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É
com um misto de alegria e nostalgia que

recebemos a exposição “Alfredo Roque Ga-

meiro: Retorno à Casa da Venteira” na Casa

Roque Gameiro. Alegria por ter sido aqui

que Alfredo Roque Gameiro viveu alguns

anos da sua vida com a sua família, onde pintou, re-

cebeu amigos e fez parte ativa do quotidiano da Ama-

dora de então.

Nostalgia, por celebrarmos os 150 anos do nascimento

de um artista que marcou a nossa Arte de uma forma

tão profunda e que representa uma época.

Premiado em Portugal e no estrangeiro, a humildade e

o prestígio do Mestre Roque Gameiro precediam-no.

Perdeu-se um marinheiro, mas ganhou-se um virtuoso

aguarelista, que nunca esqueceu a sua ligação ao mar.

A captação de aspetos naturais e paisagísticos, a re-

presentação da figura humana, das tradições e da his-

tória nacional foram temas recorrentes na sua obra,

onde o cuidado na exatidão dos ambientes represen-

tados refletem o seu registo naturalista, tão próprio.

A nossa herança coletiva também está um pouco aqui,

neste imóvel, que cristaliza ainda aspetos da sua vi-

vência e da sua família, agora ainda mais notória e es-

pecial com as peças e documentos em exposição.

À família de Alfredo Roque Gameiro, ao Museu de

Aguarela Roque Gameiro (Minde), à Fundação Ca-

louste Gulbenkian, e a todos os que se associaram a

esta exposição, o nosso agradecimento especial. O

vosso contributo foi imprescindível para levarmos esta

exposição a bom porto.

Este é um regresso a casa. À Casa da Venteira, à Casa

Roque Gameiro.

A Presidente da Câmara

Carla Tavares
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A
guarelista, ilustrador, retratista e profes-

sor, Alfredo Roque Gameiro apaixonou-

se pela Amadora e foi aqui que viveu

muitos anos, numa casa que planeou, es-

tudou e desenhou.

E é essa casa centenária que acolhe agora a exposição

de comemoração dos 150 anos do seu nascimento; que

nos permite revisitar a sua obra e a sua vida, enquanto

cidadão, artista, marido e pai.

O Mestre da aguarela era um observador exímio, que

cristalizou nas suas obras imagens e memórias exatas

do que viu e viveu, a par da composição de quadros

históricos, onde o naturalismo sobressai.

“A natureza não é aquilo que se vê, mas aquilo que se

sente”, terá dito. E é precisamente essa sensibilidade e

a capacidade técnica que irradiam nos seus trabalhos.

Ao entramos na Casa Roque Gameiro durante esta ex-

posição, toda a essência daqueles tempos e o carisma

de Alfredo Roque Gameiro estão presentes, através das

aguarelas, ilustrações, fotografias, cartas, documen-

tação inédita e mobiliário original.

Um muito obrigado ao Museu de Aguarela Roque Ga-

meiro, de Minde, à Fundação Calouste Gulbenkian, aos

familiares de Roque Gameiro e aos particulares, que

enriqueceram esta exposição com espólio de diversa

natureza e que nos permitiram celebrar condigna-

mente este homem ímpar, que orientou a sua vida pela

trindade Pátria, Família, Arte.

O Vereador da Cultura

António Moreira
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Anos de Formação

A
lfredo Roque Gameiro nasceu em Minde,
concelho de Alcanena, no dia 4 de abril de
1864, numa época em que o país era gover-
nado por uma Monarquia Constitucional,en-
cabeçada pelo rei D. Luís I (1838-1889).

O seu pai, Manuel Roque Gameiro, fora marinheiro e,
de um primeiro casamento, tivera dois filhos: Justino
Guedes e José Roque Gameiro. Tendo ficado viúvo, foi
viver para Minde, onde conheceu Ana de Jesus, com
quem veio a casar e de quem teve nove filhos.

Alfredo foi um dos filhos do segundo casamento e foi em
Minde que viveu os anos iniciais da sua vida. Foi aí que
fez as primeiras aprendizagens com o pároco da aldeia,
que se queixava que ele «só queria fazer bonecos» (Ga-
meiro e Fragoso, 2014, p. 19). Com cerca de 10 anos
mudou-se para Lisboa, cidade onde também habitava o
irmão Justino, que era o proprietário da Litografia Gue-
des. Sabe-se que ficou impressionado com a capital, pois
mais tarde, em 1925, escreveu: «Não esquecerei jamais a
impressão de sumptuosidade e de admiração que senti
quando, aí por fevereiro de 1874, vindo da minha humilde
aldeia, entrei em Lisboa.» (Gameiro e Vieira, 1925, p. 7).

Roque Gameiro tinha o objetivo de ingressar na mari-
nha, tendo sido aluno do Colégio Académico Lisbo-
nense. Simultaneamente entrou como aprendiz na
oficina de litografia Castro e Irmão, transitando depois
para a oficina do seu irmão. Nos anos de 1881-1882, é
possível que também tenha frequentado o ensino no-
turno da Escola de Belas-Artes de Lisboa e terá sido
nesta época que conheceu o ilustrador Manuel de Ma-
cedo (1839-1915), de quem foi discípulo e colaborador.

Os anos eram agitados para a pintura portuguesa, com
o regresso a Portugal, vindos de Paris, de Silva Porto
(1850-1893) e Marques de Oliveira (1853-1927), dois
pintores que trouxeram a novidade do Naturalismo e
da pintura de ar livre, bem como o incremento do inte-
resse pela pintura de paisagem e de costumes popula-
res (temas já encetados com o Romantismo).
Precisamente em torno de Silva Porto iria reunir-se um
conjunto de artistas que ficaram conhecidos como
Grupo do Leão, entre os quais se contavam José Ma-
lhoa (1855-1933), Columbano Bordalo Pinheiro (1857-
1929) e João Vaz (1859-1931).

Tratava-se de uma associação informal de artistas, que
se costumava reunir na Cervejaria Leão de Ouro e que,
entre 1881 e 1888, organizou exposições de arte, pri-
meiro na sede da Sociedade de Geografia de Lisboa e
depois nas salas do jornal Comércio de Portugal. O ob-
jetivo era divulgar a arte naturalista, que então era
uma novidade, e a iniciativa teve grande sucesso. Nas
exposições dominavam os quadros com temas de pai-
sagem e de costumes populares, que seriam também
os temas trabalhados por Roque Gameiro nas suas
aguarelas. Este era mais novo do que os pintores do
Grupo do Leão e esteve à margem da primeira fase do
Naturalismo, mas iria aproximar-se a partir da década
de 90, juntamente com outros pintores da sua gera-
ção, como Carlos Reis (1863-1940) ou Veloso Salgado
(1864-1945).

