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Mão inteligente: Raquel Roque Gameiro (1889-1970) - Ilustração e AguarelaMão inteligente: Raquel Roque Gameiro (1889-1970) - Ilustração e Aguarela

É com alegria e indiscutível orgulho que apresentamos na 
Casa Roque Gameiro a exposição Mão inteligente: Raquel 
Roque Gameiro (1889-1970) - Ilustração e Aguarela.

Primeiro, porque à data da inauguração desta exposição, a 
Amadora está a comemorar os seus 38 anos como cidade e como 
município.
Segundo, porque Raquel Roque Gameiro viveu nesta casa 
centenária. Inaugurou-a em criança, aqui se tornou mulher e foi 
aqui que, com o seu clã, desenvolveu as características que a 
tornaram uma ilustradora e aguarelista reputada. Para muitos, a 
primeira aguarelista portuguesa.
Cedo a primogénita de Alfredo Roque Gameiro ganhou amor e 
respeito ao papel, aos lápis e pincéis, paixão que a acompanhou 
ao longo da vida e que se revelou a sua profissão e sustento.
Como professora, a dedicação em ensinar as suas alunas foi 
também parte deste processo de entrega total à Arte, sem 
descurar nunca o seu papel de filha, irmã, esposa e mãe.
Esse compromisso sem tréguas com o trabalho, a delicadeza do 
traço, a segurança e a firmeza na execução eram a sua imagem 
de marca, que a distinguia e que marcou toda a sua obra.
Com esta exposição, que revela em pormenor o percurso desta 
mulher ímpar, temos o privilégio de conhecer melhor esta vida 
fascinante, que desabrochou e amadureceu num contexto 
histórico e social muito particular.
Sem dúvida, uma artista com “mão inteligente”.

                                                              A Presidente da Câmara

        
                                                      Carla Tavares
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A Mão Inteligente de Raquel Roque Gameiro (1889-1970) 
é, claramente, uma exposição que marca a história da 
Casa Roque Gameiro.

Tal como a sua irmã Helena, Raquel Roque Gameiro é um exemplo 
do notável talento que existia na época em muitas artistas, mas 
em que poucas tiveram a oportunidade de desenvolver técnicas 
e personalidade artísticas.
Para alguém que aprendeu a desenhar ao mesmo tempo que 
aprendeu a ler, Raquel Roque Gameiro é uma exceção, ao nascer 
e crescer no seio de uma família onde a Arte era a matriz do 
desenvolvimento pessoal, e onde os estímulos e a liberdade 
para criar eram totais.
O prisma naturalista que imprimiu no trabalho permitiu-lhe criar 
o seu próprio modo de ser gráfico, através do qual ensinou e 
contou histórias, com invulgar capacidade técnica e paixão.
Nesta exposição – patente neste equipamento municipal até 
fevereiro de 2018 –, percebemos instantaneamente o cunho 
pessoal e distintivo que colocava em tudo o que fazia, a nitidez 
que marcava a sua obra e que a identificava diretamente, sem 
subterfúgios.
Este panorama retrospetivo sobre a obra da artista será ainda 
enriquecido por outras iniciativas: conferências, mesa redonda, 
workshops, reconstituição de um espetáculo de lanterna mágica, 
em que a própria participou em 1914, e uma reinstalação.
É, sem dúvida, um regresso a Casa.

                                                               O Vereador da Cultura

        
                 António Moreira



Raquel Roque Gameiro – Auto-retrato familiar com as filhas Ana, Manuela e Guida [e uma criada] na Foz do Arelho [?], 1916. Ass. Aguarela, 25,5 x 35,5 cm. 
Colecção particular.
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Fig. 2 – Alfredo Roque Gameiro – Retrato de Raquel Roque Gameiro, 1890. Aguarela, 
41 x 30,2 cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro2 nasceu em Lisboa na freguesia de São 
Mamede, em 15 de Agosto de 1889, e no livro de assento de bap-
tismo o seu nome foi grafado como Rachel3. Filha primogénita 
de Alfredo Roque Gameiro (Minde, 4 de Abril de 1864 — Lisboa, 

2  PAMPLONA, Fernando de – Dicionário de pintores e escultores portugueses, 4ª 
ed., vol. III. Barcelos. Civilização, 2000, p. 17-18. LEANDRO, Sandra - «Raquel Roque 
Gameiro Ottolini». In CASTRO, Zília Osório de: ESTEVES, João (dir.) - Dicionário no 
feminino. Lisboa: Livros Horizonte, 2005, p. 826 – 827 (entrada redigida entre 2000-
2002); LEANDRO, Sandra - «Roque Gameiro, Raquel» http://www.matriznet.dgpc.pt/ 
[On-line desde 2010]. Este ensaio que agora se publica, multiplica exponencialmente, 
a informação existente, mas também corrige textos anteriormente publicados. ABREU, 
Maria Lucília - «Raquel Roque Gameiro (1889-1970)». In A aguarela na Arte Portuguesa, 
Lisboa: ACD, 2008, p.376-391. Lamentavelmente, não tenho espaço para referenciar 
volumes de contextualização. Indico apenas alguns autores para diversos temas aqui 
abordados, entre outros: José-Augusto França, Eduardo Lourenço, Raquel Henriques 
da Silva, Irene Flunser Pimentel, Filipa Lowndes Vicente, Fernando Rosas, Rui Ramos.

