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Esta é a 1.ª exposição com investigação original dedicada à obra  
de Ruy Roque Gameiro. Operário & Artista. Ruy Gameiro pára.  
A obra não, é, acima de tudo, uma homenagem a este artista 
promissor e premiado, que nasceu e viveu nesta casa centenária. 
Um regresso a casa, portanto…

Apesar do seu desaparecimento prematuro, Ruy Roque Gameiro teve uma 
produção artística profícua, não só a nível da Arte Pública, que teve bastante 
expressão do modernismo no Estado Novo, mas também nas esculturas num 
âmbito independente, onde privilegiou os bustos.

Desde cedo, a destreza manual que o caracterizava e o impulso do fazer  
foram o mote para, mais tarde, a cultura erudita e a cultura popular  
coexistirem na sua obra escultórica.

As encomendas públicas e a participação nos concursos oficiais sucederam-se, 
bem como a aposta em testar matérias, experimentar ferramentas e instrumentos  
ou desenvolver diferentes técnicas de escultura. 

Sabia que Ruy Roque Gameiro foi o 1.º artista português a utilizar betão  
numa escultura?

Esta e muitas outras particularidades vão estar em foco nesta exposição,  
que pretende ampliar o conhecimento sobre a época em que Ruy Roque Gameiro 
viveu, a relação que manteve com os artistas que o influenciaram, a forma como 
desenvolveu o seu trabalho e a obra que dele resultou.

Contamos com a sua visita!

A Presidente da Câmara 
Carla Tavares

Ruy Roque Gameiro é o protagonista da Exposição Operário  
& Artista. Ruy Gameiro pára. A obra não. Até 30 de agosto de 2020,  
a Casa Roque Gameiro acolhe uma mostra dedicada ao benjamim  
de Alfredo Roque Gameiro, que apesar da morte precoce, deixou 
uma marca indelével na escultura contemporânea nacional

Nascido na “Casa da Venteira”, numa família de artistas, Ruy cedo revelou  
o seu pendor habilidoso em tudo o que fazia.

Mais que uma essência artística, tinha a ética do querer fazer, de criar, 
compreender e operacionalizar projetos, de “pôr a mão na massa” na execução. 

Rebelde e insatisfeito, Ruy não era, para a época em que viveu, considerado  
um homem teórico e intelectual. Em si, a prática, a ação estavam sempre em 
primeiro lugar no seu conceito artístico, onde os traços do modernismo, quer 
nas técnicas, quer nos materiais e opções formais, estiveram sempre presentes.

Os seus conhecimentos em mecânica, carpintaria e marcenaria foram uma 
mais-valia para abordar a Arte, conferindo-lhe uma identidade artística aberta 
a diferentes valências e contextos.

Ruy Gameiro parou. A sua obra não. Perdura nas ruas e espaços públicos,  
na memória e na posse da família, na Casa Roque Gameiro.  
E ainda bem que assim é…

O Vereador da Cultura 
José Agostinho Marques
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J osé Amaro Júnior escreveu que Ruy Gameiro 
(1906-1935) viveu entre “dois estados psicotécnicos: 
o operário e o artista.” ( Júnior, 1943, p.11). 
Caracterizando o seu amigo, vários anos após  
o seu desaparecimento, o pintor afirmou ainda  
que Ruy Gameiro “não era uma efémera existência 

de esperanças, mas definida afirmação de certeza – foi  
e continua a ser na escultura contemporânea uma presença.” 
( Júnior, 1943, p.9). 

As afirmações de Amaro Júnior comportam uma abrangência  
particular. Aludindo a Ruy Gameiro, aludem em simultâneo 
ao pulsar da vida moderna. Esse pulsar que, em Portugal, 
no início do século XX, particularmente após a instauração 
da República (1910), fez irromper os Modernistas, Humoristas,  
artistas e colectivos de vanguarda, o Orpheu e o Portugal 
Futurista. E esse pulsar que, “após a ardência dos anos 
15-17” (França, 1985, p.94) abrandou, era ainda o pulsar  
que caracterizava o espírito do tempo e o modernismo  
em Portugal na década de vinte do século XX, a década  
em que Ruy Gameiro iniciou a sua actividade artística.

O contexto político, económico e social europeu, após  
a I Guerra Mundial era, de forma geral, precária. Portugal 
vivia uma situação particularmente difícil, desde  
o assassinato de Sidónio Pais, “à multiplicidade de interesses 
económicos, à incapacidade de diálogo dos partidos políticos  
e aos diversos grupos militares que (…) pretendiam uns 
manter a política que levara a entrar na luta e outros 
procuraram seguir o caminho iniciado por Sidónio  
e reinstaurar a monarquia.” (Gonçalves, 1986, p.98). 

Em termos culturais, a situação no início da década  
de vinte não era menos complexa. Em Lisboa, arredados de 
instituições artísticas como o Museu de Arte Contemporânea  
ou a Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA)1, são vários os 
esforços de alguns artistas para criar uma nova cena artística. 

1 - Embora tenham sido realizadas aqui algumas exposições importantes no 
âmbito do modernismo como a Exposição dos 5 Independentes (1923), as duas 
edições do Salão de Outono (1925 e 1926) e o I Salão dos Independentes (1930).

É conhecida a intervenção de José Pacheko relativamente  
à SNBA2 e a tentativa de captação de apoios para fundar  
no Parque Eduardo VII um novo museu. 

No plano nacional, surgiram várias revistas nos meios 
culturais, como a Seara Nova ou A Ideia Nacional, centradas 
em visões antagónicas do espectro político mas, ao contrário  
do que aconteceu noutros países, a colaboração dos artistas  
plásticos foi escassa, centrando-se nas artes gráficas e na 
caricatura3. As revistas Ilustração Portuguesa, Contemporânea,  
ou Athena – dirigidas respectivamente por António Ferro, 
José Pacheko e Fernando Pessoa e Ruy Vaz – são a este nível  
uma excepção, contando com a colaboração de vários 
artistas modernistas ao nível gráfico e de ilustração.

Pode-se pois afirmar que, em meados da década de 1920, 
“após a atitude de ruptura de alguns vanguardistas dos anos  
10 (…) o gosto oficial permanecia exclusivamente oitocentista”  
(Gonçalves, 1986, p.113), subsistindo uma “batalha do gosto” 
(Gonçalves, 1986, p.116) que empurrava os artistas de pendor  
modernista para espaços alternativos como A Brasileira  
do Chiado, o Bristol Club, o Salão Bobonne entre outros  
ou, como no caso da Exposição dos 5 Independentes4  
para “um compromisso entre vanguarda e conservadorismo  
e num eclectismo da modernidade.” (Gonçalves, 1986, p.119).  
Por seu turno, do outro lado desta “batalha”, havia 
continuidades, particularmente no âmbito do naturalismo, 
mas também “entre os que cultivam a sensibilidade definida 
entre o simbolismo de Carneiro, a expressividade de 
Amadeo, a abstracção de Lanhas ou o onirismo cesariniano.”  
(Pinharanda, 2009, p.46). Mas se se pode dizer que propostas 
vanguardistas como as abstracccionistas, futuristas e 
protodadaístas foram abandonadas neste período (Gonçalves,  
1986, p.131), outras propostas, mesmo que metamorfoseadas, 
mantiveram-se no perímetro da modernidade.

2 - A este respeito ver: França, J.A. (1985) A Arte em Portugal no século XX. Lisboa: 
Livraria Bertrand, p.96 e seguintes.

3 -A este respeito Rui Mário Gonçalves af irma que “(…) assim como no poder 
político se observava cada vez mais uma tácita unidade ultrapartidária da 
burguesia contra o povo, também os temas das caricaturas focavam mais os 
pontos de vista burgueses do que os populares.” (Gonçalves, 1986, p.100).

4 - Realizada em 1923, na Sociedade Nacional de Belas Artes, com a participação de  
Dordio Gomes, Henrique Franco, Alfredo Miguéis, Francisco Franco e Diogo de Macedo.

ENTRE A ARTE  
E A VIDA

Ruy Gameiro com os sobrinhos. Colecção particular 
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A complexidade  
do tempo de Ruy Gameiro

Q uanto a Ruy Gameiro, membro de uma 
família de artistas5, nasceu na povoação  
da Venteira, nos arredores de Lisboa,  
“e será nesse ambiente de liberdade  
e panteísmo que o escultor se criou (...)” 
(Pereira, 2005, p.319) (Fig.1). Após um 

período no curso de mecânico de automóveis, na Escola 
Industrial Marquês de Pombal (Pereira, 2005, p.319), 
matriculou-se em 1921 na Escola de Belas-Artes de Lisboa, 
onde completou, primeiro, o Curso Geral Preparatório 
(1924) e, em seguida, o Curso de Escultura (1928).  
Foi em Belas-Artes que conheceu Velozo Reis, José Tagarro, 
Cassiano Branco ou, entre outros, Barata Feyo, todos seus 
colegas. Foi ainda durante o período formativo, onde Ruy 
Gameiro “primava pela exibição pública de um vestuário  
de artista, usando capa e batina ou vestindo-se como os 
pescadores da Nazaré (...)” (Pereira, 2005, p.320), que se  
deu o golpe militar de 28 de Maio de 1926, que conduziu  
ao governo de ditadura militar e consequentemente  
à implantação da ditadura fascista portuguesa,  
a partir de 1933. 

Tendo falecido jovem, o período de desenvolvimento de 
trabalho artístico de Ruy Gameiro é curto, compreendendo-
-se sensivelmente entre 1928 e 1935. No que se refere  
ao contexto político, social e artístico, estes foram anos  
de grande complexidade. Foram os anos da dissolução  
do regime democrático e da construção dos pilares do 
regime ditatorial fascista, o Estado Novo. Foram os anos  
da dissolução do Parlamento, do início da proibição dos 
partidos políticos, da criação de um regime censório  
nos meios de comunicação, da perseguição política  
aos adversários do regime. Em sintonia com a ascensão  
dos fascismos europeus, depois de assumir as funções  
de Ministro das Finanças, Salazar tornou-se chefe de 

5 - Filho do aguarelista Alfredo Roque Gameiro e irmão de Manuel, Raquel, 
Helena e Màmía.

governo em 1932, institucionalizando o Estado Novo  
com a Constituição de 1933.

Em termos culturais e artísticos, o Golpe de 26 provocou 
desde logo reacções nos meios mais progressistas6 mas 
provocou de igual forma vários apoios, entre os quais  
o de António Ferro que, em 1927, publicou Viagem à volta 
das Ditaduras e em 1933 Salazar, o Homem e a Sua Obra. 
Salazar, consciente da utilidade da arte para o exercício  
do poder e para a imagem que se queria passar do país, 
decidiu desde logo aumentar o orçamento para a cultura  
e fundar, em 1933, a Academia Nacional de Belas-Artes 
 e o Secretariado de Propaganda Nacional (SPN). António 
Ferro, que nos anos vinte se assumia modernista, tornou- 
-se director do SPN em 1933, passando a representar uma 
atitude antimoderna que em termos de orientação política 
se converteu numa “domesticação do modernismo” como 
“consequência lógica da prioridade político-ideológica do 
SPN” (Rosmaninho, 2008, p.295) com o “intuito normalizador  
do regime salazarista” (Rosmaninho, 2008, p.297). Enquanto 
director do SPN, pôs em marcha a “Política do Espírito”7, 
“dispositivo cultural” (Ramos do Ó, 1999) que tinha  
“a intenção de renovar dentro de certos limites.” (Rosmaninho, 
2008, p.290), procurando uma síntese entre o modernismo 
e o nacionalismo, à semelhança do que o fascismo italiano 
procurou fazer (Rosmaninho, 2008, p.293).

De acordo com Rui Mário Gonçalves, “A relação entre 
hierarquia social e elite manteve, porém, o confusionismo 
da petição de princípio, e, na oportunidade de mudança, 
viu-se, a nível oficial, manter-se nos postos fulcrais  
a mentalidade retrógada, tal como acontecera na passagem 
da monarquia para a república. Tal como em 1911, procurou-se  

6 - Como o de alguns intelectuais ligados à revista Seara Nova, como António 
Sérgio, Jaime Cortesão e Aquilino Ribeiro, que tiveram de emigrar (Gonçalves, 
1986, p.144).

7 - António Ferro, “A Política do Espírito”. In Diário de Notícias, 21 de Novembro 
de 1932.

A este respeito, importa referir que a “designação  
de “modernista” apareceu, em Portugal, ligada às artes 
plásticas a partir de 1914, relativamente à participação  
de um grupo de jovens artistas no salão anual da SNBA.” 
(Matos, 2007, p.69) e que compreendia “uma arte que,  
em termos formais, não era revolucionária, mas se 
apresentava com aspectos inovadores, traduzindo 
sobretudo uma atitude que será, antes de mais,  
de desafio e afirmação.” (Matos, 2007, p.69).

Fig. 1. Ruy Gameiro em criança  
Colecção particular.
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José Amaro Júnior – Retrato de Ruy Gameiro  
Pintura, 1931, 70X50 cm. DRCC - Museu José Malhoa.

Em súmula, como afirma Raquel Henriques da Silva,  
“o facto mais significativo da vida artística nacional era  
o reconhecimento oficial dos modernistas que obtiveram uma  
ambígua e comprometida visibilidade pública com a criação 
do SPN de António Ferro.” (Henriques da Silva, 1995, p.389). 
A complexidade do tempo de Ruy Gameiro, este tempo  
de charneira e ainda de algumas indefinições, seja no que 
se refere ao posicionamento político dos artistas seja no que  
se refere ao comprometimento artístico que assumem com 
o regime ditatorial, é também a complexidade que define  
a actividade artística do escultor, marcada tanto por traços 
de modernismo, por exemplo nas técnicas, materiais  
e resoluções formais que assumiu, como por traços de 
nacionalismo aliado a cânones classicizantes, por exemplo 
nos temas em que trabalhou e na monumentalidade dos 
projectos que assinou, condicionados fortemente pelas 
encomendas e concursos públicos, dos quais dependia 
quase exclusivamente o exercício da escultura. 

Ruy Gameiro - Auto-retrato de Ruy 
Desenho, grafite s/ papel, s/d, 35x25 cm. Colecção particular.

reestruturar a Escola de Belas-Artes em 1932, mas sem 
entendimento oficial das novas expressividades.” (Gonçalves,  
1986, p.146). No final de 1920, José Malhoa foi homenageado  
(1928). As suas obras e a dos naturalistas foram reunidas 
num museu expressamente construído para esse fim  
(1933, Caldas da Rainha) e o Museu de Arte Contemporânea 
passou a ser dirigido por Sousa Lopes (1929), mantendo-se 
arredado das propostas mais arrojadas. Por seu turno,  
a dinamização cultural modernista continuou a fazer-se,  
por exemplo, através da revista Presença, criada em 1927  
e com grande empenho na divulgação da prática 
expressionista ou do I Salão dos Independentes,  
em 1930, na SNBA, que firmou uma associação inequívoca 
ao modernismo em Portugal. Nesta viragem de década  
e prolongando-se até aos anos quarenta, algumas figuras 
intelectuais destacaram-se, como António Pedro, “um dos 
principais dinamizadores da modernização da prática e da 
reflexão plástica em Portugal.” (Henriques da Silva, 1995, 
p.389), que em 1933 criou a Galeria UP8 e em 1936 – em 
provocação intencional à I Exposição de Arte Moderna, 
realizada em 1935 pelo SPN – organizou a exposição 
Artistas Modernos Independentes.

