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A Casa de Roque Gameiro na Amadora foi cons-
truída de acordo com um projeto datado de 1898  
e ampliada cerca de dois anos mais tarde. Tanto  
o projeto inicial como o de ampliação não estão  
assinados, existindo dúvidas sobre a sua autoria. 

No período após a sua construção foram 
publicados dois artigos sobre a casa, na Ilustração 
Portuguesa, em 1909 e no jornal A Amadora de 14 
de Abril de 1912. As informações neles contidas 
não são absolutamente coincidentes.

 No artigo da Ilustração Portuguesa, da autoria 
de Santos Tavares, com o título “Em casa de Roque 
Gameiro”, é dada toda a ênfase ao papel de Roque 
Gameiro na conceção da sua própria habitação. 
“Toda a construção, que tem dez anos, se deve  
a Gameiro, que a planeou, estudou e desenhou 
nos seus mínimos pormenores, presidindo, impa-
ciente e ansioso, a todos os trabalhos até final.  
O seu sonho realizou-se” (1).

No jornal A Amadora, de 12 de Abril de 1912, 
surge uma referência à participação de Raul Lino 
na concepção do edifício, mencionando-se, clara- 
mente, que a ele se deve o projeto das áreas da 
casa que correspondem à ampliação de 1900. 

“A disposição interior é um encanto, apro-
veitando sabiamente a disposição do terreno em 
vários planos e mantendo a rigor a decoração e 
mobiliário. Tem magníficos azulejos, uns originais 
de Roque Gameiro, outros reproduzindo antigos  
padrões portugueses, em parte executados na 

1) Santos Tavares, “Em Casa de Roque Gameiro”, in 
Ilustração Portuguesa, nº 171, 31 de Maio de 1909, p.708.

fábrica do grande e saudoso artista Bordalo 
Pinheiro. O projeto foi executado pelo distinto 
aguarelista Sr. Roque Gameiro, havendo uma 
parte da vivenda, a do lado norte, delineada 
pelo arquiteto Sr. Raul Lino.” (2)

As opções estéticas patentes na casa denotam 
uma influência direta do movimento mental 
nacionalista da geração de 90 do século XIX.  
A questão do Ultimato despertara uma consciência 
generalizada de fragilidade nacional. Este am-
biente era reforçado pela crise económica profunda 
vivida a partir de 1890, que evidenciava o atraso 
estrutural da economia nacional e a sua depen-
dência face às grandes potências industrializadas.

Como reação, artistas e intelectuais tentaram 
traduzir no plano estético os valores considerados 
genuinamente portugueses. No fim do século, 
são exacerbadas as formas próprias do período 
Romântico na sua vertente nacionalista. 

As tendências nacionalistas na arquitetura  
surgiram neste contexto e geraram, desde logo, 
fortes polémicas. Os seus defensores procuraram 
definir o que consideravam ser os valores da 
arquitetura tradicional em Portugal a partir de  
um conjunto de elementos retirados, simulta-
neamente, da arquitetura popular de diferentes 
regiões do país e da história da arquitetura em 
Portugal. “(…) e eis-nos no jardim. Mais meia 
dúzia de passos e estamos em casa de Roque 
Gameiro, cuja fachada e interior é toda ela no 

2) “Casa de Estilização Portuguesa”, in A Amadora,  
14 de Abril de 1912, p.6.

A  C A S A  R O Q U E  G A M E I R O  N A  A M A D O R A



54

A L F R E D O  R O Q U E  G A M E I R O  —  A  C A S A ,  A  F A M Í L I A  E  A  O B R AA  C A S A  R O Q U E  G A M E I R O  N A  A M A D O R A

da casa ao longo das mais de duas décadas em 
que a família aí viveu. Quase todo o seu interior 
é decorado com azulejos de padrão, dispostos em 
silhares ou pequenos frisos que formam rodapés  
e sancas, ou rematam vãos de janelas e portas. 
Predominam os azulejos de estampilha, processo 
de produção industrial que se difundiu na segunda 
metade do séc. XIX. Excetuam-se a esta regra os 
azulejos da casa de jantar, relevados, e cuja execu-
ção obedeceu ao rigor técnico da Fábrica de Rafael  
Bordalo Pinheiro, nas Caldas da Rainha. 

Os motivos dominantes são de inspiração 
naturalista ou reproduções de antigos motivos  
e composições da azulejaria portuguesa dos 
séculos XVI e XVII.

O já referido artigo da Ilustração Portuguesa 
de 1909 faz uma descrição do interior da habitação: 
“A casa de jantar está completa. Orla as paredes 
um rodapé de azulejo, lindo de cor própria e exac-
ta, de espigas de milho. Perto do tecto estende-se 
um friso, de azulejo também, em que se leem 
aforismos, conceitos sintéticos de que a anónima 
alma popular fez lemas morais e que é de uso 
derivar-se para “sabedoria das nações”. A lareira, 
larga e ampla, diz a felicidade dos dias tristes  
de Inverno, quando a lenha crepita, dando-nos 
pois a ilusão de que não estamos a alguns minutos 
de Lisboa, mas a cem léguas da capital. Mas,  
ao percorrer a deliciosa vivenda, esta impressão  
de beleza rústica e artística repete-se, quer quando 
entramos nos diferentes aposentos, nos quartos  
de dormir e de costura, quer até quando descemos 
ao atelier. As camas, as cómodas, as arcas, os 
aparadores, as mesas, as candeias de azeite, de três 
bicos, tudo remonta ao século XVIII e tem o seu 
iniludível cunho de arte popular, tão pitoresco e 
atentadamente português que refere, nitidamente, 
o carácter, predilecções e felicidade de quem lá 
vive” (4).

4) Santos Tavares, “Em Casa de Roque Gameiro”, in 
Ilustração Portuguesa, nº 171, 31 de Maio de 1909, p.709.

O centro da atual cidade da Amadora tem  
a sua origem no crescimento urbano que ocorreu 
em torno da estação de caminho-de-ferro após  
a construção da linha de Sintra, em 1887/89. 

A rápida ligação ao centro de Lisboa permitiu 
a fixação de novos estratos populacionais que  
nada tinham em comum com os saloios das 
aldeias em redor. 

Vivendas e chalés com os seus quintais  
e jardins abrigavam uma burguesia urbana  
profundamente empenhada na promoção  
e desenvolvimento da localidade.

Em 1909, realizou-se a primeira Festa da 
Árvore na Amadora. Foi organizada por um 
grupo de moradores que, face ao êxito da festa, 
se constituiu em associação – a Liga de Melho- 
ramentos da Amadora. 

Esta associação veio a ser responsável pelas 
edições da Festa da Árvore de 1910 e 1913 e por 
um conjunto de iniciativas e empreendimentos 
que tinham por objectivo o crescimento e desen-
volvimento da localidade.

A Festa da Árvore, cuja difusão se deve  
a associações maçónicas, foi promovida em  
várias localidades nos períodos imediatamente 
antes e pós-implantação da república, quando  
os ideais republicanos atingiram o seu apogeu. 
Visava incrementar o culto da árvore e da 
Natureza, sublinhando o seu papel num quadro 
mais geral de promoção do ensino e da instrução 
popular Roque Gameiro, embora nunca tenha 
integrado os órgãos dirigentes da Liga de 
Melhoramentos, participou na organização  
da primeira Festa da Árvore e foi, desde o seu 
inicio, um sócio activo desta associação. 

A ele se deve a conceção de muitos dos  
materiais de divulgação de várias iniciativas,  
nomeadamente as três Festas da Árvore locais. 
Criou cartazes, postais, diplomas e outros 
materiais, para cada um destes eventos que, 
normalmente, integravam desfiles de carros  
alegóricos, plantação de árvores com alunos das 
escolas primárias e várias acções de beneficência.

estilo tradicional português, com sua modesta 
escadaria de acesso e pequeno alpendre típico”. (3)

Roque Gameiro terá participado diretamente 
na conceção dos painéis e motivos cerâmicos que 
decoram o exterior da casa. Azulejos figurativos 
contendo alegorias à aguarela e à litografia, técni-
cas por ele desenvolvidas, decoram as fachadas  
da casa e associam-na, de forma inequívoca,  
ao seu proprietário. 

A casa foi construída no alto da Venteira, 
dominando uma extensa paisagem de campos 
lavrados que se estendia por largos quilómetros 
em redor. A aldeia saloia mais próxima era  
a Porcalhota e dava o nome a toda esta zona.  
No entanto, a casa situava-se a poucos minutos  
da estação de caminhos de ferro que garantia  
uma rápida ligação à capital. A construção da 
linha de Sintra data dos finais doas anos 80 do 
século XIX e veio a originar a transformação  
das pequenas povoações saloias por ela servidas. 

O novo lugar da Amadora, construído em  
torno da estação, estava ainda em formação  
quando a família Roque Gameiro veio viver  
para a Venteira, por volta de 1898/99. 

Quando Roque Gameiro veio viver para a 
Amadora, tinha 34 anos e a sua carreira estava 
em plena ascensão. Havia-se iniciado como de-
senhador litógrafo, ainda adolescente, na década 
de 1870, nas oficinas de seu meio-irmão Justino 
Guedes. Vários trabalhos como ilustrador e parti-
cipações regulares com desenhos e aguarelas nos 
salões do Grémio Artístico, iniciados em 1891, 
haviam-lhe já granjeado alguma notoriedade.

Casara-se em 1888 com D. Maria Assunção 
Carvalho e, à data da sua vinda para a Amadora, 
a família residia em Lisboa e tinha já três filhos; 
Raquel, a mais velha, havia nascido em 1889; 
Manuel, nascido em Abril de 1892, e finalmente 
Helena, em 1895.

3) Santos Tavares, “Em Casa de Roque Gameiro”, in 
Ilustração Portuguesa, nº 171, 31 de Maio de 1909, p.708.

Os dois filhos mais novos do casal, Mámia e 
Ruy, são já naturais da Amadora e nasceram, respec-
tivamente, em 1901 e 1907. Esta numerosa família 
integrava ainda uma sobrinha de Roque Gameiro, 
Hebe, que surge em várias fotografias de família.

A época em que a família viveu na Amadora, 
entre 1898 e meados dos anos 20, correspondeu 
a um período importante da carreira de Roque 
Gameiro. Os Prémios nas exposições da 
Sociedade Nacional de Belas Artes e as exposições 
individuais ou, mais tarde, em conjunto com os 
filhos, são exemplo do seu sucesso como pintor 
aguarelista. Alfredo Roque Gameiro desenvolveu 
ainda um vasto trabalho como ilustrador e respon- 
sável gráfico de numerosas edições. 
Profissionalmente, manteve-se sempre ligado  
ao ensino. A partir de 1894, foi professor na  
Escola Industrial Príncipe Real e, mais tarde,  
será o primeiro diretor daquela que é hoje  
a Escola Secundária Artística António Arroio.  
Em 1911, abriu, conjuntamente com os seus  
filhos, Raquel, Helena e Manuel, um ateliê- 
-escola, em Lisboa, na Rua D. Pedro V, onde 
regularmente ministrava cursos de aguarela.  
Esta intensa actividade como aguarelista  
e professor estaria ligada a um convívio mais ou 
menos próximo com outros artistas e discípulos. 
No espólio da família, existem várias fotografias 
de grupos reunidos em torno de Roque Gameiro, 
no espaço exterior da casa. Seus futuros genros, 
José Leitão de Barros e Jaime Martins Barata, 
também eles com vários trabalhos em aguarela, 
integrariam estes pequenos círculos de convívio 
que se reuniriam, por vezes, na Amadora.