Entretanto, c. 1883, Roque Gameiro recebeu uma bolsa
do Estado, para aperfeiçoamento da técnica de lito-
grafia, tendo frequentado, durante dois anos, a Escola
de Artes e Ofícios de Leipzig. Esta bolsa estava ligada à
iniciativa promovida por António Augusto de Aguiar
(1838-1887), que, em 1884, criou em Portugal escolas
industriais de desenho. Para tal houve necessidade de

ALFREDO ROQUE GAMEIRO (1864-1935)

«Pátria, Família, Arte»

Margarida Elias | Membro colaborador do Instituto de História da Arte da FCSH-UNL
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habilitar no estrangeiro artistas portugueses, que po-
deriam depois ser professores nas referidas escolas,
assim como contratar artistas estrangeiros para lecio-
nar no nosso País (França, 1990, p. 66).

Na Alemanha, Gameiro foi discípulo do pintor e grava-
dor Ludwig Nieper (1826-1906) e trabalhou na litogra-
fia Meissner & Buch. No Diário de Notícias (em abril de
1887), podia ler-se: «Como se sabe o sr. Gameiro foi um
dos artistas escolhidos em concurso para estudar as
artes gráficas ao estrangeiro. (…) Foi estudar para Leip-
zig, onde esteve quase três anos.» (Abreu, 2005, p. 22).

Tempo de maturidade

Regressado a Portugal, o artista tornou-se diretor
das oficinas litográficas da Companhia Nacional Edi-
tora, que sucedeu à Litografia Guedes. Foi também
desenvolvendo outras vertentes artísticas, como pin-
tor, sobretudo de aguarela, e ilustrador. Colaborou
em vários jornais, nomeadamente em O Século, fun-
dado em 1881. Iniciou trabalhos de ilustração para
romances, principalmente históricos, em colabora-
ção com Manuel de Macedo e Alfredo de Morais
(1872-1971).

Em 1888, Roque Gameiro casou-se com Maria da As-
sunção Carvalho, de quem teve cinco filhos: Raquel
(1889-1970), Manuel (1892-1944), Helena (1895-1986),
Maria Emília (Mámia) (1901-1996) e Ruy (1907-1935).

Nesse mesmo ano, colaborou no Álbum de Costumes
Portugueses, editado por David Corazzi (1845-1896),
onde também surgiram litografias de outros artistas,
entre os quais Manuel de Macedo, Columbano e Ra-
fael Bordalo Pinheiro (1846-1905).

D. Carlos (1863-1908) tornou-se rei de Portugal, em
1889, e importa aqui lembrar que este monarca tam-
bém se dedicava à pintura, tendo recebido lições do
pintor espanhol Enrique Casanova (1850-1913), dina-
mizador da técnica da aguarela em Portugal. O facto
é relevante, pois a aguarela, desenvolvida em meados
do século XVIII em Inglaterra, só no final de oitocentos
começou a ser reconhecida no nosso País e, ainda
assim, era vista como um tipo menor de pintura. Em
1895, o crítico Ribeiro Artur (1851-1910) dizia que não
era «uma grande arte», e apenas uma «arte encanta-
dora» (Abreu, 2005, p. 22).

A família Roque Gameiro no alpendre da Casa da Venteira.

Acervo da família de Alfredo Roque Gameiro.

ALFREDO ROQUE GAME IRO RE TORNO À CASA DA VENTE I R A7
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Na década de 90, o Grupo do Leão deu lugar ao Gré-
mio Artístico, associação de artistas com um formato
mais oficial e com estatutos. Roque Gameiro teve pre-
sença assídua nas exposições do Grémio, entre 1891 e
1898, sendo muito premiado. Em 1893, apresentou A
Ponta dos Corvos (3.ª medalha); em 1894 apresentou
um estudo de figura do século XVII (3.ª medalha); em
1895, cinco aguarelas: Velando, um retrato de Laura
Guedes, Um Trolha, Costume de 1807 e Rio de Jamor
(2.ª medalha); em 1896 apresentou Epistola (retrato de
seu pai) (1.ª medalha); e, em 1897, duas paisagens da
Costa da Caparica (medalha de honra). Ainda em
1893, expôs no Palácio de Cristal no Porto e recebeu
uma menção honrosa.

Roque Gameiro foi nomeado professor da Escola In-
dustrial do Príncipe Real em 1894, cargo onde se man-
teve durante algum tempo e no ano seguinte foi viver
para uma casa na Rua de Santana à Lapa.

Em 1898, festejaram-se os quatrocentos anos da Des-
coberta do Caminho Marítimo para a Índia e Gameiro
participou nas comemorações, fazendo parte da Co-
missão Diretora da Exposição Contemporânea e Re-
trospetiva de Belas-Artes. Dessa comissão eram
membros outros artistas e intelectuais, entre os quais
se contavam José Malhoa, Columbano e Veloso Sal-
gado. Nesse ano, também trabalhou como coordena-
dor gráfico na edição ilustrada da História de Portugal,
da autoria de Manuel Pinheiro Chagas, que contou
com ilustrações suas, de Manuel de Macedo e de Al-
fredo de Morais.

No mesmo ano de 1898, decidiu construir uma casa no
Alto da Venteira, perto da linha do comboio que ligava
Lisboa a Sintra. Cerca de 1900, essa casa teve uma am-
pliação concebida pelo arquiteto Raúl Lino (1879-1974),
que era amigo do artista. Note-se que essa amizade,
que se refletiu no projeto da casa, era testemunhada
pelas palavras do arquiteto, que escreveu no texto do
catálogo da Exposição Comemorativa do 1.º Centená-
rio (1964):

«Domuito que devo ameu Pai pelo que fez pela
minha educação, uma das coisas por que lhe fi-
quei mais grato foi o ter-me levado a conhecer
Roque Gameiro, que ele previa ser paramim um
companheiro ideal. / Não se enganava».

João Semana conversa comMaria

Alfredo Roque Gameiro

Desenho, aguarela e guache sobre cartão

Coleção CAM

Fundação Calouste Gulbenkian

(em depósito no Museu de Aguarela Roque Gameiro)

ALFREDO ROQUE GAME IRO RE TORNO À CASA DA VENTE I R A8
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Num artigo de Santos Tavares na Ilustração Portuguesa,
datado de 1909, a casa era descrita como sendo de «es-
tilo tradicional português» e dizia-se que foi Gameiro que
a planeou, estudou e desenhou. Na descrição do atelier
do artista falava-se da luz «que lhe inunda a sala», das
aguarelas com paisagens «recentemente começadas» e
das gravuras, desenhos e documentos utilizados para a
conceção de ilustrações (Tavares, 1909, p. 705-710).

Um percurso de sucesso

Com a entrada no século XX, a carreira do artista foi con-
quistando maior notoriedade,alcançando prémios fora de
Portugal.Em1900,recebeu uma medalha de ouro no Salon
de Paris, e, no mesmo ano, uma menção honrosa na Ex-
posição Universal, também de Paris. Em 1908, recebeu o
grand prix na Exposição Internacional do Rio de Janeiro.