3  PT/MNE/CICL/IC-1/01330/03. Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. 
(em diante abreviado para Camões, I.P.). Instituto de Alta Cultura. Livro.2, Processo 
n.º 1392. Entrada 14 de Abril de 1934. Doc. 1 – Requerimento n.º 4006, (14 Abril 1934). 
Doc. 1. Folio 2. [Disponível no Arquivo Camões, I.P., Portugal]. Neste ensaio a grafia dos 
nomes foi actualizada.

Mão inteligente: Raquel Roque Gameiro (1889-1970) - Ilustração e Aguarela
Sandra Leandro1

I. Mínimo – Mindinho
«Este bilhete é válido (…) perpétuamente (sic)» e ao lado 
deste registo, adjacente a uma fotografia, a impressão do 

dedo indicador direito de Raquel Roque Gameiro Ottolini, grava-
da em 19 de Fevereiro de 1959. Escrevi este artigo tendo sempre 
ao meu lado, ou à minha frente, este documento, olhando-o e 
tentando decifrar esta mancha, marca de traços únicos, procu-
rando identificar e compreender a obra, a vida, o tempo e o sinal 
de todos os dedos da sua mão soberana, firme, exacta.
Uma mão que sabe desenhar está cheia de tudo, e a de Raquel, 
que tantas vezes ilustrou Literatura Infantil repleta de prínci-
pes e princesas, pareceu fadada para, através dos seus traços, 
dar vida ao papel contando histórias, ensinando, propondo 
sonhos, animando com grafismos decorativos, tantas vezes a 
preto e branco fazendo imaginar a cor, outras tantas colorindo 
luminosamente. Desenhar sem sombras foi uma constante. Por 
norma as modulações do claro-escuro pareciam não ser para si. 
Na ilustração preferia os contrastes: ou a clareza do seu traço 
de espessura inalterável a definir as formas com exactidão, ou 
o negro recorte das silhuetas. Nesta história de mãos e dedos, 
começaremos necessariamente pelo mindinho, mas não segui-
remos a ordem de vizinhança.

Fig. 1 – Impressão do indicador direito do bilhete de identidade de Raquel
Roque Gameiro Ottolini, 1959. Colecção particular.

1  Historiadora de Arte, Universidade de Évora; IHA, FCSH, Universidade NOVA de 
Lisboa.
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5 de Agosto de 1935)4 e de Maria da Assunção de Carvalho Forte 
Roque Gameiro (natural da freguesia da Pena, em Lisboa), o livro 
de baptismos regista que os seus pais eram, à época, morado-
res na Rua das Amoreiras, 735. Mais tarde habitaram na Rua de 
Santana, à Lapa6. Segundo testemunhos da família, os seus pés 
descalços percorreram, para espanto e escândalo das gentes 
protocolares do tempo, o Jardim da Estrela7. Em mais que um 
sentido o contacto com a terra foi incentivado pelo pai promo-
tor do “descalcismo”, talvez transmitindo uma forma orgânica 
de conhecimento: era necessário fazer caminho com a planta 
do próprio pé, sentindo o chão. Pintor naturalista, gigante das 
Artes Gráficas, grande mestre da Aguarela, amava e representava 
o mar e apaixonou-se pela terra portuguesa, por suas gentes, 
usos e costumes que lamentavelmente via desaparecer. Republi-
cano, que não fazia acepção de monárquicos, mas com o ímpeto 
de querer mudar o rumo político, social e cultural, vendo que 
muito do carácter e tradições populares portuguesas se esbo-
roava, cunhou a frase que se encontra sobre o lintel da porta 
principal desta Casa, onde hoje expomos: «Honra teus avós». 
Convém sublinhar que esta vontade de não esquecer as raízes 
vinha de longe, especialmente a sua seiva mais genuína. O que 
tinha sido o âmago de oitocentistas românticos e se considerava 
«alojado nas camadas mais profundas do nosso ser comum»8 
atravessaria gerações e, veremos como mais tarde e de um modo 
diferente, iria compor uma das mais reconhecíveis fachadas do 
Estado Novo.
Recebendo instrução em casa, como era comum na época, Ra-
quel cresceu num ambiente familiar que lhe proporcionou 

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

5  PT/MNE/CICL/IC-1/01330/03. Camões, I.P. Instituto de Alta Cultura Livro.2, 
Processo n.º 1392. Entrada 14 de Abril de 1934. Doc. 1 – Requerimento n.º 4006, (14 
Abril 1934). Doc. 1. Folio 2.