A habitação de Roque Gameiro ocupava três 
dos quatro pisos do edifício. O primeiro piso não 
tinha comunicação interior com o resto da casa, 
sendo provavelmente utilizado como arrecadação.

O nascimento, crescimento e casamento dos fi-
lhos terá motivado diferentes ocupações das várias 
divisões da casa. Os testemunhos são por vezes 
contraditórios, e actualmente é impossível deter-
minar quais foram as funções de todos os quartos 
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Entre 1912 e 1914, foi criada a sociedade 
Recreios Desportivos, que compreendia recintos 
desportivos, de ténis e de patinagem e um salão  
de festas onde se realizavam numerosos espetácu- 
los que, à época, tiveram uma projeção que ultra-
passou o âmbito local.

Residiam então na Amadora algumas impor-
tantes figuras da época que conferiram grande 
dinamismo à vida associativa e cultural local.

Uma das iniciativas mais curiosas deste grupo 
de personalidades foi a realização do espetáculo 
“Damas e Varões Ilustres da Amadora”, consti-
tuído por projeções, numa lanterna mágica, de 
caricaturas referentes às várias figuras locais.  
As personagens foram caricaturadas por Raquel  
e Roque Gameiro, e a sua apresentação era 
acompanhada por música e declamação de versos 
da autoria de Delfim Guimarães. 

As transparências  em suporte de vidro,  
resultantes da reprodução fotográfica, a preto  
e branco, das caricaturas, foram também coloridas 
por Raquel e Roque Gameiro. Segundo alguns 
estudiosos locais, este espetáculo realizou-se no 
Salão de Festas dos Recreios, durante o ano de 
1914. No entanto, e ao contrário do que aconteceu 
com inúmeras iniciativas que então tiveram lugar 
na Amadora, não teve qualquer tipo de repercus- 
são na imprensa, quer local quer nacional. 

Tudo indica que os seus promotores realizaram 
o espetáculo apenas com objetivos lúdicos e com  
a consciência de estarem a promover um entrete-
nimento para uma tertúlia de amigos que abarcava 
toda uma comunidade Transparências coloridas, 
negativos, caricaturas originais e respetivas qua-
dras, constituem hoje um testemunho único que 
traça um retrato muito humano e bem-humorado 
das pessoas que então residiam na Amadora e da 
sua vivência coletiva.

No final da segunda década do século XX, 
toda a atividade e movimento em prol dos melho- 
ramentos e promoção da localidade perderam o 
seu vigor. A Liga de Melhoramentos dissolveu-se 
em 1918/19 e os programas e as iniciativas dos 

Recreios Desportivos da Amadora deixaram 
de ter grande projeção. Por detrás destes aconte-
cimentos estava a profunda crise económica em 
que o país mergulhou no final da Primeira Guerra 
Mundial. Remetida para um papel de lugarejo 
de subúrbio, a Amadora vê alguns dos seus mais 
ilustres moradores abandonarem a localidade.  
A família Roque Gameiro estava nestas condi-
ções, tendo deixado a casa da Venteira em meados 
dos anos 20.

Nos anos 60, com a urbanização da zona 
centro da Amadora e o consequente sacrifício  
de muitas das antigas moradias e chalés do princi-
pio do século XX, começam a surgir os primeiros 
movimentos de defesa do património local. 

A Casa Roque Gameiro foi o alvo destas 
atenções, refletidas em vários artigos e cartas 
publicadas no Notícias da Amadora, apelando  
à preservação do edifício para fins museológicos. 
Dando resposta a estas solicitações, a Câmara 
Municipal de Oeiras vem a adquirir o imóvel  
em Março de 1969.

Dez anos mais tarde, com a criação do 
Município da Amadora, a nova autarquia herdou 
o imóvel e empreendeu a sua recuperação. Com 
efeito, o edifício encontrava-se em acentuado esta-
do de degradação. Contudo, os seus azulejos, tan-
to interiores como exteriores, permaneciam quase 
intactos. As orientações gerais do projeto visaram, 
simultaneamente, a recuperação integral e fiel da 
antiga habitação da família Roque Gameiro e a 
adaptação do edifício a espaço museológico.  
Nos dois pisos inferiores da casa, em zonas não 
integradas na antiga habitação, foram criadas  
novas áreas, mais amplas e de utilização poliva-
lente, vocacionadas para albergar exposições.

A Casa Roque Gameiro foi classificada em 
2012, em Portaria no Diário da República, como 
monumento de interesse público. Atualmente é 
um equipamento cultural da autarquia, que tem 
por missão promover a divulgação e valorização 
patrimonial do edifício e da história local, a que 
esta se encontra intimamente associada.

O trabalho de Roque Gameiro, particularmente no 
domínio da aguarela, é um dos mais importantes 
(se não o mais importante) na sua época, ao nível 
nacional. Armando de Lucena, em 1964, apelidou- 
o «Mestre Insigne da Aguarela» (Lucena, 1964). 
Fernando de Pamplona atestou que «foi ele entre 
nós quem deu à aguarela pergaminhos de nobreza, 
criando uma verdadeira tradição. O que, neste 
domínio, havia antes dele quase não conta: o que 
de bom se fez depois dele muito deve ao seu mes- 
trado» (Pamplona, 1988, p. 10).

Numa entrevista dada ao jornal O Século em 22 
de maio de 1910, o artista contava: «A única descri- 
ção verdadeira do que é a aguarela (…) é toda a pintu-
ra que é simplesmente feita com tintas de água, sendo 
tudo o mais convencional (…) o que é necessário é 
água e muita água» (citado in Casa de Roque Gameiro, 
1997). Na verdade, a técnica da aguarela é difícil e exi-
ge da parte do artista, além de acuidade estética, uma 
grande segurança de mão, pois não permite emendas. 

Nas obras de Roque Gameiro notam-se as 
suas qualidades como pintor, que lhe permitem 
transmitir com veracidade a realidade observada, 
num registo naturalista em que a sensibilidade à 
cor e à luz também estão bem presentes.

Atento e sensível ao mundo que o rodeava, 
contava, em 1916, Norberto de Araújo que Roque 
Gameiro afirmou: «A natureza não é aquilo que se 
vê, mas aquilo que se sente (…).» (Pereira, 2009, 
p. 20). As suas aguarelas enquadram-se sobretudo 
em duas vertentes: de um lado a captação de aspe-
tos naturais e paisagísticos, sobretudo marítimos, 
que de algum modo tocavam a personalidade do 
pintor (que desejara, em criança, ser marinheiro, 
como seu pai); do outro a captação de aspetos 

pitorescos, quer arquitetónicos, quer etnográficos, 
que se inserem numa necessidade de preservar a 
memória do presente, na perspetiva de um futuro 
incerto. Uma parte das suas aguarelas e desenhos 
está ligada à recolha de imagens de costumes tra-
dicionais, sendo de nomear, por exemplo, A Volta 
do Mercado Saloio (1910), Desenho de uma cozinha 
saloia ou Casa em Minde.

Pertencente à cultura do Naturalismo, aprecia- 
dor do ar livre, Roque Gameiro viajava bastante, 
guardando através do desenho e da pintura as paisa- 
gens e as imagens que o atraíam ou interessavam. 

Em 1925, afirmou Afonso Lopes Vieira:  
«Mas este homem caseiro, que estima, ao jeito  
de um flamengo, o recato dos interiores, pertence 
também à grande escola dos artistas caminheiros, 
os quais elegem para oficina de trabalhos os campos 
e as praias, os vales e os montes, se embebem de 
luz e de ar livre, se encantam com a cor e a linha 
dos aspetos e com o carácter das gentes que os 
povoam (…).» (Gameiro e Vieira, 1925, p. 9-10). 

Por outro lado, Raúl Lino escreveu, em 1964: 
«(...) Ele era um apaixonado da Natureza, um 
temperamento saudável que vivia da perene admi-
ração das maravilhas e mistérios que nos rodeiam, 
numa espécie de panteísmo que eu compartilhava» 
(Exposição Comemorativa..., 1964). Esse amor pela 
natureza e pelo campo pode ver-se em numerosas 
aguarelas com paisagens rurais, algumas delas 
provavelmente captadas nos arredores da casa da 
Venteira. Sendo o mar a sua paixão, sabe-se que 
muito tempo passava a admirá-lo. 

Ana Mantero, neta de Helena, relata que  
o bisavô «passava vários dias acampado na praia 
da Ursa» (Casa de Roque Gameiro..., 1997). 

A L F R E D O  R O Q U E  G A M E I R O  (1 8 6 4 - 1 9 3 5 )  O  A R T I S TA

Margarida Elias

Margarida Elias é membro colaborador do Instituto de História da Arte da FCSH-UNL Texto integra o catálogo  
da Exposição Comemorativa dos 150 anos do nascimento do pintor “Casa Roque Gameiro em 2014”.
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–“Despacha-te, Helena, que já ouvi o comboio  
a apitar em Queluz!”. E ela corria apressada pela 
alameda ladeada de roseiras em direcção à estação 
dos comboios da Amadora. Com apenas 14 anos, 
Helena ia a Lisboa para dar aulas de desenho e 
pintura no atelier de seu pai, Roque Gameiro, na 
Rua D. Pedro V. As suas alunas eram todas mais 
velhas do que ela, mas na casa da Amadora dese- 
nhar e pintar era tão natural como comer ou dormir. 

Helena orgulhava-se do seu trabalho, que 
desde essa altura lhe permitiu ganhar o suficiente 
para se vestir e calçar. Seu pai, que vivia com uma 
certa austeridade, queixava-se dos gastos excessivos 
da filha, que gostava muito de andar bem vestida. 
Helena foi sempre uma mulher muito elegante. 
O marido, Leitão de Barros, foi um aguarelista 
que por volta dos 30 anos se intitulava “um pintor 
falecido”, pois tinha definitivamente deixado de 
pintar, era um homem com mil projectos e ideias, 
um sonhador com uma capacidade de realização 
e sentido estético invejável. Dedicou-se a várias 
actividades, desde o cinema ao jornalismo. 

Quem viveu no seu tempo, lembra-se da sensi-
bilidade e humor das suas crónicas, “Os Corvos”, 
no Diário de Notícias.