Como ilustrador, em 1900, fez composições para uma
edição deOs Lusíadas, da Empresa da História de Portu-
gal, e iniciou uma das suas melhores obras como ilustra-
dor, a sua «coroa de glória»: As Pupilas do Senhor Reitor
de Júlio Dinis. Para a figura de Clara tomou como modelo
Raquel, e para a de Margarida, a sobrinha Hebe Gomes.
Segundo as suas palavras: «fiz viver a soberba anedocta
rural nesse maravilhoso ambiente.Trajos e tipos, evoquei-
os (…). Como ilustrador tive que deixar de parte qual-
quer outra atitude que não fosse assente nas fontes de
informação e na minha natural inspiração.» (Entrevista
ao Diário de Notícias, in Abreu, 2005, p. 34-35)

O artista apresentou-se também na Sociedade Nacio-
nal de Belas-Artes (herdeira do Grémio Artístico e fun-
dada em 1901), tendo sido premiado com uma medalha
de honra em 1910. Essa Sociedade tornar-se-ia num
bastião do Naturalismo, estética que prosperava desde
o final do século anterior, mas aliando-se agora a valo-
res conservadores e patrióticos. De facto, muitos eram
os intelectuais e os artistas que procuravam nas paisa-
gens, nas tradições e na história nacional a resposta (ou
o refúgio) para os problemas do tempo, entre eles con-
tando-se o próprio Roque Gameiro.

Roque Gameiro e a República

Os tempos eram conturbados, política e economica-
mente, e essa situação encorajou o crescimento do
Partido Republicano, que se apresentava como uma al-
ternativa ao regime vigente.

Em 31 de Janeiro de 1891, houve uma primeira tentativa de
implantação da República, no Porto. Em 1908, a 1 de Feve-
reiro,o rei D.Carlos e o príncipe herdeiro D.Luís Filipe foram
assassinados, em Lisboa. A Monarquia Constitucional iria
durar ainda cerca de dois anos,sob o reinado de D.Manuel
II, mas a situação de crise continuou e em 5 de Outubro de
1910, foi instaurada a República.

Uma das primeiras questões que se colocou ao novo re-
gime político foi a escolha da nova bandeira. Na altura fi-
zeram-se várias propostas e Gameiro, que era um
adepto do Partido Republicano, juntou-se ao poeta Del-
fim Guimarães (1872-1933) na conceção de uma ban-
deira composta por três faixas de cor, sendo branca a do
meio, onde assentava uma esfera armilar (França, 1990,
p. 303). Mas o interesse de Roque Gameiro na temática
republicana haveria de estender-se à elaboração de di-
versos trabalhos de que é exemplo a gravura intitulada
Pela Republica, da qual constam as 161 personalidades
proeminentes do novo sistema de governação.

Embora anterior à implantação da República, importa
aqui referir que no ano de 1909, Roque Gameiro fez
parte do grupo que promoveu, na Amadora, a Festa da
Árvore, que se fazia em Portugal desde 1907, por inicia-
tiva de organizações republicanas. Em face do seu êxito
foi constituída a Liga de Melhoramentos da Amadora,
responsável pelas edições posteriores, nessa localidade,
da Festa da Árvore de 1910 e de 1913. O pintor concebeu
materiais de divulgação das festas, tendo criado car-
tazes, postais e diplomas.

ALFREDO ROQUE GAME IRO RE TORNO À CASA DA VENTE I R A9

Pela Republica

Alfredo Roque Gameiro

Coleção Fundação Mário Soares
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Entre o passado e o presente

Em 1911, a 9 de novembro, Roque Gameiro inaugu-
rou o seu atelier na Rua D. Pedro V, em Lisboa. Nesse
espaço, criou, com os filhos Raquel, Helena e Manuel,
um atelier-escola, onde eram ministrados cursos de
aguarela e desenho e, para a inauguração, foi reali-
zada uma exposição.

No mesmo ano de 1911, com a Exposição dos Livres, o
Modernismo dava os primeiros passos na cultura esté-
tica nacional. Roque Gameiro, assim como outros ar-
tistas da sua geração, permaneceu fiel à tradição do
Naturalismo e à Sociedade Nacional de Belas Artes, as-
sociação de artistas que, em 1913, viu inaugurada a sua
sede na rua Barata Salgueiro. Nessa ocasião, que coin-
cidiu com a abertura da exposição anual, fez-se um
banquete de confraternização dos artistas expositores
e Roque Gameiro esteve presente, entre os consagra-
dos, ao lado de Columbano e Veloso Salgado (O Oci-
dente, 30/5/1913).

Em 1914, sendo Columbano presidente da Sociedade,
juntamente com Alberto de Sousa (1880-1961), Con-
ceição Silva (1869-1958), António da Costa Metello,
Constantino Fernandes (1878-1920) e Tertuliano de La-
cerda Marques (1882-1942) –, foi inaugurada a primeira
exposição de aguarela da Sociedade, com o objetivo
de divulgar esta técnica pictórica. A este propósito,
num artigo deOOcidente (20/1/1914) dizia-se que «Al-
fredo Roque Gameiro é, incontestavelmente, um Mes-
tre, na aguarela. (…) Quando começamos a olhar os
seus quadros – desabrocha-nos na alma um sorriso de
encanto e desejo feliz de viver.» Em 1917, já Columbano
assumia funções como diretor do Museu Nacional de
Arte Contemporânea, foram adquiridas duas aguare-
las de Gameiro: As Furnas à Tarde e São Sebastião
(1894).

A par do trabalho como pintor, manteve sempre a ati-
vidade de ilustrador. A obraQuadros da História de Por-
tugal, com texto de Chagas Franco e João Soares, foi
publicada entre 1915 e 1917, sendo ilustrada por Ga-
meiro e Alberto de Sousa. Neste trabalho, como nou-
tros do mesmo tipo, se testemunham as suas
qualidades na composição dos quadros históricos, bem
como o cuidado na exatidão dos ambientes represen-
tados. Estas recriações históricas iriam marcar o ima-
ginário nacional ao longo de gerações.

ALFREDO ROQUE GAME IRO RE TORNO À CASA DA VENTE I R A10

Cartão publicitário do atelier-escola da Rua D. Pedro V.

Acervo da família de Alfredo Roque Gameiro.
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No ano de 1919 foi fundada a Escola de Arte Aplicada
de Lisboa, que esteve na génese da Escola de Artes De-
corativas António Arroio. Roque Gameiro foi o seu pri-
meiro diretor (até 1930), tendo a sua filha Helena sido
professora nesse mesmo estabelecimento durante
vinte e cinco anos aliás, sendo distinguida como
Grande Oficial da Ordem da Instrução Pública, por essa
atividade (Leandro, 2005, p. 386).

