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H
elena Roque Gameiro é a personagem principal da exposição “Flor de Água – Helena Roque Gameiro (1895-
1986) – Aguarela e Artes Aplicadas”.
A Artista volta a casa. À Casa que a viu crescer, em liberdade, no seio de uma família sui generis e unida, que 

partilhava o gosto pelas artes plásticas.
Ao longo desta mostra, ficamos a conhecer melhor a mulher, filha, irmã, esposa, mãe, aguarelista e criadora.
Além das aguarelas, esta exposição traz a esta Casa centenária muitos objetos pessoais de Helena Roque Gameiro, artes 
aplicadas, como bordados, além de um vasto suporte documental.
Ciente do seu enquadramento familiar e da grande importância do seu pai –
Alfredo Roque Gameiro – no panorama pictórico nacional, Helena Roque Gameiro teve o mérito de conseguir, ao longo 
dos anos, imprimir um cunho muito próprio aos seus trabalhos.
Esta é uma viagem pela sua vida, em vários quadrantes, que teve na família a base favorável para o nascimento e posterior 
amadurecimento da sua vocação artística, que a formou como mestra e artista profissional, modelo feminino pouco 
habitual naquela época. 
Motivos mais que suficientes para visitar esta exposição e a Casa Roque Gameiro, onde grande parte da história desta
artista foi construída.

                        O Vereador da Cultura

               
                                                António Moreira
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N
a data da inauguração da exposição “Flor de Água – Helena Roque Gameiro (1895-1986) – Aguarela e Artes 
Aplicadas”, a Amadora está em Festa! Estamos a celebrar o 37.º aniversário do Município da Amadora, e sem 
dúvida que a Cidade de hoje é efeito das diversas vivências e dos percursos dos que aqui viveram e vivem. 

Helena Roque Gameiro insere-se claramente no grupo de homens e mulheres que, ao longo das décadas, têm contribuído 
para que a Amadora continue a crescer, a evoluir e a dinamizar-se constantemente, encarando sempre o futuro com 
expectativa e otimismo.
Esta é a 1.ª retrospetiva sobre a obra de Helena Roque Gameiro, e é com indisfarçável orgulho que a Câmara Municipal da 
Amadora a promove e recebe nesta Casa centenária.
Aqui, na Casa Roque Gameiro, Helena passou grande parte da sua infância e juventude, e foi também aqui que num 
ambiente particularmente favorável, começou a desenvolver as suas perspetivas e ideais pictóricos, onde as tendências 
estéticas se começaram a definir. 
Com esta exposição – patente até finais de fevereiro de 2017 –, podemos conhecer melhor o percurso pessoal e artístico 
desta Mulher, emancipada para a época, inteligente e muito talentosa, que singrou em nome próprio e que se notabilizou 
em diferentes áreas, todas elas ligadas à sua paixão pela pintura.
No entanto, é impossível desassociar a mulher da artista; a Helena da sua família, cuja influência nesta comunidade foi 
muito além dos dons artísticos que a caracterizaram, deixando a sua marca na Amadora até aos dias de hoje.

         A Presidente da Câmara

                    Carla Tavares 
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Helena Roque Gameiro – Crisântemos, 1916. Ass. 
Aguarela, 34,3 x 27,4 cm. 
Museu de José Malhoa. Pin 486.
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Flor de Água: Helena Roque Gameiro (1895-1986)
Aguarela e Artes Aplicadas

Sandra Leandro1 

I 
- Raiz 
«Dia de N.ª S.ª dos Anjos / Mamã / A Assumpção acaba 
de dar / á luz com feliz sucesso, uma / menina, a qual 

está ao seu / dispor. / Até á vista, e breve / Seu filho amigo / 
R[oque]. Gameiro / 2-8-95 / Nasceu as (sic) 10 oras (sic) / e 
meia da manhã»2.
Helena era assim anunciada ao mundo num postal 
enviado à avó Guilhermina Carvalho, por seu pai, Alfredo 
Roque Gameiro (1864-1935)3, reputado aguarelista que 
lhe transmitiu a vida e o gosto pelo ofício. O nascimento 
ocorreu no dia 2 de Agosto de 1895, na casa de família na 
Rua de Santana à Lapa, em Lisboa. Sua mãe Maria da 
Assunção de Carvalho Forte Roque Gameiro dava à luz a 
segunda filha, terceira numa ínclita geração de cinco.
O tempo bordava o ano de 1898, quando a família foi 
viver para a Casa da Venteira, na povoação da Porcalhota, 
localidade que em 1907 seria rebaptizada, por despacho, 
com o nome de Amadora. O caminho-de-ferro, uma das 
expressões do progresso oitocentista, propiciou a fixação 
de uma burguesia urbana que pretendia o desenvolvimento 
da localidade e os Roque Gameiro fizeram parte desse 
movimento. Bons ventos ali sopraram, deixando Helena 

1 Universidade de Évora, IHA, FCSH, Universidade NOVA de 
Lisboa. 
2 Espólio da família Leitão de Barros.
3 Ver ELIAS, Margarida – «Alfredo Roque Gameiro (1864-1935): 
“Pátria, Família, Arte”» in Alfredo Roque Gameiro: retorno à Casa da 
Venteira. Amadora: CMA; Canto Redondo, edição e produção, 2014; 
GAMEIRO, Maria Alzira Roque; FRAGOSO; Margarida (coord.) – Roque 
Gameiro: o mar, a serra, a cidade. S.l.: CAORG, 2014; ABREU, Maria Lucília 
- Roque Gameiro: o homem e a obra. Lisboa: ACD Editores, 2005, entre 
outros.

Fig. 1 – Helena Roque Gameiro, c.1896.

Fig. 2 - Helena Roque Gameiro, c. 1898.



Y8

com saudades do tempo luminoso da infância e meninice. 
Ana Mantero, sua neta, descreveu em pinceladas escritas 
o ambiente e os serões daquele lar: «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»4.
Helena Roque Gameiro teve em casa um meio artístico 
muito favorável para o despontar da sua vocação. Seu 
pai que queria ser marinheiro embarcou, com convicção 
visual, na força das águas da aguarela e levou-a consigo, 
ensinando-lhe a representar o que a luz modela, o que se vê, 
conhece e sente, ao ar livre, ao modo Naturalista, mesmo 
que se “termine” no atelier. Esta tendência estética não 
mais a deixou. Registe-se ainda que seu pai muito fez pela 
dignificação do estatuto da aguarela. Tal como noutros 
casos, a prática do desenho foi levada para o íntimo da 
casa e cultivada desde a infância. Um desses vestígios é um 
bloco de desenhos de Helena que aos 10 anos, assinava, 
datava e atribuía preço, ou seja, reproduzia brincando o 
que via o pai fazer e num futuro não muito distante lhe daria 
uma profissão e a rara autonomia possível para uma jovem 
do seu tempo. Repletos de pessoas (fig.3), contrastam 
com a menos frequente representação figurativa da sua 
obra futura, como se o seu mundo se fosse esvaziando da 
presença humana, ganhando vulto, “naturalisticamente”, 
as flores e a paisagem. Helena representou parte da 
aprendizagem nesse «atelier-oficina» na aguarela que 
ofereceu ao pai no seu aniversário em 4 de Abril de 1909 
intitulada A Escola da Venteira em que a família e os amigos 

4 MANTERO, Ana - «Memórias de um Outro Tempo». In A Casa de 
Roque Gameiro, na Amadora. Amadora: CMA; Casa Roque Gameiro, 1997, 
p. 11.

se preparam para ir desenhar ao ar livre5. Brincava com a 
École de Barbizon?
Encetando um destino pouco comum para uma mulher da 
sua época - mestra e artista de profissão – cabe assinalar 
que existiram casos antes do seu, não especialmente 
numerosos, mas contando-se entre eles: Josefa Greno 
(1850-1902); Emília dos Santos Braga (1867-1950) e 
Zoé Batalha Reis (1867-1949). Para esta vida inabitual 
contribuiu a profissão do pai e as suas convicções 
arreigadamente republicanas de que faziam parte a 
instrução e emancipação feminina, embora este último 
desígnio tenha ficado mais como promessa do ideário, 
do que como uma concretização. Em 1909, Roque 
Gameiro foi um dos organizadores da Festa da Árvore na 
Amadora, cujo êxito originou a constituição da respectiva 
Liga de Melhoramentos e aqui o recordo, não só para 
entendermos o entorno da nossa aguarelista, cujo pai 
conferia dinamismo à cultura local, mas para mencionar 
que passado vários anos, em 1917, seria ela a elaborar 
o cartaz: Ama a arvore: que dá a sombra, a flor, o fruto e a 
madeira. Este culto continuaria a ter expressão na sua vida 
como mais adiante se lerá.

5 Idem, ibidem, p.26.

Fig. 3 – Página de um bloco de desenhos de Helena Roque Gameiro, 1905.
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Numa aguarela conhecida e reproduzida dedicada 
«Ao meu bom pae» no seu aniversário de 1910, Helena 
representou a família reunida no atelier da Casa da 
Venteira: «Da esquerda para a direita, vê-se Roque 
Gameiro, Hebe [uma prima que também desenvolveu 
actividade artística], D. Assunção, Raquel [a irmã mais 
velha, reputada e extraordinária ilustradora e aguarelista], 
Mamia [a mana mais nova que pintaria a óleo], Helena e 
Manuel [aguarelista e caricaturista]. Por baixo da mesa 
está Ruy Gameiro [que viria a ser escultor]»6. Helena 
desenvolveu um relacionamento mais próximo com os 
seus irmãos mais novos Mamia e Rui, para o qual foi uma 
segunda mãe. Eles correspondiam-lhe ao bem-querer, 
existindo testemunhos de afectividade, por exemplo, 
no verso de uma foto de Mamia com a seguinte nota 
manuscrita: «Á Lêna / Irmã do meu / coração»7. Menina 
elegante e cultivada, Helena também tocava piano, tendo, 
por vezes ao colo o seu cão Manjerico8.
A prática do desenho deixou também registos epistolares. 
«Meu querido pae / tenho estranhado muito a sua / 
falta e tomara já que venha / para ficar-mos (sic) todos 
descançados (sic). / Todos os dias tenho feito desenho»9.

II - Caule
«Helena / Logo que possas / vê se descobres 
por que / preço se hão de vender / as estampas 

da “volta / do mercado” e estudo para / “o Vira”. / Ver no 
album de recortes / quando foi o afundamento / do vapor10 
em que iam / ou vinham os quadros»11. Esta anotação não 

6 Idem, ibidem, p.32.
7 Espólio da família Leitão de Barros.
8 MANTERO, Ana – Op. cit., p.12.
9 Espólio da família Leitão de Barros.
10 Interrogava a data do naufrágio do vapor St. André ocorrida em 
1901, perdendo-se nessa ocasião várias obras que tinham ido à Exposição 
Universal de Paris de 1900.
11 Espólio da família Leitão de Barros.

assinada, mas provavelmente de seu pai, não está datada, 
nem cronologicamente alinhada, contudo, revela um 
forte traço de personalidade que lhe sustentou a corola: o 
quão disciplinada e pragmática mostrou ser desde cedo. A 
família confiava na sua capacidade de organização e gestão, 
fama que ainda hoje perdura e que se derramava por várias 
actividades12.
Com os seus tenros 14 anos apanhava o comboio para Lisboa 
para dar aulas de desenho e pintura no atelier-escola de seu 
pai na Rua d. Pedro V, 3013 e na Amadora faria ofício idêntico. 

12  Mais adiante no tempo sabendo que acompanhava o mercado de 
arte, a família confiava em Helena para saber preços e colocar peças em 
leilão, por exemplo.
13 MANTERO, Ana – Op. cit., p.11.

Fig. 4 – Helena Roque Gameiro com os materiais do seu ofício na Casa da 
Venteira, c.1910.
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Esse trabalho habituou-a a uma determinada independência 
económica, o que não era corrente e permitiu-lhe adquirir a 
sua roupa e calçado. Helena primou sempre pela elegância, 
constando que das irmãs era a mais coquete e citadina. Seu pai 
cujo carácter sóbrio era conhecido, censurava-lhe os gastos com 
a indumentária14. A sua autoridade profissional chegou cedo e 
ao longo da vida foi professora de inúmeras discípulas fosse em 
atelier-escola, escola, ou em regime particular e são diversos os 
testemunhos de reconhecimento pelos seus ensinamentos. 
Assinale-se o que Virgínia Theotonio Pereira escreveu nas suas 
Simples memórias: «Eu, à época, estudava no atelier de Mestre 
Gameiro, adorava a Senhora D. Helena e a “Mamia”»15.
Conjuntamente com seu pai e seus irmãos Raquel e Manuel, 
participou, em 1911, na exposição realizada no atelier da rua 

14 dem, ibidem, p.11.
15 PEREIRA, Virgínia Theotonio – Simples memórias (1910-1990). 
Lisboa: s.n., 1993, p. 21-22. Ou a dedicatória de Raquel Gil e Silva e Maria 
da Conceição Duarte (?) firmada em 23 de Março de 1937 no livro O Divino 
Amigo: «À Ex.ma Senhora D. Helena Gameiro / nossa querida Professora, 
oferecemos esta / simples lembrança, como prova de reconhe-/cimento 
pelo muito que lhe devemos e que / só N.º Senhor lhe poderá pagar 
conceden-/do-lhe as Suas melhores Bençãos como / penhor de todas as 
felicidades temporais e eternas. / Com toda a estima das discipulas».

D. Pedro V, inaugurada no dia 9 de Novembro16. Assim se 
dava notícia n’ O Jornal da Mulher: «O insigne aguarelista 
Roque Gameiro transferiu para a Rua de D. Pedro V, parte 
do seu precioso “atelier” da sua bella moradia na amadora. 
É uma exposição onde a nota da vida, da côr, dos locaes 
e dos aspectos, se destaca de uma forma inexcedivel, 
transcendente. Não podemos, infelizmente, referir-nos 
em separado a cada um dos sessenta trabalhos expostos. 
(…) suas filhas, D. Raquel e D. Elêna expõem tambem, 
salientando-se já como artistas»17. Em 27 de Novembro, a 
Ilustração Portugueza publicava um artigo intitulado «As 
filhas de Gameiro». Sobre Helena referia-se: «crêmos ser a 
primeira vez que expõe ao publico os seus trabalhos. Muito 
nova, com 16 anos apenas, tendo compartilhado com sua 
irmã dos benefícios da mesma escola paterna, as suas flôres 
teem a frescura e o encanto da sua mocidade, que é uma flôr 
tambem. Um dia, como em D. Raquel, a vocação acordou 
n’ella, expontanea, como o perfume que nasce na rosa ao 
desabotoar das pétalas. A mesma orgulhosa autonomia a 
personalisa. Nada de comum no seu processo com os da 
irmã e de seu pae. É já hoje alguem»18. Alguém, sem dúvida, e 
que gostava muito de flores. Sendo estas um dos referentes 
principais, não é temerário evocar Madeleine Lemaire 
(1845-1928)19 como uma das suas inspiradoras.
Helena tornou-se progressivamente dona de uma técnica 
segura, apta a resolver complexos problemas de natureza 
plástica. Reconhecido como o modo mais difícil de aplicar 
cor numa superfície, é necessário uma particular destreza 

16 Os seus trabalhos encontram-se naturalmente dispersos por várias 
colecções particulares, mas também em várias instituições como o 
Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado; Museu de 
José Malhoa, em Caldas da Rainha; Museu Grão Vasco, em Viseu; Museu 
de Aguarela Roque Gameiro, em Minde; na Casa-Museu Marta Ortigão 
Sampaio, no Porto; no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro.
17 O Jornal da Mulher, (15 Nov. 1911) 63.
18 Ilustração Portugueza, (27 Nov. 1911) 692.
19 ZARMANIAN, Charlotte F. – Créatrices en 1900. Paris: Mare & Martin, 
2015, p. 14, 88, 183.