Viver na Amadora naqueles tempos era bem 
diferente, vivia-se no campo, era a Porcalhota. 
Poucas casas existiam naquela terra, onde a água 
da mina era vendida em carroças dentro de bilhas 
de barro. Além dos moradores, só a venda de pro-
dutos hortícolas transportados sobre as albardas 
dos burrinhos saloios dava algum movimento às 
ruas. Juntas de bois lavravam nos vastos campos de 
trigo que rodeavam a casa da Venteira. Ao fundo, 
nas colinas por onde desciam rebanhos, avistavam- 

-se as velas brancas dos moinhos, que giravam 
movidas pela generosidade dos ares da região; 
as terras eram férteis e não havia saloio que se 
prezasse que não tivesse a sua horta e o seu burro. 
A família juntava-se às refeições na ampla  
sala de jantar. Quando fazia frio e o vento soprava 
forte nas terras da Venteira, sentavam-se à lareira 
numas cadeiras baixinhas, conversavam e riam, 
contando histórias uns aos outros. Em cima da 
mesa encostada à parede estavam as candeias,  
com a chama acesa num pavio mergulhado em 
azeite. Quando alguém se ia deitar, agarrava na 
sua luzinha e levava-a para o quarto. D. Assunção 
subia primeiro ao torreão para deitar o Ruy no 
quarto dos rapazes. Vestia-lhe a camisa de noite  
e penteava os seus belos caracóis; Manuel, mais 
velho quinze anos que o irmão, deitava-se mais 
tarde. A caça era abundante naqueles tempos em  
que o campo ainda era campo; qualquer voltinha 
pelos arredores servia para apanhar perdizes, 
coelhos ou rolas. 

O Ruy, que gostava muito de ir caçar com 
Jorge Ottolini, o marido da irmã Raquel, pediu 
uma vez ao pai que lhe desse uma espingarda.

 Os 12 anos do Ruy impediram o pai de 
satisfazer este pedido. Então, o Ruy, muito dado 
a engenhocas, resolveu fazer ele mesmo uma 
espingarda aproveitando dois bocados de canos 
de água, e apareceu ao pai com duas rolas mortas 
a tiro. Este, com medo do que poderia acontecer 
com a arma improvisada, ofereceu-lhe uma 
sarasqueta (1).

1) Espingarda de caça, fabricada em Espanha.

M E M Ó R I A S  D E  U M  O U T R O  T E M P O 

Ana Mantero
neta de Helena Roque Gameiro Leitão de Barros

Mámia também contava: «Julgo que foi em 
1924 que alugámos uma casa em Almoçageme  
e aí da praia da Adraga e todas as praias até  
à Ericeira e Nazaré nenhuma ficou sem o seu 
olhar (…)» (Abreu, 2005, p. 85). 

No artigo do Dicionário de Pintura Portuguesa 
(1973), lê-se que «Gameiro deve ser tomado  
como o marinhista mais fino e mais hábil que, 
dentro do sistema romântico-naturalista, houve 
em Portugal» (França, 1973). 

De facto, entre os temas trabalhados por 
Roque Gameiro, são de destacar todos aqueles  
que tratam do mar ou de assuntos com ele relacio-
nado. Cremos que foi sobretudo como marinhista 
que o artista melhor expressou a sua sensibilidade, 
o que se nota, por exemplo, na pequena aguarela 
intitulada Uma Onda, ou nas diversas vistas de 
praias, de rochedos e de grutas.

É interessante notar como em muitas destas 
paisagens se encontram figuras humanas, muitas 
vezes miniaturais, que nos lembram que estamos 
em cenários tocados pelo homem. Disso são 
exemplos São Sebastião – Ericeira e Praia da Adraga 
(1923) (pertencentes ao Museu Nacional de Arte 
Contemporânea), ou Rocha Sul da Praia Grande. 

Noutro registo, ainda ligado a temáticas próxi-
mas, são de nomear diversos quadros com barcos,  
tal como Barcos em Vila Franca e O Cruzador. 

Roque Gameiro foi igualmente um «intérprete 
inigualável da velha Lisboa» (Pamplona, 1988,  
p. 10-11). Assim como observou Raúl Lino, em 
1964: «(...) acabou por ser o poeta que nas suas 
aguarelas melhor soube cantar e ... cantarolar os 
encantos e os recantos da nossa amada Lisboa 
antiga» (Exposição Comemorativa..., 1964). Se por 
vezes o seu interesse histórico e etnográfico fazem 

da aguarela um registo documental, noutros exem- 
plos o que sobressai é a empatia do pintor com o 
pitoresco da cidade. Em qualquer dos casos, estas 
pinturas transportam-nos para uma realidade pas- 
sada ou presente, um mundo real e tranquilo, sem 
grandes inquietações apesar da sua veracidade.  
As pinturas publicadas nos álbuns Lisboa Velha e 
Portugal de Algum Dia são bons exemplos do que 
ficou afirmado. O artista destacou-se igualmente 
na representação da figura humana. As suas quali- 
dades de observação e de desenho podem admirar- 
-se em diversos estudos de figura, muitos deles 
destinados a ilustrações. Igualmente é de lembrar 
o retratista, sobretudo votado para o mundo que lhe 
era próximo e familiar, dentro de um género realista.

 A sua mestria observa-se especialmente no  
reputado retrato de sua mãe, nos retratos das filhas 
ou no seu autorretrato (Museu José Malhoa).

Para concluir, não se pode deixar de reafirmar 
a sua importância como ilustrador e já mencio-
námos algumas das suas melhores obras ao longo 
do nosso texto. As ilustrações feitas a partir de 
desenhos e aguarelas corroboram o rigor da sua 
pesquisa, sobretudo histórica e etnográfica, mas 
também paisagística. Mas também atestam o em-
penho em fazer um trabalho digno, que entrasse 
em diálogo com o texto, complementando-o com 
mútuo enriquecimento. 

O trabalho de Roque Gameiro é inegável,  
quer pela mestria da aguarela, quer pela maneira 
como deixou, para a posteridade, o testemunho 
sincero de um mundo feito de afetos, onde pre-
valece o apreço pela família, pelo país, pelo mar 
e por Lisboa. A sua divisa, segundo um ex-libris 
que usava nas cartas, era «Pátria Família Arte».
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O aperfeiçoamento da técnica e a exploração 
das suas potencialidades permitiram-lhe realizar 
obras tão diferentes como o Retrato de Minha 
Mãe, o Arco da Praia da Adraga, a Torre de Belém, 
uma Paisagem em Avô ou o Beco dos Costumes da 
Lisboa Velha.

Já no início do século XX (1909) havia quem  
se preocupasse com questões relativas ao ambiente. 
Roque Gameiro e um grupo de pessoas ilustres 
que viviam na Amadora organizaram a Festa da 
Árvore. Estarão ainda de pé algumas das árvores 
plantadas naquele tempo? 

Num tempo de construções em cimento,  
o que nos resta desses belos monumentos cons-
truídos pela natureza?

Embora a vida no campo da Amadora o sedu-
zisse, Roque Gameiro apaixonou-se pela cidade 
de Lisboa – foi um amor à primeira vista:” 

Não esquecerei jamais a impressão de sump-
tuosidade e admiração que senti quando, aí por  
Fevereiro de 1884, vindo da minha humilde 
aldeia, entrei em Lisboa” (5). 

Conheceu como ninguém as ruas e as gentes 
dos bairros antigos. 

Percorreu vezes sem conta a Lisboa velha, 
que desenhou e pintou apaixonadamente, sempre 
receoso pelo futuro da sua cidade, ameaçada pela 
destruição impiedosa de quem não dá valor ao 
passado (6).

5) Pode ler-se na “Explicação” escrita por Roque 
Gameiro no seu livro Lisboa Velha editado em Lisboa no 
ano de 1926.

6) “Essa sincera mágoa e uma natural e saudosa 
atracção pelas coisas do passado levaram-me desde 
há trinta anos a pintar em aguarelas, a desenhar e a 
documentar graficamente, conforme pude e soube, todos 
os pormenores que pouco a pouco iam desaparecendo da 
fisionomia da cidade, tarefa onde pus o melhor dos meus 
esforços e o carinho muito verdadeiro que consagro às 
coisas da minha terra”.

Papéis e mais papéis repousam ordenadamente 
na mesa grande do atelier. Entretanto, os traços 
de um tempo inscreviam-se no branco do papel, 
Helena pintava uma jarra com flores, Raquel 
ilustrava um livro, Manuel copiava um modelo. 
Mámia era a única que utilizava tintas de óleo,  
e o Ruy desenhava debaixo da mesa de abas. 

Por vezes, Helena tocava no piano que estava 
junto à escada com o seu cãozinho Manjerico  
ao colo. A prima Hebe também pintava. 

O pai, Roque Gameiro, rasgava os esboços 
para a ilustração de As Pupilas do Senhor Reitor, 
descontente com os resultados do trabalho,  
e dizia: “Os desenhos têm que estar à altura das 
palavras do «safardana do escritor»!”.

Mámia aprendeu pintura a óleo com Milly 
Possoz, incentivada pelo pai a deixar a aguarela, 
pois “bastava de aguarelistas”, dizia ele. 

Foi casada com o pintor Martins Barata, que 
se notabilizou pela execução de grandes pinturas 
murais, nomeadamente no palácio da Assembleia 
da República. 

Roque Gameiro, muito ligado à filha mais 
nova, acabou por abandonar definitivamente a 
casa da Amadora para ir viver ao pé dela.

Comprou uma casa antiga em Campolide,  
onde morou até morrer aos 71 anos. Oito dias 
depois da sua morte, o filho Ruy, com 28 anos,  
e a mulher, Maria Helena, morrem num desastre 
de moto a caminho de Sintra quando iam visitar 
a mãe, que estava na Eugaria, em casa da irmã 
Mámia. A casa da Venteira é o testemunho 
da passagem da família Roque Gameiro pela 
Amadora. 
As memórias de um outro tempo, as marcas de 
uma vida, revelam-se na imortalidade de uma 
mancha azul ou um traço negro inscrito no branco 
do papel. 

Uma obra nunca acaba, o nosso olhar mágico 
pode recriá-la, senti-la em qualquer tempo de 
um outro modo. A arte tem o poder de prolongar 
infinitamente o rasto da existência humana num 
tempo sem tempo.

Aquele filho de temperamento irrequieto  
e independente veio, mais tarde, a valer-se do seu 
jeito de mãos para esculpir a pedra e modelar  
o barro (2).

Igual ao pai Gameiro não havia nenhum. 
Todos o conheciam, vestido sempre de surrobeco 
(3) castanho, chapéu de abas largas e gravata 
Lavaliére de seda, sempre verde-escuro com boli-
nhas brancas. Só no Verão mudava de vestimenta, 
para um fato de linho grosso, sempre de cor crua. 
Gostava de conservar os seus hábitos e costumes. 
A personalidade forte e conservadora deste pai 
ajudou a criar um ambiente familiar único, vivido 
numa casa tipicamente portuguesa, onde os filhos 
brincavam, descalços, debaixo da mesa de abas  
do atelier ou nos bancos do jardim, onde a vida  
se desenhava entre cavaletes e pranchetas.