Bastante importante para a carreira do artista foi o
ano de 1920, quando realizou, com a filha Helena, uma
exposição no Rio de Janeiro e São Paulo. Nessa altura
viajou até ao Brasil, também com a intenção de colher
informação para o livro de Carlos Malheiro Dias sobre
a História da Colonização Portuguesa do Brasil, publi-
cada entre 1921-1923, por iniciativa da colónia portu-
guesa do Brasil.

Pai e filha lá estiveram entre 8 de julho e 19 de outubro
de 1920. Numa carta (inédita) para a mulher, D. As-
sunção, com data de 16 de agosto, o artista mostrava-
se muito feliz: «devo dizer-te que estamos
animadíssimos quanto ao êxito da nossa exposição»a
qual se previa que abrisse no dia 21. O sucesso no Bra-
sil era posteriormente confirmado em 1922, quando o
pintor recebeu o grande prémio na Exposição Interna-
cional Comemorativa da Independência do Brasil, cer-
tame onde tinha exposto seis obras, entre elas A
Entrada da Vila de Óbidos.

Numa sequência de êxitos, em 1923, participou na Ex-
posição Coletiva de Aguarelistas Portugueses em Ma-
drid. Num jornal espanhol afirmava-se: «grandes
elogios de las obras expuestas, especialmente de las
que firma Roque Gameiro, quien ha sabido dar, en el
difícil arte de la acuarela, calidades inospechables»
(ABC del Dia, 7/11/1923). Devido ao bom acolhimento
da sua obra, sobretudo pelo Retrato de Minha Mãe, Ga-
meiro foi eleito membro da Real Academia de Belas-
Artes de São Fernando, de Madrid. Em 1924, recebeu
ainda uma medalha de honra de 1.ª classe na Exposi-
ção Internacional de Barcelona, com a pintura Praia da
Adraga.

Apesar do clima de sucesso, o artista mostrava-se
cada vez mais preocupado em salvaguardar a memó-
ria do património etnográfico e arquitetónico portu-
guês, e sobretudo lisboeta, que parecia estar a
desaparecer na voragem do tempo. Data de 1925 a
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edição da obra Lisboa Velha, dedicada aos seus netos,
prefaciada pelo escritor, poeta e amigo Afonso Lopes
Vieira (1878-1946). O álbum era composto pela repro-
dução de desenhos e aguarelas figurando zonas anti-
gas de Lisboa. Na explicação, o artista dizia:

«Essa sincera mágoa e uma natural e saudosa
atração pelas coisas do passado, levaram-me,
desde há trinta anos, a pintar em aguarelas, a
desenhar e a documentar graficamente con-
forme pude e soube, todos os pormenores que
a pouco a pouco iam desaparecendo da fisio-
nomia da cidade (…). Essa tarefa é este livro
(…).» (Gameiro e Vieira, 1925, p. 7)

No prefácio, Lopes Vieira testemunhava que o «Álbum
representa o mais fino amor dum lisboeta à sua urbe
cara» (Gameiro e Vieira, 1925, p. 11).

No ano seguinte, 1926, Gameiro regressou a Lisboa,
tendo comprado uma casa em Campolide. Segundo
Ana Mantero, o pintor era muito ligado à filha mais
nova, Mámia, e deixou de viver na Amadora para
viver perto dela (Casa de Roque Gameiro…, 1997).
Contudo, também é de referir que a crise económica
e política que se vivia em Portugal nos anos 20 (que
acabou por desembocar na Ditadura Militar, em
1926), levara a que a Amadora deixasse de ser um
local de atração para artistas e intelectuais, que ten-
deram a deixar a localidade.

Em 1931, o artista juntou-se a Gustavo Matos Sequeira
(1980-1962) para publicar a obra «Portugal de Algum
Dia – Usos, Costumes e Cenas de outro Tempo». Num
texto manuscrito, agora conhecido, explicava-se que a
publicação seria composta por aguarelas e descrição
«dos trajes, costumes e scenas populares que desapa-
receram ou tendam a desparecer não excluindo ainda
edifícios já demolidos ou paisagens cujo aspeto pito-
resco mereçam n’ella ser incluídos.» No prefácio do nú-
mero-espécime, assinado por Roque Gameiro e Matos
Sequeira, podia ler-se também:

«Algum dia, Portugal será bem diverso do que
é hoje (…) porque a vida, evolui sempre sem-
pre transmuteando a face das coisas e dos fac-
tos; mas da época atual, pelo livro e pelo jornal,
pela fotografia, e pela pintura, pelo desenho e
pela estampa, basta anotação ficará. (…)»
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Portugal de Algum Dia – Cenas, costumes e usos de outro tempo
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Este trabalho começou a ser publicado em fascículos, mas
nunca foi completado,e apenas três capítulos vieram a pú-
blico, o que se deveu provavelmente a fatores económicos.
De facto, entre os numerosos documentos inéditos, que se
mostram pela primeira vez nesta exposição, encontra-se
uma carta da Empresa Nacional de Publicidade, comuni-
cando que aceitara publicar a obra, na condição de ser em
fascículos e ficando dependente do número de assinaturas.

O artista ainda expôs em 1933, no Salão Silva Porto,
com as filhas Raquel e Helena. No ano seguinte (1934),
foi nomeado Cidadão de Lisboa e recebeu a Medalha
de Ouro da Cidade. Num discurso de agradecimento
dirigido à Câmara ele afirmava: «Na minha já longa
vida de trabalhador, procurei na realidade fixar, con-
forme soube e pude, aspetos e costumes d’esta cidade,
para a qual vim aos 10 anos e que aprendi a amar
desde o primeiro momento em que a conheci.»

Em Lisboa faleceu, a 5 de agosto de 1935.

A família, os amigos

Ao escrevermos sobre a vida e a obra de Roque Gameiro,
um dos aspetos que não pode ser esquecido é o seu papel
como pai de família, tendo fomentado entre os filhos o
apreço pela arte e pelo valor do trabalho. Em 1909, Santos
Tavares, dizia que «Roque Gameiro para ser comprehen-
dido tem que ser estudado não, apenas, atravez a sua ga-
leria de quadros n’uma fria sala de exposição, mas na
intimidade, na família» (Tavares, 1909). Teresa Leytão de
Barros, escritora e irmã de José Leitão de Barros (casado
com Helena, em 1923), escreveu: «(...) a quantos, ao re-
cordá-lo, ainda o veem sentado à lareira da casa de jantar
na moradia da Venteira, com a sua blusa de trabalho, a
sorrir, feliz, para tôda a beleza honesta e forte que o ta-
lento e a Providência lhe tinham permitido reünir: a sua
linda mulher e os seus cinco filhos.» (Barros,1946)

Desde cedo que os seus filhos eram educados nas lides ar-
tísticas e a dar valor ao trabalho. Ana Mantero conta que
«na casa da Amadora desenhar e pintar era tão natural
como comer ou dormir» (CasadeRoqueGameiro…, 1997).
E Helena Roque Gameiro, com 14 anos apenas, já dava
aulas de desenho e pintura no atelier da Rua D. Pedro V.