Fig. 5 – Helena ensinando no atelier da Rua d. Pedro V, em Lisboa, c. 1912. 
Fotografia de Joshua Benoliel. 
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e domínio técnico nesta forma aquática de pintar que exige 
grande precisão, pois pouco se pode emendar. A prática do 
desenho estruturou sempre a sua pintura, dando-lhe solidez 
e desembaraço na representação. Em alguns trabalhos, 
sobretudo os inacabados, pode observar-se o esboço, 
resultando plasticamente interessante ao olhar actual.
Foi intensíssima a sua vida nesta década de 10, dividida 
entre as aulas que ministrava e a prática artística, o 
que resultou na participação em diversas exposições 
colectivas. Em 1913, exibiu trabalhos pela primeira vez na 
Décima Exposição da Sociedade Nacional de Belas-Artes 
(S.N.B.A.)20 a mostra anual desse grémio de que viria a 
ser sócia efectiva n.º97 e à qual o seu pai pertencia. Expôs 
cinco trabalhos21, colocou três à venda e, bem-sucedida, 
logo obteve menção honrosa na Secção de Aguarela. Em 
Janeiro do ano seguinte22 figurou na primeira Exposição 
de Aguarela da S.N.B.A. com cinco obras23 sendo A horta 
do casal do Choupo (Amadora), distinguida com honras de 
reprodução no catálogo. Em 1915, na exposição anual da 
S.N.B.A. expôs nove aguarelas24, uma dos quais pertencia 
à sua futura sogra25. Terá sido por volta deste ano que 

20 PAMPLONA, Fernando de – Dicionário de pintores e escultores 
portugueses, 4ª ed., vol. III. Barcelos. Civilização, 2000, p. 16-17.
21  Cravos; Natureza morta; Rosas; Val’Alto (estudo); Minde (mancha). 
Sociedade Nacional de Belas-Artes: decima exposição 1913. Lisboa: Of. 
Ilustração Portugueza, 1913, p. 39.
22 LEANDRO, Sandra - «Helena Roque Gameiro». In Dicionário no 
Feminino. Lisboa: Livros Horizonte, 2005, p. 386 – 387; LEANDRO, Sandra 
- «Gameiro, Helena Roque» http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/
Entidades/EntidadesConsultar.aspx?IdReg=68147 [On-line desde 2010].
23 Estudo (Porcalhota); A horta do casal do Choupo (Amadora); Flores; 
Eucalyptos (Reboleira); Estudo (Falagueira). Sociedade Nacional de Bellas 
Artes exposição de aguarela: primeira exposição de Aguarela. Lisboa: Imp. 
Libanio da Silva, 1914, p.19.
24 Fonte Santa Maria (Cintra); Caminho para o Castello dos Mouros 
(Cintra); Estudo (Falagueira); Estudo (Falagueira); Efeito de tarde 
(Falagueira); Rosas; Interior saloio; Tanque (Carenque); Glicínias. Sociedade 
Nacional de Belas-Artes: decima segunda exposição 1915, p.66.
25 Júlia Marques Leitão de Barros, foi muito estimada por Helena 
Roque Gameiro com quem manteve excelente relação.

conheceu o criador de imagens José Leitão de Barros 
(1896-1967)26? Consta que o encontro se deu no rinque 
de patinagem dos Recreios Desportivos da Amadora27 
«perto do lugar onde a família alargada Marques Leitão /
Leitão de Barros se refugiou uma temporada, com receio 
que os ânimos republicanos atingissem o tio Carlos Adolfo 
Marques Leitão, professor de matemática do Príncipes 
D. Luís Filipe e Dom Manuel»28. Roque Gameiro, que 
sempre respeitou ideologias contrárias, era bom amigo 
de Marques Leitão e tinham ambos uma paixão comum: 
o desenho. Esse entusiasmo levou Leitão a proferir uma 
palestra sobre Geometria no atelier29.
Voltando aos certames da S.N.B.A., em Dezembro de 
1915 esteve também presente na Exposição de Aguarela, 
Desenho e Miniatura com onze trabalhos alguns 
possivelmente presentes no certame anterior30. Em 
1916, obteve a segunda medalha na mesma família de 
exposições apresentando-se com quinze pinturas31 e duas 
delas Na quinta de Queluz e Interior, representando parte 
de um quarto da Casa da Venteira, seriam reproduzidas no 

26 Sobre Leitão de Barros ver PINTO, Afonso Cortez - Portugal (1928-
1968): um filme de J. Leitão de Barros. Lisboa: Universidade Nova de 
Lisboa. F.C.S.H., 2015. Tese de doutoramento.
27  BARROS, Joana Leitão de – Helena Roque Gameiro [Em linha]: entre 
dois artistas. [Consult. 15 Mar. 2016]. Disponível em WWW:<URL:http://
executiva.pt/helena-roque-gameiro-entre-dois-artistas/
28 Idem, ibidem.
29 LEITÃO, C. A. Marques – Duas conferências. Lisboa: Tip. Mauricio & 
C.ª, 1917.
30 Santa Maria (Cintra); Caminho para o Castelo dos Mouros (Cintra); 
Interior; Cosinha saloia; Estudo; Estudo; Entardecer (Falagueira); 
Sardinheiras; Glicinias; Rosas velhas; Romãs. Sociedade Nacional de Belas-
Artes: exposição de aguarela, desenho e miniatura. Lisboa: Typ. do Annuario 
Commercial, 1915, p.26.
31 Interior; Glicineas; Crisantemos; Rosas; Despedidas de verão; Em 
Portalegre; Na quinta de Queluz, manhã; Ciprestes (Obidos); Uma rua em 
Obidos; Entardecer (S. Martinho do Porto); Estudo; Na quinta de Queluz; 
Em Obidos; Rua em Obidos; Depois da chuva (Obidos). Sociedade Nacional de 
Belas-Artes: segunda exposição de aguarela, desenho e miniatura. Lisboa: Typ. 
do Annuario Commercial, 1916, p. 24-25.
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catálogo e a última seria também publicada na Ilustração 
Portugueza (3 Jan. 1916, 32). A sua qualidade e regularidade 
foi recompensada com a primeira medalha na Secção de 
Aguarela na Terceira Exposição de Aguarela, Desenho e 
Miniatura da S. N. B.A. em 1917, participando de novo com 
quinze trabalhos32. No ano seguinte na Quarta exposição 
apresentou três aguarelas33. Ao considerar o panorama, 
compete assinalar que os seus trabalhos tinham na imensa 
maioria dos casos, preços elevados.

III – Flor
Em Janeiro de 1919, Helena expôs 
dezanove obras, individualmente no 
atelier da Rua D. Pedro V, iniciava-se 

para ela uma Primavera extensa. Nos periódicos afirmou-
se, mais uma vez, a presença de uma personalidade distinta: 
«Longe de imitar seu ilustre pae, Helena Gameiro timbra 
em ser pessoal e inconfundível, conseguindo-o no dizer 
dos críticos»34.  Na Atlantida frisou-se a herança paterna, 
considerando-se Helena «com qualquer coisa menos de 
segurança no métier, com qualquer coisa a mais de graça e de 
lirismo…»35. Noutro número, em artigo mais desenvolvido e 
bom de ler, mencionava-se a sua despreocupação quanto a 
escolas e estrangeirismos, era «muito portuguesa na visão e 

32 Sala dos espelhos (Palacio de Queluz); Salinha (Palacio de Queluz); No 
Palacio de Queluz; Dia de Inverno; Anoitecer; Recanto; Pateo (S. Pedro do Sul); 
Entardecer (S. Pedro do Sul); Praia das Maçãs; Calçada das Moitinhas (S. 
Pedro do Sul); Interior; Impressão (Coimbra); Crisantemos; Rosas e goivos; 
Casas (S. Pedro do Sul). Sociedade Nacional de Belas-Artes: terceira exposição 
de aguarela, desenho e miniaturas. Lisboa: Typ. do Annuario Commercial, 
1917, p. 19.
33 Na praia das Maçãs; Interior; Terraço. Sociedade Nacional de Belas-
Artes: quarta exposição de aguarela, desenho e miniaturas. Lisboa: Typ. do 
Annuario Commercial, 1918, p. 18.
34 «Exposição de Aguarelas» - Ilustração Portugueza, (27 Jan. 1919) 78.
35 «Exposição de Aguarelas de Helena Roque Gameiro» - Atlantida. 
Ns.33-34, (1919) 955.

nos processos» 36. Também o público se rendia «acorrendo 
á exposição e disputando os quadros»37. E rematava-se: «Os 
seus inícios caracterisam-se por uma firmeza e um esplendor 
tão notáveis que não há receio de que a carreira d’esta artista 
deixe de corresponder aos admiraveis auspícios que a 
envolvem. E a sua modéstia é tamanha que não a deslumbram, 
por certo, as homenagens de que está sendo alvo»38.

36 «Exposição de Aguarela de Helena Roque Gameiro» - Atlantida.. 
Ns.35-36, (1919) 1082.
37 «Exposição de Aguarelas» - Ilustração Portugueza, (27 Jan. 1919) 78.
38 Idem, ibidem, 78.

Fig. 6 - Helena Roque Gameiro, c.1919.
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É plausivelmente sobre esta exposição um artigo da autoria 
de Eduardo de Noronha (1859-1948) que se conservou no 
espólio. Faz referência a trinta e três aguarelas que Helena 
expôs no «garrido atelier de Roque Gameiro»:
«A maioria dos assuntos foi colhida em Almoçageme, 
Praia das Maças e Rio Jamor. A primeira qualidade 
que ressalta desses trabalhos é a frescura, o mimo, a 
delicadeza, proporcionadas por uma sensibilidade 
caracterizadamente feminina e bem equilibrada. Paisagens 
interiores – alguns deliciosos – flores, natureza morta, tudo 
nos surge impregnado da louçania, formusura e modéstia 
da juvenil artista. Em cada quadrinho assinala-se uma 
preocupação da sua alma tão artisticamente temperado, 
2º portão da Quinta”, as “Casas Velhas”, a “Casa Saloia” 
conversam comnosco (sic), falam-nos, encantam-nos, 
confiam-nos as suas saudades, transmitem-nos todos 
os factos tristes, todas as lagrimas choradas, todos os 
suspiros exalados, todos os sorrisos, todas as alegrias 
de que foram testemunhas mudas, mas interessadas e 
comovidas. D. Helena Roque Gameiro não conhece ainda 
todos os segredos da tecnica como seu pae e dois outros 
nossos artistas que se dedicam a essa especialidade, mas o 
que possue é a subtileza e o sentir infantil de quem ainda 
há pouco entrou na juventude, e essa faculdade imprime-
se tão indelevelmente e com tal expontaneidade nos seus 
trabalhos, que logo nos cantam aos olhos hossanas ao 
Belo, á Natureza, ao que Deus creou de bom e de adoravel. 
As suas flores “Crisantemos”, “Cravos”, “Rosas amarelas”, 
“Despedidas de verão”, “Rosas” saem do cartão, vicejam, 
rescendem, quase nos debruçamos para aspirar melhor a 
fragância que delas se exala. Nalgumas, há, no aveludado 
das pétalas, uma surpreendente verdade, uma tal doçura 
de tons, um tão suave esbatido na gamma das transições, 
que nos demoramos ante aquele orvalho espargido por 
mãos tão gentis, olhos tão claros e puros, coração que 
tão bem compreende a poesia dos campos, que tanto se 
impressiona com a melodia das casas rusticas, que tão 

familiarmente se entende com as suas irmãs – as flores 
cultivadas nos jardins e as que, silvestres, brotam por entre 
o escalracho e as estevas39».
Expôs, também em 1919, no salão da S.N.B.A. e as suas quinze 
peças40 não passaram despercebidas «tendo-se também 
destacado os finissimos e preciosos trabalhos de D. Helena 
Gameiro que ainda não há muito nos deliciou maravilhosamente 
com uma exposição de belíssimos quadros»41.
1919 foi, de facto, um ano particularmente rico e nele 
se tornou mestra da Oficina de Lavores Femininos da 
Escola de Arte Aplicada de Lisboa42, que daria origem 
à Escola Industrial António Arroio em 1934, passando 
ainda por outras designações até à actual Escola Artística 
António Arroio. À data esse estabelecimento de ensino 
encontrava-se instalado numa casa particular na actual Rua 
D. Dinis43. Independentemente dos méritos pessoais que 
efectivamente tinha e já bem provados, para a obtenção 
deste lugar pode não ter sido alheia a participação de seu pai 
na fundação e direcção da Escola. Foi professora durante 25 
anos e distinguida por essa actividade como Grande Oficial 
da Ordem de Instrução Pública em 14 de Junho de 1940.
Pai e filha, professores e pintores foram convidados 
para expor no Brasil em 1920 e o amigo Carlos Malheiro 

39 Espólio da família Leitão de Barros.
40 Retrato; Sol frio (Colares); Ceu de chuva (Colares); Na quinta Mazziotte; 
Interior; Pateo saloio (Colares), (Guache); Nossa Senhora da Conceição; 
A oração; Recordações; O bagaço (Colares); A neta; Rosas côr de rosa; Rosas 
vermelhas; Ao sol; Tarde de verão (Colares). Sociedade Nacional de Belas-
Artes: quinta exposição de aguarela desenho e miniatura. Lisboa: Typ. do 
Annuario Commercial, 1919, p. 25.
41 «Exposição de Belas Artes» in Ilustração Portugueza, (3 Fev. 1919) 99.
42 Ver PAIVA, José Castanheira de – Escola António Arroio (1919-1969): 
uma escola artística entre escolas técnicas, vol. I, Lisboa, Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade de Lisboa, 2001. 
Helena foi uma dos «três mestres contratados». Inicialmente a Escola 
foi composta por um professor efectivo, um mestre efectivo, uma 
amanuense e um contínuo. Alfredo Roque Gameiro deixou a direcção da 
Escola em 1921, p.69.
43 Idem, ibidem, p.72.
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Dias (1875-1941) foi uma figura importante em toda a 
tramitação. Embarcaram para o Rio de Janeiro no paquete 
SS Orduña e a travessia não foi serena para a nossa pintora 
que enjoou e emagreceu, mas a boa recepção em terras 
de Vera Cruz fê-la recuperar e a seu pai escrever: «já se 
/ encontra muito melhor do que / quando d’ahi sahiu 
ostentando / já agora umas rasoaveis boche-/chinhas 
que fasem a minha alegria»44. A bordo, os vidros também 
marearam: partiram-se e inutilizaram-se e tiveram que ser 

44 Espólio da família Leitão de Barros.

repostos e as molduras arranjadas. As exposições no Rio e 
em S. Paulo, foram um sucesso notável, sobretudo no Rio 
como o leitor pode comprovar nos artigos deste catálogo 
da autoria de Arthur Valle e de Carlos Lima Júnior. Apesar 
da desvalorização da moeda ocorrida naqueles anos, foi 
em grande medida com o dinheiro que embolsou destes 
certames que adquiriu a casa na Rua do Arco de São 
Mamede, 44, 1º andar, onde viria a morar em casada com 
Leitão de Barros45, diligência que não era um facto nada 
vulgar para o tempo. Note-se, aliás, que antes da partida havia 
interesse que a situação do noivado fosse mais definida46. 
De regresso embarcaram no Arlanza, paquete da Mala Real 
Inglesa e a viagem deve ter sido menos penosa para Helena, 
sobrevivendo um bloco de desenhos, onde vemos, por 
exemplo, uma figura feminina filha dos loucos anos 20 (fig.7).
Essa casa a São Mamede, era próxima da morada dos 
Leitão de Barros, na Travessa de Santa Quitéria. Fernanda 
de Castro (1900-1994), vizinha da família deixou-nos 
parte importante da atmosfera e do convívio entre tantas 
pessoas criativas:
«Toda a família Leitão de Barros era óptima e muito 
simpática, mas só o José era verdadeiramente sociável, 
aborrecendo todos com a mania dos seus chás literários. 
Eu era a sua confidente, a sua colaboradora (…). Por volta 
das quatro horas começavam a chegar os convidados: 
Virgínia Vitorino, Helena Roque Gameiro, com quem 
o José veio a casar, eu, Augusto de Santa Rita, Américo 
Durão, José Bruges de Oliveira, António Ferro, Cottinelli 
Telmo, Luís Reis Santos e outros menos íntimos que o 
José ia convidando ao longo da semana. Todos fazíamos 
qualquer coisa para animar o chá. A Virgínia, o Américo 
Durão e eu dizíamos versos, o António Ferro ia-nos lendo, 
pouco a pouco, páginas da sua Leviana e da sua Teoria da 

45 BARROS, Joana Leitão de – Op.cit. Mais tarde, para a igreja de São 
Mamede faria, segundo Joana Leitão de Barros, os mais bonitos Presépios 
que se viram.
46 Idem, ibidem.

Fig. 7 – Página do bloco de desenhos que elaborou a bordo do Arlanza, no 
regresso da sua viagem ao Brasil, 1920.
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Indiferença. O Telmo fazia o pino e outras palhaçadas que 
horrorizavam a Maria Luísa [Leitão de Barros] de quem 
estava noivo, ou quase; o Santa Rita, a nosso pedido, 
recitava o Preto papusse papão. A Helena e o José falavam 
das suas futuras exposições. O Reis Santos, duma sova que 
levara por ter ousado dizer mal duma exposição, se não me 
engano, de Veloso Salgado47 ».
Da sociabilidade de Helena convém ainda destacar a 
enorme amizade e carinho que lhe despertou a cunhada 
escritora e professora Teresa Leitão de Barros (1898-
1983), de resto, estabeleceu sempre uma relação muito 
estreita e afável com toda a família. O diplomata argentino 
Júlio Monzó foi também um bom amigo durante décadas. 
A proximidade entre criadores e agentes culturais foi 
desenvolvendo uma rede artística familiar integrando 
Helena, ainda mais, no meio cultural lisboeta, que 
alinharia mais tarde, com maior ou menor distância, no 
Estado Novo. Viu passar os avatares do Modernismo, o 
Modernismo nacionalista de seu futuro marido e tantos 
outros e continuou o seu caminho. A opção estética 
do Naturalismo tinha raízes fortes. Foi, entre outras, 
contemporânea de Mily Possoz (1888-1968) e com ela se 
cruzou em exposições, mas o seu trilho era outro. Havia, 
sabia-o, outros modos de continuar a resolver superfícies, 
sem passar pelas rupturas.
Regressando a 1920, expôs dois trabalhos na Sexta 
Exposição de Aguarela, Desenho, Pastel e Miniatura48. Ao 
regressar do Brasil as suas actividades como professora 
multiplicaram-se. A Escola de Arte Aplicada foi convidada 
a participar na Exposição do Rio de Janeiro em 1922 e a 
sua secção enviou «uma almofada de cetim bordado a 
ponto inteiro em flosse preta e verde, uma almofada em 

47 CASTRO, Fernanda de – Ao fim da memória: memórias 1906-1939. 
Lisboa: Verbo: 1986, p. 138-140.
48 Paisagem; Terraço. Sociedade Nacional de Belas-Artes: sexta exposição de 
aguarela, desenho, pastel e miniatura. Lisboa: Minerva do Comercio, 1920, 
p. 23.