6  Existe um testemunho familiar que aponta a Rua Dr. Teófilo Braga.

7  Um dia para não restarem dúvidas aos vizinhos que os filhos eram, afinal, felizes 
detentores de sapatos, expô-los no parapeito de uma janela.

8  CALAFATE, Pedro – Portugal, um perfil histórico. Lisboa: Fundação Francisco 
Manuel dos Santos, 2016, p. 78.

aprender «a desenhar ao mesmo tempo que aprendi[a] a lêr»9. 
Viu nascer, crescer e sucessivamente tornarem-se também artis-
tas de reconhecível cunho individual os quatro irmãos que lhe 
seguiram: Manuel Roque Gameiro (Lisboa, 1892 - Lisboa, 1944), 
Helena Roque Gameiro (Lisboa, 1895 - Lisboa, 1986); Mamia Ro-
que Gameiro (Amadora, 1901 – Lisboa, 1996); Ruy Roque Gameiro 
(Amadora, 1906 — Sintra, 1935).
Desde cedo se habituou a observar o mundo pelo prisma natura-
lista que seu pai lhe deu a ver, a definir bem as formas através do 
que conhecia em directo, tantas vezes em excursões campestres 
ou marítimas, só que a todo esse saber e sentir, somou a fan-
tasia. Entendeu a modelação da luz mas, muitas vezes, preferiu 
esquecê-la, para explorar visual e graficamente o que desejava. 
Pretenderia Raquel a vitória da ilusão? Nos anos 50, referia que 
a Arte era o seu refúgio… Teria sido sempre assim?
Raquel desenhou muito e embarcou na Aguarela, sobrevivendo um 
magnífico álbum com ensaios dessa prática a partir dos sete anos 
de idade. Nele se observa a desenvoltura da sua pequenina mas já 
inteligente mão, e diversas experiências de desenho e cor, incluin-
do uma que parece uma lição paterna. Temos a fortuna de ver esse 
álbum nesta exposição e a reprodução de uma página na fig. 3.

Fig. 3 - Raquel Roque Gameiro – Página de um álbum de Raquel Roque Gameiro com 
desenhos e experiências de cor desde os sete anos de idade. Note-se a representação 
(ou projecção?) de uma figura feminina a pintar, c. 1896. Colecção particular.

Não é difícil concluir que o estímulo e ensinamentos do pai fo-
ram preciosos no seu crescimento, como valiosa foi a liberdade 
que lhe permitiu conceber uma personalidade artística singular: 
«Ainda creança, um dia (…) pegou nos pinceis paternos e, brin-

9  «As filhas de Gameiro», Illustração Portugueza, (27 Nov. 1911) 690. Artigo não 
assinado.
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cando, pintou. Era a vocação que desabrochava. Não fora preciso 
ensinal’a. Depois, ao mesmo tempo que a pequenina, embrio-
naria artista, se desenvolvia em mulher, a sua arte elementar 
desenvolvia-se em segurança e em belesa (sic). Os seus olhos 
absorviam a lição quotidiana do trabalho laborioso, acerrimo do 
artista. Ao amor terno de filha juntava-se a admiração devota da 
discipula. E Gameiro, enlevado, via-a de ano para ano progredir, 
individualisar-se, afirmando com essa autonomia progressiva 
um talento original, emancipado da influencia da sua própria 
obra de mestre. Outro, mais cioso, teria procurado escravisar 
(sic) aquela vocação aos seus processos. Gameiro, pelo contra-
rio, estimulou aquela personalidade recém nascida. O pae e a 
filha começaram a ser verdadeiros camaradas de arte»10.
Para essa individuação nunca saberemos o peso certo da sua 
vontade e o do estímulo e sugestão paterna, mas vale a pena 
notar que desde muito cedo assinou os seus trabalhos, maiorita-
riamente, com o seu nome próprio, sem recorrer ao apelido. Ela 
era Rachel/Raquel. Mas, também aqui, a explicação para a firma 
pode ser múltipla… Muito cedo se começou a notar a diferença 
no modo de fazer. Seu pai parecia desenhar com água, ela tudo 
definia com o traço, um “veneziano” e uma “florentina”…
A nossa artista instalou-se com a família na Casa da Venteira 
em 1898, quando a povoação ainda se chamava Porcalhota. Seu 
pai foi um dos homens que se deixou cativar pela terra e pelos 
ventos que tinham soprado a ideia de ali criar uma “cidade-jar-
dim”, num sonho de conformidade entre o mundo urbano e a 
natureza. Perto da capital, com o caminho de ferro à porta desde 
1887, o reduzido custo do terreno e uma altura de terra a sugerir 
uma torre, era lugar aliciante para ali fazer ninho. A vida social 
era dinâmica e seu pai destacou-se nela. Convém que nos apro-
ximemos do ambiente estético que enformou Raquel. Quando 
em 1905, um cronista do Correio Nacional, assinando Fr. Guy vi-
sitou o lar dos Roque Gameiro, ficou simultaneamente surpreso 
e encantado.
O Pintor apresentou-o à família que incluía uma menina 
vestida de Minhota, provavelmente a filha Helena, que 
envergonhadamente o tinha entrevisto no portão e dado sinal 
da sua presença.