Importa aqui lembrar o papel de Roque Gameiro na
educação das filhas, podendo-se considerar que ultra-
passava o que era comum na cultura do tempo. Assim

como notou Filipa Vicente (2012, p. 55), «a tipologia de
mulher-artista-filha-de-pai-artista, ou então filha de um
pai especialmente empenhado na sua educação» era um
padrão usual.Contudo,se era relativamente habitual edu-
car as filhas a desenhar e pintar, como «modo de entreter
as mãos e o espírito», era suposto que essa atividade se
mantivesse numa «prática privada, levada a cabo num es-
paço familiar e alheia às solicitações do mundo artístico»
(Vicente, 2012, p. 154-155). Mas Gameiro foi para além
dessa prática e incentivou as filhas a darem aulas, a expo-
rem e a ganharem dinheiro com o seu trabalho, o que
atesta uma invulgar atualização relativamente à questão
da condição feminina. Pressupunha, na verdade, uma
preocupação para além da aquisição de cultura: o fo-
mento da independência.

Como se pode ler num texto de Francisco Vaz,num número
do JornaldeMinde (novembro de1970),a sua mulher,D.As-
sunção, «foi sempre a leal colaboradora com a qual im-
primiu em todos os seus cinco filhos a mais esmerada
educação e cultura (...)». Também o mesmo texto men-
ciona que a sua casa era visitada por diversos escritores,po-
etas e artistas, entre os quais estavam os já mencionados
Afonso Lopes Vieira, Delfim Guimarães (amigo íntimo da
família) e Raúl Lino;mas tambémJosé Malhoa,o pintorAn-
tónio Carneiro (1872-1930) e o escultor Teixeira Lopes (1866-
1942), entre outros. Já para não falar dos seus genros, o
pintor Martins Barata (1899-1970) ou o cineasta Leitão de
Barros (1896-1967). Gameiro era conhecido por ser um

ALFREDO ROQUE GAME IRO RE TORNO À CASA DA VENTE I R A13

Helena a lecionar no atelier-escola da Rua D. Pedro V.

Acervo da família de Alfredo Roque Gameiro.

150_ANOS_ROQUE_GAMEIRO:Layout 1  14/10/13  15:12  Page 13



homem tolerante, que se dava com pessoas com ideias
diferentes das suas, como Marques Leitão, monárquico e
professor dos príncipes,para além de a sua casa ser visitada
pelo historiador e padre Araújo Lima.

O artista

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

Numa entrevista dada ao jornalOSéculo em 22 de maio
de 1910, o artista contava: «A única descrição verdadeira
do que é a aguarela (…) é toda a pintura que é simples-
mente feita com tintas de água, sendo tudo o mais con-
vencional (…) o que é necessário é água e muita água»
(citado inCasa de RoqueGameiro, 1997). Na verdade, a
técnica da aguarela é difícil e exige da parte do artista,
além de acuidade estética, uma grande segurança de
mão, pois não permite emendas. Nas obras de Roque
Gameiro notam-se as suas qualidades como pintor, que
lhe permitem transmitir com veracidade a realidade ob-
servada, num registo naturalista em que a sensibilidade
à cor e à luz também estão bem presentes.

Atento e sensível ao mundo que o rodeava, contava,
em 1916, Norberto de Araújo que Roque Gameiro afir-
mou: «A natureza não é aquilo que se vê, mas aquilo
que se sente (…).» (Pereira, 2009, p. 20). As suas agua-
relas enquadram-se sobretudo em duas vertentes: de
um lado a captação de aspetos naturais e paisagísti-
cos, sobretudo marítimos, que de algum modo toca-
vam a personalidade do pintor (que desejara, em
criança, ser marinheiro, como seu pai); do outro a cap-
tação de aspetos pitorescos, quer arquitetónicos, quer
etnográficos, que se inserem numa necessidade de pre-
servar a memória do presente, na perspetiva de um fu-
turo incerto. Uma parte das suas aguarelas e desenhos
está ligada à recolha de imagens de costumes tradi-
cionais, sendo de nomear, por exemplo,AVolta do Mer-
cado Saloio (1910), Desenho de uma cozinha saloia ou
Casa em Minde.
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Pertencente à cultura do Naturalismo, apreciador do ar
livre,Roque Gameiro viajava bastante,guardando através
do desenho e da pintura as paisagens e as imagens que o
atraíam ou interessavam. Em 1925, afirmou Afonso Lopes
Vieira: «Mas este homem caseiro, que estima, ao jeito de
um flamengo, o recato dos interiores, pertence também à
grande escola dos artistas caminheiros, os quais elegem
para oficina de trabalhos os campos e as praias, os vales e
os montes, se embebem de luz e de ar livre, se encantam
com a cor e a linha dos aspetos e com o carácter das gen-
tes que os povoam (…).» (Gameiro e Vieira,1925, p. 9-10).
Por outro lado, Raúl Lino escreveu, em 1964: «(...) Ele era
um apaixonado da Natureza, um temperamento saudá-
vel que vivia da perene admiração das maravilhas e mis-
térios que nos rodeiam,numa espécie de panteísmo que eu
compartilhava» (Exposição Comemorativa..., 1964). Esse
amor pela natureza e pelo campo pode ver-se em nume-
rosas aguarelas com paisagens rurais, algumas delas pro-
vavelmente captadas nos arredores da casa da Venteira.

Sendo o mar a sua paixão, sabe-se que muito tempo
passava a admirá-lo. Ana Mantero, neta de Helena, re-
lata que o bisavô «passava vários dias acampado na
praia da Ursa» (Casa de Roque Gameiro..., 1997).
Mámia também contava: «Julgo que foi em 1924 que
alugámos uma casa em Almoçageme e aí da praia da
Adraga e todas as praias até à Ericeira e Nazaré ne-
nhuma ficou sem o seu olhar (…)» (Abreu, 2005, p. 85).
No artigo do Dicionário de Pintura Portuguesa (1973),
lê-se que «Gameiro deve ser tomado como o marinhista
mais fino e mais hábil que, dentro do sistema român-
tico-naturalista, houve em Portugal» (França, 1973).