Nas manhãs de domingo em que o vento 
descansava na Venteira, Raquel, Manuel, Helena 
e Mámia, 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. “É de pequenino 
que se torce o pepino”, e o hábito de representar 
em imagens enraizou-se solidamente naquele 
mundo infantil. A arte viveu sempre ao lado  
de todos até ao fim.

2) “Começa o barro, o material. Das suas mãos apare-
cem as cabeças, os torsos, as maquetes, as estátuas – e Ruy 
segue corajosamente até onde pode chegar; no entanto-
continua a existir o rebelde, o inconformista, o escolar que 
luta contra os cânones, o que pretende inventar técnicas, o 
que deseja ser ele mesmo.” Júnior, José Amaro, Artistas da 
Estremadura, p.51.

3) Tecido de lã grosseiro e duradouro, fabricado na Covilhã. 

Quando Raquel casou, ficou a viver na 
Amadora, perto da casa dos pais. As suas filhas 
adoravam ir brincar para casa do avô, ir à horta 
às escondidas com o tio Ruy comer as cenouras 
que ainda não tinham tido tempo para crescer, 
sentar-se na borda da “concha”, um pequeno  
lago junto à entrada. Ana, a mais velha das netas, 
acompanhava o avô até nas suas idas para a praia; 
os dois e um rapazinho que ajudava a levar as 
coisas necessárias para cada sessão de pintura 
sentavam-se à beira-mar admirando as ondas  
na Praia Grande ou as poças de água na Adraga.

Roque Gameiro passava vários dias acampado 
na praia da Ursa. Sozinho, contemplava o mar  
que não tem tempo, esperando o traço imortal  
da sua memória. Nas suas aguarelas procurava 
imitar a transparência da luz e da água, pintar  
era representar habilmente a realidade, a beleza 
das cores naturais. “A única descrição verdadeira 
do que é a aguarela(…) é toda a pintura que  
é simplesmente feita com tintas de água, sendo  
tudo o mais convencional (…) o que é necessário  
é água e muita água” (4).

Um dos grandes méritos deste pintor talentoso 
foi o de conseguir aguarelar à portuguesa, isto 
é, adaptar esta técnica difícil à cor azul do céu 
português, à luz clara dos dias soalheiros, bem 
diferente das paisagens sombrias e dos nevoeiros 
de uma Inglaterra muito mais “aguarelável”.  
É fácil imaginar a dificuldade de pintar com  
tintas onde não existe o branco. Apenas a bran- 
cura do papel que espera as manchas coloridas, 
que o pintor escurece com segurança e habilidade.  
Era preciso “entoar” entre o claro e o escuro.

O interesse por assuntos históricos e ligados 
à navegação levou Roque Gameiro a pintar com 
precisão e rigor pequenas aguarelas, onde o traço 
cuidado e minucioso demonstra outra maneira  
de pintar com tintas de água. 

4) Entrevista ao jornal O Século em 22 de Maio de 1910.
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O peso das suas origens humildes, a primeira 
infância em Minde, as terras de sede de que falava 
o geógrafo Alfredo Fernandes Martins, o afasta-
mento precoce da mãe, a gaguez de juventude, o 
desajuste em negociações comerciais e a sua eterna 
timidez revelavam-se afinal obstáculos menores, 
ao lado do alcance do seu talento, que o estava a 
tornar uma referência nos círculos artísticos. 

Em 1899 era já apresentado  pelo “Novidades” 
como “aguarelista e Director da Companhia 
Nacional Editora, professor da Escola Industrial 
do Príncipe Real, desenhador e ilustrador” em 
notícia publicada a 1 de Julho. 

O jornal constata ainda: “é extraordinária 
a inf luência que ele tem exercido na nossa 
regeneração artística. É ver aquele aluvião  
de cartazes, de álbuns, de capas de livros,  
de estampas, de programas, de mil coisas (...) 
Dantes, lembram-se todos, era impossível fazer 
em Lisboa um cartaz, uma bonita capa , e até 
um rótulo de garrafa (…)” 

Alfredo tinha desenvolvido na Alemanha os 
mais recentes processos gráficos, que revelavam o 
seu sentido de cor e a atenção ao detalhe, entre os 
anos que correram entre 1884 e 1887 – primeiro 
em Leipzig, onde foi bolseiro, e depois em Praga, 
onde diversificou técnicas, durante o último ano 
da sua viagem. Estava preparado, mais do que 
nunca, para afirmar-se como aguarelista, um facto 
menosprezado pelo meio irmão Justino Guedes, 
proprietário da Companhia Nacional Editora 
e da litografia em que se iniciou no ofício, que 
duvidava das suas capacidades e autonomia, o que 
magoaria irremediavelmente Alfredo e contribui-
ria para a quebra das suas relações, alguns anos 
mais tarde (9).

9) As relações conturbadas com o meio irmão estão 
documentadas em diversas cartas, em que o primo João 
Guedes surge como intermediário nas sucessivas tentati-
vas de Alfredo de recuperar originais e salários em falta

O ano de 1897 é aquele em que o artista 
recebe a 3ª Medalha na I Exposição do Grémio 
Artístico, e a 1ª Medalha em Aguarela e  
Desenho do Grémio Artístico, primeiras de  
muitas distinções. No ano seguinte faz as primei-
ras ilustrações, ao lado dos maiores pintores da 
época, Columbano, Ernesto Condeixa, Malhoa  
e Manuel de Macedo, publicando cinco 
figuras populares para o Álbum de Costumes 
Portugueses, litografadas na oficina do seu meio 
irmão, Justino Guedes, que se torna um best-seller. 
Doravante, seria um dos mais prolíficos e aprecia-
dos aguarelistas, com vasta obra impressa sobre 
História e costumes tradicionais portugueses.

 O Mestre da aguarela rejeitava os estrangei-
rismos, chegou mesmo a inviabilizar o acordo com 
um marchand que queria vender os seus trabalhos 
em Londres (10), adiando a decisão. Apesar disso, 
não deixava de se sentir atraído pela produção 
inglesa e pelo que se passava em Paris, o centro  
do modernismo. Em 1890, altura do Ultimato 
Inglês, confessa ao Século o seu genérico interesse 
pela Aguarela e refere a visita feita “aos museus  
de França, Bélgica, Holanda e Alemanha”. 

Alfredo não imagina, na época, que a ideia 
transformada em Casa acabaria por ser precursora 
de um movimento. Alfredo partilha com outros 
da sua geração (como Lopes Vieira ou Raul Lino) 
o gosto pelo revivalismo tradicionalista, que 
haveriam de se destacar na procura incessante 
de  « manifestações de uma ‘cultura’, a ‘cultura 
portuguesa’, que era preciso ‘recuperar’, ‘restituir’ 
ou ‘reintegrar’» (11). A sua viagem à Alemanha 
estimula o seu olhar sobre as expressões 
culturais portuguesas. Pela sua voz : “(a viagem) 
reforçou em mim o furor trazido lá de fora para 

10) Episódio documentado em carta do marchand para 
o mestre.

11) Rui Ramos, << A Segunda Fundação ( 1890-
1926)>>, in História de Portugal, dir. José Mattoso, vol.
VI, Círculo de Leitores, Lisboa, 1994,  p. 570.

A Casa da Venteira fala a várias vozes de muitos 
dos dias suaves da família a que me foi dado perten-
cer (1), e ainda de outros, de pouca tranquilidade, 
dias guardados na pequena cancela, nas madeiras 
das janelas, na banqueta em que Assunção repou- 
sava os pés quando tricotava, na horta e nos cam- 
pos que já não existem.

As diversas vozes sobrepõem-se, contradizem- 
-se, e seguem pactos de silêncio que parecem in- 
quebráveis. É impossível separá-las, ignorar qual- 
quer uma delas. As de Alfredo e Assunção, que 
viveram na Casa a sua maturidade, e a de cada 
um dos filhos – Raquel, Manoel, Helena, Mámia 
e Ruy (2) – cruzam-se com as da prima Hebe e 
de Guilhermina, mãe de Assunção, que também 
aqui viveram. A partir de uma dada altura contra-
põem-se a novas vozes masculinas, a dos jovens 
genros: Jorge (3), José (4) e Jaime (5). 

1) Expressão usada por Alfredo Roque Gameiro em 
carta de 1920, dirigida a Justino Guedes

2) Raquel Roque Gameiro, aguarelista e prolífica ilus-
tradora (1889-1970), Manoel Roque Gameiro, aguarelista 
e industrial (1892-1944), Helena Roque Gameiro Leitão 
de Barros, aguarelista e professora da Escola António 
Arroio(1895-1986), Maria Emília (Mámia), discípula 
de Malhoa e Mily Possoz  (1901-1996) e Ruy, escultor 
premiado e precocemente desaparecido  (1907-1935).

3) Jorge Gomes Otollini casou com Raquel em 1911 e 
foi pai de Ana, Margarida, Nené e Alfredo.

4) José Leitão de Barros tornou-se marido de Helena 
em Agosto de 1923

5) Jaime Martins Barata e Mámia, casados em 1924, 
viveram na Venteira e, mais tarde, mudaram-se para 
Campolide, o que acabou por levar Alfredo e Assunção a 
juntar-se à filha mais nova, em Lisboa

A voz de Maria Helena (6), o grande amor  
de Ruy, ao lado de quem morrerá na estrada, com 
27 anos, é quase inaudível, por tão doce e próxima 
das crianças da família, filhas de Raquel, com 
quem se sentava à volta da concha (7).

A Casa ausente guarda-se na casa cercada, 
mutilada e sobrevivente, onde o que já não é resiste, 
reclamando-se parte essencial do que é visível. 
A sua evocação é tumultuosa, capaz de fazer cair 
ideias como o tempo e a separação com o exterior. 
A memória da casa ausente é líquida e subterrâ-
nea, tomada pelas águas da Mina (8), trazendo de 
volta as folhas da vinha, os pinheiros e cedros, os 
burros e o ladrar do Mafarrico, a espingarda e os 
bracos alemães de Ruy. Foi preciso um sono de 
décadas para que apareçam à tona as imagens que 
não sabíamos ter, o sentimento de pertença, a vio-
lência de algumas tensões familiares, a proteção 
incondicional do Bondoso Pae, como Mámia escre-
via, esse lugar para onde se quer regressar quando 
já só conta o essencial. Uma Casa imperfeita, que 
se deu a perturbações e erros, que foram o melhor 
elogio à liberdade.

O artista que os críticos do seu tempo reco-
nheceram como “o Príncipe da Aguarela” tinha 
33 anos quando calcorreou, tão entusiasmado 
como esperançoso, aquele Alto da Venteira, nuns 
terrenos descobertos por acaso, em visita a um 
amigo. 