10  Idem, ibidem, 690.

Fig. 4 - Ilustração de Raquel Roque Gameiro para o fascículo de Ana de Castro Osório 
– Contos tradicionais portuguêses. N.º 63, 12ª série de “Para as crianças”. Setúbal: s.n., 
1903, p.55. Biblioteca Silva.

Com fascínio e estranheza, descreveu: «tanto nos moveis como 
na disposição da casa, tudo alli é nacional e tudo é antigo. (…) A 
cama onde dorme Roque Gameiro e onde dormem seus filhos, as 
commodas onde se guarda a roupa, as arcas onde se encerram 
as provisões de comida, os aparadores onde se coloca a louça, 
as mezas onde comem e trabalham, as cadeiras onde se sentam 
e até os candieiros ou, melhor dito, candeias de azeite com que 
se allumiam, tudo remonta, pelo menos, ao seculo XVIII e tudo 
tem o cunho artistico popular. E é com estes moveis antigos que 
estão repletas todas as habitações. As alcovas, a cosinha (sic), a 
casa de costura e a casa de jantar tudo, alli, é um museu, mas 
um museu extranho, um museu habitado, cheio de corredores 
tortuosos e de escadas de corrimão de madeira que é preciso 
subir e descer para ver tudo, desde as pequenas janelas, situadas 
n’um alto torreão, das quaes se avista o magnifico panorama de 
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toda a vasta plenicie (sic) de Queluz até Cacem e Rio de Mouro, 
até a imensa, a monumental chaminé patriarchal, collocada ao 
nivel do chão, e dentro da qual se podem commodamente sentar 
– e se sentam effectivamente – nas tardes invernosas, para 
gosar do calor do fogo, todos os membros da sympathica familia 
d’aquelle honrado trabalhador, d’aquelle nobre artista»11. E não 
esquecia as «sentenças hygienicas» do friso junto ao tecto da 
sala de jantar, adágios populares que ainda hoje se podem 
ler com proveito e agrado. Este amor por aquilo que as mãos 
e o pensamento do povo produziam, foi uma tendência que a 
atingiu significativamente. Os costumes portugueses serviram 
frequentemente de motivo, destacando-se a geografia saloia. 
Representou-os com maior, ou menor, utopia de um mundo rural 
ou litoral. No início de forma mais próxima de seu pai, depois de 
um modo seu.
Raquel cruzou tempos históricos diversos: assistiu à monarquia, 
à república, testemunhou o drama da Grande Guerra, a implan-
tação e consolidação da ditadura, os efeitos da II Guerra Mun-
dial, a Guerra Colonial Portuguesa. Todos estes tempos encon-
traram Raquel na mesma posição: ao estirador.

II. Indicador – Fura-bolos
Tudo aponta para um domínio artístico de estreia: a ilus-
tração. Inaugurava uma trajectória pouco comum para 

uma menina do seu tempo, e escrevo menina com toda a intenção, 
como mais adiante se lerá. Os primeiros trabalhos foram execu-
tados para diversos fascículos e livros da escritora Ana de Castro 
Osório (1872-1935)12, conhecida feminista e militante republicana, a 
única mulher que seu pai representaria em conhecida gravura que 
fixa diversos vultos que contribuíram para a implantação da Re-
pública. As primeiras ilustrações assinadas por Raquel surgem em 
livros dados à estampa em 1903: Alguns contos de Grimm13, traduzi-
dos directamente do alemão por Ana de Castro Osório,

11  GUY, Fr. - «Impressões estheticas (Na Casa de Roque Gameiro) III», Correio 
Nacional, (11 Fev. 1905) [Consult. 10 Jul. 2017]. Disponível em WWW:<URL: http://tribop.
pt/. Chamo a atenção para a utilidade deste sítio electrónico pelas fontes que tornou 
disponíveis sobre a família Roque Gameiro. N.B.: terei sempre de abreviar as URL’s.

12  Existem diversos especialistas sobre esta autora entre eles João Esteves.

13  (Para as crianças; 11ª série), Imprensa de Libanio da Silva. Com diversas edições, 
entre as quais: 1904, 1908, 1941. Não terei forma de indicar a enorme quantidade de 
edições que os livros foram recebendo, com excepções como se entenderá.