Este foi o ambiente que Ruy Gameiro atravessou e, embora 
não tenha vivido para presenciar por completo o “período 
áureo da afirmação do projecto ideológico totalizante do 
Estado Novo, nos anos 30 e 40” (Rosas, 2001, p.1033), 
conviveu e foi condicionado por ele. No percurso de oito 
anos de actividade artística, findo o curso de Escultura, 
vemo-lo a assumir um empenho genuíno com o modernismo  
português, participando nas suas actividades, eventos  
e iniciativas mais marcantes da década de trinta e,  
em simultâneo, sobretudo no que se refere à escultura 
pública, a ingressar nos concursos e encomendas do Estado 
Novo, acabando inclusive por ser adoptado, já depois da sua  
morte, como representante da portugalidade que a ditadura  
fascista portuguesa queria disseminar em termos estéticos. 

8 - De acordo com Raquel Henriques da Silva, embora não tenha tido sucesso 
comercial, dada a inexistência de mercado da arte, a Galeria UP assinou 
contratos com os principais modernistas, nomeadamente Barradas, Manta, 
Botelho, Eloy, Macedo, Bernardo e Ofélia Marques e Ruy Gameiro. (1995, p.389).
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A oficina-atelier

R uy Gameiro tinha um espírito criativo 
alimentado pelo impulso do fazer.  
Dos relatos que nos chegam de familiares  
e amigos, desde criança que o escultor 
manifestava ser “dotado de grande 
habilidade manual, demonstrada 

sobejamente no minúsculo espingardeiro, no construtor 
engenhoso de inúmeros brinquedos (...)” ( Júnior, 1943, p. 12).  
Terá sido essa a razão que o levou a matricular-se no curso 
de mecânico de automóveis9, que não o satisfez e, em 1921, 
na Escola de Belas Artes de Lisboa. O seu percurso em Belas  
Artes, “onde não se adaptava muito às teorias escolares das 
proporções e dos módulos” ( Júnior, 1943, p.13) não foi linear,  
havendo um claro desinteresse pelas disciplinas de teor 
teórico ou técnico, onde obteve no geral fracas classificações.  
“Havia nêle uma atracção oficinal” ( Júnior, 1943, p. 12) que 
se manifestou na sua vida através de diferentes facetas.  
Ao gosto pela mecânica, juntou-se o gosto pela carpintaria 
e marcenaria10 e pela construção de pequenos objectos 
utilitários, como são exemplo os moldes em madeira e as 
sandálias produzidos para a sobrinha11 ou os “«bibelots» 
feitos pelas suas próprias mãos” ( Júnior, 1943, p.19) (Fig. 2). 
E é essa mesma atracção oficinal que o conduziu para a 
escultura. São facetas de trabalho que satisfazem a vontade 
de fazer, de criar fazendo. Por isso foi tão importante para 
Ruy Gameiro testar matérias, experimentar ferramentas  
e instrumentos ou desenvolver diferentes técnicas  
de escultura. 

9 - Na Escola Industrial Marquês de Pombal ( Júnior, 1943, p.12).

10 - Embora não tenham chegado até nós muitos exemplos dos trabalhos em  
madeira feitos por Ruy Gameiro, existem relatos de familiares sobre a construção  
de móveis no seu atelier e Amaro Júnior faz referência à Quinta do Conde, 
propriedade alugada pela família em Colares onde existia “mobiliário de côres  
festivas, com f lores pintadas ao sabor popular, todo feito pelo Ruy com tábuas 
de velhos caixotes.” (Amaro Júnior, 1943, p.15).

11 - De acordo com o referido por Maria Antónia Cabral (Bixa), 
em conversa informal.

Fig. 2. Moldes em madeira e sapatos de criança  
feitos por Ruy Gameiro 

Colecção particular.

Ruy Gameiro – Desenho (nu feminino) 
Desenho, grafite s/ papel, 1930, 25 x 24,4 cm. Colecção particular.

O IMPULSO DO FAZER 
EM RUY GAMEIRO

Da oficina-atelier ao espaço público 

Ruy Gameiro – A chegada da corrida de Marathona 
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Ruy Gameiro e colegas (Albuquerque Bettencourt, Júlio de Sousa, Francisco Mendes e Ruy Gameiro) 
Colecção particular.

Esta permeabilidade entre a cultura erudita e a cultura 
popular, que no fazer artístico do escultor se foi revelando 
em vários momentos, era própria da instabilidade das 
fronteiras culturais e categorias disciplinares que se 
fortaleceu desde o início do século XX. Não obstante, ela 
manifesta que Ruy Gameiro estava confortável com uma 
identidade artística aberta a diferentes valências, contextos 
e experimentalidades.

O local de trabalho de Ruy Gameiro cumpria assim várias 
funções: atelier, oficina, local de convívio, laboratório de 
experimentação, vivência do quotidiano. Não existiria no 
escultor uma vontade de compartimentação das várias 
actividades da vida. A vida e a arte fluíam ali, sem reservas, 
influenciando-se mutuamente.

Não será por acaso que Gameiro “de vez em quando  
dava uma reparação à «moto», que se encontrava fazendo 
parte da oficina de escultura (...)” ( Júnior, 1943, p.20).  
Isso aconteceria porque, para o artista, os diferentes ofícios 
não tinham espaço reservado no seu fazer, não existindo 
nele uma ideia de ter um ‘atelier’, no seu sentido mais erudito,  
mas sim o de ter uma oficina-atelier. Aí praticamente não 
existiam livros porque a “complicação da literatura plástica” 
( Júnior, 1943, p.23) não o atrairia, mas existiam todas as 
ferramentas e materiais necessários ao fazer das diferentes 
etapas do seu labor: “(…) ferragens, armações, esqueletos e 
o enchimento das massas volumosas, era êle que fazia tudo 
isso, amassando por vezes o próprio barro, operação esta 
violentíssima, que êle fazia atlèticamente, operàriamente 
(...)” ( Júnior, 1943, p. 24).

A adopção de um comportamento assente na criação por 
via do fazer revela que Ruy Gameiro foi um artista-operário 
totalmente engajado com as questões axiológicas da prática 
artística. Aliás, foi a este nível que a sua faceta modernista 
se revelou mais sólida e perene, não se detendo no perímetro  
das questões das então denominadas ‘Belas-Artes’. O escultor  
não demonstrava “(...) preocupações de têrmos (...) que eram 
importados através da cultura revisteira, de perlengas 
eruditas que o desconcertavam e até o faziam sorrir 
quando as ouvia aos outros camaradas, mais cultos...” 
( Júnior, 1943, p.24).

O exercício da escultura, associada a um circuito 
tendencialmente mais erudito, foi sendo conjugado com 
a participação em diferenciados projectos de cariz popular. 
Ruy Gameiro colaborou com as Festas da Cidade de Lisboa 
em 1934, criando um canjirão intitulado ‘Santo António de 
Lisboa’, reproduzido em barro cozido em duas tonalidades 
- creme e vermelho - que foi realizado para a reconstituição 
de um mercado do século XVII (Fig. 3). Gameiro não  
se limitou a criá-lo, tendo estado a vendê-lo na banca 
“sempre sorridente, popular, anónimo…” ( Júnior, 1943, p.29). 
Nas Festas da Cidade do ano seguinte, o escultor voltou a 
participar, desafiado por José Leitão de Barros, produzindo 
a figuração escultórica da réplica do coche de Estado de  
D. João V, que integrou o cortejo (Barros, 2016).

Ruy Gameiro – Desenho (esboços de cão) 
Desenho, grafite s/ papel, s/d. Colecção particular.

Fig. 3. Ruy Gameiro – Canjirão «Santo António de Lisboa» 
Cerâmica vidrada e policromada, c. 1934. Colecção particular.
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A escultura  
de âmbito independente  
e a afirmação modernista

Em Portugal, as propostas de escultura  
do início do século XX não acompanhavam  
as propostas radicais que em outros países 
europeus se desenvolviam no âmbito das 
vanguardas artísticas. Existiam “propostas 
modernizantes em escultores com longas 

permanências em Paris” (Matos, 1998, p.15) como as obras 
de Francisco Franco, Diogo de Macedo ou Canto da Maia, 
mas o que caracterizava a escultura deste período era  
“uma estética equilibradamente classicizante (…) onde  
a presença de um certo grau de lirismo tem sido apontada 
como característica nacional.” (Matos, 1998, p.15). Na década 
de trinta, com a ascensão da ditadura fascista em Portugal,  
a escultura de pendor classicizante acentuou-se, tal como 
aconteceu noutros países com regimes fascistas no mesmo 
período. Embora a estatuária de pendor clássico fosse 
dominante, especialmente por ser produzida sob a alçada  
e solicitação do Estado Novo, isso não significou a inexistência 
de propostas com algum arrojo. Elas tiveram lugar no âmbito  
das soluções formais, mas sobretudo no âmbito da escolha 
dos materiais, podendo-se afirmar que “a par de generalizada  
produção de desinteressante estatuária”, existiram “excepções  
assinaláveis em obras de Rui Gameiro ou de Barata Feyo.” 
(Matos, 1998, p.16).

O exercício da escultura em Portugal encontrava 
constrangimentos mais difíceis de ultrapassar do que em 
outras áreas da prática artística. Num país onde o mercado 
artístico era praticamente inexistente e a aquisição de obras 
de arte por particulares era escassa, os escultores que 
ambicionavam viver do seu trabalho artístico estavam 
dependentes das encomendas oficiais. Assim, a produção  
de escultura para espaços públicos, como a estatuária,  
era “a vertente mais nobre e economicamente mais 
compensadora dessa actividade”, mesmo que  
“as oportunidades de experimentação e inovação”  

Fig. 5. Ruy Gameiro a trabalhar no MMGG de Abrantes.  
Amaro Júnior, J. (1943) O escultor Ruy Roque Gameiro: subsídios  
crítico-biográficos, Lisboa : Junta de Província da Estremadura.

13

13 - O betão foi popularizado como material de construção pela arquitectura, 
após a industrialização do cimento Portland, no f inal do século XIX – uma 
fórmula em pó contendo ingredientes com adição de elementos agregadores 
(areia, gravilha, pó de pedra, etc) e pigmentos que determinavam o aspecto  
da sua superfície e cor f inais. Nas primeiras décadas do século XX os escultores 
tinham igualmente ao seu dispor o cimento Fondu, um produto muito mais 
dispendioso que a qualidade Portland. Este era um cimento com alto teor  
de alumínio, feito a partir de uma mistura de calc

A adopção do betão

A este nível, um dos principais contributos 
de Ruy Gameiro deu-se pela adopção  
do betão12, um material de grande 
potencialidade criadora para os escultores 
modernos. Utilizado nesta época como 
material preferencial da arquitectura,  

foi reconhecido como meio versátil de experimentação 
plástica, por escultores europeus formandos nas primeiras 
gerações modernistas, como Alexander Archipenko  
ou Henry Moore13 (Collins, s/d). O novo material permitiu 
aos escultores fazer o trabalho através de cofragem  
– por moldado, modelado por adição de sucessivas 
camadas enquanto fresco, ou mesmo esculpido quando 
seco. As três técnicas da escultura – moldagem, modelagem 
e talhamento – eram assim possíveis de executar, usando 
quer processos aditivos ou subtractivos. Ruy Gameiro 
utilizou o betão pelo menos em quatro obras - nos bustos 
de Bartolomeu Dias e de Diogo Cão, no Monumento  
aos Mortos da Grande Guerra (MMGG) de Abrantes e na 
escultura Minerva. E embora seja especulativo aferir sobre 
os processos de trabalho do artista, existem indicadores 
que demonstram a adopção de técnicas diferenciadas de 
trabalho com o betão. Na fotografia em que Ruy Gameiro 
posou ao lado do busto de Diogo Cão (Fig. 4), o garrote 
aparece espetado no pedestal, o que sugere que a 
superfície de betão armado foi trabalhada ainda fresca, 
permitindo algum tratamento. Já no que se refere ao MMGG 
de Abrantes, uma das imagens impressas no livro de Amaro 
Júnior (Fig. 5) testemunha os processos finais do tratamento 
da superfície em betão, com o escultor esculpindo, fazendo 
o gesto do talhe com o cinzel, um processo subtractivo 
sobre o material duro e seco.12

12 - Por ser uma novidade, nos documentos encontrados, a designação de 
cimento em vez de betão é a correntemente usada. No entanto, o cimento, é, na 
designação dos materiais, apenas o pó extraído da marga, sendo que necessita 
de elementos agregadores para a sua secagem e endurecimento. A esta mistura, 
de cimento e agregantes, dá-se o nome técnico de betão. O betão armado, 
com estrutura de metal, é também utilizado na escultura, permitindo lançar a 
forma, como foi o caso da feitura do busto de Bartolomeu Dias, como é possível 
verif icar no seu interior.

Fig. 4. Ruy Gameiro junto ao busto de Diogo Cão. 
1928. Colecção particular.
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Sendo as três representativas de temas recorrentes da 
expressão académica internacional, as duas últimas foram 
produzidas no contexto da Escola de Belas Artes de Lisboa. 
De ‘Salomé’ não se conhece o contexto de produção. 

Embora as três obras sejam actualmente de paradeiro 
desconhecido, existem fotografias das mesmas. Em termos 
iconográficos, em ‘Abel e Caim’, sobressai o desespero  
na representação de Caim sobre o corpo de Abel morto. 
Quanto a ‘A chegada da corrida de Marathona’(Fig. 7), 
Fidípedes é representado cansado mas heroico, de corpo 
deitado após cumprir a sua missão, elevando no seu último 
fôlego a palma da vitória. Já na escultura ‘Salomé’,  
a representação, algo simbólica, mostra-nos a mulher  
nua, numa pose de grande elegância, que de braços 
erguidos segura a cabeça de João Baptista15. A luxúria 
 ou o arrependimento, que inúmeras vezes se associam  
à representação da cena, dão aqui lugar à representação  
do desejo e da paixão, podendo-se de algum modo associar 
esta interpretação de Ruy Gameiro à que Oscar Wilde 
popularizou no final do século XIX, onde Salomé encarna  
a mulher que age por vingança por um amor não 
correspondido. Ao nível do trabalho escultórico, a fotografia 
deixa antever o contraste entre a representação do corpo 
de Salomé – bem definido, polido, liso, de realismo expressivo 
– e a representação do tecido que envolve a cena, que parece  
inacabado, evidenciando não o que pretende representar 
– tecido – mas sim a matéria de que a escultura é feita. Já da 
representação do rosto de Salomé – de perfil, esquemático 
e de onde sobressai o olho amendoado – e dos cabelos  
de ambos, se denotam características da escultura grega  
do período arcaico misturada com algum exotismo. Assim, 
existe nesta escultura uma confluência de influências várias 
que pressupõem um exercício experimental em processo, 
de técnicas e formas de representação distintas. (Fig. 8)

15 - Fernando de Pamplona disse que Ruy Gameiro “Na «Salomé», elegante  
e nervosa no seu movimento rítmico, mostrou-se em êxtremo sensível à beleza 
e graça do corpo feminino.” (1943, p.378).

Fig. 7. Ruy Gameiro – A chegada da corrida de Marathona 
Escultura, c.1928. Domingo Ilustrado, ano III, n.º139, p.10.