seda bordada a flosse e lã, um abat-jour com motivos em 
filet antigo e Rechelieu (sic) e um abat-jour bordado a ponto 
de sombra»49. Em Maio de 1922, Helena Roque Gameiro 
organizou uma exposição de Arte Aplicada no palacete 
de Santa Isabel em Lisboa onde se encontrava instalada a 
Escola Oficial da Rua de Santo Ambrósio, certame muito 
celebrado pela imprensa: «a artista admirável da aguarela 
que o Brazil glorificou definitivamente, aparece-nos agora 
como professora dirigindo um curso oficial de bordados»50. 
Ela «que tinha a “bonne chance” de vender os seus quadros 
numa hora» dedicava-se agora a dirigir «A arte aplicada, que 
entre nós quasi tem sido exclusivamente mal aplicada». A 
mesma certeza técnica que revelava na aguarela, afirmava-a 
também na prática e no ensino das Artes Aplicadas: «essa 
escola é uma das mais modernas e mais curiosas obras da 
Republica. Foi o Dr. Azevedo Neves que quando ministro, 
pensou em crear uma oficina-modelo, onde verdadeiros 
artistas dirigissem para um aperfeiçoamento de gosto 
maior, os artefactos populares e os trabalhos da mulher. 
A aula de bordados foi entregue a Helena Roque Gameiro, 
e a sua primeira prova deu-a já a ilustre artista e infatigável 
trabalhadora»51. Note-se que Azevedo Neves viveu num 
determinado período na Amadora52.
Inaugurou «com grande e justificado sucesso»53, no dia 5 de 
Janeiro de 1923, uma exposição individual no atelier da Rua D. 
Pedro V. Na Ilustração Portugueza, destacou-se a pintura Queluz.
Helena casou com Leitão de Barros, em Oeiras, no dia 
17 de Agosto de 192354. Artista multifacetado, pintor, 
aguarelista como o seu sogro, futuro realizador de Cinema, 

49 PAIVA, José Castanheira de – Op. cit., p.76.
50 Ilustração Portuguesa, (13 Maio 1922) 459.
51 Idem, ibidem. 459.
52 XAVIER, Gabriela – Damas e varões ilustres da Amadora: exposição de 
caricaturas de Raquel e de Roque Gameiro. Amadora: CMA; CRG, 2000, p. 11.
53 Ilustração Portuguesa, (13 Jan. 1923) [43].
54 Cottinelli Telmo, como se lerá no texto de Ana Mantero, desenha, 
com muita graça uma antevisão um ano antes.
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com temperamento fogoso, contrastava com a serena 
majestade de Helena. Majestade e forte personalidade 
artística, imperturbável ante o vendaval Leitão de Barros 
que, por sua vez, nunca lhe cerceou as actividades e sempre 
requisitou a sua opinião. Era grande e sólida a cumplicidade 
artística entre o casal, como a correspondência 
testemunha. Mesmo recém-casada, Helena permaneceu 
muito ligada à Amadora55 e à sua família, tendo o costume 
de dormir na casa dos pais à Segunda-feira.
Em Novembro de 1923 participou em Madrid na Exposicion 
de Acuarelistas Portugueses no salão permanente do 
Círculo de Bellas Artes. Expôs ao lado de seu pai, de sua irmã 
Raquel Roque Gameiro, de seu marido, de sua prima Hebe 
Gonçalves, de Columbano, Alves de Sá, Martins Barata, 
que casaria com a sua irmã Mamia, Martinho da Fonseca, 
Paulino Montês, Carlos Bonvalot. A rainha Vitória Eugénia 
adquiriu-lhe uma obra, facto do qual se orgulhava56.
Participou com oito aguarelas57, em 1924, na Vigésima 
Primeira Exposição da S.N.B.A. Com todo o seu 
notável talento de expressão, o seu marido escreveu 
na Contemporânea, uma «Carta relativamente aberta 
sobre a S.de Nacional de Belas-Artes» opinando que era 
absolutamente necessário renovar a direcção da “Garage” 
da S.N.B.A., iniciativa que José Pacheco (1885 — 1934) 
tinha empreendido, esbarrando em vão com os “bonzos”58. 
Esta crítica, conjuntamente com outros factores, pode ter 
tido, progressivamente, alguma repercussão em Helena, 

55 A família deixaria a Amadora em meados da década de 20 indo residir 
para Campolide.
56 Enviei pedido de localização à Dirección de Colecciones Reales, 
contudo, a peça não foi encontrada sendo esta a possível razão: «Con el 
advenimiento de la Segunda República, buena parte de las colecciones 
privadas de la reina Victoria Eugenia de Battenberg salieron de España y 
fueron administradas por la propia reina en el exilio».
57 Santa Maria de Obidos; Interior; A egreja fechada; A criadinha; O rio de 
leito de granito (Avô); Casas (Avô); Camelias; Despedidas de verão, Sociedade 
Nacional de Belas-Artes: vigesima primeira exposição. Lisboa: s.n., 1924, p. 25.
58 Contemporânea, (Mar. 1924) 30-32.

que viria mais adiante a desligar-se dessa rotina. No ano 
seguinte, no entanto, apresentou três trabalhos na S.N.B.A. 59. 
Ainda em 25, fez uma exposição no Salão da Misericórdia 
do Porto60. Encontrando-se ausente da Invicta, o escultor 
Teixeira Lopes (1866-1942) dirige-se a Helena e a Leitão 
de Barros, em carta datada de 7 de Abril, explicando por 
que não pôde assistir à exposição: «A Senhora D. Helena 
Gameiro é uma artista / de largo futuro, digna continuadora 
da / obra imensa e notabilissima do grande / Mestre que 
é seu pai»61. Esteve também representada na Exposição 
de Arte em honra do Congresso para o Progresso das 
Ciências, organizada em Junho de 1925, em Coimbra62.
O seu filho José Manuel nasceu em 1926. No ano seguinte 

59  Estudo de flôres; Estudo de interior; Estudo de exterior. Sociedade Nacional 
de Belas-Artes: vigésima primeira exposição. Lisboa: Tip. do Comercio, 1925, 
p.28.
60 Domingo ilustrado, (22 Mar.1925) 10.
61 Espólio da família Leitão de Barros.
62 Expôs Interior da Capela de Santa Maria de Óbidos e Flores. Catálogo 
da exposição d’arte realisado em Junho de 1925 em honra do Congresso para o 
progresso das sciências. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1925, p. 14.

Fig. 8 – Helena Roque Gameiro com os seus filhos José Manuel e Maria 
Helena, início da década de 30.



Y17

participou na exposição da S.N.B.A. com oito peças63. Em 
1928, nasceu sua filha Maria Helena e nesses anos em que 
eram ainda muito pequenos, nota-se, que não participou 
em tantas exposições como anteriormente. Em paralelo 
com as restantes actividades geriu apartamentos onde 
aplicava e tentava tirar rendimento das poupanças do 
casal, alugando-os a nacionais e a estrangeiros. Em 1929, 
O Noticias Ilustrado dava conta da sua participação na 
«exposição das Belas-Artes» reproduzindo três aguarelas 
em mais um artigo extremamente favorável64.
Entre 1930-1931, conjuntamente com sua irmã Mamia 
dirigiu a revista Eva. Integrada no meio cultural, pertenceu 
à extensa Comissão organizadora da recepção oferecida 
em homenagem à escritora brasileira Iveta Ribeiro, em 
1931 (fig.9). Em Fevereiro 1933 expôs, na Invicta, no Salão 

63 Rosas vermelhas; Rosas amarelas; S. Gonçalo de Amarante; Casa saloia 
em Colares; Contra-luz ao sol (Manhã); Jardim da Quinta Mazziotti; Leiteiras 
saloias in Sociedade Nacional de Belas-Artes: XXIV exposição. Lisboa: Tip. do 
Comércio, 1927, p. 23.
64 O Notícias Ilustrado, (29 Dez. 1929) [9].

Silva Porto com Alfredo e Raquel Roque Gameiro65.
Também neste ano de 1933, Helena Roque Gameiro 
integrou uma comissão da qual faziam parte Paulino 
Montez (1897-1988), arquiteto e professor do ensino 
técnico e Lino António (1898-1974), seu colega na António 
Arroio. Nobre Guedes, Secretário-geral do Ministro da 
Instrução Pública, encarregou-os de organizarem uma 
exposição de trabalhos escolares oriundos da Checo-
Eslováquia numa das salas do Liceu Normal de Lisboa. 
Inaugurou em Dezembro e fez itinerância no Liceu 
Alexandre Herculano, no Porto, já em 1934. Na publicação 
que originou registam-se significativas palavras da nossa 
artista, transmitindo a importância da memória e do 
saber fazer da artesania, palavras-eco de um pensamento 
oitocentista, que o Estado Novo embaraçou:
«A Exposição checo-eslovaca, não serve para copiar. 
Tem para o nosso meio pedagógico, um outro valor: o de 
encorajar aqueles que há muito prégam a doutrina, de que 
a escola industrial, sendo, por sua natureza, a escola mais 
próxima do povo, nele tem que se inspirar. (…) Entre dois 
polos, se fixa a orientação profissional a dar ao artífice: 
não lhe sufocar a personalidade, por um lado; e por outro, 
encaminhar-lhe o gôsto e o sentido criador da composição, 
dentro das formas tradicionais. Não havendo entre nós 
um museu regional, onde as artes e industrias populares 
se fixassem por meio de modêlos seleccionados, e onde os 
mestres dos artífices fôssem buscar as fontes inspiradoras 
dos modêlos a criar pelos seus discípulos; não havendo 
quasi bibliografia etnográfica maneável e rica de exemplos, 
transmitindo modêlos, a tôda a côr e a todo o pormenor 
– resta ao professor, estudar por si, nos poucos museus 

65 Maravilhas; Camélias; Rosas vermelhas; A jarra preta; Flores de Outono; 
St.ª Maria de Óbidos; S. Gonçalo de Amarante; S. Francisco – Porto; Na minha 
casa; Praia na Nazaré; Praia – Nazaré; Logar de hortaliça, na Nazaré; Inverno 
– em Queluz; Estoril – Impressão; O pinhal de St.º António – Estoril; Paisagem 
melancólica. Exposição de Aguarelas de Alfredo Roque Gameiro e suas filhas 
Raquel e Helena. S.l.: s.n., 1933, [p.3-4].

Fig. 9 – Recepção oferecida em homenagem à escritora brasileira Iveta 
Ribeiro, 1931. Vê-se, entre outras, Fernanda de Castro (quarta a contar da 
esquerda) e Virgínia Vitorino (primeira a contar da direita).
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existentes, o espírito das velhas obras da nossa arte 
menor. (…) Ás escolas industriais compete, no ramo de 
composição decorativa, de bordados, tapeçarias, rendas e 
outros, reencaminhar o adulterado critério das populações 
mais incultas do nosso país. Principalmente nas nossas 
escolas da província, cujas regiões possúam qualquer 
espécie de lavores femininos característicos, prestes a 
extinguir-se, é urgente fazê-los reviver, obrigando assim 
os directores dessas classes oficinais, a fazer uma pesquisa 
de elementos, não só dos actuais que ainda existem entre 
o povo, cheios de ingenuidade, mas fazendo girar também 
todos os gonzos ferrugentos das nossas antigas arcas, e 
tirando lá do fundo, aquelas lindas dobras de lençois de 
Niza, aquelas preciosas talhas de altar, de crivo, bilros e 
tantas coisas esquecidas, como sejam as características 
mantas de trapos, cobertas de cama, tapetes, flores de 
papel, esteiras, alcofas, etc. Em vez de copiarmos, com 
artefactos duma aristocracia duvidosa, os produtos de 
elegância europeia dos centros de cultura, que nas nossas 
cópias escolares, com piores materiais e pretenciosa (sic) 
execução, resultam réplicas sem finalidade – ? não será 
justamente mais avançado, voltar os olhos para os bons 
modêlos do passado e inspirarmo-nos francamente na sua 
estética, mas dentro duma tradição que se caracteriza e 
enraiza cada vez mais?66 »
Helena pertenceu ao extenso grupo de artistas que 
colaborou na concepção artística das Festas de Lisboa de 
193467. Os ornatos e bordados do coche de estado do Cortejo 
da Embaixada do Século XVIII foram da sua autoria68.
Mostrando a consideração que lhe tinha, António Ferro 
(1895-1956) escreveu a Helena, em 31 de Março de 1935, 
tentando esclarecer o mal-entendido por não ter sido 

66 Trabalhos escolares da Checo-Eslováquia: notas de critica sobre a sua 
exposição em Lisboa. Lisboa: Ministério da Instrução Publica, 1934, p. 23-25.
67 PINTO, Afonso Cortez – Op. cit., p. 392. Volume paginado de modo 
diverso.
68 Idem, ibidem, p. 397.

convidada para o Salão de Arte Moderna do Secretariado 
de Propaganda Nacional (S.P.N.) que liderava, com a 
respectiva Política do Espírito, desde Outubro de 33:
«Helena / a grande estima e a sincera admiração / que 
tenho por si não suportam que você / interprete como falta 
de consideração da / minha parte o facto de não ter sido / 
convidada a expor no Salão de Arte / Moderna do S.P.N. 
Os seus quadros intimos, / recantos do seu lar onde você 
consegue pintar / o perfume das flores, são moderníssimos 
porque / são de sempre. Apenas um lamentável lapso / 
foi causa do S.P.N. não se ter lembrado / de quem hoje 
recrie, com tão nobre / simplicidade, dentro da sua casa. / 
Lançada a iniciativa, parti para / Paris e não voltei a rever 
a lista dos / convidados. Eu sei que o meu esquecimento / 
não me perdoa mas talvez a sua bondade / queira ver nêle 
uma atenuante… Quere / esquecer, por sua vez, e não ficar 
/ para sempre amuada comigo? Posso contar / consigo para 
a exposição do proximo ano? Fica / desde já convidada 
para essa exposição e / para todas as outras? Quere você 
fazer / uma pequena exposição (vinte, trinta quadros) / no 
estudio do S.P.N? Se me quere provar / que não guardou 
reservas, aceite…. 69»

IV - Caem pétalas
Após a morte de seu pai, em 5 de Agosto de 1935, 
esteve longos anos sem expor... e para isso é bem 

possível que tenha concorrido outra morte: a de seu irmão Rui 
e sua mulher Maria Helena, poucos dias depois… 
Foi também esse o ano em que se estreou a película As Pupilas do 
Senhor Reitor, de Leitão de Barros para o qual Helena elaborou 
os figurinos que a Casa Paiva executou e o mobiliário que os 
Móveis Olaio construíram70. No ano seguinte encarregou-se 
também do guarda-roupa do filme Bocage71. De resto, sempre

69 Espólio da família Leitão de Barros
70 Idem, ibidem, p. 255.
71 Idem, ibidem, p.302.
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acompanhou de perto os trabalhos do marido. Nos anos 30 
e 40 viajou várias vezes para Paris, Londres, Berlim, Viena, 
Madrid e Rio de Janeiro, por vezes com os filhos72.
Sabe-se pela datação de obras que fomos encontrando que 
continuou a pintar, e tanto quanto se conhece no presente 
estado da investigação só em 1946 na Exposição de 
Aguarelistas Portugueses voltou a exibir trabalhos entre 
os quais Terraço, 1918, que pertencia e pertence ao Museu 
Nacional de Arte Contemporânea.
Em 24 de Fevereiro de 1947, inaugurou uma exposição 
individual intitulada «Flôres e outras aguarelas por Helena 
Roque Gameiro». Exibiu trinta aguarelas73 no estúdio do 

72 BARROS, Joana Leitão de – Op. cit. Como nota de outra mobilidade e 
por não ser assim tão vulgar naquele tempo, refira-se que tirou a carta de 
condução em 1933.
73 Jarros e rosas vermelhas; Natureza morta; Rosas brancas; Ramos de flores 
e búsio (sic); Palmito de flores; Rosas num jarro de vidro; Goivos e mimosas; 
Flores com jarras azuis; Rosas e um véu; Rosas de toucar; Flores de campo; 
Zinias e pêcegos(sic); Rosas e lírios brancos; Jarros e outras flores; Sécias e 
delfínios; Menino Jesus; Uvas; Melancia; Frutas; Grupo antigo; Colares ao 
longe; A Quintinha à tarde; Lousa; Dia de inverno; Caminho de Hortências em 
Colares; Na Eugaría; Traz-os-Montes – Robor do Chão; Vista da Eugaría em 
Colares; Santo Tirso; Interior. Catálogo da exposição de aguarelas de Helena 
Roque Gameiro. Lisboa: Edições S.N.I., 1947, [p.5-6].