6) Maria Helena Trigueiros Castelo Branco 
(1908-1935) 

7) A família chamava de concha ao pequeno lago da casa
8) Alusão à água da Mina, como era chamada, e que 

abastecia a Venteira, sendo vendida em bilhas de barros  

I N TA C TA  A U S Ê N C I A

Joana Leitão de Barros
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Um ano antes de morrer, Alfredo visita Minde, 
já depois da morte do meio- irmão, tido pelos 
conterrâneos como grande benemérito e exemplo 
de empresário com sucesso. Segundo dá conta o 
Jornal de Minde de Março-Abril de 1965, Alfredo 
deu a volta ao coreto e, quando leu a placa lá 
colocada em sua homenagem “desviou o olhar  
e seguiu, a passadas largas”. 

A Casa abre-se para os campos e para a peque-
na comunidade, como o mesmo ser. A família irá 
acompanhar e participar no crescimento da região 
então designada da Porcalhota, já que Alfredo faz 
parte de um grupo de personalidades que sonha 
transformá-la em “Cidade-Jardim”, materializan-
do um conceito de progresso moderno. A ideia de 
fazer da Amadora um lugar bom para viver reúne 
idealistas e fará de Alfredo e do escritor Delfim 
Guimarães, amigos próximos.

O início da actividade da Fábrica de Espartilhos 
Santos Mattos marca o esforço da industrialização 
da zona, e a criação da Escola Alexandre 
Herculano sinaliza a importância que começava  
a ser dada ao ensino, para ambos os sexos.

Com a inauguração dos Recreios Desportivos, 
a vida social e cultural conheceu momentos diver- 
tidos e memoráveis. Em 1914, Alfredo e a filha 
Raquel, que depois de casar escolhe continuar  
a viver na região, fazem uma série de caricaturas 
de figuras locais, que apresentam em espetáculo 
intitulado «Damas e Varões Ilustres da Amadora», 
em que as caricaturas são projectadas e acompa-
nhadas por versos de Delfim Guimarães, numa 
lanterna que é hoje património da autarquia. 
Será ainda no rinque de patinagem dos Recreios 
Desportivos que Helena, a terceira filha, conhece-
rá José, o futuro marido. 

Na época, o Alto da Venteira receberá as visitas 
frequentes de amigos da família como os pintores 
José Malhoa e António Carneiro, Raul Lino,  
o escritor Afonso Lopes Vieira, Baptista Coelho,  
os jornalistas Lourenço Caiola e Bento Carqueja, 
o industrial Alfredo da Silva, o escritor cenógrafo 
José Mergulhão e ainda o Padre Araújo Lima.

O genro José Leitão de Barros há-de recordar  
esse grupo “jovem de espírito, estímulo e entusias-
mo”, composto também por comerciantes inspirados 
pelo progresso, na coluna “Corvos” que publica 
regularmente no Diário de Notícias, décadas mais 
tarde: (..) O velho Santos Matos foi uma das figuras 
representativas no comércio e na indústria da sua 
época. Com ele, da antiga Porcalhota, um grupo 
de que faziam parte o saudoso poeta que foi Delfim 
Guimarães, Narciso Leal, o comerciante Aprígio 
Gomes, Inocêncio Madeira e outros mais, entre 
eles o grande artista Roque Gameiro – cheios todos 
de um são entusiasmo que com as alvoradas da 
República contagiou tão honrada gente – inventaram 
a ridente Amadora. Era nos seus audaciosos 
“Recreios Desportivos”, onde se patinava, onde já  
o excelente José Pontes – “pontesficava” , que as 
grandes estrelas atléticas da época, Padinha à frente, 
de vastas musculaturas, exibiam os seus records. 
Tudo o que era novo e saudável encontrava nesse 
grupo, jovem de espírito, estímulo e entusiasmo. 
Nas leiras saloias do Casal do Burel despenhou-se 
o primeiro avião – e lá ficou enterrada a hélice de 
Sallés! Pois parece que o seu espírito renovador não 
morreu na família. A esses comerciantes diz a cidade: 
bem hajam! (...)

José Leitão de Barros e Jaime Martins Barata, 
companheiros de aventuras de juventude no jorna-
lismo, pintura, teatro e artes gráficas, começaram 
a namorar as filhas de Gameiro no fim da primei-
ra década do século passado. Ao fim-de-semana 
tomavam o comboio, muitas vezes na companhia 
de Fernando Pessoa, o amigo que se apeava em 
estação anterior, nas visitas a Ofélia. O genro José, 
sobretudo, irá fazer de interface entre Alfredo e 
figuras emergentes da sua geração, como António 
Ferro e Beatriz Costa. 

Por sua vez, o cineasta hiperactivo, que 
abandonará a pintura na década seguinte ao 
casamento com Helena, alimentará o diálogo com 
personalidades que são visita da Venteira, como 
Columbano, Júlio Dantas e Raúl Lino, escarneci-
das pelos modernistas.

conhecer melhor a minha terra que, estudante na 
Alemanha, aprendera a amar”, afirmou. O que não 
obsta a que, em Fevereiro de 1886, diga: “depois 
de acabar aqui o tempo, tinha vontade de ir algum 
tempo a Paris, com ideia de ver alguma coisa 
nova…os franceses estão muito mais adiantados  
do que os alemães, e depois têm mais gosto…”

Os anos seguintes à mudança para a Venteira 
viriam a revelar-se pródigos em acontecimentos e 
em ideias, capazes de abalar o mais resistente con-
templativo. Do Ultimato Inglês de 1890, ao golpe 
do 31 de Janeiro de 1891 no Porto, do «rotativis-
mo» dos Regeneradores de Hintze Ribeiro e dos 
Progressistas de José Luciano de Castro à ditadura 
franquista, da «guerra religiosa» entre católicos e 
anticlericais aos problemas internacionais, as afir-
mações da Geração de 70 e dos Vencidos da Vida, 
as tensões entre constitucionalismo e absolutismo, 
como também entre ultramontanismo e regalis-
mo, anglofilia e anglofobia. A entrada em cena  
de militares «africanistas» e políticos politiqueiros, 
republicanos maçons e clericais reaccionários... 

Recentrando a questão, sem fechar os olhos 
às contradições, e à dificuldade que surge no seu 
enquadramento no espectro artístico e político, 
Alfredo vai afirmar-se nacionalista mas também 
demonstrar uma visão moderna e progressista 
do mundo, aderir aos ideais republicanos e 
democráticos e manter relações de amizade com 
monárquicos convictos, ser ateu e devoto à natu-
reza, anti-clerical capaz de gestos que valorizavam 
a Fé das filhas mais novas, utópico e pragmático 
naquilo a que hoje chamaríamos de ambientalis-
mo. Em consonância com tudo isto, na intimidade 
era austero, sensível, tolerante e convicto, indeciso 
e límpido, presente e ausente.

Em 1911 escreve A Capital: “Roque Gameiro  
é essencialmente um paisagista português (…)  
é um enraizado, um artista que a sua terra tão bela 
e variada satisfaz, inspira, apaixona, o que faz dos 
assuntos, das paisagens, dos tipos, das coisas  
de Portugal, a bem dizer a sua única preocupação. 
(…) possui o grande  mérito de não querer  

aguarelar como um inglês, e talvez até do  seu 
acentuado portuguesismo das aguarelas derivam 
ligeiros senões (…) a cor, a luz, o céu e o clima 
portugueses, pelo rigor, pela nitidez, excrescem 
rebeldemente de tal órbita, a não se lhe transgredir  
algo quanto à clássica maneira. Em Portugal en-
contra-se por toda a parte o contraste, a oposição, 
o destaque, coisas que a aguarela mal aguenta (…) 

E é isso que reclama a voz de Manoel, em carta 
escrita aos irmãos, em 1935 : “Foi por certo cons-
cientemente que meu Pai desenhou no seu ex-libris 
a legenda “Pátria, Família e Arte”, os três grandes 
ideais que orientaram a sua vida. A Pátria que ele 
exaltou em grande parte da sua obra, inspirada 
em assuntos portugueses. A Família que amou 
profundamente como ninguém. A Arte, a grande 
paixão da sua vida a que dedicou com entusiasmo 
toda a sua actividade, que o consagrou e fez dele 
um valor e um motivo de glória para o seu país”. 

A adesão a uma estética que quer integrar-se 
nas tradições portuguesas e ao sabor oitocen-
tista, não é momentânea. A par disso, a família 
estremecia com a visão da exuberância e do novo 
riquismo, e a voz de Alfredo reafirma-o, alguns 
meses antes de morrer, em carta que escreve de 
Caminha a Helena, a 11 de Outubro de 34: (…) 
Não conhecia o Alto Minho senão por fotografias 
ou descrições, meios extremamente insuficientes 
para nos dar uma ideia da riqueza da sua 
verdejante paisagem, e da originalidade dos seus 
monumentos e habitações, desde os mais ricos até 
aos mais humildes, sendo apenas de  lamentar   
o abandono  a que foram votados. O que presen- 
temente se faz, nas construções e arquitectura,  
é alguma coisa de ignóbil que nos entristece, e já 
é difícil encontrar um assunto pitoresco, isento de 
mamarrachos de telha francesa muito encarnada, 
sabes daquele vermelho vivo canalha! (…) A res-
peito  então de trajes é apavorante, a tradição nos 
mesmos desapareceu completamente, e quando 
porventura alguma “rapariga do monte” vem a 
qualquer destas vilas por onde tenho passado,  
não só são apontadas mas até escarnecidas. (…)
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A “limpidez de carácter” de Alfredo, apontada 
por um amigo em carta dirigida à filha Helena, fá-lo 
disciplinado e rigoroso nas suas normas de conduta, 
libertas da moral católica. A viver num cenário de 
grandes transformações, terá  provavelmente lido 
Herder mas também o florentino Maquiavel, os 
ingleses Locke e Hobbes, talvez mesmo Espinosa.

Dez anos antes do dia em que descobriu a 
Venteira, casa com Maria da Assunção Carvalho 
Forte, que vislumbrou numa janela da Lapa, em 
Lisboa. Assunção não é uma mulher particularmen-
te bonita, tem antes os traços regulares e confiáveis 
que encontramos em Ana de Jesus, mãe de Alfredo, 
e virá a ser uma companheira carinhosa e diligente. 
Qualquer uma das filhas de Alfredo é mais bonita 
do que a mãe: a jovem Raquel mostra a sua allure 
belle époque, a doce e delicada Helena herdou os 
olhos claros e o semblante melancólico do pai, 
Mamia transborda de vivacidade, é moderna e fora 
dos cânones clássicos, com o seu pescoço alto. Nos 
seus rostos, o tempo acentuará a secura de Raquel, o 
mistério de Helena e a tristeza de Mámia.

No sistema de valores de Alfredo não estava 
inscrita a menoridade das mulheres, vigente na 
época. Assunção acompanha, passo a passo,  
a atividade do marido e as finanças familiares. 
Com ela o artista partilha preocupações, dúvidas 
e riscos, como mostra a correspondência entre 
ambos. Nas viagens em que não companha  
o marido, o pintor sente a sua falta e promete 
repetir a deslocação, unicamente pela prazer  
de partilhar com ela o que o entusiasmou. 