Fig. 5 – Ilustração de Raquel Roque Gameiro para o fascículo de Ana de Castro Osório 
– Contos tradicionais portuguêses. N.º 64, 12ª série de “Para as crianças”. Setúbal: s.n., 
1903, p.78. Biblioteca Silva.

dedicados a Carolina Michaëlis de Vasconcelos em «Reconhe-
cimento pelo muito que se interessa pela educação da infancia 
portuguêsa» e Contos tradicionais portugueses 14 da primeira 
autora referida. Existia, contudo, uma listagem15 que indicava 
a sua estreia em 1898, precisamente no ano em que veio viver 
para a Casa da Venteira, ou seja, com 9 anos, o que, não sendo 
impossível, me levantou algumas dúvidas... Procurando informa-
ções sobre esses tempos iniciais, encontrei uma carta de Raquel 
para Ana de Castro Osório em 7 de Dezembro de 1929, que con-
cedeu algumas pistas: «Como eu comecei, já a minha boa ami-/
ga sabe, foi nos seus livrinhos, os uni-/cos para crianças que ha-
via então16. / Os primeiros desenhos eram muito alei-/jadinhos 
depois os dos contos traduzidos / do alemão já eram melhores 
lembra-/se?»17. Quanto a estes últimos percebia-se que podiam 
ser Alguns contos de Grimm. Como as minhas interrogações per-

14  (Para as crianças; 12ª série). MARQUES JÚNIOR, Henrique – Algumas achegas 
para uma bibliografia infantil. Lisboa: Of. Gráficas da Biblioteca Nacional, 1928, p.21-
22.

15  Ver WWW:<URL: http://tribop.pt/TPd/11/09L.

16  Este dado é certamente uma cortesia, pois já existiam.

17  BNP. Espólio de Osório de Castro. Esp. N12, pasta 92. [Disponível na secção de 
Reservados da Biblioteca Nacional de Portugal, Portugal].



11

Mão inteligente: Raquel Roque Gameiro (1889-1970) - Ilustração e Aguarela

maneciam e por, aparentemente, não existir o fascículo que pro-
curava na Biblioteca Nacional, resolvi contactar Jorge Silva, autor 
do relevante sítio electrónico Almanaque Silva18. Este Designer  
esclareceu-me e simultaneamente veio ao encontro da minha 
hipótese: os desenhos «muito alei-/jadinhos», a que se refere 
podem pertencer a uma edição anterior, sendo a mais provável, 
de facto, a 4ª série de “Para as crianças” ilustrado por Leal da 
Câmara, Silva e Sousa e «etc.»19. E é neste «etc.» que, provavel-
mente, se encontram esses desenhos “feridos”…
Em 1905 os fascículos intitulados Contos tradicionais portuguê-
ses de Ana de Castro Osório, séries 12ª, 13ª, 14ª de “Para as crian-
ças” continuaram a ser publicados e receberam os cuidados e 
assinatura da sua mão20. Contos maravilhosos, livro cuja 1ª edi-
ção não se encontra datada, mas que teria saído por estes anos, 
foi mais uma iniciativa da tenaz feminista. Recebeu ilustrações 
de Leal da Câmara, Laura Nogueira, Alfredo Morais, [Georges] 
Dascher e de Raquel Roque Gameiro que ilustrou o conto «Os 
três desejos».
Consta que a nossa jovem artista recebeu prémio parisiense do 
Le petit journal illustré de la jeunesse, «le plus amusant et le plus 
spirituel des jornaux pour la jeunesse». Criado em 1904, como 
suplemento infantil do diário Le Petit Journal, este suplemento 
infantil continha numerosos concursos em que os jovens leito-
res podiam participar, o que recorda as iniciativas do Diário de 
Notícias ou d’O Século para os mais pequenos em Portugal. Terá 
sido, provavelmente, um destes que Raquel venceu, com um dos 
trabalhos elaborados para Ana de Castro Osório, o que futura-
mente se apurará dans une bibliothèque…
Depressa conhecida como a Kate Greenaway (1846-1901) portu-
guesa, desde cedo lhe atribuíram influência da ilustração inglesa 
e declarava-se «admiradora apaixonada»21 do britânico Arthur 
Rackham (1867-1939), mas também do francês Edmund Dulac 

18  Neste site existe uma significativa listagem a partir de 1925, com importantes 
detalhes que, lamentavelmente, não tenho espaço para incluir: como, por exemplo, o 
número de ilustrações da sua mão em cada volume, a colecção a que o livro pertencia, 
a quantas cores eram impressos. Incito que consulte, para os livros referenciados: 
WWW:<URL: https://almanaquesilva.wordpress.com/raquel-roque-gameiro/.