Fig. 6. Ruy Gameiro – Abel e Caim 
Baixo-relevo, c. 1928. tribop.pt

ficassem comprometidas. (Matos, 2007, p.30).  
E se os factores financeiros eram os de maior peso nessa 
escolha, é importante referir que nela também pesavam 
factores de identidade artística. Como Lúcia Almeida Matos 
refere, as obras realizadas no âmbito independente  
– fosse por vontade própria ou por encomenda particular 
– “constituíam apenas uma fracção do que se entendia 
dever constituir a actividade de um escultor” (Matos, 2007, 
p.30), existindo aqui um distanciamento claro aos valores 
identitários pelos quais os artistas assumidamente 
vanguardistas batalhavam, nomeadamente  
os respeitantes à hierarquização dos meios.

Ruy Gameiro seguiu grosso modo este entendimento.  
As encomendas oficiais tornaram-se um objectivo constante, 
como o seu próprio percurso demonstra. Desde 1929 que  
a sua actividade artística ficou marcada pela realização  
de encomendas públicas e pela participação nos concursos 
oficiais, sendo seleccionado em vários ao longo dos anos.

Mas a par das encomendas públicas e da realização  
de projectos para os concursos oficiais, Ruy Gameiro foi 
realizando esculturas num âmbito independente. Com o 
intuito de expor nos salões da SNBA, tornou-se sócio em 
192914 (Amaro Júnior, 1943, p.18) e nesse mesmo ano, na 
XXVI Exposição, expôs aí ‘Salomé’, ‘Tagarro’ e ‘Cabeça  
do pintor José Amaro’. Se os bustos serão neste contexto  
o género pelo qual Gameiro mais optará, no início da sua 
actividade artística realizou algumas esculturas baseadas 
em temas mitológicos ou representações históricas.  
A juntar a ‘Salomé’, sabe-se que “Em 13 de Julho de 1928, 
sete anos decorridos após a sua entrada na Escola, 
concluía, sem perder nenhum ano, o curso de escultura, 
com a prova intitulada «Abel e Caim», classificada com 15 
valores, e média geral de 13,4.” (Amaro Júnior, 1943, p.17). 
Sabe-se também que a este baixo-relevo (Fig. 6) se juntou  
a escultura ‘A chegada da corrida de Marathona’ , onde 
“obteve 20 valores no concurso final de ano da Escola  
de Belas Artes” (Diário Ilustrado, Ano III, nr.139).  

14 - De acordo com Amaro Júnior, o escultor foi proposto pelo pai,  
Alfredo Roque Gameiro e pelo cunhado, Martins Barata, tendo sido  
aprovado como efectivo com o nr. 258 (1943, p.17).

Ruy Gameiro (atribuído a) – Busto feminino 
Escultura, s/d, 15 x 10 cm. Colecção particular. 

Ruy Gameiro (atribuído a) – Busto de Greta Garbo 
Escultura, s/d, 15 x 10 cm. Colecção particular. 

Ruy Gameiro – Busto de Manuela Roque Gameiro Ottolini 
Escultura, 1925, 40 x 20 cm. Colecção particular.
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informalidade. São pois um testemunho importante  
das opções e reflexões de Ruy ao nível das especificidades 
do meio, do experimentalismo testado e da liberdade 
temática, formal, matérica e processual por si desenvolvida.

O busto ‘Tagarro’19, em bronze e datado de 1927,  
foi uma das primeiras obras de Ruy Gameiro, concluída 
antes do escultor terminar o curso20. (Fig. 10). Trata-se de 
um busto em bronze, retratando o seu amigo José Tagarro, 
que mereceu destaque de várias figuras da história e crítica 
da arte portuguesa dos anos 40 e 50 do século XX.  
Para Fernando de Pamplona, o busto, “de observação 
penetrante e de forte modelado” (Pamplona, 1956, p.112) 
revela as “qualidades invulgares de retratista” de Ruy 
Gameiro (Pamplona, 1943, p.378). Diogo de Macedo,  
não se reportando directamente a esta escultura (embora 
na publicação a mesma seja reproduzida), afirma que Ruy 
Gameiro é um dos representantes da escultura moderna 
portuguesa (Macedo, 1946, p.392), cuja obra 
“não se prestando a arte das formas (…) possui o equilíbrio 
incondicional de todos os tempos.” (Macedo, 1946, p.393).  
Já Amaro Júnior reporta-se ao facto de Ruy Gameiro ter 
entrado “para as galerias do Museu de Arte Contemporânea,  
por proposta do Estado” com esta obra medalhada como  
o início dos seus “triunfos” (Amaro Júnior, 1943, p. 18).

Diogo de Macedo refere que Ruy Gameiro terá produzido 
este busto como agradecimento à pintura que José Tagarro 
realizou do escultor, em 1928 (Fig. 11). Amigo e colega de 
ambos, considera o busto “a resposta de irmão para irmão, 
ao retrato que este fizera dele pelas mesmas alturas.” (1935, 
p.8). Não obstante, a data gravada no busto é de 1927 e a 
pintura referida data de 1928, o que contradiz a afirmação 
de Macedo. 

19 - José Augusto França, em A Arte em Portugal no século XX (1985, p.197) refere 
que este busto esteve em exposição no I Salão dos Independentes, realizado  
na SNBA, em 1930. Embora o catálogo da exposição mencione a presença  
de dois bustos de Ruy Gameiro (‘Busto do arquitecto Velozo Reis’  
e ‘Busto da Ex.ma Srª dona Alda Maria’ ), este não é referenciado.

20 - Diogo de Macedo, na nota de óbito publicada em O Diabo (1 Setembro  
de 1935, nr. 62, ano II, p. 8) refere que esta obra foi a primeira a ser realizada, 
f indo o curso de Escultura. Contudo, ela data de 1927 e Ruy Gameiro terminou  
o curso em 1928, sendo por isso anterior.

Ruy Gameiro – Estudo (Alegoria às Artes) 
Escultura em gesso patinado, s/d, c. 75 cm (alt.) 

DRCC - Museu José Malhoa.

Fig. 9. Ruy Gameiro – Estudo (Alegoria à Sabedoria) 
Escultura em gesso patinado, s/d, c. 75 cm (alt.) 

DRCC - Museu José Malhoa.

Ruy Gameiro – Ilustração do livro Florinhas 
de S. Francisco, contadas às crianças 

de Maria da Luz Sobral, Tip.do Boletim Mensal, Braga, 1927.

Exemplo similar é encontrado nos dois estudos, 
actualmente depositados no Museu José Malhoa, que se 
pensa serem alegorias às Artes e à Sabedoria16. Embora  
se tratem de maquetes idênticas, que poderão ter sido 
pensadas para um mesmo espaço,17 – figuras femininas, 
cada uma em pose invertida – têm características diferentes 
ao nível do tratamento das formas. O rosto da figura 
feminina que sustenta na mão esquerda uma estatueta  
e sobre o ombro um mocho, é modelado de forma 
simplificada e esquemática, quase geométrica, enquanto 
que o rosto da figura feminina alegórica das Artes tem  
uma aparência clássica. Aliás, todos os contornos do corpo 
e modelação dos volumes nas duas peças distanciam-nas  
a este respeito, estando a ‘Alegoria à Sabedoria’ mais 
próxima de uma linguagem moderna. (Fig. 9).

Não obstante, como já se referiu, o género privilegiado  
por Ruy Gameiro foi o dos bustos, tendo realizado vários, 
embora poucos estejam datados.18 Se a “procura de retratos  
ou estatuetas decorativas, formatos privilegiados pelo cliente  
individual” (Matos, 2007, p.30) eram a finalidade mais comum, 
a grande maioria dos bustos executados pelo escultor terão 
sido realizados num âmbito mais informal, não obedecendo 
a encomendas directas ou, quando obedecendo a elas, sendo  
produzidos num registo de maior liberdade. Não havendo 
certeza a este respeito, o facto de muitos dos bustos 
representarem familiares, amigos do artista ou figuras 
públicas da cena artística internacional, indicia esta 

16 - A este respeito, ver as f ichas de inventário das obras: http://www.
matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=42477 
e http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.
aspx?IdReg=42476 

17 - Desconhece-se a data e o contexto de produção destas esculturas.

18 - Ao todo, no decorrer da investigação, foram identif icados dez bustos da 
autoria de Ruy Gameiro: ‘Rapariga’ (s/data, Museu Abade Baçal), o busto de 
Manuela Roque Gameiro Ottolini (1925, colecção particular da família), ‘Cabeça 
do pintor José Amaro’ (s/ data, assim intitulada no catálogo da exposição da 
SNBA de 1929, paradeiro desconhecido), busto de Greta Garbo (s/data, colecção 
particular da família), busto de mulher (s/data, colecção particular da família), 
‘Tagarro’ (1927, Museu do Chiado), ‘Busto do arquitecto Velozo Reis (s/data, 
assim intitulado no catálogo do I Salão dos Independentes, realizado na SNBA 
em 1930, paradeiro desconhecido), ‘Busto da Ex.ma Srª dona Alda Maria’ (s/data, 
assim intitulado no catálogo do I Salão dos Independentes, realizado na SNBA 
em 1930, paradeiro desconhecido), ‘David Benoliel ’ (s/data, assim intitulado no 
catálogo do II Salão dos Independentes, realizado na SNBA em 1931, Colecção 
particular), ‘ Yola Bailarina Húngara’ (1932, assim intitulado no catálogo do Salão 
de Inverno, realizado na SNBA em 1932, paradeiro desconhecido).

Fig. 8. Ruy Gameiro – Salomé 
XXVI Exposição d'Arte, SNBA, 1929. Escultura, c.1928.

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=42477
http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=42477
http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=42476
http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=42476
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Fig. 11. José Tagarro – retrato do escultor Ruy Gameiro 
Pintura a óleo/tela, 1928, 81,5x60 cm. MNAC – Museu do Chiado.

José Tagarro – retrato de Maria Helena Castelo Branco 
Pintura a óleo, 1929, 78 x 63 cm. Colecção particular. 

Certo é que o busto ‘Tagarro’ mereceu grande aclamação da 
crítica, tendo sido, de facto, adquirida pelo Museu Nacional 
de Arte Contemporânea em 1929, durante a direcção de 
Sousa Lopes.

Tal como atesta a capa do catálogo da exposição José 
Tagarro e uma fotografia da exposição onde se encontra  
o escultor (Fig. 12 e 13), uma versão desta escultura21  
foi exposta no Salão Bobonne, ao centro da sala, em 1928, 
onde mereceu igualmente destaque22. 

Mas o mais interessante de perceber é que, embora exista 
neste retrato um “aprofundamento da expressão despojada”  
(Matos, 1998, p.33), a plasticidade empregue por Ruy Gameiro    
é tímida quando comparada, por exemplo, com o busto que 
Barata Feyo realizou do mesmo artista em 1930. No busto 
de Barata Feyo, o arrojo da presença do gesto na matéria  
é sobejamente maior do que no busto de Ruy Gameiro, 
pese embora neste, a superfície modelada deixe visíveis 
alguns traços de simplificação das formas, conferindo-lhes 
expressividade. Características similares encontram-se em 
outros bustos do escultor, como em ‘Rapariga’ (Museu 
Abade de Baçal), também de bronze, assim como no busto 
de Manuela Roque Gameiro Ottolini (colecção particular  
da família), onde o tecido da blusa e os cabelos têm um 
tratamento plástico mais gestual.

De acordo com Lúcia Almeida Matos a década de 1920  
é um período de profunda renovação da escultura em 
Portugal (2007, p.71), marcada pela influência dos exemplos 
de Paris. Contudo, embora existam alguns contactos com  
as propostas de vanguarda no campo da escultura – por via 
de “alguns escritos, com referências a um ou outro aspecto 
pontual da respectiva obra umas vezes, a amizades ou 
breves contactos pessoais outras” – não existe “a evidência 
de um entendimento das implicações das respectivas 
propostas.” (2007, p.129). 

21 - Tendo em conta a cor da escultura, visível nas fotograf ias, não terá sido  
a versão em bronze que esteve na exposição. Provavelmente terá sido uma 
versão em gesso. 

22 - A fotograf ia do busto ilustra a capa do catálogo da exposição, em cuja 
inauguração terá contado com a presença de Ruy Gameiro, fotografado  
na imagem do Estúdio Mário Novais.

Fig. 10. Ruy Gameiro – Busto de Tagarro 
Escultura em bronze (fundição em cera perdida), c.1927, 34,5x19x24 cm. MNAC – Museu do Chiado.
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Apesar de não estar na primeira linha das causas 
vanguardistas, Ruy Gameiro participou nas iniciativas  
de maior relevo associadas ao modernismo em Portugal 
neste período. Para além disso, no âmbito do seu trabalho, 
integrou algumas características formais e técnicas 
inovadoras e originais. A sua participação no I Salão dos 
Independentes, em 1930, marca precisamente essa empatia 
e proximidade, que haveria de continuar até 1933, período 
em que participa regularmente nas exposições da SNBA, 
da qual era membro24. 

O escultor “rebelde, o inconformista, o escolar  
que luta contra os cânones, o que pretende inventar 
técnicas, o que deseja ser «êle mesmo».” ( Júnior, 1943, 
 p.15) participaria na secção de escultura do I Salão dos 
Independentes, juntamente com Leopoldo de Almeida, 
António de Azevedo, Canto da Maia, António da Costa, 
António Duarte, Barata Feyo, Francisco Franco, Diogo  
de Macedo e Abel Manta. Ruy Gameiro apresentou aí  
duas obras: ‘busto da ex.ma sr.ª dona alda maria’  
e o ‘busto do arquitecto velozo reis’ (Aa. Vv., 1930, p.8).  
De resto, a maioria dos escultores apresentou bustos,  
num total de vinte e um em trinta e três obras. Não foram 
encontrados registos fotográficos ou outros que pudessem 
descrever os dois bustos de Ruy Gameiro, ambos 
actualmente com paradeiro desconhecido, mas sabe-se que 
foram comentados em pelo menos dois periódicos, cujos 
autores afirmavam as capacidades e talento do escultor25. 

Como Rui Mário Gonçalves afirma “A geração dos primeiros 
modernistas amadurecia, tomava consciência do seu valor, 
unia-se nos salões dos independentes (SNBA, 1930 e 1931).” 
(Gonçalves, 1986, p.147). E a cadência desse ritmo 
evidenciar-se-ia em alguns trabalhos de Ruy Gameiro.  

24 - Em 1931, Ruy Gameiro participa no II Salão dos Independentes,  
com ‘David Benoliel ’ e em 1932 no Salão de Inverno com ‘Yola Bailarina Húngara’, 
‘Arte’, ‘A Ciência’ e ‘Motivo Decorativo’. Em 1933, participa na exposição de 
Pintura, Escultura e Arquitectura, tendo levado ‘Figura decorativa’ e ‘Estátua 
para a Nova Filial da C.G.D. C.P. (Santarém).

25 - Segundo Lúcia Almeida Matos, Manuel Mendes dedica um artigo aos 
escultores em República (14 de Maio 1930, p.5), onde destaca de Rui Gameiro 
“uma cabeça de senhora muito bem modelada” e Artur Portela, em Diário  
de Lisboa (15 de Maio de 1930) diz que Rui Gameiro é “um talento em marcha.” 
(2007, pág. 177 e pág.178).

Ruy Gameiro – Busto de David Benoliel 
Escultura em gesso, c. 1931. Colecção particular.

Isso não impediu que algumas das questões discutidas 
pelos movimentos de vanguarda surgissem também  
em Portugal, como sejam as da originalidade  
e da especificidade do meio. 