S.N.I., numa mostra que os cronistas d’O Século, do Diário 
de Notícias, do Diário de Lisboa, da República, d’ A Voz, foram 
unânimes em classificar como notável. Júlio Dantas, naquela 
época Presidente da Academia de Ciências de Lisboa, enviou 
postal datado de Fevereiro de 1947, dirigido a Leitão de 
Barros e por interposto marido visava a mulher. Em período 
de convalescença expressava a sua consideração: «Peço-lhe 
que beije as mãos / a Sua Esposa, Minha Senhora, e que / lhe 
diga quanto sinceramente me con-/gratulo pelo seu feliz 
regresso à ac-/tividade artística. Está de parabens / a pintura 
portuguesa, que tanto deveu, / no domínio da Aguarela, a 
essa des-/lumbrante dinastia de mestres. Pesa-/-me não poder 
assistir à abertura / da exposição. Desejaria ser dos primei-/
ros a saudar a ilustre Senhora. (…) Logo que sair daqui, / será 
essa a minha primeira romagem»74.
Falcão Trigoso (1879-1956) pintor, amigo e colega na 
António Arroio, deixava bem clara a sua simpatia e 
admiração em carta de 1 de Março de 1947: 
«Regála-me Minha Senhora, poder, cons-/cientemente, 
afirmar, sem sombra, de / lisonja, estarmos aqui perante 
um real / valor incontestável, dignificador, da Arte / e 
dessa ilustre família de artistas Gameiro, / tão unida, tão 
portuguesa, presentindo / que o alto espirito do grande 
Mestre / Aguarelista seu pai e o dos seus irmãos, / pairam, 
sorrindo, desvanecidos, nesta sala / iluminada de graça, 
beleza, candura / e probidade artística. / E sinto, ainda 
aqui, latente, aquela exímia / professora – artista avaliada 
e respeitada por / quantos, a seu lado, ensinaram, com fé 
/ e abnegação na Escola de Arte Aplicada, / onde deixou 
bem vincada, a garra do seu / talento em sucessivos anos 
de superior / labor artístico, sacrificando saúde, socego 
(sic) / de espírito e legítimos interesses, ensinando / tantas 
filhas do povo que muito lhe ficaram / devendo. / Aqui se 
dá também aos feios uma lição / de lindo, aos maus uma 
lição de bom, aos / desalentados uma lição de fé. / Julgo 

74  Espólio da família Leitão de Barros.

Fig. 10 – Helena no plateau com a actriz Teresa Casal.
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ver as vossas primorosas feminis / aguarelas pintadas 
em véus de noivas, com / o pólen das flores de laranjeira, 
tanta mística / virginal delas irradia, tal o subtil perfume / 
que nos embriaga, seguindo-nos, lá fora, como / conforto 
espiritual para tanta insuficiência / e maldade humana. 
/ Esquecemos aqui vilanias sofridas embalados / neste 
formoso livro de magia á bondade, á / juventude, que o 
vosso talento compraz, a / vossa mão regeu e os nossos 
olhos… escutam / enlevados. / Não lhe deixo nestas linhas, 
quaisquer/ adulações banaes, mas, unicamente, palavras / 
sinceras emanadas de um velho e grato coração / de uma 
já sazonada razão, aquela plena / justiça imanente onde, 
afinal, sempre se / vem espelhar o sol da verdade75 ».
O espólio contém um abaixo-assinado datado de 47 que 
regista uma homenagem, que poderá ter sido entregue 
nesta ocasião: «À Insigne Artista e Professora Ex.ma. D. 
Helena Roque Gameiro Homenagem de apreço, respeito 
e gratidão dos que não esquecem os seus altos méritos, 
bem provados aqui e na Escola de Arte Aplicada que tanto 
honrou»76. Entre as sessenta e sete assinaturas, encontram-
se por exemplo estas quatro: Isabel Stockler; Falcão Trigoso; 
Adolfo Castañe; Maria de Lourdes de Melo e Castro.
Terá sido com o pecúlio gerado por esta exposição 
que comprou um terreno em Colares. Escolheu-o 
deslumbrada pelo belíssimo desenho dos seus pinheiros 
mansos e felizmente parte dessa natural “festa da árvore” 
ainda existe. Foi ali que, por volta de 1950, Leitão de Barros 
construiu a Toca, casa-cenário historicista e fantástica 
criada em primeira mão para o casamento da filha. Esse 
maravilhoso refúgio com nome sonoro de casa de bicho 
(e logo nos lembramos do Casulo de José Malhoa) cuidado 
por si com dedicação e esmero, dando particular atenção 
às flores e árvores do seu jardim. Tudo isso e o mais que 
dali podia avistar, foi representado até ao fim da vida.

75  Espólio da família Leitão de Barros.
76  Espólio da família Leitão de Barros.

A Toca foi o reduto de Helena Roque Gameiro e de Leitão 
de Barros. Helena recordou o termo de vida de seu marido 
enlaçado a esta casa: «ele recebeu aqui os seus amigos 
mais dilectos. Foi uma festa linda, uma festa como só o 
meu marido podia idealizar. Nessa tarde quis despedir-
se da sua vida maravilhosamente atormentada, em todos 
os abraços que os amigos sinceros lhe trouxeram. Foi 
em Maio e tudo estava cheio de flores. Em Junho do 
outro ano [1967] morreu»77. Recordemos a vida com que 
recheou, essa casa cheia de «pequenas coisas lindas que 
ele descobrira no verdadeiro artesanato português»78. 
Basta ver, por exemplo, o filme Ala-Arriba (1942) para 
descortinar o encanto por várias expressões etnográficas 
na esteira da antropologia visual, interesse longo e comum 
a Naturalistas e Modernistas. Nesta casa estimulou, com 
desvelo, a imaginação dos seus netos.
Em Maio de 1950, organizou uma exposição de aguarelas 
na Invicta no Salão Silva Porto, onde expôs em duas salas. 
Um núcleo continha dezoito trabalhos com «motivos 
dos arredores de Sintra e de Lisboa»79, seis peças davam 

77  Eva, (Mar. 1969) 20.
78  Idem, ibidem, 23.
79  Colares; Manhã em Colares; Eguaria (sic) (Colares); A “Quintinha” (no 
fim da tarde); Efeito de chuva (Colares); Poço numa Quinta Saloia; Contra-
luz (Eguaria-Colares); Dia triste em Colares; Azenhas do Mar; Efeito de luz 
(Colares); Estrada velha de Sintra; Sol e chuva (Colares); Estrada em Colares; 
Outono (Colares); Depois da chuva (Sintra); Nevoeiro em Colares; Praia e 
aldeia das Azenhas do Mar; Fim de tarde em Sintra. Aguarelas de Helena Roque 
Gameiro. Porto: s.n., 1950, [p.3].

Fig. 11 – Brochura anunciando os apartamentos mobilados que geria.
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nome à secção «Paisagens da Beira Alta»80, duas peças 
soltas intitulavam-se No Ribatejo e Interior da Igreja de 
Santa Maria de Óbidos e vinte e oito «Flores, Naturezas 
mortas e interiores»81. O articulista d’ O Primeiro de Janeiro 
lamentava que há vinte anos não expusesse no Porto: 
«Obedecendo ao desejo veemente e justo de recordar o 
seu nome, quase esquecido, aos amadores portuenses de 
belas-artes e mostrar-lhes, antes de partir para Londres 
as suas mais recentes produções d’arte e de beleza»82. E 
fazia realçar: «Um “Contra luz” observado em Colares, 
demonstra sentimento poético em todo o conjunto. A 
luz mereceu cuidados especiais à artista quando fixada 
nos quadros “Manhã”, “Efeito de chuva” e “Efeito de luz”. 
Tratado com a leveza precisa o quadro “Nevoeiro”. Com 
excelente perspectiva e planos justos as composições 
“Interior da Igreja de Santa Maria de Óbidos”, e “Interior 
da Casa de Pinhal”. Extremamente decorativos os quadros 
“O Menino Jesus e açucenas”, “Num dia de casamento” e 
“Natureza morta”, pintados com delicadeza e expressão de 
verdade. As flores e os frutos, desenhados impecavelmente, 
são também, realçados por tonalidades suaves»83.
Luís Reis Santos (1898-1967), crítico e historiador de arte 
elaborou um artigo84 para o catálogo em que convém ponderar:
«Helena Roque Gameiro é dos pintores sérios do nosso 
tempo e, indiferente às falsas concepções de originalidade, 

80  Nevoeiro; Na Urjeiriça; Entardecer; Neve na Serra da Estrela; Primavera 
na Beira Alta; Lousa (arredores de Lisboa). Idem, ibidem, [p.3].
81  A Melancia; Um palmito com zinias; Lírios brancos; Palmito de várias 
flores; Goivos e mimosas; Pratos com fruta; As jarras azuis; Cestinho com frutos; 
Begónias; Begónias e nardos; Jarras com flores; Nossa Senhora da Conceição; 
O Menino Jesus e açucenas; A floreira antiga; Num dia de casamento; Ramos 
de rosas brancas; Frutos; Flores do campo; Na mesa de cosinha (sic); Flores 
do Outono; Barros saloios; Camélias; Dálias; Zínias; Canas da Índia; Ramo 
romântico; Natureza morta; A merenda inacabada; Interior da “Casa do 
Pinhal”. Idem, ibidem, [p.4].
82  O Primeiro de Janeiro, (12 Maio 1950) 3.
83  Idem, ibidem, 3.
84  Helena Roque Gameiro voltaria a reproduzi-lo em 1972 na exposição 
«Aguarelas de Outros Tempos».

e sem receio de não parecer moderna, trilhou, com 
disciplinado esforço e confiança, o caminho que traçara 
conscientemente. Embora não exponha trabalhos seus 
há bastantes anos, apresenta uma série de aguarelas que, 
tanto pelos primores da factura como pela delicadeza do 
sentimento inspirador, se impõem à nossa admiração 
como obras de uma autêntica pintora, cuja beleza 
perdurará. Os seus quadros, que são produto de rara 
dignidade profissional, dão-nos, em primeiro lugar, uma 
impressionante sensação de simplicidade e segurança 
na factura. E, logo depois, cativam como sorrisos de 
optimismo e bem-querer, nas transparências duma 
paleta fresca e pura, na singela graça dos motivos, nas 
harmonias discretas do desenho e do colorido, no estilo, 
enfim, sem preciosismo, impertinência ou afectação. Há 
nestas aguarelas um doce e calmo enlevo: na composição, 
o equilíbrio, a consonância dos valores plásticos e 
cromáticos; no desenho, a linha de contorno, a perspectiva 
e os planos, sempre exactos; e na cor, a delicadeza 
dos acordes, a simplicidade saborosa e sugestiva das 
modelações. As suas flores, cenas de interior e naturezas 
mortas, são pequenos poemas de leveza e de frescura, de 
intimidade e graça. E as suas paisagens respiram a ditosa 
alegria de viver, como suaves cânticos em louvor da 

Fig. 12 – Capa do convite da sua última exposição «Aguarelas de outro 
tempo», 1972.
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Natureza, numa espécie de esperançoso e reconhecido 
sentimento, porque – assim o disse o velho Gurnemanz – “a 
Natureza perdoada encontrou de novo a paz e a candura”. 
Helena Roque Gameiro é, com sua terna personalidade e 
formoso talento – delicada, humilde, enternecidamente – 
um «dos pintores do meu país estranho!85 »
Após “vinte anos” sem expor, mas continuando a pintar, 
retornou em 1972 ao atelier-escola na rua D. Pedro V, era 
mais um regresso a casa, voltando àquele espaço que 
tinha sido de seu pai, irmãs, irmãos, marido e cunhado. 
O que mudou na sua pintura? Ao meu olhar as suas jarras 
de flores estavam na maioria dos casos mais opulentas, 
mais “barrocas” e pesadas; por contraste, as paisagens 
tornaram-se evanescentes… Mas a essência era a mesma 
e ela própria se apercebia da aproximação de um final 
semelhante ao início, marcando-o com palavras, como 
se lerá. Esta exposição inaugurou em 15 de Maio, com 
cinquenta e quatro aguarelas. Esteve presente o Chefe de 
Estado Almirante Américo Thomaz. Designou-a como 
«Aguarelas de Outros Tempos» e dividiu-a em cinco 
núcleos: «Na casa de Colares», a sua tão querida Toca que 
surgia representada oito vezes, vinte e oito era o número 
de «Paisagens», ao contrário dos restantes núcleos todas 
intituladas86, doze pinturas intituladas «Flores», nove 
«Naturezas mortas» e quatro «Interiores».
N’O Seculo discordava-se do título: «a beleza não é de ontem, 
nem de hoje, mas de sempre; porque a mão de Helena Roque 
Gameiro, capaz de assim fazer vibrar as cores, não deve, 
de modo algum sossegar; porque se a máquina dos nossos 

85  Aguarelas de Helena Roque Gameiro. Porto: s.n., 1950, [p.2].
86  Azenhas do Mar; Quinta do Espojeiro (Colares); Eguaria (sic) à 
tardinha; Colares ao longe; Na quinta Mazzioti; Ribeira de Colares; Árvores 
em flor; Quinta do Vinagre; Nevoeiro na Eugaria; Quinta do Vinagre; No 
Penedo; Eugaria; Pátio no Mucifal; No pinhal; Serra da Estrela ao longe; Horta 
na Urgeiriça; Monte Real; Monte Real; Monte Real; Monte Real; Na casada 
Venteira; Inverno; Sintra depois da chuva; Uma rua da Nazaré. Helena Roque 
Gameiro “Aguarelas de outro tempo”. S.l.: Neogravura, 1972, [p.6].

dias uniformiza, generaliza, iguala, cabe a cada um de nós 
o sopro da diferença, da palavra que a cada um pertence, 
da razão com que cada um vive»87. Outro jornal via nesta 
exposição «um mundo de emoção e de poesia, uma pausa 
de serenidade e de beleza na inquietação e na angústia de 
um tempo e de uma época»88. António Valdemar, à época 
jornalista d’O Primeiro de Janeiro, teve o cuidado de lhe 
enviar recortes e uma carta onde referia: «Pena é que as 
minhas palavras / publicadas no P. de J. de hoje(?) não / 
tenham a delicadeza de desenho e a / finura do colorido 
desse conjunto /de aguarelas que, em boa hora, as-/ssinala 
o seu reaparecimento. / Verifica-se, com efeito, que ao / 
interpretar a natureza continua /a extrair dela manchas de 
cor / e de beleza que são outros tantos / momentos de uma 
vida vivida / em harmonia e em plenitude»89.
Outro articulista tentava interpretar a visão que teria da 
aguarela. Não seria para Helena «cosa mentalle» como 
para Leonardo, mas «resulta de uma visão lírica e afectiva 
do ambiente que a cerca. Prende-se às flores e aos frutos, no 
sortilégio da cor e ao encanto e diversidade das formas que 
a própria natureza inventa e recria no ciclo das estações. 
Outras vezes sente a irresistível atracção da manhã vegetal 
das árvores em flor, na paisagem de surpresas e contrastes 
de Colares, da energia da Eugaria, dos campos verdes de 
Monte Real e das hortas da Urgeiriça. É ainda, uma rua 
inconfundível da Nazaré em que sobressaem algumas 
mulheres, também inconfundíveis, com os trajos negros 
que recordam e acentuam a tragédia na vastidão do mar»90.
São, no entanto, de Helena Roque Gameiro as palavras 
mais significativas e lúcidas. Acusando a “mordedura do 
tempo” deixou-as impressas em Maio de 1972:
«Não é de ânimo leve que, estando a par da evolução da 
pintura nas últimas décadas, me afoito a apresentar umas 

87  O Seculo, (16 Maio 1972) 2.
88  Espólio da família Leitão de Barros.
89  Espólio da família Leitão de Barros.
90  Espólio da família Leitão de Barros.
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dezenas de trabalhos que não obedecem a orientação 
estética alheia àquela que sempre segui. Conseguem, 
porém, encorajar-me razões de ordem sentimental 
(também já desactualizadas…), como dar gosto a quem 
viveu a minha época e também, mostrando-me fiel a mim 
mesma, honrar, dentro de limitadas possibilidades, o 
mestre que me guiou, neste caso alguém do meu próprio 
sangue. Será preciso dizer mais para antecipadamente 
manifestar concordância com quem me acuse de não saber 
localizar-me no meu tempo? Julgo que não, como julgo 
assim poupar inúteis advertências91 ».

V 
- Flor fechando
E a flor vai recolher-se não sei antes se resumir em 
nota autobiográfica: «Expôs pela 1ª vez com [16] 

anos / na Sociedade Nacional de / Belas Artes / obteve + 
tarde a medalha / de 1º classe. / Foi ao Brasil em 1920 com / 
seu pai tendo obtido grande / exito a sua exposição tanto / 
no Rio como em S. Paulo / Tem trabalhos adquiridos / pela 
Rainha Vitoria Eugenia, por / ocasião da Exposição realizada 
/ em Madrid pelos Aguarelistas / Portugueses. / Foi em 
1919 contratada como / professora das oficinas de / lavores 
femininos da Escola / Antonio Arroio, (?) durante muitos 
anos / dirigiu tendo abandonado este / cargo a seu pedido»92.
Helena Roque Gameiro viveu momentos históricos de 
grande riqueza e contraste. Atravessou a monarquia, a 
república, a ditadura e de novo a república em democracia 
e criou a sua própria evasão. Filiada na estética Naturalista, 
trilhou os seus longos caminhos até ao fim, aceitando 

91  Helena Roque Gameiro “Aguarelas de outro tempo”. S.l.: Neogravura, 
1972, [p.3]. Podemos também estabelecer um paralelo com as palavras de 
Fernanda de Castro: «Então, de repente compreendi que é isso mesmo 
que eu quero: recriar à minha volta uma atmosfera “que já não se usa”. 
Por isso, as minhas rosetas de crochet, as flores de seda ou de cambraia que 
aprendi a fazer com a minha bisavó» in CASTRO, Fernanda de – Ao fim da 
memória: memórias 1906-1939. Lisboa: Verbo: 1986, p. 55.
92  Espólio da família Leitão de Barros.

simplesmente embelezar o mundo. Foi figura importante 
neste quadro e teve papel relevante no ensino. Autora de 
uma obra serena quer na temática, quer na técnica, em 
total acerto com o gosto dominante do tempo, reconhecida 
pelos seus pares, foi acompanhada por boa fortuna crítica 
e êxito comercial.
Tal como uma flor era constante a sua procura pela melhor 
luz para pintar, mas essa demanda raramente lhe subtraiu 
uma tristeza, uma melancolia funda que, no cômputo 
geral da sua obra e não exactamente nesta exposição, as 
cores testemunham, como se a sede da flor nunca tivesse 
sido saciada. Expressou essa mágoa, essa acentuada, 
mas controlada, vulnerabilidade em velaturas cinzentas 
e numa considerável quantidade de flores murchas 
que representou desde a sua juventude, tantas vezes 
manifestando um certo feminário que tinha dentro… 
Água-ela-e-flores… Estados de alma de um romantismo 
endémico, entre o aparente e o latente, nesses momentos 
parecia pintar com lágrimas azuis, como se a tinta 
transparente fosse cinza…
Fechou os olhos em 26 de Abril de 1986, na sua casa em 
Lisboa.
Joana Leitão de Barros contou-nos que no final da sua vida, 
estando Helena Roque Gameiro na sua casa da Rua de S. 
Mamede expressava, pontualmente, o desejo de ir para 
a sua casa… Esta neta, que fica com os olhos ainda mais 
brilhantes quando fala da Avó, julga, provavelmente com 
todo o acerto, que se referia a esta Casa da Venteira, por 
isso, é importante e significativo que esta exposição aqui 
se realize. Este estudo permitiu-me concluir que o género 
pictórico que mais praticou foi, afinal, a paisagem e não 
as flores/naturezas- mortas, como se pensava, mas não 
consegui considerá-la a não ser, naturalmente, como uma 
flor, na paisagem.
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À esquerda Carlos Malheiro Dias, seguido de Alfredo e Helena Roque Gameiro enquadrados no cenário do Pão de Açucar, Rio de Janeiro, 1920.
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Duas foram as razões principais da vinda dos Roque 
Gameiro ao Brasil. Na imprensa carioca, reiteradamente 
afirmou-se que eles viajavam a fim de que Roque Gameiro 
colhesse observações visuais e documentos para o seu 
trabalho como diretor artístico na monumental História 
da Colonização Portuguesa do Brasil, coordenada por Carlos 
Malheiro Dias. Mas os planos de realizar uma exposição 
também foram cuidadosamente preparados ainda em 
Lisboa. Já em fins de junho de 1920, por exemplo, o jornal 
carioca A Noite anunciava que os Gameiro «far[iam no Rio] 
uma exposição de seus trabalhos, os mesmos que foram 
expostos, anteontem, na Galeria Bobonne, em Lisboa»3. 
Em 5 de julho, por sua vez, uma reportagem n’Ilustração 
Portuguesa estampava fotos de outra exposição de Helena 
e Alfredo, desta feita organizada em seu ateliê na Rua de D. 
Pedro V e que declaradamente pretendia-se levar ao Brasil4.
Helena e Alfredo desembarcaram no porto do Rio 
de Janeiro na noite de 26 de julho de 1920, vindos no 
paquete inglês Orduña que trazia também os atores da 
companhia de teatro do ator Eduardo Brazão5. A travessia 
foi penosa tanto para Helena, que «durante a viagem havia 

3  A Noite, (25 Jun. 1920) 1. A grafia dessa e de todas as demais citações 
de época foi atualizada.
4  Ilustração Portuguesa, (5 Jun. 1920) 6-7.
5  Gazeta de Noticias, (27 Jul. 1920) 5.