19  MARQUES JÚNIOR, Henrique – Op. cit., p.21.

20  Idem, ibidem, p.21.

21  BNP. Espólio de Osório de Castro. Esp. N12, pasta 92.

(1882-1953). Assinale-se, porém, a influência e paralelismo com 
o português Alfredo Morais (1872-1971), que muito se cruzaria na 
sua trajectória. Progressivamente foi-se libertando da influência 
dos ilustradores que a maravilhavam para criar o seu próprio 
modo de ser gráfico, e não tardou o reconhecimento do seu vir-
tuosismo, em especial ao serviço da Literatura Infantil, mas não 
só: «A interpretação pictural da infancia na ilustração de livros 
para creanças, a que desde cedo se dedicou o seu talento, e em 
que atingia rapidamente a maestria, ia firmar-lhe aos 17 anos a 
reputação e imprimir definitivamente á sua obra o caracter in-
confundível que a destaca da dos restantes aguarelistas portu-
guezes»22. Essa impressão de que tinha um género preferido – a 
pintura da vida das crianças – foi ideia profusamente difundida 
nos periódicos da época.
A vastíssima obra, a que desde tenra idade deu origem, destaca 
um traço fundamental da sua personalidade: uma concentração 
e férrea disciplina de trabalho, uma incansável obstinação. Ra-
quel teve uma vida familiar exigente, um universo profissional 
amplo, rico, diversificado, que não se compaginou com uma vida 
social intensa, sendo certo que a família alargada era bem rela-
cionada no mundo artístico e cultural português. Tudo isto origi-
nou um percurso assaz autónomo, centrado na paixão e valor do 
ofício. Desta emancipação pelo trabalho, também fez parte a sua 
real necessidade. Exactamente por este motivo boa parte deste 
ensaio será, por ora, um necessário arrolamento de exposições 
em que participou e volumes para os quais concebeu capas e/ou 
ilustrou. A fantasia, a emoção, a graça, a inocência, a sensualida-
de, a beleza era maior no papel que na vida… A quantidade, so-
bretudo de livros, mas também de revistas que ilustrou23 é avas-
saladora para uma artista do seu tempo. Para uma mulher da sua 
época, absolutamente ímpar, chegando a ultrapassar os ilustra-
dores mais conhecidos quer nacional, quer internacionalmente24.
Raquel foi autora de diversas ilustrações que serviram de capa, 
mas desconheço o seu poder de decisão no restante arranjo 
gráfico: seria ela a escolher ou desenhar as letras, a seleccionar 

22  «As filhas de Gameiro», Illustração Portugueza, (27 Nov. 1911) 691.

23  Nesta publicação deixo apenas apontados alguns periódicos.

24  Bem mais nova que a nossa ilustradora, temos também o impressionante 
percurso de Laura Costa (1910-1993), igualmente recuperado neste ano de 2017, em 
exposição que se saúda.
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molduras e disposição na página? Surge, raramente, a indica-
ção de capa artística; mais frequentemente assinala-se apenas 
ilustrações, o que, provavelmente, serão indícios. Em alguns ca-
sos, por dedução dos olhos que se lhe afeiçoaram, posso intuir 
o peso do seu Design gráfico, mas noutros não. Como entenderia 
ela o recíproco enriquecimento e a força dinâmica que se esta-
belece entre texto e imagem?25 São apenas algumas interroga-
ções a que gostaria de me dedicar no futuro.

Fig. 6 - Capa de Raquel Roque Gameiro para o livro de Ana de Castro Osório – A 
minha pátria. Setúbal: Livraria Editora Para as Crianças, 1906. No interior ilustrações 
de Raquel Roque Gameiro, Hebe Gonçalves, Alfredo Morais «e outros». Colecção 
particular.

Voltando à linha do tempo que tão límpido lhe fez o traço, em 
1906 Raquel com sua prima Hebe Gonçalves (usaria também o 
apelido de casada: Gomes), Alfredo Morais «e outros» ilustraram 
A minha pátria de Ana de Castro Osório. Na capa, a nossa ilustra-
dora espelhou o conteúdo didáctico e historiográfico deste livro 
de prémios escolares, vibrante de um patriotismo que conten-
tou monárquicos e republicanos. Num desenho gravado surge 
uma jovem mãe com sua filha e filho juntos a si, em atitude que 
sugere um legado: a explicação do significado de pertencer a 

25  Nem o espaço, nem o tempo permitem fazer um estudo aturado sobre 
determinados assuntos, entre os quais, as muitas editoras para onde trabalhou. 
Registe-se que muito laborou para a Livraria Editora Para As Crianças, de Ana de 
Castro Osório e Paulino de Oliveira, sediada em Setúbal e Lisboa; para a Guimarães & 
Ca., Editores, propriedade de Delfim Guimarães, na capital; para a portuense Livraria 
Chardron de Lello e Irmão Ltd. e suas variantes; entre muitas outras.