Os escultores portugueses mais alinhados com o pensamento  
modernista assumiram questões como o fragmento,  
o talhe directo e o primitivismo como desafios estéticos  
e, em alguns casos, também morais, como aconteceu com  
a adopção da técnica do talhe directo, considerada mais 
“honesta e respeitadora da matéria” (Matos, 2007, p. 133).

Ruy Gameiro não integrou a primeira linha de defesa  
destas questões enquanto causa, como no caso dos 
artistas dos movimentos de vanguarda europeus. 
 Em Portugal, poucos o fizeram. Mesmo os que contactaram 
directamente com eles, como Diogo de Macedo ou Francisco  
Franco, entre outros, não o fizeram. Foi uma contingência 
do momento histórico português mas, no final da década 
de vinte e durante a década de trinta, também foi uma 
escolha. E essa escolha não menoriza necessariamente  
os artistas portugueses. Coloca-os num tempo, contexto 
político, social e cultural particular, tão só. Nesse sentido, 
como aqui já foi referido, os aspectos que se prenderam 
com a afirmação do modernismo em Portugal, no decorrer 
de 1930, devem ser equacionados e enquadrados no 
período de ascensão da ditadura fascista portuguesa. 
Neste período, se houve uma franca movimentação 
 de artistas em prol de uma afirmação do modernismo  
e inclusive esforços no sentido de aglutinar esse 
modernismo em movimento23, as iniciativas realizadas neste 
âmbito constituíram-se “como alternativas para uns e como 
oportunidades para outros.” (Matos, 2007, p.171). Não houve  
propriamente uma organização em colectivo, fosse 
relativamente aos modos de produção, fosse em relação  
à condição social do artista. E esta forma de escolher agir, 
num certo sentido, contribuiu para que o programa de 
Exposições de Arte Moderna do SPN, ganhasse “adeptos  
e presença na cena cultural portuguesa.” (Matos, 2007, p.171).

23 - Por exemplo, no catálogo do I Salão dos Independentes, realizado  
na SNBA em 1930, é publicada uma “breve resenha do movimento modernista 
em Portugal” (pp. 29-31) onde se enumeram exemplos bibliográf icos – revistas, 
manifestos, conferências, artigos, livros, etc. – do pensamento modernista. 

Fig. 12. Capa do catálogo da Exposição José Tagarro,  
Salão Bobonne, Lisboa, em 1928. 

Ilustração 1 de Abril 1928.  
Col. Estúdio Mário Novais I FCG – Biblioteca de Arte e Arquivos.

Fig. 13. Fotografia da exposição José Tagarro  
no Salão Bobonne, Lisboa, em 1928.  

Ilustração 1 de Abril 1928.  
Col. Estúdio Mário Novais I FCG – Biblioteca de Arte e Arquivos. 
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Fig. 14.  Ruy Gameiro – Busto de Yola, Bailarina Húngara  
Escultura em barro, c.1932. Paradeiro desconhecido, Col. Estúdio Mário Novais I FCG – Biblioteca de Arte e Arquivos.

e de Arquitectura28 – pelo menos no caso de uma  
das duas esculturas realizadas para a nova filial da Caixa 
Geral de Depósitos, Crédito e Previdência de Santarém29, 
sabemos que a ‘maquete’ ou ‘modelo’ foi exposto depois  
da encomenda já estar efectuada, não cumprindo assim,  
na exposição da SNBA de 1933, essa função. O que se 
evidencia aqui é o exercício da escultura como prática 
processual e, em simultâneo, o valor individual e autónomo 
de cada escultura, fosse ela um estudo ou objecto 
considerado ‘final’. 

A produção de Ruy Gameiro foi rica e extensa, tendo  
em conta um período de trabalho tão curto. E embora 
tenha sido fundamental a sua participação nos eventos de 
teor mais modernista em Portugal, as obras que ganharam 
maior visibilidade foram as de arte pública. Nelas, Gameiro 
perpetuará algumas manifestações de experimentalismo  
e inovação plástica, mas o contexto de encomenda e de 
execução será muito mais restritivo, sobretudo a partir  
da instalação do Estado Novo.

28 - Estas nomeações corresponderam a conselhos formados no seio da 
administração local e central que se deslocavam às exposições e pediam, 
depois, junto das instâncias of iciais, a aquisição de elementos artísticos para 
guarnecer jardins ou outros locais públicos. Esta actividade correspondeu ao 
período que decorre entre 1915 e 1933, ano em que se institucionalizaram 
novas comissões censórias, da confiança do novo governo, como foi o caso do 
Conselho de Estética Citadina, no município de Lisboa. Doravante, o Estado 
Novo, à semelhança do Fascismo Italiano, dará início ao controlo burocrático e 
administrativo da produção artística. Ver: Elias 2007. 

29 - No catálogo da Exposição de Pintura, Escultura e Arquitectura, realizada 
em Novembro de 1933 na SNBA, aparece a referência a duas esculturas de Ruy 
Gameiro, designadas da seguinte forma: ‘Figura Decorativa’ e ‘Estátua para 
a Nova Filial da C.G.D. C.P. (Santarém)’. A 03 de Julho de 1932, o Conselho de 
Administração da CGDCP aprova o projecto elaborado pelo arquitecto Raul 
Martins (Brites, 2014, p. 202) e a 16 de Setembro de 1933 Ruy Gameiro escreve 
ao arquitecto, informando-o de que tinha já concluído uma das estátuas e 
solicitando o pagamento da 1.ª prestação (4.000 escudos) da encomenda total, 
no valor de 6.000 escudos. (Carta de Ruy Gameiro a Raul Martins, AHCGD, caixa 
26, pasta 172 - Santarém)

‘Yola Bailarina Húngara’ (Fig. 14), é um dos exemplos que  
o demonstra. Embora também se desconheça o paradeiro 
da escultura, a boa fotografia reproduzida no catálogo do 
Salão de Inverno de 193226, denuncia o experimentalismo 
técnico e formal que Ruy Gameiro ensaiava. Provavelmente 
de barro, “material eleito” ( Júnior, 1943, p.14) pelo escultor27, 
ressaltam nela características processuais e estilísticas 
importantes. Desde logo, denota-se o tratamento da matéria,  
particularmente irregular na modelagem do peito, braços, 
testa e cabelo, fugindo ao ímpeto classicizante que estava 
em crescendo na altura. Denota-se de igual modo  
a simplificação geométrica dos volumes e o afastamento  
à naturalização das formas representadas. O rosto desta 
figura, longe de ser um “retrato”, apresenta um esquematismo  
sob um signo exótico que é invulgar na obra de Gameiro.

Quando se atenta ao cômputo geral das esculturas  
que Ruy Gameiro levou à SNBA há ainda uma questão que 
merece reflexão: a desinibição de apresentar esbocetos e 
modelos como esculturas que valem por si mesmas e não 
apenas como estudos. Essa desinibição foi uma conquista 
dos movimentos de vanguarda, muito comum no âmbito  
do desenho e da pintura e menos no âmbito da escultura. 
Os esboços e esquissos – que na pintura e no desenho 
assumiram a sua autonomia no início do século XX – são os 
esbocetos de barro e os modelos de gesso de Ruy Gameiro. 
Embora fosse uma prática comum os escultores exporem 
exemplares preliminares nos certames e salões, com vista  
à contratualização por parte de instituições públicas 
 – como a Comissão de Estética ou o Conselho de Arte  

26 - Para o Salão de Inverno da SNBA de 1932, para além de ‘Yola Bailarina 
Húngara’, é referido no catálogo que Ruy Gameiro expunha ‘Arte’, ‘A Ciência’ 
e ‘Motivo Decorativo’. Desconhece-se o paradeiro actual destas obras assim 
como o seu contexto de produção. Contudo, relativamente a ‘Arte’ e a ‘A Ciência’, 
é provável que tenham sido produzidas para o concurso de esculturas feito 
em 1932 para o Pavilhão dos Desportos. Nele, a CML apelava à criação de 
esculturas sob os temas Pró Arte e Lécas, nas escadaria principal do edifício - 
escultura integrada no espírito do edifício. A escolha do júri recaiu no trabalho 
de Raul Xavier com a divisa Arte e Ciência (Elias 2007, p. 35-36). Dado o universo 
rarefeito de concursos específ icos para a escultura pública, que então se vivia, 
é possível que Ruy Gameiro tivesse apresentado as obras referidas a este 
concurso camarário. 

27 - Desconhece-se se esta escultura foi produzida por Ruy Gameiro enquanto 
esboceto ou estudo para uma escultura.
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Como aqui já se referiu, o período que medeia  
a ditadura militar de 1926 e os primeiros 
anos de institucionalização do Estado Novo, 
a partir de 1933, foi de grande actividade 
artística para Ruy Gameiro. Sendo a produção  
de escultura para espaços públicos  

a modalidade mais relevante na carreira de um escultor,  
Ruy Gameiro começou a concretizar esse objectivo assim 
que findou o curso. Logo de 1929 conhecem-se três 
projectos do escultor, embora só um tenha sido realizado. 
Dois monumentos – Monumento aos Mortos da Grande  
Guerra30 (Lamego) e o Monumento à Rainha D. Leonor31 
(Caldas da Rainha) – e dois bustos realizados para a 
Exposição Ibero-Americana de Sevilha – um representando 
Bartolomeu Dias e outro Diogo Cão32. No diário pessoal  
de Maria Helena Castelo Branco, com quem Ruy Gameiro se 
casaria em 1933, duas páginas fazem referência à realização 
das esculturas para a Exposição de Sevilha  
e das interrogações, reflexões e ambições do artista. 
Acompanhando duas fotografias do escultor junto  
ao busto de Diogo Cão, Maria Helena considera ser esta  
a “Obra nº I”, referindo que “Aquêle busto era o primeiro 
degrau da escada que precisa subir”. As interrogações  
da própria são elucidativas: “Tornar-se célebre e conhecido 
por todo o mundo fora, será, acaso, felicidade completa?/ 
Vida de boémio, ano após ano, será bastante e conseguirá 
distraí-lo sempre?/ Mas, por outro lado, uma vida quieta, 
sem aventuras, felicidade tranquila...Não! Não!  
Que monotonia, senhores!” (s/d, pp. 19 e 20). (Fig. 15)

30 - O monumento seleccionado pelo júri foi o de Júlio Vaz Júnior  
(ver Lusitania, 01-02-1930).

31 - O concurso para a realização deste monumento foi envolto em irregularidades  
determinando a sua anulação definitiva em 1931. Em Agosto de 1929, o júri 
reúne na SNBA para analisar as treze maquetes recebidas e “conferiu o 1º 
prémio à parceira Maximiano Alves-irmãos Rebelo de Andrade e o 2º a Simões 
de Almeida, Leopoldo de Almeida e Carlos Ramos”. (Saial, 1991, p.117) Todo o 
processo, assim como o resultado, mereceu a contestação dos concorrentes, 
entre os quais Ruy Gameiro, e de outros artistas. Ver Saial, 1991, pp.115-118.

32 - O projecto para a Exposição Ibero-Americana de Sevilha foi o único 
concretizado em 1929.

As modalidades de encomenda de arte pública eram, nesta 
época, alvo de reforma por parte dos poderes instituídos 
(Elias, 2014, p.86) e a expectativa sobre os novos formatos 
de encomenda e, em particular, sobre uma nova proposta 
oficial, recaíram em grande medida nos concursos e 
exposições nacionais, assim como nos eventos expositivos 
que o estado português apresentou internacionalmente. 

A estatuária produzida como monumento comemorativo 
representou parte da arte oficial neste momento de transição.  
Como no regime anterior, os propósitos da encomenda 
pública artística continuaram a ser decorar, comemorar  
e educar (Elias, 2010). Contudo, ao longo da primeira 
metade dos anos trinta, mudaram-se os protocolos, 
objectivos, temáticas e visões da história nacional.  
À medida que o regime fascista do Estado Novo se  
foi consolidando, o país assistiu progressivamente 
à emergência de uma nova ordem institucional para  
os espaços públicos (Elias, 2007, pp. 27-90). Ao mesmo 
tempo, concursos e encomendas elaborados em contextos 
político-institucionais anteriores, encontravam-se ainda  
por iniciar ou a decorrer. Alguns foram terminados,  
outros foram recusados e outros foram-se arrastando  
sem nunca terem sido concluídos33. 

No contexto político anterior ao estabelecimento  
da ditadura fascista, no âmbito da escultura, houve 
manifestações em prol de soluções alternativas aos 
monumentos filiados na tradição liberal oitocentista, 
nomeadamente os que glorificavam personalidades  
e individualidades ligadas a um determinado momento 
político e histórico34. De igual modo, foram criticados os 
excessos de representação da escultura denominando-as 
como “retórica torpe da escultura declamatória”, “mundo  
de fantoches” e “figuras de realejo” (Portela, 1997, p.31).  

33 - Em parte, isso deveu-se ao facto de que as comissões e conselhos 
sancionadores das propostas de arte pública apenas começaram a dar sinais 
de atividade a partir de 1936, com a restrição a novas propostas e a retirada de 
monumentos. O pleno funcionamento das instituições que regularam o sistema 
de encomendas para os espaços públicos começou em 1938. 

34 - Ver a este respeito a representação da memória liberal através dos 
monumentos nos espaços públicos, por Magda Pinheiro (2000), O liberalismo 
nos espaços públicos: a memória das revoluções liberais através dos 
monumentos que a celebram, Oeiras:Celta, p.3. 

A ARTE PÚBLICA  
DE RUY GAMEIRO

Das características modernas à aproximação às novas 
modalidades de encomenda do Estado Novo

Ruy Gameiro – MMGG Abrantes 



30 31

As primeiras  
encomendas públicas

O momento revelou-se oportuno para  
uma nova geração de artistas, mencionada  
por António Ferro como “uma dúzia  
de rapazes com talento”35, capazes de 
inaugurar “a idade de ouro da escultura”36 
– alguns com a expectativa de produzirem 

uma vanguarda moderna nacional. Com efeito, a escultura 
perfilou-se como a modalidade artística mais capaz  
de corresponder à imagem que o regime necessitava.  
Ao invés da pintura, que actuou bastante ao nível  
da sintaxe, a escultura jogou no campo semântico,  
tendo sido por isso mais bem sucedida37. 

Ruy Gameiro fez parte desta primeira geração de escultores 
modernos (França, 1991), que respondeu às oportunidades 
resultantes ainda de modalidades de encomenda herdadas 
do contexto político de transição. As suas primeiras 
encomendas públicas premiadas a ouro38, tiveram origem 
na Exposição Ibero-Americana de Sevilha, em 1929,  

35 - A convicção de que a arte é uma forma de alimentar o espírito,  
que cumpre uma função educativa e pedagógica e que pode ser posta ao 
serviço da nação, caracteriza a política do espírito praticada pelo Estado Novo. 
Em 1932, Ferro punha em marcha a produção de um manual de propaganda, 
constituído por uma colecção de entrevistas de Ferro a Salazar, que cobriam  
os assuntos nacionais mais relevantes para a valorização da imagem do chefe 
na nação - Salazar. Na 3ª entrevista que fez a Salazar, Ferro comunicou a falta 
de uma premeditada política do espírito em Portugal: “(...) é igualmente justo (...) 
pensar na arte viva que deve acompanhar a nossa evolução, que deve ser  
a expressão do nosso momento. Há aí duas dúzias de rapazes, cheios de talento 
(...) que esperam, (...) para serem úteis ao País (...).” Salazar reconheceu alguma 
pertinência ao assunto e deixou no f inal da entrevista alguma esperança aos 
artistas. No domínio da escultura esta oportunidade foi uma das formas de 
veicular os valores ideológicos salazaristas. (Ferro, 2003, p.58-59 e 225-229).