De facto, entre os temas trabalhados por Roque Ga-
meiro, são de destacar todos aqueles que tratam do
mar ou de assuntos com ele relacionado. Cremos que
foi sobretudo como marinhista que o artista melhor ex-
pressou a sua sensibilidade, o que se nota, por exemplo,
na pequena aguarela intitulada UmaOnda, ou nas di-
versas vistas de praias, de rochedos e de grutas. É in-
teressante notar como em muitas destas paisagens se
encontram figuras humanas, muitas vezes miniaturais,
que nos lembram que estamos em cenários tocados
pelo homem. Disso são exemplos São Sebastião – Eri-
ceira e Praia da Adraga (1923) (pertencentes ao Museu
Nacional de Arte Contemporânea), ou Rocha Sul da
Praia Grande. Noutro registo, ainda ligado a temáticas
próximas, são de nomear diversos quadros com bar-
cos, tal como Barcos em Vila Franca e O Cruzador.
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Roque Gameiro foi igualmente um «intérprete inigua-
lável da velha Lisboa» (Pamplona, 1988, p. 10-11). Assim
como observou Raúl Lino, em 1964: «(...) acabou por
ser o poeta que nas suas aguarelas melhor soube can-
tar e ... cantarolar os encantos e os recantos da nossa
amada Lisboa antiga» (Exposição Comemorativa...,
1964). Se por vezes o seu interesse histórico e etnográ-
fico fazem da aguarela um registo documental, nou-
tros exemplos o que sobressai é a empatia do pintor
com o pitoresco da cidade. Em qualquer dos casos,
estas pinturas transportam-nos para uma realidade
passada ou presente, um mundo real e tranquilo, sem
grandes inquietações apesar da sua veracidade. As pin-
turas publicadas nos álbuns Lisboa Velha e Portugal de
Algum Dia são bons exemplos do que ficou afirmado.

O artista destacou-se igualmente na representação da
figura humana. As suas qualidades de observação e de
desenho podem admirar-se em diversos estudos de fi-
gura, muitos deles destinados a ilustrações. Igualmente
é de lembrar o retratista, sobretudo votado para o
mundo que lhe era próximo e familiar, dentro de um
género realista. A sua mestria observa-se especial-
mente no reputado retrato de sua mãe, nos retratos
das filhas ou no seu autorretrato (Museu José Malhoa).

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

O trabalho de Roque Gameiro é inegável, quer pela
mestria da aguarela, quer pela maneira como deixou,
para a posteridade, o testemunho sincero de um
mundo feito de afetos, onde prevalece o apreço pela
família, pelo país, pelo mar e por Lisboa. A sua divisa,
segundo um ex-libris que usava nas cartas, era «PÁTRIA
FAMÍLIA ARTE».

Devemos por fim lembrar que este pintor e a sua obra
ainda se encontram, em grande medida, por estudar,
com maior profundidade e investigação. Além de ser
necessário conhecer melhor este artista e a sua obra,
falta entender melhor a história da pintura da agua-

rela em Portugal, integrar a obra do artista no seu
tempo e no contexto internacional e desenvolver a in-
vestigação sobre o seu papel como pai e como mestre.

Esperamos, com esta exposição, que celebra os cento e
cinquenta anos do seu nascimento, cumprir o desígnio
de revisitar a sua obra e da sua vida. À luz de qualquer
época, a sua técnica e sensibilidade, não pode nunca
ser considerada menos do que excecional.

ALFREDO ROQUE GAME IRO RE TORNO À CASA DA VENTE I R A16

Insígnia utilizada por Alfredo Roque Gameiro.

Acervo da família de Alfredo Roque Gameiro.

150_ANOS_ROQUE_GAMEIRO:Layout 1  14/10/13  15:12  Page 16



Espólio da Família Roque Gameiro.

AA VV. 1997. A Casa de Roque Gameiro, na Amadora.
Amadora, Câmara Municipal da Amadora.

ABC del Dia, 7/11/1923.

ABREU, Maria Lucília. 2005. Roque Gameiro,O Homem
e a Obra. Lisboa, ACD Editores.

BARROS, Teresa Leytão de. 1946. Exposição Retrospe-
tiva da Obra de Roque Gameiro. Lisboa.

Dicionário Portugal. Vol. III. p. 679-680.

ELIAS, Margarida. 2011. Columbano no seu Tempo
(1857-1929). Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas, Universidade Nova de Lisboa (Dissertação
de Doutoramento).

AA VV. 1964. Exposição Comemorativa do 1.º Cente-
nário de Roque Gameiro. Lisboa (4 de abril).

FRANÇA, J. A. (orient.). 1973. «ROQUE GAMEIRO, Al-
fredo». In CHICÓ, Mário Tavares, SANTOS, Armando
Vieira, FRANÇA, José-Augusto. Dicionário da Pintura
Portuguesa. vol. III. Arte Portuguesa. Lisboa, Editorial
Estúdios Cor.

FRANÇA, José-Augusto. 1990. A Arte em Portugal no
Século XIX. vol. II. Lisboa, Bertrand Editora.

GAMEIRO, Alfredo Roque (ilustr.) e VIEIRA, Afonso
Lopes (pref.). 1992. Lisboa Velha. Vega (1.ª ed. 1925.
Lisboa, Tipografia da Empresa do Anuário Comercial).

GAMEIRO, Maria Alzira Roque, FRAGOSO, Margarida
(coord.). 2014. Roque Gameiro – o Mar, a Serra, a Ci-
dade. Minde, Casa de Artes e Ofícios Roque Gameiro -
Museu de Aguarela Roque Gameiro.

LEANDRO, Sandra. 2005. «Helena Roque Gameiro Lei-
tão de Barros», in CASTRO, Zília Osório, ESTEVES, João
(dir.), SOUSA, António Ferreira, ABREU, Ilda Soares de,
STONE, Maria Emília (coord.). Dicionário no Feminino
(séculos XIX-XX). Lisboa, Livros Horizonte. p. 386-387.

LEANDRO, Sandra. 2005. «Maria Emília Roque Gameiro
Martins Barata», in CASTRO, Zília Osório, ESTEVES, João
(dir.), SOUSA, António Ferreira, ABREU, Ilda Soares de,
STONE, Maria Emília (coord.). Dicionário no Feminino
(séculos XIX-XX). Lisboa, Livros Horizonte. p. 661-662.

LEANDRO, Sandra. 2005. «Raquel Roque Gameiro Ot-
tolini», in CASTRO, Zília Osório, ESTEVES, João (dir.),
SOUSA, António Ferreira, ABREU, Ilda Soares de, STONE,
Maria Emília (coord.). Dicionário no Feminino (séculos
XIX-XX). Lisboa, Livros Horizonte. p. 826-827.

LUCENA, Armando de. Panorama, n.º 10, IV série.
Jun.1964. p. 3-6.

O Ocidente, 30/5/1913.

O Ocidente, 20/1/1914.

PAMPLONA, Fernando de. 1988. Dicionário de Pintores
e Escultores Portugueses ou que Trabalharam em Por-
tugal. vol. III. Barcelos, Livraria Civilização Editora.

PEREIRA, Fernando António Baptista (coord.). 2009.
Roteiro do Museu de Aguarela Roque Gameiro. Minde,
Centro de Artes e Ofícios Roque Gameiro.

TAVARES, Santos. «Em Casa de Roque Gameiro». In
Ilustração Portuguesa. n.º 172: 7/6/1909. p. 705-710.

VAZ, Francisco. «A Família e as Relações do Artista».
Jornal de Minde. Nov. 1970. p. 30 e 33.