Na formação artística das filhas é colocada 
tanta exigência e esperança como na dos rapazes. 
As raparigas trabalham, dão aulas, gerem os seus 
proveitos financeiros, tocam piano, declamam, 
participam ativamente nas tertúlias locais, pati-
nam e acampam ao ar livre. Estão a par de todos 
os projetos do pai, acompanham a produção de 
cada irmão, têm ambições. 

Nos anos 30 viajam, têm uma carreira na 
pintura e ilustração, tiram a carta de condução 
de automóvel e são ouvidas pelos maridos, de 

quem nenhuma delas usará o apelido. Falta-lhes 
votar, e tudo aquilo o que Teresa, irmã de José e 
cunhada próxima de Helena, está empenhada em 
reivindicar.

A voz que me foi dado ouvir de perto nunca 
perdeu a certeza da bondade do pai. Helena foi  
a terceira filha de Alfredo e Assunção, nascida 
três anos antes da mudança da família para  
a Venteira.

Com distância de vários anos de Manoel  
e Raquel, construiu com Mámia e Ruy, os irmãos 
mais novos, uma relação forte e cúmplice. “Hoje 
é domingo e não sei porquê estou cheia de sauda-
des(..) Por mais que queira  afastar do pensamento 
a lembrança de vocês todos aí reunidos não há 
meio. Estou sempre a ver tudo e todos. (… ) 
Saudades a todos, muitas muitas saudades(..) 
escreve do Brasil a Ruy, onde foi expôr com  
o pai, tinha então 25 anos. Por uns tempos,  
e mesmo depois de casada, manteve o hábito  
de dormir na Venteira, um dia por semana, repe-
tindo o ritual de solteira, em que ía para Lisboa 
de comboio, juntar-se ao pai, ao lado de quem 
ensinava aguarela, no atelier da rua D. Pedro V.

A infância dos filhos de Alfredo e Assunção 
decorreu com grande liberdade, como reporta  
a revista Brazil – Portugal, ilustrada e quinzenal,  
a 1 de Fevereiro de 1914: “as crianças correm  
e cabriolam no jardim e no parque (…) livres  
absolutamente  livres  de qualquer vigilância,  
cabeça ao vento e pés descalços (…) saltam  
e trepam às árvores (…).

 Por longos tempos, a voz de Helena não  
se deixou submergir pelas águas da Mina, firme 
nos seus silêncios, resguardada num território 
impartilhável, longe de devassas. Algumas vezes, 
quando fazia a estrada que a levava a Colares, 
fazia parar o carro, metros à frente do memorial 
erguido em memória de Ruy e de Maria Helena.

Por uma vez a voz de Helena deixou-se vencer 
pelas águas da Mina. Tinha feito oitenta anos e 
pediu aos filhos que a levassem de volta para Casa, 
num dia intranquilo e insuportável de ver.

I N T A C T A  A U S Ê N C I A  —  J O A N A  L E I T Ã O  D E  B A R R O S
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Fachada da 1ª fase da casa de Roque Gameiro com 
a grande janela da sala vista do exterior e do interior.
Destacam-se o formato e o trabalhado do vão da 
janela e os seus lavores neomanuelinos vazados no 
espessamento da parede. No exterior a verga da ja- 
nela em arco de volta perfeita é chanfrada, ou seja, 
foi cortada com um chanfro. As portadas de madeira 

possuem um sistema de encerramento pouco usual.
A sala de jantar está revestida de azulejos em relevo 
produzidos a molde, na Fábrica de Faianças Artísticas 
de Rafael Bordalo Pinheiro em Caldas da Rainha. 
Têm motivos da natureza, o caso dos nabos e das 
espigas de milho, feitas propositadamente para a  
casa com inspiração em azulejos do Palácio de Sintra.

A casa Roque Gameiro transporta-nos  
para um tempo e um espaço particulares.  
Um tempo de intervenção cívica e social  
animada pelos ideais republicanos num  
espaço que é o da casa na antiga Venteira.

Um tempo republicano com tradução no  
planeamento urbano - construção de novos  
bairros – nos valores de progresso da educação  
para todos – abertura de escolas de ensino  
inovador – e no florescer de uma dinâmica  
cultural e artística destinada a satisfazer as neces-
sidades de uma burguesia urbana em ascensão.

Um espaço onde se consolida o conceito  
de Casa Portuguesa, expresso nas duas fases  
da construção da casa em 1898 e 1900, onde  
é bem visível a composição de elementos  
regionais e historicistas, como a chaminé  
alentejana ou a janela românica, bem como  
o projeto de integração na paisagem adotado  
pelo arquiteto Raul Lino, em 1900.
 
Alfredo Roque Gameiro foi, nesta casa,  
o homem que trouxe para a sua construção  
os amigos Raul Lino e Bordalo Pinheiro,  
o cidadão que participou ativamente na Liga  
de Melhoramentos da Amadora, o artista que 
desenhou os materiais promocionais da  
Festa da Árvore, e o Mestre que aqui reuniu  

filhos e alunos num ambiente de academia.
Este edifício não é apenas a morada do aguarelista 
Roque Gameiro, o modo como foi concebido é 
bem o retrato de uma forma de ser e de estar em 
família e em sociedade. 

Embora sem mesas, aparadores, camas e arcas,  
as salas e os quartos não estão vazios, as paredes 
não estão despidas e a ausência do mobiliário não 
compromete a compreensão do espirito de uma 
época nem o conhecimento da personalidade
de Alfredo Roque Gameiro. 

A história e a singularidade da casa vivem em 
todos os detalhes de construção, na organização  
e ligação entre os diversos espaços, no revesti- 
mento de sancas e rodapés, nas madeiras do 
soalho, nas portas e janelas, nos azulejos, suas 
imagens e dizeres.

Alfredo Roque Gameiro, em cumplicidade com 
Raul Lino, concebeu, planeou e desenhou, cada 
peça do edifício que acolheu a família no período 
mais florescente da sua produção artística, entre 
1898 e meados dos anos 20 do século passado. 
Através da seleção de imagens que ilustram as 
próximas páginas pretende-se dar a conhecer 
a Casa de Roque Gameiro, a organização dos 
espaços interiores e exteriores, nas suas várias 
perspetivas e dimensões.

A  C A S A
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P22) A chaminé da lareira de chão possui  
uma interessante composição trilobada com  
azulejos alicatados antigos, os trevos e as romãs,  
e peças avulsas da fábrica de Bordalo Pinheiro.  
A sabedoria popular corre junto ao teto num friso 
de azulejos onde podem ler-se alguns provérbios 
sobre a alimentação.*

P23) Aspetos exterior e interior de uma das  
janelas da sala de jantar e A. Roque Gameiro 
junto a essa mesma janela. 

   *  Vinho, azeite e amigo do mais antigo
Come para viver não vivas para comer
Com papas e bolos se enganam os tolos
De fome ninguém vi morrer muitos sim de muito comer
A melhor mostarda é a fome
Quem não trabalha não come
Nem tão bom que o papem as moscas
Sopa de mel não se fez para a boca do asno
Pão quente muito na mão e pouco no ventre
À tua mesa e à alheia nem te assentes com a barriga cheia
Palavras não enchem barriga
Não digas d’esta água não beberei nem d’este pão não comerei
Quem ceia e logo se vai deitar má noite há-de passar
Nem sempre galinha nem sempre rainha
Em casa onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão

A  C A S A
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P24) Panorâmicas da Casa de R. Gameiro.  
Na primeira fotografia pode ver-se no canto infe-
rior direito a janela do quarto da página ao lado. 

P25) Tal como a sala também este quarto,  
que se crê tenha sido o principal da casa, possui 
um friso de azulejos com ditados populares, *  
desta feita relativos ao descanso e que remata o 
painel de azulejos, que reveste metade da parede e 
que é executado segundo a técnica de estampilha.  
Este tipo de azulejos, produzidos industrialmente,  

e de venda muito comum na época, possuem  
um padrão inspirado num modelo do século XVII 
existente na Quinta da Bacalhoa, em Azeitão.

   *  A preguiça é a chave da pobreza
Faz da noite noite e do dia dia e viverás com alegria
Quem boa cama fizer nela se deitará
Em cama estreita deitar primeiro
Sono de abril deixa-o a teu filho dormir
Nem por muito madrugar amanhece mais cedo
Mais vale deitar sem ceia do que acordar com dívidas

A  C A S A
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P26) Aspeto interior e exterior do quarto existente 
no torreão da casa, vulgarmente designado como 
o Quarto dos Rapazes. Aqui se encontram alguns dos 
azulejos de estampilha mais interessantes de toda a 
casa. São de cor azul e o padrão, de desenho simples 
e sem grande volume, insere-se no conceito Arts & 
Crafts, movimento estético inglês, da 2ª metade do 
séc. XlX, que pretendia recuperar o conceito artesanal 
da arte medieval embora reproduzido industrialmente.

P27) O exterior do torreão, abaixo do beiral,  
é coroado por uma banda lombarda que remete 
para um estilo neoromânico. Na 2ª fase de cons- 
trução da casa nota-se bem a gramática de Raúl 
Lino que assina o projeto de arquitetura em 1900. 
Destaque para o pormenor das janelas deste espaço 
designado Casa do Fresco, onde a família passava 
as tardes de verão. Uma estrutura que Lino usou 
em várias das casas que projetou.

A  C A S A
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P28) Imagens da sala outrora ateliê de Roque 
Gameiro. Pormenor das escadas de acesso ao 
ateliê 1, e ao torreão 2, com uma interessante 
composição de azulejos industriais da época.  
Nas escadas de acesso ao ateliê destacam-se as 
cantoneiras dentes de lobo numa recriação  
de azulejos do século XVII. De notar a esfera 
armilar em ferro forjado existente no telhado do 
torreão da casa que veio substituir o original em 

cerâmica, da autoria de Rafael Bordalo Pinheiro, 
atualmente em exposição no interior da casa.

P29) Pormenores da chaminé e azulejos da  
cozinha. A composição é feita com um azulejo  
que rodado resulta num padrão bastante dinâmico. 
Os azulejos das zonas comuns são uma recriação 
ornamental de azulejos sevilhanos do século XVI. 
Remate de cantoneira em madeira num excelente 
trabalho de carpintaria ornamental.

A  C A S A
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Também no exterior a casa encontra-se 
revestida de azulejos que indicam quem ali morou. 
Vejam-se por exemplo as seguintes composições 
azulejares:  

A inscrição Non In Solo Pane Vivit Homo,  
ou “nem só de pão vive o homem”, composição  
de azulejos alicatados, divisa do Grémio Artístico, 
associação de artistas plásticos e críticos a que 
pertencia Roque Gameiro.