36 - No discurso de inauguração do Salão dos Premiados SNI, Ferro af irma “ (...) 
que ninguém pode ter dúvidas sobre o esplendor da escultura portuguesa,  
que vive a sua idade de ouro, Ver: Arte Moderna, ed. SNI, Lisboa 1949, p. 36.

37 - Artur Portela em Salazarismo e Artes Plásticas, Biblioteca Breve,1987,  
p. 79, falando do momento de sucesso da escultura na veiculação da ideologia 
do regime e a difícil tarefa da pintura em acompanhar este designio, dedica um 
subcapítulo a este respeito, com o título “A idade de ouro da escultura e a idade 
de bronze da pintura”. 

38 - Na biograf ia que escreve em manuscrito, Ruy Gameiro refere as várias 
medalhas de ouro atríbuidas às suas obras.

onde expôs os bustos de Bartolomeu Dias e de Diogo Cão, 
nos jardins exteriores do Pavilhão de Portugal (Fig. 16 e 17). 
Em 1931, para a Exposição Colonial de Paris, Ruy Gameiro 
participou na elaboração do pórtico39 do pavilhão de 
Portugal, assinado por Raul Lino. De acordo com Joaquim 
Saial, entre os escultores que participaram no concurso 
encontravam-se “Canto da Maia, Diogo de Macedo, Rui 
Gameiro e Henrique Moreira. Franco, que não participou, 
terá sido contratado directamente, visto que a apreciação 
dos trabalhos foi feita a 6 de Fevereiro e a 10 o DN dava-o  
a trabalhar no Funchal, na estátua do infante.” (Saial, 1992, 
p.210). Canto da Maia, Ruy Gameiro e Henrique Moreira 
“realizaram peças decorativas de inspiração africana, 
especialmente interessantes no caso de Gameiro e Moreira, 
que também realizou uma peça alusiva à chegada de Cabral 
ao Brasil.” (Saial, 1992, p. 210). 

Mais tarde, em 1932, Gameiro ganhou a encomenda  
da Câmara Municipal de Lisboa (CML) para executar  
a estátua de D. João II. Esta encomenda, juntamente  
com a estátua de D. Manuel I, atribuída a Maximiano Alves, 
destinou-se a completar o conjunto de estátuas que 
regressavam da Exposição de Sevilha para guarnecer a 
Praça Vasco da Gama, em Belém. Esta proposta respondeu 
a um concurso que estava ainda alinhado com a herança da 
estatuária portuguesa predominante no final do século XIX, 
de tendências naturalistas ou neobarrocas e que se 
prolongou, nas encomendas estatais ou municipais,  
até à ditadura fascista. O programa do concurso camarário 
indicava que as estátuas deveriam ser harmonizadas com 
as que já tinham sido elaboradas para Sevilha, completando 
assim o conjunto a preencher o referido espaço40. 

39 - Portal de Costa Mota ‘Sob.’ (Saial, 1991, p.210).

40 - As estátuas permaneceram no jardim da Praça Vasco da Gama 
(posteriormente Praça do Império) até à realização da Exposição  
do Mundo Português. Ver Saial, pp. 122-123. 

Na revista Seara Nova, por exemplo, levantaram-se  
com frequência vozes, oriundas de quadrantes políticos 
distintos, em torno da representatividade individual  
ou colectiva dos monumentos e das suas expressões 
esculpidas. Em 1929, o arquitecto Paulino Montez  
clamou por uma verdadeira “Arte Pública” nacional, 
criticando as modalidades de encomendas anteriores,  
“as representações reles” nas homenagens que enquadravam  
estes monumentos e respectivos locais de implantação. 
Contra a pretensa ‘estatuomania’ que na visão de Montez 
ameaçava a capital, o arquitecto apontava a necessidade  
de uma lei inteligente que pusesse fim a este fenómeno,  
e de encomendadores que escolhessem os heróis  
da história nacional que merecessem um monumento 

Fig. 15. Páginas do diário pessoal de Maria Helena Castelo Branco 
s/d, pp. 19 e 20. Colecção particular. 

(Montez em Elias, 2007, pp-56-59). No sentido oposto, 
António Sérgio, reconhecendo a falta de representatividade 
colectiva abrangente dos monumentos levantados  
a diversas individualidades, apontava a necessidade  
em dar expressão à ideia de empreendimento colectivo 
nacional, ao invés de ser priorizada uma única figura 
(Elias, 2007, pp-56-59).

Em súmula, o período que decorre entre a ditadura militar  
e a institucionalização do Estado Novo é, em simultâneo,  
de aparente abertura e incógnita quanto à afirmação de 
uma nova proposta estética para os espaços públicos. 
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O contrato determinava as instâncias de feitura da obra, 
que englobavam o modelo em gesso para posterior 
concepção definitiva da estátua, que seria em pedra41.  
(Fig. 18 e 19).Tendo participado em concursos públicos 
realizados antes e após a institucionalização do Estado 
Novo, o trabalho artístico de Ruy Gameiro, também no 
âmbito da arte pública, assumiu características modernas 
em obras produzidas nos dois contextos, afirmando-se 

41 - AML - AC Notariado da Câmara Municipal de Lisboa, Documentos relativos 
ao concurso e respectivo contrato, Livros de Notas, nº 6A, f f. 87-90. 

Fig. 18. Ruy Gameiro – D. João II 
Estudo em gesso patinado, c. 1930/1931, 80x30x30 cm.  

DRCC - Museu José Malhoa.

Fig. 19. Ruy Gameiro – D. Manuel I 
Estudo em gesso patinado, c. 1930/1931, 80x30x30 cm.  

DRCC - Museu José Malhoa.

como tal não só ao nível plástico do tratamento das 
superfícies e formas de vulto, como também das técnicas 
de escultura e materiais empregues. O vigor plástico de 
Gameiro impõe-se na história da estatuária portuguesa, 
com obras de excepção assinaláveis42. 

42 - A este respeito veja-se Matos, 1998, p.148.

Fig. 16. Ruy Gameiro – Busto de Bartolomeu Dias 
Ruy Gameiro – Bartolomeu Dias,  
Escultura com estrutura em betão armado, 1928, 
EGEAC - Museu de Lisboa.

Fig. 17. Ruy Gameiro – Busto de Diogo Cão 
Escultura com estrutura em betão armado, 1928,  
Colecção particular.
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Fig. 22. Ruy Gameiro – 1º projecto do Monumento  
aos Mortos da Grande Guerra, Abrantes 

1930, maquete em gesso, 101 x 53,5 x 53,5 cm.  
Arquivo Municipal de Abrantes. 

Fig. 23. Ruy Gameiro – 2º projecto do Monumento  
aos Mortos da Grande Guerra, Abrantes 
1930, maquete em gesso, 44 x 31,5 x 32 cm.  

Arquivo Municipal de Abrantes.

A escultura destacava um soldado compacto e robusto. 
Idealizado como uma sentinela velando pelos caídos,  
exibia uma silhueta vigilante em sintonia com a verticalidade 
da espingarda e baioneta que segura nas mãos, 
 em descanso e encostada ao corpo. Porém, a proposta 
descrita e visualizada com mais pormenor, parecendo ter  
a preferência da opinião pública, não alcançou o primeiro 
lugar. A 1 de Fevereiro de 1930, a mesma fonte informou 
que o júri, reunido no mesmo local para atribuir a votação 
final, decidiu-se pela proposta com o nome ‘Pro-Pátria’,  
da autoria de Álvaro Machado e Julio Vaz Junior44.

Em 1930, Ruy Gameiro produz o MMGG de Abrantes, 
encomendada pela Liga dos Combatentes da Grande 
Guerra, monumento em betão de onde ressaltam várias 
características modernas. A escultura representa uma 
figura vigorosa, de tronco despido, cara e cabelos com 
formas geometrizantes mas dinâmicas. Com efeito, é ao 
nível da interpretação destes elementos – na concepção  
de pontos de vista preferenciais para o tratamento dos 
planos que cortam a leitura contínua de um vulto perfeito,  
e nas texturas trabalhadas nas superfícies do betão – que 
se revelam as intenções plásticas modernas do escultor. 
Também o equilíbrio de volumes que envolve a figura da 
Pátria, que decorre da visão sincopada dos planos talhados 
nos blocos de betão, ajudam a fazer essa leitura.  
Na época, esta escultura não ficou isenta de críticas por 
parte da Liga dos Combatentes da Grande Guerra, que 
apesar de “discordar de um pormenor ou outro” (Vieira, 
2005), lhe reconheceu a devida dignidade de poder ser 
exposta em qualquer praça na Europa. Convém referir  
que esta não foi a primeira solução proposta pelo escultor 
Ruy Gameiro e pelos arquitectos Francisco Nogueira  
e E. Korrodi. O primeiro ante-projecto, com uma dimensão 
de 20 metros, era mais ao gosto dos promotores mas 
acabou afastado por ser demasiado oneroso45. (Fig. 22)

A opção pela execução do monumento em betão deveu-se 
igualmente ao orçamento reduzido que era disponibilizado, 

44 - Lusitânia, 1 de Fevereiro de 1930, p. 14.

45 - O Lusitânia fez publicar uma imagem da primeira opção  
em 1 de Julho de 1929. 

Os Monumentos aos 
Mortos da Grande Guerra 

O s Monumentos aos Mortos da Grande 
Guerra (MMGG) constituíram “a última 
grande campanha de implantação da 
estatuária comemorativa” deste período, 
tal como aliás aconteceu por toda  
a Europa (Matos, 2007, p.187).  

Entre 1926 e 1940, contabilizaram-se “(…) cerca de meia 
centena de monumentos aos mortos da Grande Guerra, (...) 
concluídos, começados e terminados ou em início de 
construção, o que prova até que ponto a calamidade marcou  
o país.” (Saial, 1991, p.22-23). Como seria expectável, Ruy 
Gameiro participou de forma activa nesta campanha.

A primeira participação de Ruy Gameiro nos concursos  
para os MMGG foi em 1929, com uma maquete para  
a cidade de Lamego (Fig. 20) . A 8 de Setembro de 1929  
O Notícias Ilustrado deu a notícia da exposição das três 
maquetes levadas a concurso, na sede da Liga dos 
Combatentes da Grande Guerra. O periódico elogiou  
os concorrentes, começando por descrever a proposta  
da equipa de Velozo Reis, Miguel Jacobetti e Ruy Gameiro, 
destacando-a como um enorme sucesso: “(…) tem o carácter  
étnico que distingue o tipo beirão, arcaboiço forte, hirto 
altivez, energia contemplativa, que são os traços dominantes  
da raça que simbolizou nos campos de batalha a robusta 
epopéa valentia portuguesa.” (1929, p.5). (Fig.21) 
 Já o periódico Lusitânia publicou, mais tarde, em Dezembro 
de 192943, o mesmo texto, descrevendo os três projectos. 
Na página, a escultura de Ruy Gameiro mereceu maior 
destaque, uma vez que era a única a ter o privilégio de  
ser visualizada através de uma foto. A legenda da imagem 
realçava como a referida proposta era bem sucedida. 

43 - Lusitânia, 16 de Dezembro de 1929, p. 43. Também i, de 8 de Setembro  
de 1929, p.5, faz também referência ao concurso e às maquetes.

Fig. 20. Ruy Gameiro (atribuído a) - Desenho do Monumento  
aos Mortos da Grande Guerra, Lamego 

s/d. Colecção particular.

Fig. 21. O Notícias Ilustrado, nr.65, série 2 (8 Setembro de 1929) 
onde se descrevem os três projectos apurados no concurso  

para o MMGG de Lamego, com fotografia da maquete da escultura  
de Ruy Gameiro. hemerotecadigital.cm-lisboa.pt
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A resposta que o arquitecto Velozo Reis Camelo e o escultor 
Ruy Gameiro deram ao repto do concurso acabou por 
corresponder a uma opção plástica que se veio a verificar 
sustentável do ponto de vista histórico e artístico, já que  
o monumento ali permaneceu após a independência  
e foi incorporado nas narrativas de tradição popular.  
Não obstante, tal como afirma Gerbert Verheij, evidencia-se 
nele um distanciamento relativamente ao que era comum 
para a tipologia dos monumentos aos mortos (Verheij, 2012, 
p.20-25 )49. A figura da Pátria, talhada por Ruy Gameiro, está 
representada de forma destacada, tal como na proposta 
para o MMGG em Abrantes ou nos projectos concorrentes 
à construção do Monumento ao estadista António José de 
Almeida, para Lisboa. Mas aqui, a figura feminina aparece 
sem o pudor que, como se verá mais adiante, foi sendo 
introduzido nas representações femininas para a Caixa 
Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, bem como em 
outras encomendas, oficializadas mais tarde pelo regime. 

A figura da Pátria foi monumentalizada e o jogo  
compositivo habitual nos monumentos, entre individualidade 
homenageada/alegoria presente, alterou-se: a figura feminina  
tornou-se imagem autónoma, sobressaindo como uma 
alegoria nacional, e os baixos-relevos, inscritos na base, 
contam a ‘história’ do contexto que motivou o monumento 
– representam cenas da batalha. O monumento, talhado 
em pedra, tem a dimensão de 14,30 metros de altura.  
A figura tem na mão esquerda um escudo e uma espada  
e na mão direita agarra um fragmento de um padrão dos 
descobrimentos. O seu rosto, talhado, é visivelmente 
moderno, de linhas estilizadas e olhos amendoados.  
O seu corpo é geometrizado e de formas curvilíneas, 
encontrando-se, em alguns pontos de vista, linhas 
concordantes com a disposição das curvas da serpente.  
De igual modo, os panejamentos que pendem das costas, 
apresentam dobras curvas. A Pátria, de tronco nu erecto, 
tem o membro inferior direito avançado em relação ao 
outro, afastando-se da visão totalmente rectilínea que  
se encontra, por exemplo, na figura da Pátria de Leopoldo 

49 - Segundo o autor há um distanciamento em relação à tipologia habitual 
para os monumentos aos mortos já que no programa af irma-se que “este não é 
um monumento aos gloriosos mortos da Grande Guerra, mas (...) ao esforço da 
nossa geração”.

de Almeida, no Monumento ao estadista republicano.  
As próprias vestes, coladas ao corpo, sem pudor,  
deixam-no visível. (Fig. 26) 

O tempo presente era o da figura da Pátria e na memória 
descritiva assim foi descrita50. Verheij propõe uma leitura  
de inversão da alegoria oitocentista para a concepção deste 
MMGG. A dialéctica entre individual e colectivo fundou  
a tipologia dos MMGG (Anderson em Verheij, 2012), 
fomentando um culto colectivo que não tem rosto 
– o anonimato do soldado, que permite cada um imaginar 
os seus mortos e ser partilhado por todos os que se sentem 
atingidos pela dor da perda. A Pátria, representação alegórica  
desta comunidade, consola, chora, homenageia o soldado 
caído. Com efeito, esta inversão da alegoria oitocentista foi 
praticada num hiato de tempo que decorre entre a ditadura 
militar e o Estado Novo, mas não será prática doravante 
– a alegoria da Revolução Nacional (1936) e a estátua da 
Soberania (1940) já não invertiam o binómio homenagem/
alegoria51. Neste sentido, Verheij refere que os atributos 
obedecem a “uma lógica, que é, mais do que iconográfica, 
plástica” (2012, p.25). Os elementos iconográficos como  
a serpente, a espada, o padrão, a pátria, constroem um  
jogo que é reinterpretado fora do rigor oitocentista da 
interpretação alegórica e que permite a interpretação 
popular, com alusão às histórias locais.