VICENTE Filipa Lowndes. 2012. A arte sem história. Mu-
lheres e cultura artística (Séculos XVI-XX). Lisboa,
Babel.

BIBLIOGRAFIA

150_ANOS_ROQUE_GAMEIRO:Layout 1  14/10/13  15:12  Page 17



ALFREDO ROQUE GAME IRO RE TORNO À CASA DA VENTE I R A18

Sem título

1921

Alfredo Roque Gameiro

Aguarela

Coleção privada

150_ANOS_ROQUE_GAMEIRO:Layout 1  14/10/13  15:12  Page 18



ALFREDO ROQUE GAME IRO RE TORNO À CASA DA VENTE I R A19

Sem título

1927

Alfredo Roque Gameiro

Aguarela

Coleção privada

150_ANOS_ROQUE_GAMEIRO:Layout 1  14/10/13  15:12  Page 19



A litografia e o início de uma carreira artística

E
m 1883, com 20 anos de idade, Alfredo Roque
Gameiro (RG) partiu para a Alemanha.
Tinha-lhe sido atribuída pelo estado portu-
guês uma bolsa de estudos que lhe permitiu
deslocar-se a Leipzig para frequentar a Es-

cola de Artes e Ofícios. O jovem estudante pretendia
aperfeiçoar a técnica da litografia, a arte de fazer gra-
vura utilizando uma matriz em pedra. Quando o mi-
nistro António Augusto de Aguiar decidiu criar escolas
industriais, já RG trabalhava como litógrafo e, à noite,
frequentava aulas de desenho na Escola de Belas Artes,
em Lisboa. RG foi um dos jovens escolhidos para reali-
zar uma especialização no estrangeiro.

Durante cerca de dois anos RG estudou em Leipzig. Fre-
quentou as aulas do pintor Ludwig Nieper (1826–1906),
diretor da Escola de Artes e Ofícios. Apaixonado pelo
desenho desde tenra idade, RG tinha anteriormente
trabalhado em Lisboa na oficina de litografia Castro &
Irmão, como aprendiz, e mais tarde, na oficina do seu
meio irmão Justino Guedes Roque Gameiro, um indus-
trial de sucesso no ramo da arte litográfica. De facto,
esta arte e este ofício esteve na origem da atividade
artística do pintor de Minde, quer porque se tratava de
uma técnica em grande expansão na época, quer, con-
forme exposto, por influência familiar.

Em Leipzig, RG trabalhou na conceituada Litografia Meis-
sner & Buch. Tomou assim contacto com novas técnicas
litográficas, bem como com a gestão de uma empresa
de sucesso fundada em 1861 por Julius August Meissner e
August Buch. Inicialmente virada para a produção de
cartões de Natal, a gráfica dedicou-se posteriormente à
reprodução artística de alta qualidade. RG conheceu de
perto o espírito empreendedor de Julius Meissner (filho)
que modernizara a oficina nos anos 70, para depois ex-
pandir o negócio em 85. O pintor estaria ainda em Leip-

zig quando começaram a abrir novos escritórios em Lon-
dres, Berlim, Itália França, Bélgica e Nova Iorque.

Embora tenha trabalhado numa empresa que viria a
ter uma importante projeção internacional, e que so-
breviveu até 1980, a verdade é que RG nunca se esque-
ceu da sua paixão pelo desenho e pela aguarela. Em
pequeno, enchia de bonecos os cadernos de Matemá-
tica. Eram certamente momentos de um imenso prazer
que só as crianças e os artistas conseguem sentir. Infe-
lizmente não se conhecem os desenhos da infância de
RG, uma arte ainda pouco valorizada, ou estimulada,
naquela época.

Podemos imaginar um menino de dez anos de idade
que deixou as terras do Ninhou1, uma aldeola de case-
bres de modestíssimos lavradores (Roque Gameiro,
2005, p. 7), para aprender um ofício que lhe permitiu
continuar a utilizar os lápis de cor e que, mais tarde, lhe
abriu as portas ao fazer artístico. RG começou por de-
senhar rótulos na litografia Castro & Irmão, para depois
se tornar, nas suas próprias palavras, num carola da
aguarela (Abreu, 2005, p. 20).

Em Leipzig, podemos imaginar um jovem de vinte anos
experimentando os sofisticados processos de impres-
são da Meissner & Buch e, nos tempos livres, passeando
pela cidade e arredores à procura de um motivo para
aguarelar. Ou, em junho de 84, pintando no seu quarto
um vaso com uma «begónia sempre em flor», com as
suas folhas lustrosas e recortadas. Ou, em janeiro do
ano seguinte, calcorreando as ruas de Nuremberga
com um caderninho de desenho no bolso, pronto a re-
gistar as casas típicas da cidade.

Esta primeira grande viagem de RG ajudou certamente
a escolher o caminho da sua obra, o modo de olhar o
mundo à sua volta e de o pintar com uma tinta de
água, transparente e leve. Luminosa, numa só palavra.
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A estadia do jovem Roque Gameiro em Leipzig (1883-85)

Ana Mantero | Bisneta de Alfredo Roque Gameiro

1 Em Minderico, Ninhou significa Minde.
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Sem Título

Alfredo Roque Gameiro

Leipzig, junho de 1884

Aguarela sobre cartão

Coleção privada
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Desenho feito em Nuremberg

por Alfredo Roque Gameiro, em janeiro de 1885.

Acervo da família de Alfredo Roque Gameiro.
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Clara, no início, mais escura, pouco a pouco. Sem he-
sitações, sem o recurso a emendas. Sempre virtuosa, a
mão do mestre. Este esforço tremendo de retratar o vi-
sível através de uma técnica que exige uma pincelada
segura e rigorosa, fez de RG, «antes de mais nada, um
produto de si próprio» (Abreu, 2005, p. 21).2

E porquê? Porque RG desenvolveu a sua própria téc-
nica, original no seu traço minucioso – pouco usual na
aguarela – que serviu de suporte para pintar o céu azul
de um país luminoso, bem diferente do claro-escuro es-
fumado das aguarelas pintadas por Turner ou dos dias
cinzentos de Leipzig.

Não terá sido na Escola de Artes e Ofícios que aprendeu
a aguarelar desta maneira, mas foi em Leipzig que con-
tactou de perto com a vitalidade da pintura naturalista
realizada ao ar livre. Terá reconhecido na Alemanha o
mesmo amor que sentia pela Natureza, o mesmo rigor e
dedicação que apreciava no trabalho, a mesma crença
na imitação «realista» do visível, com a qual se tinha fa-
miliarizado em Portugal e pela qual se apaixonou. E, terá
sentido, sobretudo, quão importante era para ele a com-
panhia inseparável da sua caixa de aguarelas.