um país com tão grande brasão (fig.6). Esta imagem de mater-
nidade, tema tão caro a Ana de Castro Osório, que conhecia o 
significado e certamente as diversas formas de ser mãe, estava 
no cerne das suas lutas: criar uma mulher instruída, formando 
novas gerações. O arranjo gráfico interpretou a medida da insíg-
nia, firmando-a na capa, lombada e contracapa, e manifesta-se, 
embora não excessivamente, uma das características que tornou 
distinta a nossa ilustradora: o seu traço seguro, oscilando pouco 
de espessura.
Logo em 1907, Raquel ilustrou Mães de Ana de Castro Osório e 
com Hebe Gonçalves Gomes concebeu, no mesmo ano, ilustra-
ções para Historias escolhidas. Trata-se de um volume que reúne 
estórias traduzidas do alemão, ou do holandês, por Louise Ey, 
M.R. e pela incansável Ana de Castro Osório. A capa ilustrada, 
muito colorida e com o nítido risco de Raquel, mostra de novo, 
em ilustração central, uma mãe culta desta vez lendo para os 
seus filhos, assentando em duas pequenas ilustrações que re-
metem para histórias de um cavaleiro andante e sua dama, ou 
de um príncipe e “respectiva” princesa. Na folha de rosto, as-
soma um pequenino desenho com um sapo a “dar duche”, com 
um regador, a batráquio amigo, cena higiénica que se encontra 
noutros volumes. Raquel ilustrou, juntamente com Conceição e 
Silva e Hebe Gonçalves, Alma infantil de Ana de Castro Osório, 
dado à estampa ainda em 1907. Segundo António Dias de Deus, 
«Em 1907-08, apenso a Para as Crianças, saíram 11 números de O 
Jornal dos Pequeninos, com desenhos de Hebe Gonçalves, Julião 
Machado, Leal da Câmara, Raquel e sua irmã Màmía, com 6 anos 
de idade»26. 
A nossa jovem artista voltou a ilustrar em parceria com Hebe Gon-
çalves A boa mãe: livro de premios escolares, publicado por Ana de 
Castro Osório em 1908. Também nesse ano, a mesma autora voltou 
a dar ao prelo Contos tradicionais portugueses. Importa salientar 
a renovação que se vai operando em determinadas edições, como 
nesta fica assinalada e como ocorrerá noutras que não poderei 
mencionar: «ilustrações de Conceição Silva e novos desenhos de 
Raquel Gameiro e Hebe Gonçalves». 

26  DEUS, António Dias de – Os comics em Portugal. Lisboa: Cotovia; Bedeteca de 
Lisboa, 1997, p. 71.
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Fig.7 - Raquel Roque Gameiro, 13 de Maio de 1907. Fotografia. Colecção da família 
Leitão de Barros.

A mão de Raquel deixou o seu rasto no livro Toádas da nossa terra: 
tróvas portuguezas, ao gosto popular, com versos de Adolfo Porte-
la e música de Tomás Borba, numa bela capa com arranjo gráfico e 
moldura gravada Arte Nova, abrigando um coro de jovens cantores, 
e muitas ilustrações no seu interior. Saiu ainda em 1908, Contos e 
fábulas, de Paulino de Oliveira, com ilustrações da nossa artista.
Tanto quanto se sabe, o primeiro certame em que participou 
ocorreu em 1909, concretamente na Sétima Exposição da Socie-
dade Nacional de Belas-Artes, de que viria a ser membro efecti-
vo. Como seria expectável, apresentou-se na mostra mais signifi-
cativa daquele tempo como discípula de Alfredo Roque Gameiro, 
surgindo representada com uma aguarela significativamente 
intitulada Ilustração27 e alcançando menção honrosa.
Nesse mesmo ano de 1909 tomou parte na Exposição de Pintu-
ra nos Armazéns Grandela, ocorrida em Julho, apresentando-se 
ao lado de seu pai, e dos irmãos Helena e Manuel: «Revelam-se 
também já artistas distinctas as filhas de Roque Gameiro, Ra-
chel e Helena, que fazem honra ao mestre, bem como seu fi-
lho Manuel Migança (M. Roque Gameiro), com os seus quadros 

27  Sociedade Nacional de Bellas Artes catálogo ilustrado da 7.ª exposição de 
pintura, esculptura, architectura, desenho, aguarela, etc.; abril a maio de 1909- Lisboa: 
Imprensa Libanio da Silva, 1909, p. 60.

“Arribana” (331) e “Casa Saloia” (332)»28. Ainda em 1909, e aten-
dendo ao pedido de uma conhecida marca de tintas, Raquel 
prestou depoimento escrito, firmado na Amadora, onde esplen-
de a sua magnífica caligrafia: «Satisfazendo ao pedido de V Ex.ª 
venho afirmar-lhe que effectivamente tenho usado as tintas 
d’aguarella “Merlin” de Paul Denis Succ. r e que as acho excel-
lentes»29. Nesse ano com capa e ilustrações suas saiu o manual 
escolar Uma lição da História, de Ana de Castro Osório, volume 
que também seria adoptado como livro de leitura e prémios no 
Estado de Minas Gerais, no Brasil.