Helena Roque Gameiro no rio de janeiro em 1920
Arthur Valle1 

N
o início do século XX, o Brasil ocupava um espaço 
privilegiado nas ambições de diversos artistas 
portugueses: vistas d’além-mar, cidades como o 

Rio de Janeiro apresentavam-se como mercados de grande 
potencial, fomentados pela colônia portuguesa local, 
pelos colecionadores de arte brasileiros e por instituições 
como a Escola Nacional de Belas Artes carioca. Na época, 
artistas portugueses transladaram suas obras e/ou a si 
próprios para o outro lado do Atlântico, realizando uma 
série de exposições que obtiveram sucesso financeiro 
mais ou menos acentuado.2 Após a 1ª Guerra Mundial, 
essa série foi retomada e um de seus pontos altos foi a 
exposição de aquarelas que Helena Roque Gameiro e seu 
pai, Alfredo, promoveram no Real Gabinete Português de 
Leitura do Rio de Janeiro entre agosto e setembro de 1920. 
Analisando a participação de Helena nessa bem sucedida 
exposição, podemos entender melhor um evento singular 
na trajetória da artista, bem como - sob um novo ângulo - 
os intercâmbios culturais estabelecidos entre Portugal e 
Brasil no início do século XX e o estatuto ambivalente das 
artistas mulheres no campo artístico carioca de então.

1 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
2  Para um balanço coevo a esse respeito, ver as resenhas de Adalberto 
Pinto de Mattos transcritas em: JUSTO, F.; SILVA, C. D. da; VALLE, A. 
(org.) «‘Artistas portugueses no Rio de Janeiro’, de Adalberto Mattos». 
19&20, (abr./jun. 2011). Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/
artigos_imprensa/apb_am.htm 
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emagrecido bastante em virtude de ligeiro enjoo,»6 quanto 
para as obras dos aquarelistas, cujos «vidros e molduras 
chegaram imensos partidos.»7 Filha e pai hospedaram-se 
no Hotel Internacional em Santa Tereza8. Logo iniciaram-se 
os preparativos para a exposição, que, todavia, demandaria 
ainda quase um mês para ficar pronta. 
Com efeito, apenas no dia 21 de agosto a mostra de aquarelas 
dos Roque Gameiro foi franqueada para a imprensa no 
salão do segundo andar do Real Gabinete Português de 
Leitura do Rio9 - o mesmo espaço que, 14 anos antes, 
abrigara a exposição individual de José Malhoa. A abertura 
oficial da exposição deu-se na tarde do dia 23 de agosto, 
uma segunda-feira. Helena, «vestindo, elegantemente, 
seda ‘bege’ listada a ‘marrom’»10, pode ser vista em fotos 
dessa abertura, nas quais também aparecem, além de seu 
pai, o então Presidente da República, Epitacio da Silva 
Pessoa; a esposa do mesmo, Mary Sayão; e o embaixador 
de Portugal no Brasil, Duarte Leite11.
O aspecto geral das obras foi elogiado desde as primeiras 
notas publicadas na imprensa. Ao todo, haveria nada 
menos do que 137 trabalhos de Roque Gameiro e 53 de 
Helena12. Em entrevista  concedida à Gazeta de Noticias, a 
própria artista assim descreveu o conjunto de suas obras: 
«São aquarelas, paisagens, flores e interiores, trabalhos 
modestos, despretensiosos. Alguns deles já foram 
adquiridos em Lisboa: no entanto pretendo mostrá-los ao 
público brasileiro»13. O catálogo da mostra não foi por nós 
ainda encontrado, mas é possível saber os títulos e temas 
de algumas aquarelas de Helena pelas notas na imprensa, 

6  Carta de Alfredo Roque Gameiro para Maria da Assunção, 16 ago. 
1920, p. 2. Espólio da família Leitão de Barros.
7  Idem, ibidem, p. 7.
8  Gazeta de Noticias, (28 Jul. 1920) 1.
9  A Noite, (21 Ago. 1920) 1.
10  A Noite, (23 Ago. 1920) 2.
11  Idem, ibidem, 2.
12  Illustração Brasileira, (Abr. 1925) n. p.
13  Gazeta de Noticias, (28 Jul. 1920) 1.

como, por exemplo: A barra azul, n. 3; Casas saloias, 
n. 9, Pátio saloio, n. 20; Torreão, n. 5514. Ainda antes da 
abertura, Roque Gameiro referia-se a duas outras obras de 
Helena - A Oração e Ao Sol - que, embora expostas no Rio, 
haviam sido compradas em Lisboa pelo Sr. Florencio dos 
Santos Pereira15. No dia da abertura oficial, sabemos que: 
«Enquanto Helena Gameiro explicava a Mme. Epitacio que 
o quadro n. 33 era um luxuoso recanto do seu atelier, vendo-
se ao fundo o quarto de seu pai, com uma bela cama antiga, 
Roque Gameiro mostrava ao Sr. presidente da República o 
quadro n. 4, de sua filha, onde se apresenta a seca do bagaço 
em Colares, à entrada da Quinta»16. A comissão portuguesa 
Pró-Pátria adquiriu uma aquarela de Roque Gameiro e 
uma de Helena a fim de ofertá-las respectivamente ao 
Presidente da República e à sua esposa17. Intitulada O 
último olhar, a aquarela de Helena presenteada à primeira 
dama brasileira foi uma das poucas obras reproduzidas nos 

14  O Jornal, (13 Set. 1920) 1.
15  Gazeta de Noticias, (28 Jul. 1920) 1.
16  A Noite, (23 Ago. 1920) 2.
17  A União, (26 Ago. 1920) 2.

Reprodução da obra de Helena Roque Gameiro, O último olhar in 
illustração Brazileira, (Out. 1920).
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periódicos cariocas18. Nela, em meio a um jardim e ladeadas 
por grandes vasos com flores, duas mulheres - uma jovem 
com roupas claras e uma idosa com trajes negros - caminham 
com as costas voltadas para o espectador. A jovem lança, 
porém, um olhar para trás: a razão desse «último olhar,» 
fixado na aquarela por Helena, para nós permanece, porém, 
ambígua e aberta a variadas interpretações.
Em termos de público e de vendas, a exposição dos Roque 
Gameiro no Rio de Janeiro obteve grande sucesso. A 
respeito da afluência do público, o gravador e crítico de arte 
Adalberto Pinto de Mattos resumiu: «Dizendo que Helena 
e Roque Gameiro foram os artistas que mais curiosidade 
despertaram [no Rio], não erramos: a grande aglomeração 
que, permanentemente, estacionava diante das suas 
obras, é o melhor argumento que temos a nosso favor»19. 
A quantidade de vendas também foi muito significativa: no 
dia seguinte à abertura, uma nota n’O Jornal, informava que 
«dos duzentos quadros expostos [...] mais de cinquenta 
foram ontem adquiridos»20. As vendas continuaram a tal 
ponto que, no inicio de setembro, «os artistas que muito 
desejavam expor seus notáveis trabalhos em S. Paulo, 
resolveram suspender a exposição»21. Uma importante 
compra foi feita pela Escola de Belas Artes, cujo diretor «foi 
autorizado pelo Ministro do Interior a adquirir as obras de 
arte dos artistas portugueses Roque e Helena Gameiro [...] 
mediante quantia de 2:800$000»22. Já em 1923, no Catálogo 
Geral das Galerias de Pintura e de Escultura da Escola,23 as 
aquarelas dos Gameiro adquiridas em 1920 são citadas: 
Assembleia, flores (n. 253), de Helena; e Praia de Adraga, (n. 

18  Ver, por exemplo: A Noite, (22 ago. 1920) 1; Illustração Brazileira, (Out. 
1920) n. p.
19  Illustração Brasileira, (Abr. 1925) n. p.
20  O Jornal, (24 Ago. 1922) 3
21  A Noite, (13 Set. 1920) 2.
22  Correio da Manhã, (10 Out. 1920) 6.
23  Escola Nacional de Bellas Artes. Catálogo Geral das Galerias de Pintura e 
Esculptura. Rio de Janeiro: Editora “O Norte”, 1923.

254), de Roque Gameiro. A obra de Helena adquirida pela 
Escola do Rio é uma aquarela sobre cartão medindo 26 x 34 
cm; traz a assinatura «Helena 1920» e nela a artista aborda 
um de seus temas preferidos, uma natureza-morta composta 
por hortênsias cuja complexidade de formas e diversidade de 
cores contrasta com o vaso simples que as contêm.
A exposição dos Roque Gameiro no Gabinete Português 
do Rio encerrou-se no dia 12 de agosto - ou seja, cerca de 20 
dias após sua abertura oficial24. Eles ainda permaneceram 
no Rio por algumas semanas, estreitando laços de 
sociabilidade com a colônia lusitana e as elites locais: 
em 19 de setembro, por exemplo, visitaram o prédio da 
Beneficência Portuguesa no Rio, onde foram saudados por 
um discurso do então presidente da instituição, José Rainho 
da Silva Carneiro25. Na noite de 24 de setembro,26 seguiram 
para São Paulo onde realizaram uma nova exposição - que 
não teria obtido, porém, sucesso comparável à carioca27. 
Retornando ao Rio, os Gameiro fizeram ainda uma visita 
de despedidas ao Presidente Epitacio Pessoa no Palácio 
do Catete, no dia 26 de outubro28. No dia seguinte, filha e 
pai partiram definitivamente para a Europa pelo paquete 
Arlanza,29 que chegou à Lisboa no dia 10 de novembro30.
Um balanço da passagem de Helena pelo Rio mostra uma 
recepção crítica ambivalente. Por um lado, sua obra foi em 
diversos momentos inferiorizada com relação à de Roque 
Gameiro. Isso não surpreende, pois aos olhos da sociedade 
carioca da época, ela ocupava o pólo menos prestigiado em 
uma série de dicotomias valorativas: pai vs filha; mestre vs 
aprendiz; e - não menos importante - homem vs mulher. 

24  A Noite, (13 Set. 1920) 2.
25  O Jornal, (20 Set. 1920) 4
26  A Razão, (25 Set. 1920) 2.
27  A esse respeito, ver nesse mesmo catálogo o texto «Helena Roque 
Gameiro e uma certa ‘capital artística’. O trânsito por São Paulo no ano 
de 1920», do investigador brasileiro Carlos Lima Júnior.
28  Jornal do Brasil, (27 Out. 1920) 5.
29  O Paiz, (28 Out. 1920) 4
30  Jornal do Brasil, (12 Nov. 1920) 7.
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Por outro lado, alguns críticos cariocas reconheceram de 
pronto o caráter distintivo da obra de Helena. N’A Noite, 
um comentarista anônimo assim afirmou: «Os trabalhos 
de D. Helena Gameiro tem uma feição distinta do seu 
ilustre pai. A jovem artista cujo processo é largo e franco 
tem um cunho acentuadamente pessoal»31. N’O Jornal, 
outro comentarista elogiou o caráter «moderno» das obras 
de Helena, em detrimento da «maneira antiga» de seu 
pai: «Observando-se mais demoradamente os trabalhos 
dos dois artistas, sentir-se-á da arte de Roque Gameiro 
para a de sua filha uma evolução na maneira de pintar. As 
aquarelas da senhorita Helena Gameiro são feitas com 
técnica mais larga e não são tão detalhadas como as de 
seu pai. Aprecia-se no consagrado ilustrador português 
a maneira da aquarela antiga e em sua filha a maneira da 
aquarela moderna»32. Por fim, Adalberto Mattos chegou 
a qualificar Helena como um temperamento artístico 
superior ao de seu pai: «Na grande cópia de trabalhos 
apresentada pelo pintor, o feitio de ilustrador emérito 
prevalece, o que não se dá com Helena, a nosso ver mais 
emotiva, de técnica mais larga. Os seus assuntos são mais 
de artista. Seu pai preocupa-se com o caráter documental, 
ao passo que ela procura mais o sentimento»33.
Em resumo, o significativo sucesso da exposição de 
aquarelas de Helena e Alfredo Roque Gameiro no Rio de 
Janeiro demonstra que, no começo dos anos 1920, ainda 
eram intensos os intercâmbios artísticos entre Portugal 
e Brasil. Também é de grande interesse o modo como 
a obra de Helena foi valorada no Rio, a meio caminho 
entre duas concepções conflitantes da artista mulher: de 
um lado, simples amadora; de outro, criadora por direito 
pleno, comparável aos artistas homens. Por permitir que 
compreendamos melhor esses e outros fatores, a passagem 

31  A Noite, (22 Ago. 1920) 1.
32  O Jornal, (23 Ago. 1922) 3.
33  Illustração Brazileira, (Out. 1920) n. p.

de Helena Roque Gameiro pelo Rio de Janeiro em 1920 
apresenta-se como um fascinante tema de investigação, 
que demanda maior atenção por parte dos historiadores 
da arte em Portugal e no Brasil.
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Helena Roque Gameiro e uma certa «capital artística». O 
trânsito por São Paulo no ano de 1920.

Carlos Lima Junior1

Carlos Lima Junior1

E
m 15 de julho de 1920, o Correio Paulistano, jornal 
de grande circulação na cidade de São Paulo, 
anunciava a partida do «sr. Roque Gameiro», de 

Lisboa, em direção ao Rio de Janeiro.2 O artista português, 
como se sabe, não viria só. Entre os passageiros do paquete, 
- Malheiro Dias, Eduardo Brasão e as atrizes, Lucinda 
Simões e Palmyra Bastos -, estava sua filha, igualmente 
artista, Helena Roque Gameiro. Se o primeiro destino de 
pai e filha ao Brasil, cujo desembarque ocorreu em meados 
de agosto, foi o Rio de Janeiro - a Capital Federal -, onde 
se deu a exposição de seus trabalhos no Real Gabinete 
Português de Leitura, a outra mostra, entretanto, foi 
organizada em terras paulistas e acolhida, desta vez, pela 
«Camara Portugueza de Commercio», franqueada ao 
público entre os dias 1 e 10 do mês de outubro daquele ano.

 
Exposição Roque Gameiro

A Directoria da Camara Portugueza de Commercio 
tem a honra de convidar os seus estimados consócios 
e todo o publico culto de S. Paulo a visitar a exposição 

de aguarellas da exma. sta. Helena Gameiro e exmo, Sr. 
Roque Gameiro, installada na sua sede social, no largo 

de S. Francisco, n. 5, 1.0 andar.3

1  Doutorando da Universidade de São Paulo (MAC|USP). Mestre 
pela mesma Universidade em Culturas e Identidades Brasileiras. Autor 
do artigo «Alfredo Roque Gameiro e Oscar Pereira da Silva: um diálogo 
possível entre artistas do Velho e do Novo Mundo». In VALLE, Arthur (at 
al.) - Oitocentos: Intercâmbios Culturais entre Brasil e Portugal. Seropédica, 
RJ: Ed. da UFFRJ, 2013. Tomo III, e também, coautor do livro A Batalha do 
Avaí – a beleza da barbárie: a Guerra do Paraguai pintada por Pedro Américo 
(Ed. Sextante, 2013). Agradeço a Profa. Sandra Leandro pelo generoso 
convite para integrar essa publicação, e por todo o incentivo de sempre. 
2  O Correio Paulistano, (15 Jul. 1920) 8.
3   O Correio Paulistano, (2 Out. 1920)10.