As duas principais atividades artísticas  
de Roque Gameiro estão bem representadas  
nas paredes exteriores da casa. 

Na face sul do torreão existe um painel  
dedicado à aguarela e o de poente é alusivo  
a gravura. No painel da gravura pode ler-se a  
inscrição latina Saxa Loquuntur, e que significa 
“pedras que falam”, numa clara menção  
à litogravura.

P30) Ao jeito das figuras convite do  
século XVlll surge, junto à porta, uma figura 
azulejar feminina de mão estendida sobre  
a paleta do pintor que convida à entrada  
e transmite a sensação de bom acolhimento 
num interior que vale a pena descobrir. 

Destacam-se ainda as iniciais do nome  
do artista ARG, em alto-relevo, no cunhal  
da cantaria do torreão.

P31) A pérgula do jardim, local para  
o lazer familiar, está decorada com azulejos  
originais, dos séculos XVII e XVIII,  
agrupados por Roque Gameiro, ainda que 
sem organização aparente, e a sua utilização  
reflete um gosto de época muito comum  
em quintas de lazer na região. 

Já no rodapé da fonte os azulejos são  
réplicas do século XVII.

A  C A S A
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A  C A S A

Original do requerimento para  
ampliação da casa e respetivo projeto  
atribuído ao arquiteto Raul Lino.

Acordam em Vereação que deferem nos termos  
sujeitando-se quanto a esgotos as prescripções legaes, 
Oeiras 8 de novembro de 1900. (Seguem-se as  
assinaturas dos vereadores da Câmara de Oeiras)

Ilustríssimo, Excelentíssimo Senhor,
Alfredo Roque Gameiro desejando construir  
um corpo anexo à sua casa no seu terreno no alto  
da Venteira, Porcalhota, freguesia de Nossa Senhora 
do Amparo de Benfica e não o podendo fazer sem que 
primeiro seja approvado o projecto que junta, por isso

Pede a V. Exª se digne a conceder-lhe deferimento
Lisboa 2 de Novembro de 1900
Alfredo Roque Gameiro

Requerimento para a construção da casa,  
no lugar da Venteira e projeto inicial da casa, 
entregues na Câmara Municipal de Oeiras. 

Acordam em Vereação que se passe o competente  
alvará de licença, com as formalidades legaes,  
Oeiras 20 d’abril de 1898 (Seguem-se as assinaturas  
dos vereadores da Câmara de Oeiras)

Ilustríssimo, Excelentíssimo Senhor,
Alfredo Roque Gameiro pede para que seja 
aprovada a planta junta de uma casa que  
pretende construir no logar da Venteira  
freguesia de Nossa Senhora de Benfica  
Concelho de Oeiras.
Alfredo Roque Gameiro

Assuma a responsabilidade 
Lucas Pereira
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Alfredo e Assunção Roque Gameiro, 
ao centro. Da esquerda para a 
direita pode ver-se a filha Mámia e 
o marido, Jaime Martins Barata, a 
prima Hebe Gonçalves que vivia com 
a família na casa da Venteira, as netas 
Ana e Guida, as filhas mais velhas de 
Raquel e outros familiares.

Alfredo Roque Gameiro  
(1864-1935), filho de Manuel Roque 
Gameiro e de Ana de Jesus, nasceu em 
Minde, Concelho de Porto de Mós.

Veio para Lisboa em 1874 e 
encetou a sua atividade profissional 
como aprendiz na Litografia Castro 
e Irmão, e mais tarde na Litografia 
Guedes, propriedade de seu irmão 
Justino. Ao mesmo tempo frequenta, 
entre 1881 e 1982, aulas noturnas  
na Escola de Belas-Artes.

Em 1883 é-lhe atribuída uma 
bolsa para prosseguir estudos de 
especialização na técnica litográfica  
e vai para a Alemanha onde, durante 
3 anos, frequenta a Escola de Artes  
e Ofícios de Leipzig.

Regressado a Lisboa conhece 
Maria Assunção Carvalho com quem 
casa em 1888. Dessa união, de enorme 
companheirismo e cumplicidade, 
nascem cinco filhos, Raquel, Manuel, 
Helena, Mámia e Ruy.

A família, ou a tribo como  
então foi apelidada num artigo  
de B. Coelho no jornal O Occidente,  
em 30 set 1909, foi organizada  
em torno do “Amor – amor sereno 
e grande, terno e respeitoso, de um 
por todos e todos por um, amor de 
quem tem acima de tudo a religião 
da família e do lar”. 
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De cima para baixo e da esq. para a dir., uma familiar ou amiga (que não foi possível identificar), Nené,  
filha de Raquel Gameiro, Maria Helena Castelo Branco e Ruy Gameiro, Castelo Branco, cunhado de Ruy  
Gameiro, Ana e Guida filhas de Raquel Gameiro.

Mámia com a filha Maria Antónia, Bixa, como era 
conhecida, e as netas de Roque Gameiro, Ana e Guida 
na pequena mata das traseiras da casa da Venteira. 

Helena Roque Gameiro sentada num recanto  
do jardim da casa da Venteira.

Maria Assunção a tricotar na casa da Venteira. Alfredo Roque Gameiro, na casa de Campolide,  
em 25 de julho de 1935.

Ruy Gameiro e mulher, Maria Helena Castelo 
Branco, no jardim da casa da Venteira. 

Ruy Gameiro no jardim da casa da Venteira.
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Roque Gameiro tinha uma 
relação muito próxima com os filhos 
e com os netos. Prova disso é este 
momento de ternura entre Alfredo 
Roque Gameiro e a neta Bixa, filha 
de Mámia. Era uma relação assente 
na liberdade e na igualdade, no 
trabalho e no afeto, ou como refere  

B. Coelho “Gameiro soube fazer-se 
no seu interior, patriarcha amoravel,  
e disciplinador, bondoso e provido  
de uma tribo felicíssima”. O Occidente, 
30 set 1909.

A vocação que demonstrou desde 
criança, a qualidade do trabalho artís- 
tico que desenvolveu na ilustração, na 

aguarela e na litografia, a dedicação ao 
ensino, a verticalidade e honestidade 
que colocou nas relações familiares 
e sociais não deixou nunca ninguém 
indiferente. Prova disso são os elo-
giosos textos publicados na imprensa, 
não apenas sobre a sua arte mas, 
também, sobre a sua vida familiar.

Estas fotografias foram captadas 
num momento de lazer e descontra-
ção. Uma sequência de imagens de 
um picnic em família onde, depois 
de lido, é dado um bom uso ao jornal 
que, algumas dobras depois, servirá 

de chapéu. Uma proteção para  
o sol daquele dia mas que revela  
a verdadeira família Gameiro.

A propósito da sua forma de  
estar na vida vale a pena salientar  
que “A nota de originalidade do  

seu temperamento encontra-se  
no requintado prazer com que elle 
foge à etiqueta, ao bulício, á agita-
ção social, á civilização importada 
para torturado uso dos que seguem 
a moda” O Occidente, 30 set 1909.
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Alfredo Roque Gameiro 
participou em duas exposições 
internacionais onde obteve honras 
de primeira página com elogiosas 
críticas à excecional qualidade dos 
seus trabalhos.

A primeira teve lugar no Rio 
de Janeiro, em 1920 e a segunda 
realizou-se em Madrid, em 1923. 
Em ambas foi acompanhado por sua 
filha Helena como pode ver-se nesta 
fotografia no Rio de janeiro.

Sobre a sua participação na expo-
sição do Brasil, Roque Gameiro diz 
ao Jornal da Europa, Vida Artistica: 

“Não vou ao Brasil expôr.  
Vou trabalhar. Desde o dia em que 
aceitei o encargo de cooperar na obra 
que um punhado de portugueses 
pretende levar a efeito (...) tenho 
trabalhado com vontade para 
efectuar o meu compromisso. 

Há porém que vêr, impressões 
da natureza que têm de ser adquiri-
das nos próprios locais”. ABREU,  

M. Lucília (2005), Roque Gameiro, O Homem 

e a Obra, p. 31, ACD Ed.

Num texto assinado por Leitão de 
Barros — que começa por dizer que as 
suas afirmações, embora suspeitas, sobre 
o sucesso da exposição de aguarela 

podem ser atestadas e confirmadas 
pela unanimidade da critica artística 
em Espanha — A Capital, de 10 nove 1923, 
noticia assim a mostra:

“A exposição portuguêsa de 
Madrid constituiu um formidável 
êxito para a nossa arte e para os 
artistas que lá expuseram entre 
geraes aplausos. (…) foi um extra- 
ordinário momento para Portugal  
e para a arte portuguesa. 

Sobretudo a incomparável colec-
ção de marinhas de Roque Gameiro, 
produziu aqui uma curiosidade, um 
assombro, uma surpresa que eu não 
posso descrever.”

A  F A M Í L I A

Alfredo Roque Gameiro com Ana, a neta mais velha, 
filha de Raquel, na casa da Venteira. 

Os filhos de Raquel Roque Gameiro, Ana, Guida, 
Néné e Alfredo, na entrada da casa da Venteira. 

Mámia, a filha mais nova de Roque Gameiro sentada 
na pequena fonte da casa da Venteira, com a filha Bixa. 

Retrato de família num dos seus passeios. 
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O atelier da Rua D. Pedro V, em 
Lisboa, lugar de ensino e de exposi-
ções, como noticiado por O Occidente, 
em 20 de novembro de 1911:

“E assim, elle tem feito a sua 
escola, copiosa em opinos frutos  
como se vê na sua exposição, que  
está chamando as atenções do 
público que, felizmente se vai inte-
ressando pelas coisas de arte (…). 

Ainda bem que Roque Gameiro  
á força de talento e de trabalho  
(…) e com o entusiasmo da sua 
grande alma de artista vai creando 
em seus filhos novos artistas que  
lhe darão honra.” 

A figura de pai e professor é uma 
constante na vida de Roque Gameiro 
e foi, por isso, salientada em repor-
tagens como a de Manuel de Sousa 

Pinto feita por ocasião da “Festa 
d’Arte” realizada no atelier de Jorge 
Colaço, um velho moinho de vento:

 
“A exposição em que com 

ternuras de pae e desvanecimento 
de mestre, Gameiro incluiu ensaios 
e trabalhos de suas filhas Raquel 
e Helena  e do seu filho Manuel 
(migança).” A Capital, Diário Republicano 

da Noite, 12 novembro 1911

Aguarela, de Helena Roque Gameiro, 1910, oferecida ao pai no seu aniversário desse ano. 
Representa a família no atelier da Casa da Venteira. Podem ver-se da esq. para a dir. o pai, a prima Hebe 
Gonçalves, a mãe, Raquel e Mámia, Helena e Manuel junto do piano e Ruy, debaixo da mesa.

Aguarela, de Helena Roque 
Gameiro, 1919. Pormenor de  
um recanto do jardim da casa  
da Venteira.

 Helena Roque Gameiro no  
ateliê da Rua D. Pedro V onde, 
desde os 14 anos, ensinou a 
técnica da pintura em aguarela. 