50 - Verheij transcreve o trecho proveniente do relatório da Comissão dos 
Padrões de Guerra: “A Pátria, com letra grande, serena, tal como nós a vemos, 
inteligente e valorosa, ladeada por um lado pela serpente, símbolo do génio, 
interpretando o valor científico dos nossos navegadores, que partiram para os mares, 
alargando a ‘fé e o império’ e símbolo também desse ‘engenho de arte’ que Camões 
pediu às musas para cantar as glórias da nossa terra: e pelo outro, a espada e o 
escudo, símbolos da força e que tão bem manejamos como a pena, uma escrevendo a 
sangue o nosso nome, a outra escrevendo a ouro as nossas glórias e o heroísmo, que 
oitocentos anos não conseguiram ainda envelhece”. (Verheij, Op. Cit. p. 23)

51 - A testemunhar este facto está por exemplo todo o plano de estátuas 
encomendado pelo MOPC-MOP para as capitais de Distrito, em que a Junta 
Nacional da Educação e Academia Nacional de História se responsabilizavam 
pelos pareceres emitidos sobre a f iguração dos Monumentos, e onde alegorias 
junto das f iguras históricas não foram aceites. Igualmente as sugestões de 
movimento nos panejamentos, avanço de um dos membros, contraponto ou 
torção do corpo eram desaconselhadas. O sentimento anti-jacobino e anti-
liberal/anti-republicano não o permitiam. Ver: A statue for each town – Public 
Sculpture under the New State, Elias, H. On the Waterfrionts, 2007.

Fig. 24. Ruy Gameiro – Monumento aos Mortos  
da Grande Guerra, Abrantes 

1930, escultura em betão (erigida em 1940,  
na Praça da República, em Abrantes).

embora a Liga tenha lamentado não ter sido realizado em 
pedra46. (Fig. 23) Certo é que as limitações financeiras 
acabaram por dar caminho à realização do primeiro 
monumento de estatuária esculpido em betão no nosso 
país. A 2 de Novembro de 1930, O Notícias Ilustrado não 
destacou o material, mas referiu que “o equilíbrio entre  
as três figuras do corpo é perfeito, numa dessimetria  
que se impõe mesmo aos olhos mais profanos porque, 
paradoxalmente, é harmónica”47. Este monumento esteve 
depositado durante muitos anos na Casa dos Bombeiros  
de Abrantes (Saial, 1991, pp. 31 e 32) e só foi erigido em 
1940, no centro da Praça da República de Abrantes,  
já depois da morte de Ruy Gameiro. (Fig. 24)

O cenário de homenagem aos caídos na Primeira Guerra 
Mundial, realizado através da construção dos MMGG, 
também se estendeu às então colónias, onde o conflito  
foi igualmente sentido. Em Dezembro de 1930 foi publicado 
o programa do concurso para o MMGG destinado a Lourenço 
Marques (actual Maputo, Moçambique), tendo como palavras  
chave ‘o passado glorioso’, ‘uma palavra de ordem para o 
presente’ e ‘um marco de confiança no futuro’. Neste Padrão, 
 mais do que uma homenagem ao conflito bélico, pretendia-
se colocar o fatídico evento em perspectiva histórica, 
homenageando o esforço colectivo da nação, ao mesmo 
tempo que se aproveitava a oportunidade para a 
nacionalização do espaço público da colónia moçambicana. 

O Padrão48 foi inaugurado em 1935, na Praça Mac-Mahon 
(actual Praça dos Trabalhadores) e fez parte das homenagens 
prestadas aos mortos de guerra, tendo sido uma iniciativa 
da Comissão dos Padrões da Grande Guerra (CPGG). (Fig. 25) 

46 - A primeira opção, de 64 metros quadrados de base e 4,5m de altura era 
uma solução mista: admitiu-se o cimento armado nas f iguras, que depois eram 
preparadas para simular o bronze, mas toda uma base e estrutura envolvente 
era granito rosa e granito mais escuro, que acabava por acantonar as f iguras. 
Ver: https://coisasdeabrantes.blogspot.com/2008/10/histria-da-sub-agncia-da-
liga-dos.html 

47 - Artigo anónimo, ‘Uma obra Forte de Escultura Moderna’. In O Notícias 
Ilustrado, nr. 125, 2 Novembro 1930, p.15 (Saial, 1991, p.31).

48 - A insistência na palavra “padrão” – esses marcos gloriosos – refere-se 
ao olhar de longa duração, em que o conflito era só mais um episódio de um 
esforço secular [de] descobertas e reconquistas, de uma acção colonizadora 
persistente e ef icaz na difusão da civilização europeia. Ver: Verheij, p.20
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Fig. 27. Ruy Gameiro – Monumento aos Mortos da Grande Guerra, Lourenço Marques (actual Maputo, Moçambique) 
1935. Col. Estúdio Mário Novais I FCG – Biblioteca de Arte e Arquivos.

Essa é a razão para que hoje o monumento continue ali a 
fazer sentido – a figura da Pátria é entendida como a mulher 
que libertou a cidade de uma perigosa serpente, matando-a 
num pote de água a ferver. Pode-se pois afirmar que Ruy 
Gameiro privilegiou a novidade da imagem escultórica em 
detrimento das convenções de narratividade que a alegoria 
justificava nos monumentos, de acordo com a tradição 
iconográfica oitocentista romântica. (Fig. 27) 

A sua singular dinâmica plástica pôde, porventura,  
ter-lhe sido menos vantajosa em alguns momentos, como 
foi o concurso do Monumento a António José de Almeida. 
Criado por subscrição pública, o concurso teve na comissão 
executiva simpatizantes da causa republicana, mas acabou 
adaptado à nova ordem institucional emergente, pautada 
pela retirada de monumentos, restrição das encomendas 
em curso e regulação das futuras encomendas (Elias, 2007). 
Dos três selecionados, venceu a proposta de Pardal Monteiro 
e Leopoldo de Almeida, realizada em 1932 e caracterizada 
por um classicismo moderno. Ruy Gameiro concorreu com 
o arquitecto Cottinelli Telmo, não tendo, porém, a maquete 
chegado à fase final52. Dos três selecionados, venceu  
a proposta de Pardal Monteiro e Leopoldo de Almeida, 
realizada em 1932 e caracterizada por um classicismo 
moderno. Tal como o MMGG de Moçambique, o monumento  
ao estadista António José de Almeida, destaca a figura 
feminina da Pátria, colocando o homenageado, na base, 
figurado em bronze. No entanto, mostra um tratamento 
plástico linear da figura, distinto das figuras da pátria 
executadas por Gameiro. O monumento vencedor exibe 
uma Pátria hierática, com gestos, vestes e panejamentos 
modelados de forma linear, envergando um capacete/elmo 
de guerreiro em substituição do barrete frígio (Elias, 2010). 
E é precisamente através da substituição repetida da 
iconografia habitual nesta tipologia de monumentos, assim 
como o uso coerente das evidências plásticas modernas, 
que se pode caracterizar a interpretação de Ruy Gameiro. 

Fig. 25. Ruy Gameiro – Monumento aos Mortos da Grande Guerra,  
Lourenço Marques (actual Maputo, Moçambique) 

1935. tribop.pt

Fig. 26. Ruy Gameiro – Monumento aos Mortos da Grande Guerra, 
Lourenço Marques (actual Maputo, Moçambique) 

1935, escultura em pedra. delagoabayword.wordpress.com



40 41

Desde o I Salão dos Independentes, quando “Pela primeira 
vez, os arquitectos [se] juntaram aos outros artistas 
modernistas (...)” que o “intercâmbio de ideias e o espírito 
de colaboração [se] intensificaram (...)” (Gonçalves, 1986, 
p.148) entre escultores, pintores e arquitectos. 
Naturalmente que esta relação não era uma novidade  
e se, no caso dos projectos de arquitectura se observava 
tendencialmente uma subalternidade dos pintores  
e escultores, convidados pelo arquitecto para intervirem 
com alguns apontamentos, também é verdade que no  
caso da estatuária monumental, eram os escultores que 
convidavam os arquitectos, que assumiam geralmente  
uma posição de subalternidade no projecto. Por seu turno, 
embora desde o início do século XX tenham havido nos 
movimentos de vanguarda várias tentativas de quebrar com 
a hierarquia estabelecida entre as ‘belas-artes’, a verdade  
é que, como nota Joana Brites, “todos os regimes ditatoriais 
modernos resistiram a esta fragmentação conceptual” 
(2008, p.81). Esta foi também a realidade portuguesa.

Ruy Gameiro mantinha desde cedo uma relação próxima 
com alguns arquitectos, como Velozo Reis, com quem já 
tinha projectado o Monumento aos Mortos da Grande 
Guerra para Lamego. E se alargará esta relação com  
a arquitectura nos restantes projectos de estatuária 
monumental que produziu, também recebeu alguns 
convites para contribuir com esculturas para projectos de 
arquitectura. Conhecem-se pelo menos três situações em 
que a intervenção de Ruy Gameiro foi de grande fôlego52,  
e todas aconteceram entre 1933 e 1934, no âmbito das  
filiais construídas para a Caixa Geral de Depósitos, Crédito  
e Previdência (CGDCP) em Santarém, Leiria53 e Ponta Delgada.

A função da escultura e da pintura, neste contexto,  
era o de “complementar a arquitectura, clarificando  

52 - Outras pequenas intervenções de Ruy Gameiro foram realizadas: a grinalda 
de f lores em volta da varanda da casa de MàmÍa Roque Gameiro, em Campolide 
e os baixos relevos no edifício. 

53 - O projecto para a f ilial de Leiria, de 1933, da autoria do arquitecto 
António Maria Velozo Reis Camelo que convidou Ruy Gameiro para a criação 
da componente escultural não chegou a ser construído não existindo nos 
AHCGD indicação sobre os projectos de escultura ou qualquer descrição 
pormenorizada da mesma.

ou acrescentando substância à mensagem a transmitir.” 
(Brites, 2008, p.82). Nesta via, Cottinelli Telmo, em resposta 
à conjuntura de recusa ao ornamento que ganhava 
expressão na teoria e prática de alguns arquitectos 
modernos (Looss, Gropius, Le Courbusier), afirmou que  
ao “caixote” arquitectónico faltava algo: “certa amabilidade, 
certa afabilidade do manuelino ou renascença (…)” e que 
“(...) quando estivermos convencidos que matámos (...)  
todos esses abortos que deixámos para trás, (...) a nossa 
sensibilidade (...) procurará amenizar as grandes superficies 
lisas dando-lhes um claro escuro sóbrio e lógico, recorrerá 
mais à escultura, sorrirá!” (Telmo em Elias, 2007, p. 84-85). 

No caso dos edifícios construídos para a CGDCP,  
“A supremacia da arquitectura é exercida por prerrogativas 
que garantem, à partida, a subserviência das outras artes.” 
(Brites, 2008, p.83) e existiam instruções claras ao nível  
dos conteúdos, da composição e da percentagem 
orçamental que a escultura e a pintura deveriam 
representar para os gastos totais54. Ao nível iconográfico, 
“as duas vias temáticas possíveis – universalismo e/ou 
nacionalismo (...)” (Brites, 2008, p.83) eram personificadas 
em esculturas de vulto de figuras femininas onde dominam 
os conceitos de “«abundância» e a «economia» – enunciadas 
diferenciadamente ou em conjunto; substituídas  
ou coadjuvadas pelas congéneres noções de «riqueza»  
ou «fortuna»” (Brites, 2008, p.83). Nos trabalhos adjudicados  
a Ruy Gameiro, é possível verificar algum pendor para a via 
universalista, nomeadamente nas figuras femininas nuas  
e seminuas representadas com acessórios alegóricos, 
personificando a abundância, a força, valor ou dinheiro.

Tendo em conta as rígidas regras existentes neste domínio, 
não deixa de ser surpreendente que as esculturas 
projectadas por Ruy Gameiro para as filiais de Santarém  
e de Ponta Delgada tenham particularidades iconográficas 
(Santarém) ou técnicas (Ponta Delgada) que as destacam 
das restantes esculturas produzidas para os edifícios  
da CGDCP. No caso do projecto para Santarém, é ainda 
surpreendente o facto das esculturas terem sido  
aprovadas e construídas. (Fig. 29) 

54 - A este respeito, consultar Brites, 2008, p.83.

Fig. 28. Francisco Franco – Monumento a Gonçalves Zarco 
1927, escultura em bronze. Vista da escultura, Funchal  

(Madeira, Portugal). commons.wikimedia.org

A escultura integrada na 
arquitectura e a estatuária 
monumental

Entretanto, o regime ditatorial fascista  
do Estado Novo consolida-se, com a 
Constituição de 1933. A proposta estética  
que o regime acolheu foi profundamente 
influenciada pela estátua de Gonçalves Zarco, 
realizada por Francisco Franco em 1927 

(Matos, p.148), que passou a ser a referência da estatuária 
encomendada oficialmente pelo Ministério das Obras 
Públicas (Elias, 2007a). (Fig. 28) 

O monumento de Franco afirmou plasticamente a antítese 
das figuras declamatórias, neobarrocas ou naturalistas, 
muito ao gosto das encomendas passadas. Por seu turno, 
as figuras de Vasco da Gama, de Afonso Albuquerque  
ou de D. Manuel foram sendo substituídas, por exemplo, 
pelas figuras do Infante D. Henrique e dos seus 
empreendedores, exaltando em particular o contexto 
histórico do primeiro ciclo das viagens marítimas.  
Ruy Gameiro percebeu as intenções dos que defendiam  
a concepção de uma monumentalidade que aceitava 
plenamente a estatuária caracterizando determinadas 
passagens da história e seus representantes, e outras, 
menos centralizadas na distinção de uma figura, 
procurando uma abrangência mais colectiva.  
E prestou-se a materializar ambas. 

Deste período, destacam-se a participação nos concursos 
para o Monumento ao Infante D. Henrique, em Sagres e as 
esculturas feitas para os edifícios das filiais da Caixa Geral 
de Depósitos, Crédito e Previdência. Em ambos os casos  
se revelam novas facetas no trabalho de Ruy Gameiro, seja 
a monumentalidade no primeiro caso, seja a integração da 
escultura na arquitectura, no segundo caso.
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O projecto da filial para Ponta Delgada – a cargo  
novamente de Velozo Reis Camelo e com uma estátua 
entregue a Ruy Gameiro – mostrou já uma figura de formas 
moderadas, envergando uma veste clássica. Neste caso, 
sobressaem sobretudo as características técnicas, uma vez 
que o escultor ensaiou novamente o betão como material 
legítimo da escultura. A estátua, representando Minerva,  
foi elaborada em "cimento e metalizada a prata"56,  
e destinou-se à mísula da fachada principal do edifício. (Fig.31)  
Na carta que endereçou ao administrador, juntamente com 
o esboceto, o arquitecto referiu sobre a respectiva figura: 
“Esta figura, meramente decorativa, quanto à sua forma  
e interpretação, representa Minerva, deusa das artes e das 
ciências, tendo numa das mãos um ramo de frutos, como 
símbolo da abundância e na outra a lança e o escudo, como 
símbolos da força e valor, e tem para o edifício, sob o ponto 
de vista arquitectónico, grande importância, sendo ela que 
estabelece com o letreiro (Caixa Geral de Depósitos Crédito 
e Previdência) o eixo da composição da fachada, ao mesmo 
tempo que lhe dá certo claro escuro e, com o seu ar um 
tanto clássico, uma expressão estadual mais acentuada.”57

Com efeito, as linguagens plásticas, meios e discursos  
que protagonizaram este intervalo de tempo manifestaram 
progressivamente – na materialização escultórica pública  
– a adequação ao gosto do Estado Novo, que culminou na 
instituição rígida de uma proposta estética num momento 
que se definiu como a idade de ouro da escultura. A prática 
da estatuária, que a nível processual se mostrava em 
eventos expositivos diversos, institucionalizou-se e dominou 
todo o sistema de arte pública do Estado Novo58. (Fig. 32)

56 - In Capítulo XIV, Diversos, Caderno de Encargos do projecto para  
o Edif icio da Caixa Geral de Depósitos de Ponta Delgada. AHCGD, Filiais  
– caixa n.º 17, processo 109 (Ponta Delgada).