Decidiu então participar na sua primeira exposição, em
Lisboa. Em 1883, expôs cinco quadros na décima terceira
exposição da Sociedade Promotora de Belas-Artes em
Portugal. A sua carreira de pintor começou aqui nesta
velha instituição ligada ainda à estética romântica.
Cerca de seis anos depois, e por iniciativa do Grupo do
Leão, surgiu em Lisboa o Grémio Artístico como forma
de contestar a Sociedade Promotora e de defender a
pintura naturalista ao ar livre. Aquela que RG honrou ao
longo dos cinquenta anos da sua carreira artística.
Aquela que o levou a participar regularmente nas expo-
sições organizadas pelo Grémio Artístico.

A pintura naturalista de RG e os prenúncios de uma
revolução artística

Curiosamente, a estadia de RG em Leipzig coincidiu
com o início do fim da pintura, se tomarmos como
certa a afirmação do pintor Paul Delaroche, proferida
na altura em que foi inventada a fotografia3, em 1826:

«A pintura morreu nessa data.»
(Stremmel e Grosenick, 2004, p. 7).4

Na verdade, a pintura nunca mais foi a mesma desde
que a fotografia pôde substituir, de certa forma, aquilo
que os pintores até então pretendiam fazer: reproduzir
o visível. Eles tinham sido, de facto, uma espécie de fo-
tógrafos desde os primórdios da humanidade. É neste
sentido, sublinha-se, que a pintura até então pode ser
considerada «realista».

Ora, o impacto de um processo mecânico capaz de fo-
tografar – ou seja, de fazer um «desenho de luz»5 – deu
origem a uma mudança de paradigma na pintura. Em-
bora os primeiros grandes fotógrafos, como, por exem-
plo,John R. Parsons (1825-1909)6, se tenham apercebido
das potencialidades expressivas deste poderoso meio de
comunicação visual, a verdade é que a grande rutura
com a pintura «realista» deu-se com o aparecimento da
pintura abstrata, no início do século XX.

Foi no ano em que faleceu Édouard Manet ou em que
Vincent van Gogh começou a dedicar-se à pintura, que
RG iniciou os seus estudos na Escola de Artes e Ofícios
de Leipzig. Naquela época, a educação artística, no-
meadamente o ensino do desenho, centrava-se num
modelo único que a pintura naturalista alemã privile-
giava. Tratava-se de uma maneira de pintar que tanto
a crítica, como o púbico aceitavam sem grandes pro-
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2 Já muito tempo depois, em 1935, um jornalista considera que «Roque Gameiro foi, antes de mais nada, um produto de si próprio».
3 A primeira fotografia conhecida remonta ao ano de 1826 e foi atribuída ao francês Joseph Nicéphore Niépce. Contudo, a invenção da fotografia

não é obra de um só autor, pois decorre da investigação de muitas pessoas ao longo de anos. Após a morte de Nièpce, em 1833, Daguerre desen-

volveu um processo com vapor de mercúrio que reduzia o tempo de revelação de horas para minutos. O processo foi denominado daguerreotipia.
4 A frase original em francês é a seguinte: La peinture est morte à dater de ce jour.
5 Phôs, photós (grego) = luz, grafia = desenho.
6 Em 1885,o fotógrafo John R. Parsons aceitou colaborar com Dante Gabriel Rossetti, fotografando Jane Morris, o modelo predileto deste pin-

tor que fundou o círculo Pré-rafaelita. Em Inglaterra, entre 1849 e 1875, outros fotógrafos, como William James Stillman ou Robert Burrows, já

tinham procurado aproximar o seu trabalho da pintura, fotografando ao ar livre de modo a captar os mais ínfimos detalhes da Natureza. RG

viveu neste tempo de mudança, no qual, conforme exposto, a divulgação da fotografia foi determinante.
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blemas. E porquê? Porque os motivos representados fa-
ziam parte da «realidade visual» que nós, humanos, es-
tamos habituados a ver no mundo à nossa volta.

De facto, foi precisamente esta tendência «realista»
que começou a ser posta em causa pelas vanguardas
artísticas. Em 1896, cerca de uma década após RG ter
deixado Leipzig, o pintor Wassily Kandinsky chegou a
Munique para, em 1911, se autoproclamar pai da pin-
tura abstrata. Estamos perante uma tripla afronta: em
primeiro lugar, à educação artística conservadora, em
segundo lugar, à pintura naturalista e, em terceiro
lugar, aos hábitos «realistas» da própria visão humana.
Quem ainda hoje não sente uma certa perplexidade
perante uma pintura abstrata, na qual não é possível
reconhecer qualquer objeto familiar?

Se assim foi, significa que o jovem estudante RG con-
viveu na Alemanha com os últimos anos de vida de um
paradigma visual milenar que sobreviveu desde a pré-
história. Os próprios mestres da pintura rupestre, como,
por exemplo, aquela que foi descoberta nas grutas de
Chauvet, conseguiram desenvolver técnicas de dese-
nho invejáveis em qualquer Escola de Belas Artes na
Alemanha que RG conheceu.

Durante a estadia do pintor minderico em Leipzig, os
mestres da Escola de Artes e Ofícios ensinavam a pin-
tar como terão feito os mestres de Chauvet: primeiro,
o desenho, rigoroso, fiel, depois a cor, também ela apli-
cada realisticamente. Foi este ambiente ancorado na
tradição que RG encontrou em Leipzig e que está cer-
tamente na origem da célebre frase proferida meia
dúzia de anos mais tarde pelo pintor Maurice Denis:

«Um quadro, antes de ser um cavalo
de batalha, uma mulher nua ou uma
qualquer anedota, é essencialmente
uma superfície plana, coberta de
cores dispostas a partir de uma de-
terminada ordem.» (Denis, 1890).7

A clareza destas palavras define a linha condutora de
uma revolução artística que influenciou pintores como,
por exemplo, Amadeo de Souza-Cardoso, mas que
nunca abalou, tanto quanto se saiba, a determinação

naturalista das aguarelas de RG. Não há dúvida que ele
foi um homem que respeitou e valorizou o passado:
«Honra teus avós», o lema da sua vida familiar.

Por pouco que RG não se cruzou com Kandinsky nas
ruas de Leipzig ou de Munique. Ambos autodidatas,
ambos conhecedores da arte litográfica e da técnica
da aguarela, contudo, cada um seguiu o seu caminho.
De facto, essa década que separou RG e Kandinsky na
Alemanha marcou para sempre a genialidade dos dois
pintores.
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7 A frase original em francês é a seguinte: Se rappeler qu’un tableau, avant d’être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anec-

dote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées.
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Rocha Sul da Praia Grande

Alfredo Roque Gameiro

Coleção privada
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Casa Roque Gameiro
Praceta 1.º de Dezembro, n.º 2 –Venteira

2700-668 Amadora

ENTRADA GRATUITA

HORÁRIOS:
terça a sábado –10h00-12h30 e das 14h00h-17h30

domingo: 14h30-17h30h
Encerra segundas e feriados

Telf.: 21 436 90 58 - Fax.: 21 492 92 39
38°45'28.9"N 9°14'31.8"W

www.cm-amadora.pt
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