Caricaturas de Raquel 
e Alfredo Roque Gameiro, da 
autoria Raquel Roque Gameiro, 
desenho a lápis s/ papel.
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“Torre de Bebém” de Alfredo Roque Gameiro, Aguarela s/ cartão, 14 x 9 cm, s/data, 
Coleção Câmara Municipal da Amadora.

“Auto-retrato” de Alfredo Roque Gameiro, Aguarela s/papel, 29,5 x 40 cm, 
Coleção Museu José Malhoa, em depósito no Museu da Aguarela em Minde.

A  O B R A

“A Onda” de Alfredo Roque Gameiro, Aguarela s/papel, 40 x 29,5 cm, 
Coleção Júlia Leitão de Barros.
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“Praia da Adraga” de Alfredo Roque Gameiro, c.1923, Aguarela s/ papel, 38,5 x 50,5 cm
fotografia © Amado Soares, 1993, Direção-Geral do Património Cultural / Arquivo de Documentação Fotográfica 
(DGPC/ADF), Colecção Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado.

“S. Sebastião” de Alfredo Roque Gameiro, c.1916, Aguarela s/ papel, 27 x 19 cm
fotografia © Carlos Monteiro, 1994, Direção-Geral do Património Cultural / Arquivo de Documentação 
Fotográfica (DGPC/ADF), Colecção Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado.
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“Camões Declamando os Lusíadas” de Alfredo Roque Gameiro,  
desenho s/ papel, Coleção Câmara Municipal da Amadora.

“A Sereia” de Alfredo Roque Gameiro, ilustração da obra literária de Camilo Castelo Branco,  
desenho s/ papel, Coleção Câmara Municipal da Amadora.
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Alfredo Roque Gameiro 

1864 – Nasce em Minde, conce-
lho do Porto de Mós, a 4 de Abril. 
Filho de Ana de Jesus e Manuel 
Roque Gameiro (conhecido por 
Migança), pouco se sabe sobre as 
origens da sua família, que o próprio 
define, muito mais tarde, na nota de 
abertura do livro Lisboa Velha, como 
“modestíssimos lavradores”.

1874/78 – Vem para Lisboa.
Começa a trabalhar nas oficinas 

de seu meio-irmão Justino Guedes, 
como desenhador litógrafo. A 
litografia, processo de impressão 
plana, foi uma técnica de gravura 
muito difundida na segunda metade 
do século XIX, utilizada sobretudo 
para a reprodução de desenhos e 
aguarelas.

1880/90 – Neste período 
passa dois anos na Alemanha, onde 
frequenta um curso de litografia 
na Escola de Artes e Ofícios de 
Leipzig. Em Portugal, inicia-se 
como ilustrador e colabora em vários 
jornais, nomeadamente O Século, 
fundado em 1881.

Com Manuel de Macedo e 
Alfredo Morais, ilustra um grande 
número de edições, na sua maioria 
romances históricos.

1888 – Ilustra o Álbum de 
Costumes Populares Portugueses, 
edição que teve um enorme êxito na 
época.  

Colabora com diversos artistas, 
designadamente, Columbano, 
Malhoa e Rafael Bordalo Pinheiro.

Neste mesmo ano casa com  
D. Maria Assunção Carvalho.

1898 – Participa, como coorde-
nador gráfico, na edição da primeira 
História de Portugal Ilustrada, da 
autoria de Manuel Pinheiro Chagas. 
Esta obra, de vários volumes, com-
preende um vasto conjunto de notas 
documentando as fontes históricas 
utilizadas em cada uma das ilustra-
ções, da autoria do próprio Roque 
Gameiro, de Manuel de Macedo e 
de Alfredo Morais.

1891/98 – Participa em todos os 
salões anuais do Grémio Artístico, 
com alguns desenhos e, sobretudo, 
com aguarelas. Os seus trabalhos 
são premiados em 1893 (3ª meda-
lha), em 1894 (3ª medalha), 1896 
(2ª medalha), 1897 (1ª medalha) e 
1898 (1ª medalha).

1894 – É nomeado professor na 
Escola Industrial do Príncipe Real.

1900 – Os seus trabalhos 
integram as exposições da delegação 
portuguesa à Exposição Universal 
de Paris, onde obtém alguns 
prémios.

1901 – Participa regularmente 
nos salões anuais da recém-criada 
Sociedade Nacional de Belas Artes, 
onde obtém duas medalhas de 
honra, em 1901 e em 1910.

1911 – Abre um atelier em 
Lisboa, onde realiza uma exposição 
de aguarela, em conjunto com 
os seus filhos, Raquel, Helena e 
Manuel e onde ministra regular-
mente, cursos de aguarela.

1915/17 – É publicada a obra 
Quadros da História de Portugal, 
ilustrada por Roque Gameiro e 
Alberto de Sousa.

1920 – Expõe no Rio de Janeiro, 
juntamente com a sua filha Helena.

1923 – Participa, com as suas 
filhas, na exposição de aguarelistas 
portugueses em Madrid. 

1925 – É editado o livro Lisboa 
Velha, dedicado às zonas antigas de 
Lisboa, e com ilustrações de Roque 
Gameiro. A obra é prefaciada por 
Afonso Lopes Vieira.

1933 – Expõe, pela primeira 
vez no Porto, juntamente com suas 
filhas Raquel e Helena.

1934 – Recebe, do Município 
de Lisboa, a Medalha de Honra de 
Mérito Municipal.

1935 – Vem a falecer em Lisboa.
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Raquel Roque Gameiro 
Ottolini

1889 – Nasce em Lisboa.

1903 – Ilustra a obra de Ana de 
Castro Osório, Contos para Crianças.

1909 – Participa, pela primeira 
vez, nos salões anuais da Sociedade 
Nacional de Belas Artes, onde ob-
tém uma menção honrosa. Nas duas 
décadas seguintes, continua a expor 
na SNBA, trabalhos em aguarela 
e desenho, sendo-lhe conferidos 
vários prémios.

1911 – Casou com Jorge Ottolini.

1923 – Participa na exposição 
de aguarelistas portugueses que se 
realiza em Madrid.

1925 – Obtém o primeiro e 
segundo prémio num concurso 
promovido pele Imprensa Nacional 
para o desenho do ex-libris desta 
empresa.

1929/30 – É-lhe atribuída a 
medalha de honra da Sociedade 
Nacional de Belas Artes.

Ao longo da sua vida ilustra nu-
merosas obras e colabora em várias 
publicações periódicas, nomeada-
mente números especiais do Diário 
de Noticias, O Século e O Comércio do 
Porto e ainda nas revistas Os Serões 
e Eva. Entre os seus trabalhos mais 
conhecidos conta-se o Livro do Bebé.

Ilustra também o primeiro Livro 
Único editado pelo Ministério da 
Educação Nacional.

1970 – Vem a falecer a 3 de Outubro.

Manuel Roque Gameiro

1892 – Nasce a 12 de Abril.

1910/30 – Participa em várias 
exposições na Sociedade Nacional 
de Belas Artes, onde obtém uma 
medalha. 

Pinta essencialmente paisagens 
em aguarela, usando o pseudónimo 
Migança, nome pelo qual o seu avô 
era conhecido.

Anos 20 e 30 – Colabora como 
caricaturista em vários jornais 
humoristas.

É gravador no Instituto 
Geodésico e Cadastral.

Anos 30 – Participa nos Salões 
dos Independentes, realizados na 
Sociedade Nacional de Belas Artes.

1944 – Vem a falecer a 25 de 
Setembro.

 

Raquel Roque Gameiro 
Ottolini

Manuel Roque Gameiro

Helena Roque Gameiro
Leitão de Barros

Mámia Roque Gameiro
Martins Barata

Ruy Roque Gameiro

Helena Roque Gameiro
Leitão de Barros

1895 – Nasce em Lisboa.

1910 – Expõe, pela primeira 
vez, na Sociedade Nacional de Belas 
Artes.

Durante esta década e a seguinte 
participa regularmente, sobretudo 
com aguarelas, nas exposições 
anuais da SNBA onde obtém vários 
prémios.

1920 – Com seu pai, expõe 
no Brasil, nas Cidades do Rio de 
Janeiro e de S. Paulo.

1923 – Participa na Exposição 
de Aguarelistas Portugueses que se 
realiza em Madrid.

Casa com José Leitão de Barros, 
também ele pintor aguarelista, 
mas conhecido, sobretudo, como 
pioneiro do cinema português.

É professora e diretora das 
Oficinas de Arte Aplicada da Escola 
António Arroio, actividades que 
exercerá durante muitos anos.

1947/50 - Realiza as suas 
últimas exposições, em Lisboa e no 
Porto.

1986 – Vem a falecer a 26 de 
Abril.

Mámia Roque Gameiro
Martins Barata

1901 – Nasce na Amadora a 7 de 
Setembro.

1919 – Expõe na Sociedade 
Nacional de Belas Artes.

1925 – Realiza uma exposição 
de pintura a óleo.

Ilustra vários livros infantis e 
dedica-se ao ensino de desenho a 
crianças.

1926 – Casa com o pintor Jaime 
Martins Barata que, mais tarde, 
desenvolve uma ação importante 
no domínio do desenho no ensino 
liceal. Martins Barata foi ainda 
Consultor Artístico dos CTT e 
responsável pela modernização do 
selo postal em Portugal.

1935/40 – Fez trabalhos de 
representação de histologia com o 
professor Marck Athias no Instituto 
de Oncologia.

1996 – Vem a falecer em Lisboa.

Ruy Roque Gameiro

1907 – Nasce na Amadora a 27 
de Fevereiro.

1928 – Termina o curso de Belas 
Artes, com uma prova de escultura 
intitulada Abel e Caim.

1929 – Expõe pela primeira vez 
na Sociedade Nacional de Belas Artes, 
onde apresenta duas esculturas, 
Salomé e a cabeça do pintor José 
Tagarro.

1930 – Ganha o concurso para 
criação de um monumento aos mor-
tos da Grande Guerra em Abrantes, 
monumento este que foi o primeiro 
em Portugal realizado em cimento 
fundido.

1930/31 – Participa nos Salões 
dos Independentes, organizados na 
Sociedade Nacional de Belas Artes.

1931 – Obtém o primeiro 
prémio do júri para a criação de um 
monumento aos mortos da Grande 
Guerra para Lourenço Marques, 
escultura que é entregue nesta 
cidade em 1935.

Ganha ainda um concurso para 
criação de uma estátua a D. João 
II que será erguida na Avenida da 
India, em Lisboa.

1933 – Casa com Maria Helena 
Castelo Branco.

Realiza o projeto de monumento 
dedicado ao Infante de Sagres, um 
baixo relevo, concebido em cola-
boração com os irmãos, arquitetos, 
Rebelo de Andrade.

1935 – A 18 de Agosto, vem 
a falecer com sua mulher num 
acidente de viação.

B I O B R A F I A S
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