57 - In Caderno de Encargos relativos às obras de construção de um edifício  
em Ponta Delgada destinado a f ilial naquela cidade da Caixa Geral de Depósitos, 
Crédito e Previdência, aqui designada abreviadamente por Caixa. AHCGD, Filiais 
– caixa n.º 17, processo 109 (Ponta Delgada).

58 - Denomina-se por sistema de encomenda de arte pública do Estado Novo  
o conjunto de instâncias de feitura e localização que ligam os encomendadores 
públicos e comissões de censura à produção de obras plásticas destinadas 
aos espaços públicos (Elias 2007). A presente investigação permite conectar as 
instâncias que relacionam o trabalho particular do escultor/ sistema expositivo 
ao sistema de encomenda pública, actualizando desta forma o sistema de arte 
pública entre 1928-1960. 

Fig. 31. Ruy Gameiro – Minerva 
Escultura fundida em "cimento e metalizada a prata", c. 1934.  

tribop.pt

Fig. 29. Projecto do edifício da filial da CGDCP de Santarém: 
fachada principal. Arquitecto Raul Martins 

1932. AHCGD, Construção e reparação de edifícios: Filiais,  
caixa nr. 26, processo 175 (Santarém). 

Fotografia: Cristina Pratas Cruzeiro.

Fig. 30. Fachadas principal  
e lateral da filial da CGDCP de Santarém 

s/a, s/d. Fotografia: Brites, J. (2014) Arquitectura da CGDCP  
Filiais da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência 1929-1970.  

Lisboa: Prosafeita, p.204.

Sobre a totalidade das esculturas realizadas para  
a CGDCP, Joana Brites afirma que “Invariavelmente, 
esculpem-se figuras femininas – jovens de corpo inteiro  
e em pé, idealizadas o suficiente para não quebrar o efeito 
alegórico – às quais se apõem os atributos referidos. A nudez  
é progressivamente contida sob vestes clássicas que,  
a despeito de consentirem o vislumbre de massas 
anatómicas, lhes confere a «moralidade» indispensável para 
a pertença a uma edificação estatal.” (Brites, 2008, p.84). 

A convite do arquitecto António Maria Velozo Reis Camelo, 
para o projecto de ampliação do edifício da filial de Santarém, 
 em 1933, o escultor propôs duas figuras femininas, 
destinadas à fachada principal e ao volume circular 
da fachada lateral. Em 1934, as esculturas já tinham  
sido colocadas nas fachadas da obra construída. Como se 
não houvesse qualquer pudor a temer, as esculturas de Ruy 
Gameiro “tendo como mote a abundância e a riqueza” 
consistiram na representação de “uma mulher de peito 
descoberto para a fachada principal e outra, destinada a 
decorar o volume circular do alçado lateral, completamente 
despida (...)” (Brites, 2008, p.84), somando-se assim  
às personificações femininas da pátria, elaboradas  
pelo mesmo escultor. (Fig. 30)

No entanto, este terá sido um “desvario” que “não mais  
se exibiria” (Brites, 2008, p.84). Nos arquivos históricos  
da Caixa Geral de Depósitos subsiste pouca documentação 
relativa a estas esculturas55. As plantas arquitectónicas 
também não possibilitam grande informação a este respeito,  
mas as fotografias existentes do edifício atestam 
precisamente esse “desvario”, já presente no projecto 
arquitectónico de Raul Martins, o arquitecto a cargo  
da obra em 1932. E mesmo depois do arquitecto morrer 
num acidente de viação, em 1934, e os trabalhos passarem 
para a responsabilidade do arquitecto Velozo Reis Camelo, 
não há registo de qualquer alteração.

O conselho da Caixa não tornou a encomendar este tipo  
de representação, nomeadamente para a filial de Viana  
do Castelo, onde o mesmo arquitecto, por sugestão  
e concordância do conselho de administração da Caixa,  
deu indicações claras ao escultor António da Costa.  
Acerca das roupagens da figura representada, o arquitecto 
justifica que foi “concebida em termos ou formas moderadas 
(…) e não seguindo o espírito de outras épocas em que essa 
deusa era tratada por uma forma mais exuberante  
de carnes (…)” (Brites, 2008, p.84).

55 - O edifício foi remodelado e desconhece-se o paradeiro actual das esculturas.
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Encomendas particulares   
e trabalho independente

Feitura de busto Feitura

Modelo barro/gesso

Feitura de estátua Localização

Esboceto barro

Esboceto barroExposição

Colocação no local de implantação – Arranjo urbanístico/edifício

ModeloExposição

Parecer Institucional

Parecer Institucional

Passagem ao BetãoPassagem à Pedra/fundição Bronze

Modelo gesso Desfavorável Favorável Favorável Desfavorável

Arranjo urbanístico/edifício

Arte pública
Contrato de encomenda

Favorável Desfavorável

Fig. 32. Diagrama de interação entre a oficina de escultura, o sistema expositivo  
e o sistema de encomenda de arte pública (1928-1960). Helena Elias.

A estátua na praça, concebida como monumento, como 
pontuação simbólica no espaço urbano para cerimónias 
cívicas, e os motivos escultóricos em fachadas, sinais 
ilustrativos das funções simbólicas e das narrativas ligadas 
ao uso dos edifícios, foram as expressões mais solicitadas 
na encomenda de escultura pública deste período  
e durante todo o Estado Novo. 

O projecto de maior fôlego que teve a participação  
de Ruy Gameiro foi o concurso destinado a erigir um 
monumento ao Infante D. Henrique em Sagres (1933), 
envolto em polémicas e em aceso debate. Cottinelli Telmo 
interveio no debate, pronunciando-se negativamente sobre 
os monumentos comemorativos e convenções habitualmente  
utilizadas – que dados os exemplos recentes, como  
o monumento à Guerra Peninsular e Monumento aos Mortos  
da Grande Guerra, “(…) amesquinhavam a arquitectura, 
desmentiam a época de sacrifício e velocidade (…),  
um século XX de luta pela vida” (Telmo, 1934, p.8). 

No concurso destinado a homenagear o Infante D. Henrique 
e os Descobrimentos, Ruy Gameiro integrou duas equipas 
com soluções distintas ao nível das propostas de estatuária. 
A equipa de Cottinelli Telmo assumiu o trabalho de 
escultura como parte do monumento, mas grande parte 
deste trabalho era estatuária, relevando a figura do Infante. 
Sem vultos perfeitos esculpidos, a segunda equipa 
apresentou-se com uma proposta de solução mais sóbria, 
incorporando os altos-relevos em áreas estratégicas  
da estrutura arquitectónica. 

Em Dezembro de 1933 foi lançado, pela Presidência  
do Conselho de Ministros, o decreto-lei que regulava  
o concurso nacional para construção do Monumento 
ao Infante D. Henrique. O diploma relativo ao concurso 
impunha, no programa, a presença de um arquitecto e de 
um escultor por cada candidatura. O programa não exigia a 
representação expressa da figura do Infante, apresentando-
-se antes, como referiu Cottinelli Telmo, como “um problema 
com uma solução”. Esta foi uma grande oportunidade para 
que as equipas de arquitectos e artistas propusessem uma 
interpretação sobre a monumentalidade no contexto do 
Estado Novo. Quinze projectos responderam a este 

concurso. Como se referiu, Ruy Gameiro participou na 
equipa do arquitecto Cottinelli Telmo, mas o projecto não 
passou à segunda prova. Com efeito, nos apontamentos de 
Cottinelli Telmo, relativos ao desenvolvimento do concurso 
e seu desfecho59, é assinalada a participação de Ruy 
Gameiro e a sua colaboração em dois projectos – divisas 
‘Síntese’ e ‘Dilatando a fé, o Império…’60. O primeiro projecto, 
cuja equipa era composta também por Bernardino Coelho  
e Albuquerque Bettencourt61, apresentou a ideia de 
“síntese-objecto” sob o tema da navegação, materializada 
nas formas estilizadas de uma caravela, com velas latinas 
em planos de escala progressiva, e ainda elementos como  
a cruz de Cristo e das quinas. O complemento à obra, como 
descrito na memória descritiva, seria “a estátua do Infante 
defrontando o mar, e as dos seus colaboradores, rodeando 
o monumento, constituindo, por assim dizer a sua guarda 
de honra. Nos pedestais, as indicações dos seus nomes, 
datas e feitos, constituíram uma lição de história para todos 
aqueles que visitam o local”. Uma base circular, de 1,20 metros  
de altura, serviria de envasamento ao monumento, que 
lajeada com pedra clara e escura, “constituiria o desenho  
de uma rosa dos ventos”. A proposta admitiria também 
um museu no interior do monumento, com intervenções 
artísticas como o baixo-relevo ou o fresco, destinados a 
apresentar os principais episódios da época. Os trabalhos 
de escultura e os honorários dos escultores foram estimados  
em um milhão de escudos (mil contos), num total de nove 
milhões de escudos apresentados como orçamento global. 

A segunda divisa, ‘Dilatando a fé, o Império…’, da autoria 
dos irmãos Carlos e Guilherme Rebello de Andrade,  
figurou entre os projectos escolhidos pelo júri e veio 
 a ser o vencedor do concurso, em 1935. (Fig. 33) 

59 - In Monumento ao Infante D. Henrique, Dados para a história deste 
escândalo artístico, manuscrito de Cotinelli Telmo sobre o desenvolvimento  
do 1º concurso. Arquivo DGPC/ SIPA PT JCT TXT-00111 

60 - João Paulo Martins descreve pormenorizadamente a participação dos 
arquitectos no primeiro concurso para Sagres atribuindo, com base na mesma 
fonte, a inclusão de Ruy Gameiro nas duas divisas, e nomeadamente a autoria 
da ideia que caracteriza a divisa “Dilatando a Fé, o Império…”p. 189

61 - Equipa descrita no manuscrito: Telmo, Coelho, Rui e Bettencourt. 
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mostrou-se como um exercício formal especulativo  
sobre uma figura (cruz de Cristo), combinando a sua 
elevação e nivelação no espaço – um jogo de espaços 
positivos e negativos, com projecções de duas figuras  
da cruz em plano horizontal e depois oblíquo. A cruz, 
projectada como relevo no topo e como base na planta, 
justificava o propósito das fachadas, erguidas da planta,  
e que eram a projecção continuada dos braços da cruz até 
ao topo. As reentrâncias, arestas talhadas em negativo, 
separavam a fachada principal das laterais. A entrada do 
monumento era sinalizada com a inscrição do alto-relevo, 
esboceto e modelo, elementos que perduraram, tendo 
figurado o trabalho em gesso nas Exposições Internacionais 
de Paris (1937) e Nova Iorque (1939) e na Exposição  
do Mundo Português (1940)63. (Fig. 34, 35 e 36) 
De acordo com José Guilherme Abreu, quer através da 
escala e da iconografia, a divisa ‘Dilatando a fé, o Império…’ 
encaixou-se no ideal da ‘Política do Espírito’, o ideário

63 - O esboceto terá sido passado a bronze, a avaliar por uma reprodução em 
bronze hoje existente.

Fig. 36. Ruy Gameiro – relevo em bronze  
do friso do Monumento 'Dilatando a fé, o Império...’ 
c.1935, alto-relevo em bronze, 57x65 cm. Colecção particular.

estabelecido por António Ferro como bitola para  
os programas artísticos do Estado Novo, instituído  
no mesmo ano (Abreu, 2012, p.13). Ao dar destaque  
à estatuária, também a proposta de escultura apresentada 
na divisa ‘Síntese’ correspondeu ao ideal da ‘Política  
do Espírito’, sendo uma oportunidade para afirmar a 
estatuária. Com efeito, segundo Lúcia Almeida Matos,  
o desejo de António Ferro tinha sido o de fazer-se a 
construção de um monumento ao Infante D. Henrique,  
ao pronunciar-se no seguimento do arranque dos trabalhos 
arquitectónicos e artísticos para a Exposição Ibero-Americana  
de Sevilha. Ferro considerava “vexatória”, caso se verificasse,  
uma participação portuguesa representada por soluções 
artísticas banais (Matos 2008, p.234). No entanto, envolto 
em grande polémica64, o concurso foi anulado, e deu lugar  
à abertura de um segundo concurso, em 1936, onde Ruy 
Gameiro, por azar do destino, já não integrou a equipa  
dos irmãos Rebello de Andrade. 

64 - Os apontamentos de Cottinelli Telmo, e obras de autores (Almeida 1995, 
Abreu, Elias 2007, que se debruçaram sobre esta querela, e a construção de um 
monumento em Sagres ou Lisboa, e que atravessa quatro datas do Estado Novo 
(1933,1936,1939, 1958).

Fig. 34. e 35 Ruy Gameiro - Pormenor do friso em relevo  
do Monumento ‘Dilatando a fé, o Império…’ 

c.1935 alto-relevo de gesso. Museu de Marinha. tribop.pt

A proposta, cuja ideia foi atribuída a Ruy Gameiro62,  
teve a colaboração de Leitão de Barros na elaboração  
da memória descritiva, e as participações artísticas de  
Jorge Barradas, Jaime Martins Barata e Ruy Gameiro. 
Também este projecto apresentou uma síntese de 
elementos como solução plástica. Os desenhos mostraram 
um massivo volume arquitectónico com a altura de 155 
metros. A matriz da forma arquitectónica era uma cruz  
de Cristo, colossal, que emergia da base e se projectava, 
numa dimensão mais reduzida, no topo, em plano inclinado.  
Na proposta, a implantação do monumento foi alinhada 
geograficamente com a direção da navegação que dera 
início ao ciclo dos empreendimentos marítimos do Infante. 
Tal intenção era sinalizada com a projecção da cruz  
de Cristo que, como já foi descrito, encimava o volume 
arquitectónico como metonímia da nação. 

Na verdade, o projecto expressou um pensamento 
moderno sobre a forma, muito diferente do pensamento 
neobarroco que corporizava a arquitectura dos irmãos 
Rebello de Andrade. Em particular, a solução plástica 

62 - No documento, Cottinelli Telmo anotou “Dilatando a fé, o Império:  
ideia de Rui (…)”. 

