 –1948)

Aluno da Casa Pia de Lisboa, onde fez sua 
formação primária e liceal, aí conheceu 
e conviveu com António do Couto Abreu 
(arquitecto), Pedro Guedes (pintor),  
José Isidoro Neto (escultor) e Raul Carapinha 
(pintor), que mais tarde seriam seus colegas  
na EBAL. 

Em 1890 foi matriculado como discípulo 
ordinário do Curso Geral de Desenho da EBAL, 
tendo no primeiro ano lectivo recebido uma 
medalha de prata e no 2.º ano uma medalha de 
bronze, em virtude das classificações obtidas 
nos seus exames de frequência das cadeiras 
de Geometria, Desenho do Ornato do Relevo, 
Desenho do Antigo e Desenho Arquitectónico. 
Terminou os quatro anos de frequência 
obrigatória do Curso de Desenho em 1895, 
sendo no mesmo ano admitido como discípulo 
ordinário do curso especial de Pintura de 
Paisagem, onde foi discípulo de Joaquim 
Gregório Nunes Prieto. Em 1897, no 2.º ano do 
curso de Pintura de Paisagem foi galardoado 
com o «Prémio Anunciação». 

Filiado na escola de Anunciação, por 
intermédio de Joaquim Gregório Nunes Prieto, 
dedicou-se à pintura de paisagens e marinhas 
a óleo, e ao desenho a carvão, técnica aliás 
que exerceu com grande primor, sendo 
considerado como um dos grandes seguidores 
da escola de Allongé. 

Expôs de forma regular nas exposições 
da SNBA (1902, 1904, 1906, 1911, 1913-15, 
1930, 1937, 1940, 1941). Paralelamente à sua 
actividade artística exerceu funções docentes 
em vários estabelecimentos de ensino técnico 
e liceais do país (Leiria, Covilhã, Batalha, 
Gondomar, Funchal, Valbom e Lisboa). Faleceu 
em Lisboa aos 74 anos de idade, em 1948.
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CAPITEL DE PILASTRA 
COMPÓSITO

sobre a obra

Desenho executado a carvão e giz branco, 
copiado a partir de estampa, de um capitel de 
pilastra da Ordem Compósita.
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