O salão da Câmara Portuguesa de Comércio, fundada em 
1912, tinha por finalidade estreitar relações comerciais entre 
Portugal e Brasil, e já havia abrigado exposições de outros 
artistas.4 A instituição estava situada exatamente no centro da 
cidade, espaço urbano de grande concentração de comércio 
e, portanto, de alcance de um fluxo maior de consumidores.
A escolha de Helena e Alfredo Roque Gameiro em incluir 
São Paulo no roteiro da viagem, e ali montar uma exposição 
por um breve período, não foi um caso isolado. Outros 
artistas, nacionais e estrangeiros, foram motivados a 
organizar mostras na cidade, enriquecida pela exportação 
de café, cuja vida urbana alterava-se vertiginosamente 
desde fins do século XIX, e com a presença de um mercado 
de arte que, mesmo incipiente, estava em ascensão5.
São Paulo, nesse sentido, tornava-se, aos olhos dos 
artistas - homens ou mulheres6 -, uma alternativa 
interessante ao Rio de Janeiro, já que nela residia uma elite 
abastada, disposta a adquirir obras de arte, e enriquecer 
as suas coleções contidas no interior de seus suntuosos 
palacetes.7 O Estado ainda dispunha de dois equipamentos 

4  NASCIMENTO, Ana Paula - «A discreta presença dos artistas 
portugueses na cidade de São Paulo (1900 – 1920)». In VALLE, Arthur (at 
al.) - Oitocentos: Intercâmbios Culturais entre Brasil e Portugal. Seropédica, 
RJ: Ed. da UFFRJ, 2013. Tomo III. p. 32.
5  cf. NASCIMENTO, Ana Paula - Espaço e representação de uma 
nova cidade: São Paulo (1895 – 1929). SP: FAU-USP, 2009. Tese de 
doutoramento; ROSSI, Mirian Silva - «Circulação e mediação da obra de 
arte na Belle Époque paulistana». Anais do Museu Paulista. São Paulo. N. 
Sér. v. 6-7. 2003.
6 Sobre as mulheres artistas, cf. SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti - 
Profissão Artista: pintoras e escultoras acadêmicas brasileiras (1884 – 1922). 
São Paulo: Edusp, 2008.
7  Cf. MICELI, Sérgio - «Mecenato e colecionismo em São Paulo». In 
Nacional Estrangeiro. São Paulo: Cia das Letras, 2003.
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culturais importantes: o Museu Paulista, aberto em 
1895, instalado no Edifício-Monumento construído na 
década de 1880 próximo do riacho do Ipiranga onde 
ocorrera a Proclamação da Independência do Brasil, em 
1822, e a Pinacoteca do Estado de São Paulo criada em 
1905, localizada no bairro da Luz8. Ambas as instituições 
possuíam uma quantidade significativa de obras 
artísticas adquiridas, grande parte delas, por iniciativa 
do próprio governo. A vinda dos Roque Gameiro para 
São Paulo poderia estar relacionada, ainda, ao esforço de 
se investigar dados históricos para a preparação da obra 
História da Colonização Portuguesa, edição monumental 
comemorativa do primeiro centenário da Independência 
do Brasil, na qual Roque Gameiro participou como Diretor 
artístico, e que foi publicada entre os anos de 1921 e 1924 9.
A abertura da exposição do «insigne pintor» e de sua 
«talentosa filha» ao público ocorreu em 2 de outubro, mas 
foi precedida pela vernissage feita «exclusivamente para a 
Imprensa»10. A estratégia de se mobilizar jornalistas para 
o primeiro dia, antes de abrir definitivamente as portas 
ao público, poderia resultar na promoção da mostra 
e, consequentemente, atingir um público maior para 
percorrer o salão da Câmara Portuguesa de Comércio. O 
número de obras, realizadas dentro da modalidade da qual 
pai e filha eram especialistas - a aquarela -, era avultado: «A 
exposição consta de cerca de cem trabalhos, quasi todos 
aquarellas, em que pae e filha patenteiam toda a extensão 

8  Sobre a história dessas Instituições, cf. WITTER, José Sebastião 
- Museu Paulista: um Monumento no Ipiranga. São Paulo: FCIESP, 1997; 
ARAUJO, Marcelo Mattos & CAMARGOS, Márcia (orgs.) - Pinacoteca do 
Estado: a história de um museu. São Paulo: Artemeios, 2007.
9  GAMEIRO, António J. V. Roque - «Biografia». In GAMEIRO, Maria 
Alzira Roque; FRAGOSO, Margarida. (coord.) - Roque Gameiro: O Mar, A 
Serra, A Cidade. S.l.. CAORG, 2014, p. 26. Carlos Malheiro Dias, que viera 
junto do artista para o Brasil, era responsável pela direção e coordenação 
literária dessa obra. Sobre o assunto cf. também ABREU, Maria Lucília - 
Roque Gameiro: o homem e a obra. Lisboa: ACD Editores, 2005, p. 214.
10 O combate. São Paulo, (2 Out. 1920) 3.

do seu temperamento excepcional de artistas»11.
A tática de divulgação parece ter surtido algum efeito, na 
medida em que o jornal O Estado de São Paulo divulgaria 
que «continua a ser muito visitada a exposição do illustre 
aquarellista portuguez sr. Roque Gameiro e de sua filha 
Helena Gameiro» e que, apenas em três dias, quinze 
telas já haviam sido adquiridas e «tendo sido reservadas 
outras».12 Para o articulista, a exposição demonstrava que 
«o nosso publico se está interessando deveras pelas obras 
dos dois ilustres artistas portuguezes que de facto honram 
sobremaneira o progresso de arte em Portugal»13.
Foi, no entanto, no dia 9, antecedendo o fim da exposição 
que ocorreria na noite seguinte, que uma longa crítica viria 
a lume, intitulada «aguarelistas portugueses», publicada 
na «Chronica Social», do Correio Paulistano.14 Assinada 
por «Helios», pseudônimo de Menotti del Picchia (1892 – 
1988), jornalista, escritor próximo do círculo modernista 
paulista, o texto, elaborado em tom bastante provocativo, 
buscava desestabilizar, a partir da demonstração da pouca 
recepção das obras de Helena e Alfredo Roque Gameiro 
pelo público paulista, certos argumentos que relacionavam 
São Paulo a uma «capital artística da República».
Essa expressão, concedida pela atriz francesa Sarah 
Bernhardt (1844 – 1923), quando de sua passagem na 
cidade em 1893 e imediatamente incorporada e assumida 
pela sociedade local, tornando-se um jargão na imprensa15, 

11  Idem, ibidem. A exposição encerrou-se no dia 10 de Outubro, O 
Estado de S. Paulo (9 Out. 1920) 4.
12 O Estado de S. Paulo, (5 Out. 1920) 5.
13  Ainda que a quantidade relativa de obras seja informada pelos 
jornais, silencia-se, de modo geral, nos escritos que se dedicaram a 
mostra, a identificação dos temas, ou mesmo os títulos das composições, 
como também o nome das personalidades que prestigiaram a exposição e 
fizeram aquisições.
14  O Correio Paulistano, (9 Out. 1920) 3.
15  MARTINS, Ana Luiza. Revistas em Revista. Imprensa e Práticas 
Culturais em Tempos de República, São Paulo (1890 – 1922). São Paulo: 
Edusp, 2008. p. 507.
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não condizia para Del Picchia à realidade. Na visão do crítico, 
Roque Gameiro, o «formidavel aguarellista lusitano», 
«mundialmente conhecido», não encontrou em São Paulo 
o sucesso que alcançou no Rio, onde «alvoroçou as rodas 
artísticas e encheu as galerias do governo e dos amadores com 
mais de cem quadros!». Sobre a filha do aquarelista afirmaria:
Helena Roque Gameiro uma glória nascente da pintura 
moderna portuguesa, cujos quadros andaram por todas 
as revistas latinas, teve em S. Paulo o desprazer de vêr a 
indifferença roçar pelas suas aguarellas admiráveis...
Viva a «capital artística»!     
Sejamos mais modestos e deponhamos nas longas e 
fidalgas mãos de Sarah Bernard [sic.], as pennas que, 
precipitadamente, nos ornamentou.16 
«Helios», possivelmente, carregou um pouco nas tintas ao 
se referir à apatia do público paulista diante da exposição 
dos artistas portugueses. Os termos «muito visitada», 
«apreciável movimento de venda»17 e «alcançou grande e 
merecido sucesso»18, que apareceram na imprensa sobre a 
mostra dos «aguarellistas», ajudam a equilibrar o peso da 
balança que, para Del Picchia, pesava mais para o descaso. 
Mas se é forçoso reconhecer que, se no Rio, pai e filha 
obtiveram certo júbilo, em São Paulo, a recepção mostrou-
se muito mais acanhada. 
A relação entre Del Picchia e os Roque Gameiro não se 
limitou a essa crítica publicada sobre a passagem dos 
artistas por São Paulo, em 192019. Uma carta endereçada a 
Helena, datada de «julho de 1921», com o timbre do jornal 
Correio Paulistano no alto da página, deixa transparecer que 

16  O Correio Paulistano, (9 Out. 1920) 3.
17  O Estado de S. Paulo, (5 Out.1920) 5. 
18  O Estado de S. Paulo, (14 Out.1920) 4. 
19  Como nos relata o jornal O Estado de S. Paulo, Alfredo Roque Gameiro 
e sua filha voltaram ainda ao Rio, na manhã de 14 de outubro, antes de 
partirem de vez para Lisboa, o que ocorreu somente no dia 27, daquele 
mesmo mês. O Estado de S. Paulo, (14 Jan. 1920) 4. Pai e filha, conforme 
ainda a nota, fizeram uma visita a esse jornal no dia anterior ao embarque 
para o Rio.

uma amizade se estabeleceu entre Menotti e «os gloriosos 
amigos da Amadora» a partir de então, e que sobreviveu no 
além-mar20. Ao longo de extensas 8 páginas, o escritor, nessa 
sua carta, atualiza Helena a respeito de questões artísticas 
do meio paulistano, suas publicações recentes, como um 
romance (Lais) «esgotado em 20 dias», e a encenação de 
um drama (Suprema Notícia), de sua autoria, no palco 
do Teatro Municipal, para a qual «[Victor] Brecheret [...] 
faz uma terrível estatua que é recusada pelo director de 
scena como futurista».21 Del Picchia, que naquela altura 
havia «assumido a direção publica do Correio Paulistano», 
confessa ainda à amiga os infortúnios que impunha aquele 
seu cargo, como a relação direta com os políticos: «todos 
esses demonios de vulgaridade que dirigem os altos 
destinos da Pátria Brasileira. Uma maçada!»22.
A correspondência, enviada tempos depois da exposição 
realizada ao lado de seu pai em São Paulo, em outubro 
de 1920, seria redigida um ano antes da «Semana de Arte 
Moderna», que abarcou uma série de importantes eventos 
literários, musicais e plásticos, ocorrido nos dias 13, 15 e 
17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal da capital 
paulista, da qual Menotti, junto de muitos personagens 
citados na carta, como «Oswald d’Andrade, Guilherme 
d’Almeida, Mário Moraes de Andrade», estiveram 

20 Essa carta não parece ser a única trocada entre os dois, uma vez que 
Menotti afirmaria que: «A bordo de um navio muito grande, cujo nome 
não lembro, deixei Becheret com duas lágrimas – realizara Brecheret seu 
sonho de ir conquistar Paris! – e com uma carta em que dizia a minha 
saudade dos amigos Gameiros. Recebeu essa carta que foi por mão 
do querido esculptor?». Carta de Menotti del Picchia a Helena Roque 
Gameiro. Julho de 1921. Espólio da família Leitão de Barros.
21 Sobre Victor Brecheret (1894 – 1955), escultor italiano emigrado para o 
Brasil na infância, cf. CAMARGOS, Marcia. Entre a vanguarda e a tradição. 
Os artistas brasileiros na Europa (1912 – 1930). São Paulo: Alameda, 2011.
22  Vale notar que o jornal Correio Paulistano era o órgão oficial do Partido 
Republicano Paulista (PRP), influente na política brasileira da época. 
GONÇALVES, M. A. - 1922: a semana que não terminou. SP: Cia Letras, 
2012, p. 22.
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diretamente envolvidos23. Menotti del Picchia finaliza a 
sua carta dizendo que «ja tem, a adoravel Amiga, algumas 
noticias daquela pequena roda que foi tão amiga [ilegível] 
queridos Gameiros em S. Paulo. E suas notícias?». 
Despede-se dizendo que «O seu talento e seu espirito 
ficaram aqui como uma coisa viva».
Ainda que breve, a investida dos Roque Gameiro por São 
Paulo possibilitou que se travassem relações com grupos 
que permeavam o meio artístico paulistano e que, no caso 
de Helena, mesmo à distância, permanecia imiscuída dos 
debates, como a carta de Menotti pôde insinuar. Não se têm 
notícias na imprensa, após o ano de 1920, que Helena retornou 
algum dia a São Paulo, e organizou ali uma nova exposição.
Menotti, por sua vez, anos mais tarde, em tão saudosista, 
ainda oculto sob o seu pseudônimo de Helios, sintetizaria 
que a «alegria de um lar» estaria na presença de «um 
gabinete todo alvo, com aquarelas esbatidas de Roque 
Gameiro»24. A memória sobre filha e pai artistas, e de 
sua breve passagem por São Paulo em 1920, ficaria, 
assim, preservada na «Capital Artística», das amizades 
conquistadas, mas também, a partir de suas obras, de suas 
aquarelas que por aqui permaneceram.

23  Sobre o tema cf. AMARAL, Aracy. Artes Plásticas na Semana de 22. 
São Paulo: Perspectiva, 1976; GONÇALVES, Marco Augusto. Op. cit. 
2012; SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti - «Modernismo no Brasil: campo 
de disputas». In BARCINSKY, Fabiana Werneck (org.) - Sobre a arte 
brasileira. São Paulo: Edições Sesc| wmf Martins Fontes, 2015. Vale notar 
que entre os cartões de visitas, possivelmente daqueles que estiveram na 
mostra de Helena e Alfredo - preservados no Espólio da Família Leilão 
de Barros -, consta um com o nome de René de Castro Thiollier (1882 – 
1968), escritor, igualmente envolvido na Semana de Arte Moderna de 
1922. Agradeço ao Prof. Arthur Valle por ter me atentado a esse cartão.
24  O Correio Paulistano, (15 Jan. 1922) 3. 
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A Louca felicidade: o casamento num quadro
- À monsieur le “Leveur” de rideaux!- Ao senhor o “levantador” 
do pano!

N
o dia do vigésimo sexto aniversário de José 
Leitão de Barros, em 22 de Outubro de 1922, o 
arquitecto José Cottinelli Telmo anunciava o 

casamento do seu amigo com Helena Roque Gameiro, que 
teria lugar 10 meses depois, no dia 7 de Agosto de 1923. 
Com o extraordinário sentido de humor e a extravagante 
criatividade que o caracterizavam, Cottinelli desenhou os 
noivos, seus futuros cunhados, festejando o enlace no copo 
de água. À volta da mesa estão alguns convidados de cálice na 
mão, brindando, entre os quais, o próprio autor do quadro 
e de toda aquela paródia. Com um sorriso malandro e um 
cabelo desalinhado, Cottinelli observa a cena, apontando 
para o papel principal das duas personagens sentadas à 
mesa.

Qu’avant peu, je puisse voir                  Que daqui a pouco, eu possa ver
Ce tableau, ton bonheur fou            Este quadro, a tua louca felicidade
Et cet homme en habit noir                E este homem vestido de negro
- Lever le riz doux1                            - Levantar o arroz doce

Levantar o arroz doce, (riz doux rimando com rideaux), 
com as iniciais «H» e «J», um doce tipicamente português? 
Helena, sempre bonita e elegante, talvez misteriosa, sorri 
com o seu penteado de canudos e caracóis. José, mais 
sério e de olhar irónico – corvídeo -, bigode e sobrancelhas 
negras, olha-a de lado: um casal de artistas.

1  Rimas que se podem ler no quadro de Cottinelli Telmo desenhado 
em 22 de Outubro de 1922.

Para a nossa avó Helena, um ramo de flores!
Ana Mantero 

Cottinelli Telmo – Á monsieur le “leveur” de rideaux, 1922. 
Técnica mista, 31 x 31 cm. Colecção particular.
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Ela, a noiva de 27 anos, pintora e professora de Artes 
Decorativas na Escola António Arroio, tinha exposto, dois 
anos antes, com o pai, Alfredo Roque Gameiro (RG), as 
suas aguarelas no Rio de Janeiro e em S. Paulo2; a família 
vivia nos arredores de Lisboa, na região saloia da Venteira 
que se desenvolveu em torno de uma estação ferroviária. 
Aí se celebrava o Dia da Árvore e aí se sonhava com a 
construção de uma Cidade-Jardim: a Amadora. Aí, em 
1898, RG construiu a sua casa de família, projectada como 
um hino à Natureza e ao seu país, que se pode ouvir na 
própria arquitectura e decoração da casa. 
Ele, o noivo, pintor e professor de liceu, alfacinha de gema, 
conversador nato que enchia as tertúlias na Brasileira do 
Chiado com as suas «fulgurantes entradas»3, o senhor le 
“leveur” de rideaux – a personagem que tinha a possibilidade 
de levantar o pano. Ou seja, Cottinelli, através do quadro, 
lembrava que estava na hora de fazer subir ao palco a cena do 
casamento. Naquela altura, Leitão de Barros tinha em mãos a 
peça de teatro da sua autoria O ramo das violetas que viria a ser 
representada por Palmira Bastos no Teatro de S. Carlos.
Nas palavras de António Lopes Ribeiro, Leitão de Barros – 
o «realizador» -, com o qual trabalhou desde os primórdios 
do cinema português, podia definir-se assim: «Professor de 
desenho e matemática, não conheci ninguém mais liberal 
e menos rigoroso do que ele. O seu vivíssimo espírito de 
artista e a sua implacável veia satírica só não toleravam 

2  Antes desta viagem ao Brasil, Leitão de Barros escreveu um bilhetinho 
à mãe: “ Roque Gameiro gostava que a Helena fosse para o Brasil com uma 
situação mais definida, a fim de que ele lá pudesse falar de mim. É pois 
necessário que a mamã se mobilize para lá, e diga à D. Assunção, com toda 
a simplicidade, duas palavras. […] Eu logo lhe ensino o recado.” Como num 
acto teatral, assim se oficializou o noivado de José e Helena. 
3  «A história começa a fazer-se com uma perspectiva mínima de um 
quarto de século. Há bastante menos que Leitão de Barros nos privou das 
suas fulgurantes entradas na Brasileira do Chiado, nos escritórios do São 
Luiz e do Trindade ou nos estúdios do Lumiar». VILAR, António Vilar - J. 
Leitão de Barros. Lisboa: Ed. Cinemateca Portuguesa, 1982, p.11.

duas coisas: o mau gosto e o ridículo»4.
Ora, no quadro do casamento, que retrata este ambiente de 
convivialidade artística, não podia faltar o famigerado bolo 
da tia Georgina, um castelo de ovos-moles e fios de ovos. 
Em todas as festas da futura família esteve sempre presente 
aquela delícia amarela e branca confecionada pela senhora 
do leque, sentada ali no quadro junto à sua oferta.
Quase um século depois do dia do casamento, nada nos 
parece mais apropriado do que invocar o lema que guiou 
a “Família Oficina” 5 dos Roque Gameiro na Amadora: 
«Honra teus avós»6. Num momento de «louca felicidade», 
Helena volta agora a entrar na sua saudosa morada de 
infância e juventude, a Casa da Venteira. Naquele resquício 
do passado, ela aprendeu com o pai e os irmãos a pintar ao 
ar livre aguarelas de outro tempo – assumidamente fora 
de moda - e a olhar a Natureza como fonte de inspiração. 
Enquanto netos da nossa avó Helena, cabe-nos escutar a 
voz da memória ao revisitar este lugar. Contudo, devemos 
trazer para a Amadora a grata recordação de Colares e ir 
até à Toca, um refúgio junto da Natureza.