Fig. 33. Ruy Gameiro e Arquitectos Carlos Rebello de Andrade  
e Guilherme Rebello de Andrade e Eng. Edgar Cardoso 

Maquete do Monumento ‘Dilatando a fé, o Império…’  
Col. Estúdio Mário Novais I FCG – Biblioteca de Arte e Arquivos.
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Ainda assim, a obra de Ruy Gameiro não parou. Não parou 
porque continuou a ser exposta e a circular nas exposições 
organizadas pela ditadura fascista do Estado Novo, como  
são exemplo a Exposição Internacional de Paris (1937),  
a Exposição Internacional de Nova Iorque (1939) e a 
Exposição do Mundo Português (1940)68. E no contexto 
museológico português lá estão as obras de Ruy Gameiro69. 
A obra de Ruy Gameiro não parou na continuação pública  
da sua obra escultórica, através do desejo de fazer perdurar 
a sua materialização em contextos distintos. Nas ruas e 
espaços públicos, lá estão as obras de Ruy Gameiro, seja em 
Portugal ou no estrangeiro. Se em vida não testemunhou a 
implantação de nenhuma destas obras, lá estão, ainda hoje, 
o Monumento aos Mortos da Grande Guerra, na Praça dos 
Trabalhadores, em Maputo, Moçambique70 e o Monumento 
aos Mortos da Grande Guerra, na Praça da República,  
em Abrantes, Portugal. Muitos anos depois, em 1983,  
a Fundação Calouste Gulbenkian também decidiu ter uma 
obra de Ruy Gameiro nos seus jardins, pedindo o gesso  
de ‘Escultura (figura feminina semi-nua de joelhos)’ (Fig. 37  
e 38) e fazendo duas réplicas em bronze, sendo que uma 
permanece nos jardins da Fundação e outra que foi 
oferecida ao Museu José Malhoa.

A sua obra não parou. Continua a ser interpretada na 
investigação que tem sido feita a propósito da produção 
escultórica portuguesa do século XX e onde Ruy Gameiro foi 
inscrito em definitivo, sendo reconhecido entre os escultores 
que na década de 1930 produziram manifestações 
modernistas de relevo.

68 - De Ruy Gameiro, na Exposição Internacional de Paris esteve o baixo-relevo 
do Infante, feito para o Monumento ao Infante D. Henrique ‘Dilatando a Fé e o 
Império’. (Matos, 2007, p.212) na Exposição Internacional de Nova Iorque “foi 
levado o Infante de Gameiro (do Museu Militar). No projecto de Segurado para o 
pavilhão de Nova Iorque poder ver-se o Infante de gameiro adossado a uma das 
paredes exteriores”. (Matos, 2007, p. 268). Na Exposição do Mundo Português 
entre os cerca de 24 escultores estava Ruy Gameiro, com uma peça na sala de D. 
João II (Matos, 2007, p.234).

69 - Foram identif icadas obras de Ruy Gameiro na Casa-Museu Roque Gameiro, 
no Museu Abade de Baçal, no Museu José Malhoa, no Museu da Vista Alegre, no 
Museu do Chiado

70 - Entregue à Câmara Municipal a 11 de Novembro de 1935 ( Júnior, 1943, p.26).

U m fatídico acidente de viação, em 18  
de Agosto de 1935, ceifou a vida de  
Ruy Gameiro e de Maria Helena Castelo 
Branco, sua esposa. A respeito do trágico 
acontecimento, Diogo de Macedo dirá:  
“A nossa História da Arte está cheia  

de promessas, mas poucas tão justificadas para certezas 
como estas. E veio o destino velhaco, traiçoeiro e injusto, 
matando-os covardemente, horrivelmente!”65 (1935, p.8). 

Apesar da obra de Ruy Gameiro ter preenchido bastante  
a movida artística deste período e, em alguns momentos, 
ter-se aproximado do ideário artístico nacional da ditadura 
do Estado Novo, não deixa de ser estranho a falta de 
referência à sua obra na Exposição do Ano X da Revolução 
Nacional (1936). A leitura visual do guia da exposição deu 
notória preferência à escultura e à participação dos 
escultores no evento, empenhados em figurar a denominada  
revolução nacional. A escultura mais relevante do evento  
foi a alegoria da Revolução, por Maximiano Alves. Também 
outros companheiros de trabalho de Ruy Gameiro, como 
Bettencourt ou Barata Feyo, exibiram baixos-relevos para 
encomendas em curso66. Dado o contexto, percebe-se ser 
este um período fértil, mas igualmente conturbado no 
panorama artístico nacional. Segundo Margarida Acciauolli, 
a escultura, bem representada no evento, parecia ter 
superado os desaires do concurso para Sagres.  
A historiadora salienta, porém, que a polémica gerada 
 em torno do resultado acabou por colocar em causa  
o notável trabalho da equipa vencedora – irmãos Rebello  
de Andrade e Ruy Gameiro (Acciauolli, 1998).67 

65 - Diogo de Macedo reporta-se a Ruy Gameiro e a José Tagarro, falecido em 
1931.

66 - As encomendas expostas não se restringiam à comemoração do Ano X, 
já que Maximiliano Alves exibiu também a maquete das f iguras ciclópicas em 
betão para a ponte do sifão de Sacavém (Elias 2007 p.348) . 

67 - Lembre-se que o projecto, embora vencedor, recebeu o voto contra de 
Paulino Montez, que era também o responsável pela exposição do ano X da 
Revolução Nacional. 

QUANDO A OBRA 
CONTINUA...

Ruy Gameiro – s/ título
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Fig. 38. Ruy Gameiro – S/título 
1983, escultura em bronze, 135 cm (alt.). Fundação Calouste Gulbenkian.

Fig. 37. Ruy Gameiro – S/título 
1933, modelo em gesso patinado, 135 cm alt. DRCC- Museu José Malhoa. 

Numa nota manuscrita que a família de Ruy Gameiro guarda, 
lê-se que "O espólio do artista foi pela família entregue à 
Escola de Belas Artes para instituir um prémio anual ao aluno 
mais distinto." De facto, a ESBAL instituiu o prémio 'Ruy 
Gameiro - Maria Helena'71 em 1937, ganho por vários artistas, 
enquanto distintos alunos de escultura, como Domingos 
Soares Branco (1953), Jorge Vieira (1953) ou Leopoldo Batalha 
(1962). Quanto ao espólio, não se encontra na instituição, 
agora FBAUL. Durante a década de 1950, várias obras foram 
entregues pela família a diversos museus portugueses onde, 
na maioria dos casos, ainda hoje permanecem. Ruy Gameiro 
parou. A sua obra não.

71 - Na acta da sessão da comissão administrativa da ESBAL de 31 de Dezembro 
de 1937 lê-se: "A família do falecido escultor Rui Roque Gameiro e de sua família 
também falecida D. Maria Helena de Castelo Branco Roque Gameiro, entregou em 
15 de Junho de 1937 ao Sr. Presidente, (...) os seguintes títulos da divida pública 
(...) no valor de cento e vonte mil escudos (...). Estes títulos destinam-se, como 
é desejo dos oferentes, a constituir-se com o seu rendimento um prémio anual 
denominado Ruy Gameiro - Maria Helena, a conferir ao aluno de escultura que 
termine o curso com melhor aplicação e mérito." (In Arquivo Histórico da FBAUL)
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Lista  
de Obras

Obras em exposição
S/ título (Ruy Gameiro) s/data 
Màmía 
35x25 cm · Grafite s/ papel 
COLECÇÃO PARTICULAR

S/ título (Ruy Gameiro) 1931 
José Amaro Júnior 
70X50 cm · Pintura 
MUSEU JOSÉ MALHOA

S/ título (Ruy Gameiro) 1928 
José Tagarro 
81,5X60 cm · Pintura 
MUSEU NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA

Tagarro 1927 
Ruy Gameiro 
34,5x19x24 cm · Busto em bronze  
(fundição em cera perdida) 
MUSEU NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA

S/ título (Maria Helena Castelo Branco) 1928? 
José Tagarro 
78x63 cm · pintura 
COLECÇÃO PARTICULAR

Canjirão «Santo António de Lisboa» c. 1934 
Ruy Gameiro 
Cerâmica policromada vidrada 
COLECÇÃO PARTICULAR

O Escultor Ruy Gameiro:  
Subsídios Crítico/biográficos 1943 
José Amaro Júnior 
Livro 
CASA ROQUE GAMEIRO

Livro de Matriculas da Escola Superior  
de Belas Artes 1921/1922 
Livro 
FACULDADE DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

Moldes em madeira 
/sapatos de criança s/data 
Ruy Gameiro (atribuído a) 
Mista 
COLECÇÃO PARTICULAR

S/ título (desenho de cães) s/data 
Ruy Gameiro (atribuído a) 
Grafite s/ papel 
COLECÇÃO PARTICULAR

S/ título (desenho de cães) s/data 
Ruy Gameiro (atribuído a) 
Grafite s/ papel 
COLECÇÃO PARTICULAR

Esboço para o MMGG de Lamego s/data 
Ruy Gameiro (atribuído a) 
Grafite s/ papel 
COLECÇÃO PARTICULAR

S/ título ( Manuela Roque Gameiro Ottolini) 1925 
Ruy Gameiro  
40x20 cm  
COLECÇÃO PARTICULAR

S/ título ( Greta Garbo) s/data 
Ruy Gameiro (atribuído a) 
COLECÇÃO PARTICULAR

S/ título (Busto de Mulher) s/data 
Ruy Gameiro (atribuído a) 
COLECÇÃO PARTICULAR

David Benoliel c. 1931 
Ruy Gameiro 
COLECÇÃO PARTICULAR

S/ título (Diana) 1932 
Ruy Gameiro (atribuído a) 
COLECÇÃO PARTICULAR

Florinhas de S. Francisco contadas às crianças 1927 
Maria da Luz Sobral (com ilustrações  
de Raquel Roque Gameiro e Ruy Gameiro) 
Livro 
CASA ROQUE GAMEIRO

Bartolomeu Dias 1928 
Ruy Gameiro 
Busto com estrutura em betão armado 
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Estudo para D. João II c. 1930/1931 
Ruy Gameiro 
80x30x30 cm · Gesso patinado 
MUSEU JOSÉ MALHOA

Estudo para D. Manuel I c. 1930/1931 
Ruy Gameiro 
80x30x30 cm · Gesso patinado 
MUSEU JOSÉ MALHOA

Maquete do 1º projecto do Monumento aos 
mortos da Grande Guerra, Abrantes 1930 
Ruy Gameiro 
101x53,5x53,5 cm · Gesso 
CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES

Maquete do 2º projecto do Monumento aos 
mortos da Grande Guerra, Abrantes 1930 
Ruy Gameiro 
44x31,5x32 cm · Gesso 
CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES
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Maquete Infante D.Henrique,  
friso do Monumento  
‘Dilatando a fé, o Império…’ c. 1935 
Ruy Gameiro 
57x65 cm · Bronze 
COLECÇÃO PARTICULAR

S/título (figura feminina de joelhos) 1933 
Ruy Gameiro 
135 cm (alt.) · Gesso patinado 
MUSEU JOSÉ MALHOA

Obras não expostas 
Auto-Retrato 1914 
Ruy Gameiro 
Grafite s/ papel 
COLECÇÃO PARTICULAR

Rapariga s/data 
Ruy Gameiro 
33 cm (alt) · Bronze 
MUSEU ABADE DE BAÇAL

Estudo (Alegoria à Sabedoria) s/data 
Ruy Gameiro 
75 cm (alt) · Gesso patinado 
MUSEU JOSÉ MALHOA

Estudo (Alegoria às Artes) s/data 
Ruy Gameiro 
75 cm (alt) · Gesso patinado 
MUSEU JOSÉ MALHOA

Cabeça do pintor José Amaro c.1929 
Ruy Gameiro 
PARADEIRO DESCONHECIDO

Fruteiro ‘Gameiro’ 1930 
Ruy Gameiro 
MUSEU DA VISTA ALEGRE

Salomé c.1928 
Ruy Gameiro 
PARADEIRO DESCONHECIDO

Abel e Caim c.1928 
Ruy Gameiro 
PARADEIRO DESCONHECIDO

A chegada da corrida de Marathona c.1928 
Ruy Gameiro 
PARADEIRO DESCONHECIDO

Diogo Cão 1928 
Ruy Gameiro 
Busto com estrutura em betão armado 
COLECÇÃO PARTICULAR

Busto do arquitecto Velozo Reis c.1930 
Ruy Gameiro 
PARADEIRO DESCONHECIDO

Busto da Ex.ma Srª dona Alda Maria c.1930 
Ruy Gameiro 
PARADEIRO DESCONHECIDO

Yola Bailarina Húngara 1932 
Ruy Gameiro 
Barro 
PARADEIRO DESCONHECIDO

Maurice Chevalier (busto)  
Ruy Gameiro 
PARADEIRO DESCONHECIDO

Obras que Ruy Gameiro 
submeteu a concursos  
públicos ou pensadas 
para espaços públicos
Monumento aos Mortos da Grande Guerra  
(só foi construída a maquete) – Lamego 1929 
Ruy Gameiro (com arquitectos  
Velozo Reis e Miguel Jacovbety) 
PARADEIRO DESCONHECIDO

Monumento à Rainha D.Leonor  
(não ganhou o concurso) – Caldas da Rainha 1929 
Ruy Gameiro 
PARADEIRO DESCONHECIDO

Monumento aos Mortos  
da Grande Guerra – Abrantes 1930 
Ruy Gameiro 
Betão 
PRAÇA DA REPÚBLICA, ABRANTES (C.M. ABRANTES)

Peças decorativas para o pavilhão de Portugal da 
Exposição Internacional e Colonial de Paris 1931 
Ruy Gameiro 
PARADEIRO DESCONHECIDO

Arte (foi exposta no Salão  
de Inverno da SNBA de 1932) c. 1932 
Ruy Gameiro 
PARADEIRO DESCONHECIDO

A Ciência (foi exposta no Salão  
de Inverno da SNBA de 1932) c. 1932 
Ruy Gameiro 
PARADEIRO DESCONHECIDO

Esculturas para a Nova Filial  
da C.D.G.C.P de Santarém  
(Abundância e Economia) 1933 
Ruy Gameiro 
PARADEIRO DESCONHECIDO

Esculturas para a Nova Filial  
da C.D.G.C.P de Leiria  
(não foram construídas) 1933 
Ruy Gameiro

Monumento a António José de Almeida  
(só foi construída a maquete) c.1933 
Ruy Gameiro 
PARADEIRO DESCONHECIDO

Minerva (para a Nova Filial  
da C.D.G.C.P de Ponta Delgada) 1934 
Ruy Gameiro 
PARADEIRO DESCONHECIDO

Monumento aos Mortos da Grande Guerra  
para Lourenço Marques (Moçambique) 1935 
Ruy Gameiro 
PRAÇA DOS TRABALHADORES, MAPUTO

Monumento ao Infante D. Henrique  
em Sagres (2 fases – só foram construídas  
as maquetes) 1935 
Ruy Gameiro 
PARADEIRO DESCONHECIDO

Figuração escultórica da réplica do coche  
de Estado de D. João V (para o Cortejo  
das Festas da Cidade) 1935 
Ruy Gameiro 
PARADEIRO DESCONHECIDO

Força (para a escadaria da Assembleia Nacional) 
Ruy Gameiro 
PARADEIRO DESCONHECIDO

D. Nuno Álvares Pereira, a cavalo  
e de mãos postas (baixo relevo) 
Ruy Gameiro 
PARADEIRO DESCONHECIDO
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