A Toca, a casa de Verão, em Colares: «Honra teus avós»
A casa em pedra com a sua cúpula amarela (como no Palácio 

4  RIBEIRO, António Lopes Ribeiro- J. Leitão de Barros. Lisboa: Ed. 
Cinemateca Portuguesa, 1982, p.9.
5  «A imprensa da época referia-se à Família Oficina e ela era isso 
mesmo, um clã unido à volta de uma arte fora de moda». BARROS, Joana 
Leitão de – Helena Roque Gameiro [Em linha]: entre dois artistas. [Consult. 
17 Jul. 2016]. Disponível em WWW:<URL:http://executiva.pt/helena-
roque-gameiro-entre-dois-artistas/
6  Lema que tinha um sentido mais alargado do que “avós”, pois 
significava, segundo José Pedro Martins Barata, e nas palavras de Roque 
Gameiro: «Os nossos maiores, os antepassados em geral». Parece-nos 
que Roque Gameiro honrava, não só as pessoas, mas também o próprio 
passado, sobretudo a tradição estética à qual se manteve fiel: “Tornar visível” 
(“sichtbar machen”, em Paul Klee), essa extraordinária imagem “realista” que 
a luz nos dá a ver e que o cérebro humano se habituou a construir (ou seja, 
a pintar internamente). O lema de Roque Gameiro está afixado na Casa da 
Venteira e na porta do seu atelier na casa de Campolide, a sua última morada.
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da Pena), as suas altas chaminés arredondadas (como 
no Palácio da Vila de Sintra), o seu jardim de gigantescos 
pinheiros mansos, a sua piscina circular com uma ilha no 
meio, nesta Toca tudo nos parecia mágico. Na verdade, 
tratava-se de um cenário, como num filme de Leitão de 
Barros, e de uma paisagem romântica, como numa aguarela, 
de Helena Roque Gameiro. Aqui o bom gosto e a arte estavam 
sempre presentes, aliás confundiam-se com a própria vida, 
como na “Família Oficina” da casa de Roque Gameiro.
Chegar à Toca, passar para o outro lado da serra de Sintra, 
significava, portanto, chegar a um mundo encantado. 
Em dias de festa, por exemplo, no aniversário dos netos, 
as pinhas dos pinheiros mansos eram pintadas de várias 
cores e presas nas sebes que ladeavam o caminho de acesso 
à casa: pinhas parecendo autênticas flores? O nome «Ana 
de Jesus» escrito com búzios pintados de cor-de-rosa: 
encimando a porta de entrada? Um circo de palhaços: 
fazendo cabriolices na ilha da piscina? O nosso avô - «O 
homem que passa»7 - a dizer adeus, sobrevoando a piscina 
de helicóptero?
Na Toca, os netos podiam, de facto, ser crianças. 
Experimentávamos essa maravilhosa sensação de poder 
brincar livremente, razão pela qual nunca sentimos nos avós 
a intenção de nos educarem como miniaturas de adultos.
As simples tarefas diárias na nossa avó, como cuidar do 
jardim ou da casa, fazer quilómetros de crochet ou olhar 
pelos netos, eram actos estéticos. Havia o dia da roupa 
branca a corar ao sol, o dia da cera a brilhar no chão de 
tijoleira, o dia de limpar os vidros dos janelões sobre a 

7  Título de uma peça de teatro de Leitão de Barros, que foi adoptado 
como seu pseudónimo para assinar alguns dos seus textos críticos. 
Destacamos as suas crónicas dominicais, no Diário de Notícias, os 
«Corvos», sobre os quais António Lopes Ribeiro afirmou: «Os corvídeos 
desabafos de Leitão de Barros provam que num país de anedota só 
devemos tomar a sério os humoristas». Entre outras, Leitão de Barros foi 
ainda autor das seguintes peças: 30HP, O ramo das violetas, Um actor à volta 
de seis papéis.

piscina, o dia de almoçar bifinhos de vitela com batatas fritas 
em palitos, o nosso avô a falar das suas mil e uma ideias, 
saboreando figuinhos descascados. Quando um dos netos 
ficou triste por ter reprovado o ano lectivo, ele levou-o a 
comprar um brinquedo novo. Não queria saber de castigos, 
deixava-os para os pais. Na verdade, a instituição “avós” não 
funcionou apenas como um título, mas sobretudo como um 
exercício enriquecedor e inesquecível. 
Recordamos ainda como se cultivavam flores na horta, 
junto à ribeira das Maçãs, para que nunca faltassem nas 
jarras. Era um prazer contemplar aqueles arranjos sempre 
viçosos, prontos para serem pintados: brincos de princesa, 
gerberas, rosas, petúnias, amores-perfeitos, malmequeres, 
jarros, dálias, hortências, despedidas-de-verão. 
Helena precisava tanto de aguarelar, como de comer ou de 
dormir. Ela pintava a luz que à tarde penetrava no interior 
da casa, o recanto mais florido do jardim, a fruta sobre a 
mesa, uma jarra com rosas, o pátio com a sua floreira como 
se fosse um altar de flores, o alpendre com o seu banco de 
pedra e a sua parede de azulejos, a criada fardada de preto 
com avental e gola branca. Como uma prima bailarina que 
dança sem aparentar qualquer esforço, assim a nossa avó 
parecia pintar as suas aguarelas. Manifestava a facilidade 
de quem desde pequena tinha tido um bom treino.
Costumávamos ir as duas para o campo pintar ao ar livre. 
O casario da Eugaria, a neblina pairando sobre a serra de 
Sintra. Eu levava as minhas trinchas de pelo rijo numa 
pequena caixa de madeira - com o meu nome pintado em 
florzinhas cor-de-rosa -, recheada de modernas tintas de 
óleo, espessas e pastosas; ela levava os seus macios pincéis 
de cerda natural numa caixa metálica preta, recheada 
de aguarelas de outro tempo, transparentes e líquidas. 
Sempre fiel a si mesma, honrando o mestre que um dia a 
levou, com três anos de idade, para a nova casa da Venteira, 
à qual ela agora retorna. 
- “Lever les rideaux”: para a nossa avó Helena, um ramo de 
flores!
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Helena Roque Gameiro na Toca com as suas netas Júlia, Helena e Joana Leitão de Barros, c. 1968.



Y37

C
omeçar pelo fim pode tornar-se a forma de começar. 
Nunca cheguei a convencer a avó Lena disso mas 
reparo agora que fui claramente vencida, perdido 

que está, para mim, o vício de saltar directamente para os 
capítulos finais dos livros. Nas primeiras vezes tremia o 
lábio superior à avó, em desagrado com a minha avidez, mas 
entretanto já alguma coisa eu tinha retirado das últimas 
linhas das Aventuras de Dona Redonda, de Tintim, das 
Selecções do Reader’s Digest ou dos livros de Enid Blyton, 
que íamos buscar a um armário com cheiro a cânfora, da sala 
da Toca, a casa de Colares. Ainda hoje me parece que conheci 
a eternidade, deitada no canapé verde de flores brancas e 
amarelas, a ler, à espera que a hora da sesta terminasse. 
Pelos dias do Fevereiro em que nasci, e em que se 
intensificava a contestação a Salazar, Helena era uma 
senhora bonita e delicada de 67 anos, de verniz rosa claro e 
cabelo sempre arranjado, que falava baixinho e organizava 
a vida familiar e doméstica com discrição e cuidado. Para 
além disso, aguarelava. 
Helena era uma pintora de provas dadas, com técnica e 
Escola, que vendia bem e levava a sério o métier, longe dos 
acidentais desígnios de uma amadora. Por diversas vezes, 
José Leitão de Barros, o marido da pintora, veio reclamar 
publicamente o direito ao trabalho da mulher portuguesa, 
que via como “atrasada” nos comportamentos, por 
comparação à alemã: “só dotada de excepcionais 
qualidades de vontade, persistência e talento, conseguirá 
(a mulher portuguesa) vencer a indiferença hostil, o 
espanto boçal, a desconfiança dos homens, a crítica das 
outras mulheres, o medo ao ridículo e a má língua do pateo 
conventual que é a nossa província e a nossa cidade”, 
escrevia ele nos Corvos, em 1960. 
A abordagem norteada pelo género é contudo pouco 
fecunda quando aplicada a Helena, em cuja vida se 

confunde a formação, a liberdade interior incentivada 
pelo pai, os afectos, as influências artísticas, o casamento 
singular, o ensino e a aguarela. É que, por essas condições 
excepcionais reunidas, e sem realizar rupturas com o 
papel tradicional de mãe e de dona de casa, revelava uma 
identidade forte, paralela aos dois talentos masculinos 
por quem foi influenciada e a quem influenciou: Alfredo 
Roque Gameiro, pai e Mestre, José Leitão de Barros, par na 
aguarela, namorado e marido, director em vários filmes e 
produções nas quais Helena colaborou. 
Afinal, a questão mais interessante parece ser a de saber 
o quanto está de Alfredo na obra de Helena e o que de 
Helena está nas opções e produções de José. Assim deve 
ser vista a sua última exposição, feita já sem a sombra de 
qualquer um deles, reveladora de um caminho próprio, em 
que as paisagens se abrem, invertendo o intimismo inicial, 
ganham emoção e tons difusos, de regresso ao naturalismo 
de base, trabalhado agora com uma assinalável liberdade.
Por esses anos do nascimento da quinta neta, e só o sabemos 
agora, o avô inquietava-se, ressentindo-se de limitações 
físicas e artísticas. Era um homem desiludido com o país e 
com as visões estreitas que confinavam as suas aspirações, 
o que não travava as sucessivas tentativas de voltar a 
filmar e de materializar a Nau de São Vicente, uma réplica 
de um galeão do século XVII que sonhou transformar 
em embaixada itinerante da cultura e da produção 
portuguesa. Escrevia ele ao político Francisco Cunha Leal, 
a 22 de Novembro 1965 “(…) Estou cansado – eu que fui 
sempre por temperamento um espadachim de ideias de 
arte – deante desta pesarosa paz morta que transformou a 
nossa terra num rebanho ordeiro e amorfo.(…)” Na mesma 
altura, desdobra-se em pareceres contundentes sobre 
património e publica opinião desassombrada nos seus 
“Corvos” domingueiros, dentro dos limites permitidos

De trás para a frente, a renúncia
Joana Leitão de Barros



Y38

pela censura, mas que, ainda assim, tanto levavam à glória 
ou ao descrédito os seus visados, criando-lhe uma rede 
densa de inimigos e de cumplicidades.
No ar lisboeta pairava ainda o desaire de “Vendaval 
Maravilhoso”, rodado entre inúmeros obstáculos e promessas 
incumpridas, que se revelou um marcante insucesso artístico 
e financeiro, apesar de ter apostado ambiciosamente na 
dimensão do mercado luso-brasileiro. Depois de “Vendaval 
Maravilhoso” o avô só voltou a fazer documentário, e nesse 
ano foi apresentado “Escolas de Portugal”. Ainda por esses 
dias, o bálsamo de Helena e José era, certamente, a a casa de 
Colares, uma produção sem censura, que fazia a fusão entre 
gosto popular e classicismo, conjugando cores vibrantes 
e tapeçarias raras, talhas douradas e artesanato, um lugar 
improvável que não existiria sem Helena.
Depois do avô morrer, em 1967, fomos ficando cada vez 
mais tempo entregues à avó, com os primos adolescentes 
conquistados pelos verões em Milfontes, e a avó mais 
nossa, a cada dia.
E assim comecei eu pelo fim com a avó Lena, plena dona 
dos nossos dias. A avó fascinava-me, uma rainha que 
despachava sem hesitações, de silêncios grandes e palavra 
suave. Quem era a avó? 
Com a curiosidade aguçada pelo silêncio, cresci a procurar 
entender a melancolia que era palpável, atenta à sua 
respiração. Vasculhava gavetas e caixas, cheirei um a um 
os frascos de perfume, ouvia as conversas - quando alguém 
passava ao francês redobrava a frustração - entrava nos 
roupeiros das criadas, sentando-me por cima das meias das 
folgas, mas sobretudo ficava ao lado dela, a olhá-la, enquanto 
ela tentava ensinar-nos crochet ou as artes dos ramos de 
alfazema, imperturbável à nossa inabilidade. Tinha umas 
mãos notáveis, de dedos finos e compridos, quase as mesmas 
da rapariga tímida e sonhadora, da namorada que recebia 
cartas inflamadas de José, umas mãos lindas, sobreviventes 
à derrocada de tanta coisa que teve como certa. 
Helena era uma avó doce e que fugia de exuberâncias, capaz 

de não desistir de arrumar as farripas de cabelo nos ganchos 
de uma adolescente, e de outras tarefas impossíveis, 
deixadas ao amor infinito. Não nos impunha o desenho ou a 
missa, um binómio no mesmo patamar para a família, e acho 
que gostava de nos ver andar descalças, correndo sobre a 
caruma dos pinheiros, em brincadeiras meio selvagens, ou 
a escapar para passeios de bicicleta no pinhal, submetidas 
apenas ao toque do sino para o jantar. 
A revolução de Abril de 74, mesmo para quem tinha já 
vivido outras guerras e altercações, terá sido um embate 
considerável, integrando-a no grupo das pessoas da situação, 
com quem partilhava valores nacionalistas mas de quem 
divergia em pontos essenciais, como a liberdade de opinião, 
o direito ao ensino ou à igualdade de oportunidades. Muito 
tempo antes, em 1947, e em alusão ao processo criativo, o avô 
falava da reconstrução sobre ruínas do cinema, que não resisto 
a descontextualizar. Explicava José ao jornal “A Noite”, do 
Rio de Janeiro, em 6 de Setembro: “Nas diversas funções de 
preparo de um filme há uma parte verdadeiramente sedutora: 
a ideia, a adaptação, o cenário, bem como todas as minúcias 
intercorrentes, até os próprios desenhos das principais cenas. 
Depois, na direção, é a renúncia – a construção sobre ruínas. 
Um filme nunca se constrói. É reconstruído. A primeira fase, 
costumo denominar de fantasiosa. A segunda, de busca, 
como se fora a ânsia de um caçador, na recolha de materiais. A 
terceira, a reconstrução sobre ruínas, pois os apetrechos são 
apenas ilusões ou ruínas..”
O processo de reconstrução imperiosa da sua realidade, 
depois da morte do marido e, mais tarde, depois da 
Revolução de 74, veio desmentir a aparente fragilidade de 
Helena. Havia uma tremenda determinação, orgulho e fé 
na bondade humana na filha de Alfredo Roque Gameiro, 
que a fazia não evocar glórias passadas e, decididamente, 
fugir de saudosismos. Enquanto a avó desconstruía ilusões 
e caminhava sobre ruínas, corajosamente, cabia-nos a 
fatia fantasiosa, um treino precioso para a construção de  
ilusões férteis.  
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núcleos da exposição
Este catálogo e respectiva exposição teve como objectivo apresentar, pela primeira vez, 
um estudo retrospectivo sobre a obra da artista tendo em conta não só a extensa produção 
como aguarelista, mas também a sua actividade como mestra de várias gerações. A exposição 
organizou-se em cinco núcleos que se apresentam de seguida.

Helena Roque Gameiro - Canteiros de flores junto de duas habitações, 1914. Ass. 
Aguarela. Câmara Municipal da Amadora. Nº Inv. 0192 – CRG / R.91.02.
Esta peça não foi exposta, mas tratando-se este catálogo de um trabalho sobre a 
vida e obra de Helena Roque Gameiro e sendo a única aguarela da pintora da CRG , 
pareceu pertinente reproduzi-la.
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T
rês retratos de Helena dão início ao primeiro 
núcleo da exposição: dois desenhos da autoria do 
pai, um acabado outro não e um do marido que 

consagra também o interminado. Procuramos identificá-
la, defini-la como pessoa e como artista na tentativa de 
desenhar um retrato através da exposição e do catálogo, 
sabendo, no entanto, que é apenas uma aproximação. 
Como a virão? Como a vemos, agora nós?

Helena Roque Gameiro em retratos e Helena representando o feminino

Alfredo Roque Gameiro - [Retrato de Helena 
Roque Gameiro]. n.dat., c. 1912. N. ass. 
Lápis de carvão s/ papel, 22 x 16,5 cm. 
Colecção particular.

Leitão de Barros (atr) – [Retrato de Helena 
Roque Gameiro], n.dat. [década de 20, séc. XX]. 
N. ass. Lápis de carvão s/ cartão e aguarela, 
55,2 x 37,5 cm. 
Colecção particular.

Helena Roque Gameiro –[Menina a pintar], 
1917. Ass. 
Aguarela, 23, 5 x 17, 5 cm. 
Colecção particular.

As aguarelas em que surge representação figurativa, não 
são as mais frequentes, todavia, quando ocorre é, em 
geral, a presença feminina que aparece, sendo raríssima 
a figuração masculina. Esta circunstância não é exclusiva 
de Helena Roque Gameiro, as mulheres eram, por razões 
várias, modelos mais acessíveis para as pintoras daquele 
tempo. Nesta breve selecção pretende-se apresentar 
vários estados da mulher, sociais, económicos, etários, 
entre outros. S.L.
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Helena Roque Gameiro – Na praia do Estoril, 1932. . Ass. Aguarela, 25,5 x 35 cm. 
Colecção particular.

Helena Roque Gameiro –[Na Quintinha], n. dat. [década de 30 do século XX] 
N. ass. Aguarela; 25 x 37,2 cm. 
 Colecção particular.
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«Helena gostava de dálias, hortênsias, petúnias, 
e de fruta perfeita».

Joana Leitão de Barros - Helena Roque Gameiro entre dois artistas 

[Em linha].

“
Floricultora” amável de exemplares primorosos 
na versão viçosa ou murcha, Helena Roque 
Gameiro pôs em cena a sua paixão pelas flores 
até ao final da vida e era ela que cuidadosamente 

preparava as jarras e as composições. Símbolo muito 
associado à mulher, a flor afigura-se frequentemente 
como um arquétipo da alma e cada uma guarda um 
simbolismo próprio, que muitas vezes varia com a cor. 
Recordemos a linguagem de algumas flores que mais 
apreciava e representava: a dália amarela, significava, 
venturoso viver; a dália branca, candura; a dália cor-de-
rosa, para que és cruel?; a dália escarlate, fogo de puro 
amor; a dália vermelha, és um portento; as hortências, 
não digas nada; a rosa representa fundamentalmente 
o amor; a rosa amarela, serás sempre o meu bem; a rosa 

branca sem perfume, afeição; a rosa branca com perfume, 
laços indissolúveis; a rosa encarnada, serei muito feliz; a 
rosa de toucar, suspirar; o crisântemo cujo termo significa 
flor do ouro tem no mundo Ocidental um sentido de 
amor que terminou, ou paixão passageira; o malmequer 
– amor oculto… Temos, porém, que ter cautela com as 
interpretações literais, pois muitas vezes as composições 
regiam-se apenas pelo sentido estético e/ou prático, dos 
espécimes que floriam naquela época do ano.
Todos os pintores de naturezas-mortas lidam com o 
embaraço do efémero, mas também com os modelos 
mais dóceis. Helena representou muitas vezes flores 
que exalam clara feminilidade em que a água colorida 
convida a imaginar perfumes de jardim combinados, por 
exemplo, com objectos de toucador como em Natureza-
morta, 1910, ou [Flores e panejamentos], 1943, com a sua 
atmosfera de fim de festa. O carácter sensorial e breve de 
flores, frutos e vegetais é prolongado na ilusão que esta 
pintura de matizes ricos e variados oferece. S.L.

Das flores e dos frutos

Helena Roque Gameiro – 
[Natureza-morta], 1910. Ass. 
Aguarela, 26, 2 x 20, 2 cm. 
Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – [Flores], 
1912. Ass. Aguarela, 44 x 36, 5 cm. 
Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – [Flores 
e panejamentos], 1943. Ass. 
Aguarela, 77 x 65 cm. 
 Colecção particular..
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Helena Roque Gameiro – [Frutos], 1911. Ass. Aguarela, 14 x 19 cm. 
Colecção particular. O nome comum dos Frutos é lanterna-chinesa; o 
científico Abutilon Pictum (Família: Malvaceae; Género: Callianthe).

Helena Roque Gameiro - [Natureza-morta], 1948. Ass. 
Aguarela, 33 x 27 cm. 
Museu de José Malhoa

Helena Roque Gameiro – [Natureza-morta], n. dat. [década de 40 do séc. 
XX]. N. ass. Aguarela, 33 x 52 cm. 
Colecção particular.

Helena Roque Gameiro - [Natureza-morta], 1948. Ass. 
Aguarela,48 x 35,5 cm. 
Colecção do Museu de Aguarela Roque Gameiro, Minde.



Y44

A    Toca foi a casa-refúgio de Helena Roque Gameiro 
e de José Leitão de Barros. Por volta de 1950, 
Leitão de Barros construiu a Toca, casa-cenário 

historicista e fantástica, com memórias medievalizantes, 
citações de volumes que dão forma aos palácios de Sintra. 

Toca: uma casa encantada

Helena Roque Gameiro – [Panorama da Toca], n. dat. N. ass. 
Aguarela, 31x 35 cm. 
Colecção particular

Helena Roque Gameiro – [Quarto], n. dat. N. ass. 
Aguarela, 25, 5 x 35. 
Colecção particular.     

Helena não se cansaria de representar esta casa até ao 
final da vida: os seus exteriores e interiores, as suas flores 
e árvores, a piscina com uma ilhota ao centro e respectivo 
panorama, o pátio, o alpendre e tudo o que dali podia 
contemplar. S.L.
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«capaz de se emocionar por uma árvore derrubada».
Joana Leitão de Barros - Helena Roque Gameiro entre dois artistas 

[Em linha].

H
elena Roque Gameiro viveu num tempo forte 
da representação exacta da Paisagem: o tempo 
longo do Naturalismo. Se a representação 

assenta na reprodução do que se observa, na capacidade 
de figurar a tridimensionalidade em planos sucessivos, 
concede também ao observador o gosto de se evadir para 
outro lugar. Género pictórico retiniano, habitualmente 
sensível aos efeitos de luz, pretende estabelecer um 
contacto emocional com a natureza natural, ou construída. 

Paisagens: janelas para outros lugares

No cômputo geral da sua obra, a Paisagem foi o género 
mais cultivado. Na senda que lhe pré-existiu, também 
ela tentou captar a personalidade própria de um lugar e 
nesta exposição a sua pintura abre janelas para as arribas 
da praia das Avencas, na Parede; para a zona de Sintra, 
com Colares e Eugaria a levarem a dianteira, para Viana 
do Alentejo e Óbidos. Abrindo um panorama mais amplo, 
a sua obra rasgou vistas para muitos outros lugares: para 
diversas freguesias da Amadora; Minde, de onde seu pai era 
oriundo; Praia das Maçãs; Azenhas do Mar;  S. Martinho do 
Porto; Avô; S. Gonçalo de Amarante; Porto; Nazaré; Queluz; 
Estoril; Lousa; Trás-os-Montes – Robor do Chão; S. Pedro 
do Sul; Santo Tirso; Serra da Estrela, entre outros. S.L.

Helena Roque Gameiro – [Rochedos da Praia das Avencas, 
Parede], 1910. Ass. Aguarela, 31 x 26, 5 cm. 
Colecção particular.

Helena Roque Gameiro –[Tanque da Quintinha], n. dat. N. ass. 
Aguarela, 38 x 30 cm. 
Colecção particular.
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Helena Roque Gameiro – [Figueira e abóboras], 1919. Ass. 
Aguarela, 26 x 36 cm. 
Colecção particular.

Helena Roque Gameiro –Casal, 1921. Ass. 
Aguarela, 19 x 28, 5 cm. 
Museu Nacional Grão Vasco. 2698.

Helena Roque Gameiro – Rua das Olarias – Viana do Alentejo, 1922. Ass. 
Aguarela, 28 x 37,5 cm. 
Museu Nacional Grão Vasco. 2699.

Helena Roque Gameiro – [Paisagem com rio], 1923. Ass. 
Aguarela, 17, 5 x 24, 7 cm. 
Colecção particular.



Y47

Helena Roque Gameiro – [Paisagem], 1936. Ass. Aguarela, 17, 5 x 25, 5 cm. 
Colecção particular.

Helena Roque Gameiro –[Eugaria], 1938. Ass. Aguarela, 36 x 46, 5 cm. 
Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – [Vista de Colares para Sintra], n. dat. [final da 
década de 70, início dos anos 80]. N. ass. 
Aguarela, 17, 1 x 24 cm. 
Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – Paisagem, 1949. Ass. 
Aguarela, 24,5 x 31,5 cm. 
Museu de José Malhoa.
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H
elena Roque Gameiro teve um longo e profícuo 
percurso como Professora. Aos 14 anos já ensinava 
desenho no atelier-escola de seu pai na Rua D. 

Pedro V, em Lisboa. Em 1919 tornou-se mestra da Oficina 
de Lavores Femininos da Escola de Arte Aplicada de Lisboa, 
que daria origem à Escola Industrial António Arroio, actual 
Escola Artística António Arroio. Foi ali professora durante 25 
anos e distinguida por essa actividade como Grande Oficial 
da Ordem de Instrução Pública, em 14 de Junho de 1940. São 
vários os testemunhos do apreço das suas alunas e dos seus 
colegas. Neste núcleo podemos ver uma tapeçaria moderna, 
bauhausiana, com um padrão de motivos geométricos 
construída em conjunto com as alunas na António Arroio. 
Das suas mãos privilegiadas, hábeis e esmeradas destacam-
se os bordados com a delicada Nossa Senhora com o Menino, 
e o Menino Jesus enquadrado por uma grinalda de flores 
impossível e sobrepujando um coração flamejante. O vestido 
continua como uma interrogação. Teria sido concebido 
para um filme? Para um cortejo? Nenhuma dúvida para o 
maravilhoso Paraíso com Adão, Eva, a Árvore da Vida e outras 
duas a enquadrá-la, animais de escala reduzida em palco, ou 
nos troncos, os de maior porte em terra e os peixes no mar, a 
preto e branco, mas bordando todo o colorido da cena. S.L.

Artes Aplicadas e muito bem aplicadas - A Professora Helena Roque Gameiro

Helena Roque Gameiro – [Nossa Senhora com o Menino], n. dat.. N. ass. 
Bordado, 50 x 42 cm. Colecção particular.

 Helena Roque Gameiro – Vestido. 1,42 cm (altura). Colecção particular.
Helena Roque Gameiro e alunas da Escola António Arroio – Tapeçaria, 
[década de 30 (?)] do séc. XX. 185 x 179 cm. Colecção particular.
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Helena Roque Gameiro – [Paraíso], n. dat. N. ass. Bordado, 57 x 94 cm. 
Colecção particular.
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Helena Roque Gameiro em retratos e 
Helena representando o feminino

Alfredo Roque Gameiro - [Retrato de Helena Roque 
Gameiro], n.dat., c. 1912. N. ass. Lápis de carvão s/ papel, 
22 x 16,5 cm. Colecção particular.

Alfredo Roque Gameiro - [Retrato de Helena Roque 
Gameiro], n.dat. [final da década de 10, séc. XX]. N. 
ass. Lápis de carvão s/ papel, 29 x 22, 5 cm. Colecção 
particular.

Leitão de Barros (atr.)– [Retrato de Helena Roque 
Gameiro], n.dat. [década de 20, séc. XX]. N. ass. Lápis 
de carvão s/ cartão e aguarela, 55,2 x 37,5 cm. Colecção 
particular.

Cottinelli Telmo – Á monsieur le “leveur” de rideaux, 
1922. Ass. Técnica mista, 31 x 31 cm. Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – [Figura feminina] (Raquel 
Roque Gameiro?), 1912. Ass. Aguarela, 28 x 18, 7 cm. 
Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – [Menina a pintar], 1917. Ass. 
Aguarela, 23,5 x 17,5 cm. Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – Na praia do Estoril, 1932. Ass. 
Aguarela, 25,5 x 35 cm. Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – [Na Quintinha], n. dat. 
[década de 30 do século XX]. N. ass. Aguarela; 25 x 37,2 
cm. Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – Cozinha de Minde, 1921. Ass. 
Aguarela, 34 x 50 cm. Colecção particular.

Das flores e dos frutos

Helena Roque Gameiro – [Natureza-morta], 1910. Ass. 
Aguarela, 26,2 x 20,2 cm. Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – [Frutos], 1911. Ass. Aguarela, 
14 x 19 cm. Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – [Flores], 1912. Ass. Aguarela, 
44 x 36,5 cm. Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – Crisântemos, 1916. Ass. 
Aguarela, 34,3 x 27,4 cm. Museu de José Malhoa. Pin 486.

Helena Roque Gameiro – [Flores e panejamentos], 1943. 
Ass. Aguarela, 77 x 65 cm. Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – Natureza-morta, 1945. Ass. 
Aguarela, 33 x 27 cm. Museu de José Malhoa.

Helena Roque Gameiro - Natureza-Morta, 1948. Ass. 
Aguarela,48 x 35,5 cm. Colecção do Museu de Aguarela 
Roque Gameiro, Minde.

Helena Roque Gameiro – Flores, 1949. Ass. Aguarela, 38 
x 47 cm. Museu de José Malhoa.

Helena Roque Gameiro – [Natureza-morta], n. dat. 
[década de 40 do séc. XX]. N. ass. Aguarela, 33 x 52 cm. 
Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – [Natureza-morta], n.dat. [c. 
década de 40, séc. XX]. N. ass. Aguarela, 48 x 58 cm. 
Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – [Flores], n.dat. [décadas de 
50-60, séc. XX]. N. ass. Aguarela, 57 x 50 cm. Colecção 
particular.

Helena Roque Gameiro – [Flores], 1960. Ass. Aguarela, 
36,5 x 49 cm. Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – [Flores], 1967. Ass. Aguarela, 
64 x 50 cm. Colecção particular.

Toca: uma casa encantada

Helena Roque Gameiro – [Pátio da Toca], 1951. Ass. 
Aguarela, 19, 5 x 28 cm. Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – [Entrada da Toca], 1960. Ass. 
Aguarela, 38 x 27 cm. Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – [Jardim da Toca], n.dat. 
[décadas de 50-60, séc. XX]. N. ass. Aguarela, 26 x 38 
cm. Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – [Alpendre], n.dat. [décadas 
de 50-60, séc. XX]. Ass. Aguarela, 26 x 34 cm. Colecção 
particular.

Helena Roque Gameiro – [Panorama da Toca], n. dat. 
[décadas de 50-60, séc. XX]. N. ass. Aguarela, 31x 35 cm. 
Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – [Recanto do atelier da Toca], 
n.dat. [décadas de 50-60, séc. XX]. Ass. Aguarela, 33, 5 
x 44, 5 cm. Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – [Quarto], n.dat. [décadas de 
50-60, séc. XX]. N. ass. Aguarela, 25, 5 x 35 cm. Colecção 
particular.

Paisagens: janelas para outros lugares

Helena Roque Gameiro – [Rochedos da Praia das 
Avencas, Parede], 1910. Ass. Aguarela, 31 x 26, 5 cm. 
Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – Uma Rua de Óbidos, 1916. 
Aguarela, 24 x 18,5 cm. Museu de Évora. ME 526. Cedido 
a título de depósito pelo Museu Nacional de Arte 
Contemporânea – Museu do Chiado.

Helena Roque Gameiro – [Torre e Casario], c.1916. N. 
ass. Aguarela, 25,5 x 18 cm. Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – [Figueira e abóboras], 1919. 
Ass. Aguarela, 26 x 36 cm. Colecção particular.

Helena Roque Gameiro –Casal, 1921. Ass. Aguarela, 19 x 
28, 5 cm. Museu Nacional Grão Vasco. 2698.

Helena Roque Gameiro – Rua das Olarias – Viana 
do Alentejo, 1922. Ass. Aguarela, 28 x 37,5 cm. Museu 
Nacional Grão Vasco. 2699.

Helena Roque Gameiro – [Paisagem com rio], 1923. Ass. 
Aguarela, 17,5 x 24,7 cm. Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – [Paisagem], 1936. Ass. 
Aguarela, 17, 5 x 25,5 cm. Colecção particular.

Helena Roque Gameiro –[Eugaria], 1938. Ass. Aguarela, 
36 x 46,5 cm. Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – [Campo], n.dat. N. ass. 
Aguarela, 21,5 x 27 cm. Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – [Rapariga com patos], n.dat. 
[décadas de 40-50, séc. XX]. N. ass. Aguarela, 48,5 x 34 
cm. Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – [Tanque da Quintinha], n. dat. 
[décadas de 40-50, séc. XX]. N. ass. Aguarela, 38 x 30 
cm. Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – Paisagem, 1949. Ass. Aguarela, 
24,5 x 31,5 cm. Museu de José Malhoa.

Helena Roque Gameiro – [Paisagem], n.dat. N. ass. 
Aguarela, 28 x 36,7cm. Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – [Vista de Colares para Sintra], 
n. dat. [final da década de 70, início dos anos 80]. N. ass. 
Aguarela, 17, 1 x 24 cm. Colecção particular.

Artes Aplicadas e muito bem aplicadas
A Professora Helena Roque Gameiro

Helena Roque Gameiro – [Paraíso], n. dat. N. ass. 
Bordado, 57 x 94 cm. Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – [Nossa Senhora com o Menino], 
n. dat. N. ass. Bordado, 50 x 42 cm. Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – [Menino Jesus], n. dat. N. ass. 
Bordado, 58 x 41,5 cm. Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – Vestido, n.dat. 156 cm (altura); 
86 cm (largura de costas); 30 cm (comprimento de 
manga). Colecção particular.

Helena Roque Gameiro e alunas da Escola António 
Arroio - Tapeçaria, [década de 30 (?)] do séc. XX. 
Junção de vários tecidos, 185 x 179 cm. Colecção 
particular.

Helena Roque Gameiro – Napperon, n. dat. Bordado. 51 
x 65 cm. Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – Napperon, n. dat. Croché com 
missangas, 37, 5 x 26 cm. Colecção particular.

Helena Roque Gameiro – Malinha de mão, n.dat. Malha 
e tecido entrelaçados, 21,5 x 23 cm. Colecção particular.

N.B.: Dispuseram-se nas vitrines dois blocos de 
desenho um deles com trabalhos datados de 1905 e 
outro que usou no seu regresso a Portugal a bordo do 
Arlanza em 1920. Exibiram-se fotografias, catálogos, 
correspondência e outra documentação diversa.

OBRAS PRESENTES NA EXPOSIÇÃO:
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Casa Roque Gameiro, Praceta 1.º de Dezembro, n.º 2 – Venteira, 2700-668 Amadora

ENTRADA GRATUITA

terça a sábado: 10h00-12h30 e das 14h00h-17h30, domingo: 14h30-17h30h - Encerra segundas e feriados

Telf.: 21 436 90 58 - Fax.: 21 492 92 39

www.cm-amadora.pt