Fig. 8 - Raquel Roque Gameiro, c. 1909. Fotografia. Colecção particular.

Entretanto a carreira como Pintora consolidava-se: em 1910 expôs 
quatro aguarelas na oitava mostra da Sociedade Nacional de Be-
las-Artes30 (daqui em diante S.N.B.A.), obtendo a terceira medalha.
Convém, contudo, salientar a importante actividade como mes-
tra que cedo desenvolveu a título particular, tendo certamente 
iniciado esta profissão na Amadora. Qualificada como «distinc-
ta professora», explicava-se n’O Jornal da Mulher a razão de 
tal adjectivo: «dizemos distincta em todo o sentido da palavra, 
porque o seu methodo de ensino distingue-se profundamente 
dos processos triviaes de ensinar a arte do desenho e da pintura. 
D. Raquel aboliu por completo a tradicional copia de estampa 

28  «Nos Armazens Grandella exposição de pintura», A Vanguarda, (6 Jul. 1909). 
[Consult. 15 Jul. 2017]. Disponível em WWW:<URL: http://tribop.pt.

29  Catalogo da Casa Merlin – Paul Dénis Succr. Paris:s.n.,[1909], [p. 65].

30  Retrato; O pateo da mestra; Na primavera; Estudo. Sociedade Nacional de Bellas-
Artes: oitava exposição. Lisboa: Typ. Almeida & Machado, 1910, p. 35.
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que, note-se, ainda é usada nas nossas escolas officiaes e tira ás 
creanças todo o gôsto pelo desenho: substituiu-a pelo desenho 
do natural, realizando assim um grande progresso». E rematava: 
«Assistir a uma aula ou a uma simples lição da joven (sic) e gra-
ciosa aguarellista é vêr uma coisa quasi ignorada em Portugal: 
a reproducção, no papel, de objectos usuaes – um banco, uma 
cadeira, uma bilha, uma flôr, gessos, etc., tanto para a discipula 
que, nunca desenhou como para a mais avançada; e só mais tar-
de o desenho e aguarela de figura, paisagem, etc., do natural. Tem 
obtido optimos resultados com este methodo, conhecidissimo de 
há muito em toda a parte menos em Portugal, até agora»31.

Fig. 9 - Aula feminina no atelier da Rua D. Pedro V, onde Raquel Roque Gameiro ao 
longo da sua vida leccionou e expôs, c. 1912. Fotografia de Joshua Benoliel. Colecção 
da família Leitão de Barros. Foto publicada na Illustração Portugueza, (20 Maio 1912) 
669.

III. Anelar – Seu vizinho
Em 5 de Janeiro de 1911, Raquel Roque Gameiro ca-
sou com Jorge Gomes Ottolini (Lisboa, 1889 - Lis-

boa, 1955), arquivista no Banco Nacional Ultramarino, caçador 
entusiasta e amante do hipismo. Juntamente com o desenhador 
projectista Guilherme Eduardo Gomes e com Manuel Roque Ga-
meiro, Jorge Ottolini fundaria, em 1 de Março de 1911, o primeiro 
Cinema na Amadora, na Avenida Amaral, actual Avenida Santos 
Matos, que se situava defronte do local onde viria a ser construí-

31  «Senhoras em evidencia: Arte», O Jornal da Mulher, (15 Maio 1911) 169. O artigo 
não está assinado, mas trata-se, provavelmente, de texto de Albertina Paraíso, então 
directora deste periódico.

do o edifício dos Recreios Desportivos da Amadora32. Intervalo nesta 
história de amor para referir que ao longo da sua vida, Raquel esco-
lheu muitos ângulos de visão na pintura e ilustração em picado. Tanto 
quanto se sabe, o jovem casal foi morar para o Bairro Herédia, em Ben-
fica, e ali viveram alguns anos, mas em data que não foi possível apu-
rar regressaram à Amadora. A moradia onde residiram na Rua Gomes 
Freire, nº27, era a Vivenda Santo Huberto33, nome canónico do padroei-
ro dos caçadores, e situava-se numa via fronteira ao pioneiro campo 
da aviação portuguesa. José Pedro Martins Barata, sobrinho de Raquel, 
ainda guarda na memória recordações daquela «casa encantadora»: 
uma moradia com um pátio, onde se destacava um grande pinheiro, e 
com uma área destinada aos cães de caça. Lá dentro encontrava a «Tia 
Raquel», habitualmente vestida de cores escuras, sempre a trabalhar 
ao estirador por trás de um piano. Existia na casa um quarto interior 
onde não se entrava, era reservado… tratava-se do quarto de caça, o 
armeiro do «Tio Jorge», onde se tinham disposto diversas prateleiras 
com cartuchos gastos, espécie de memorial a tiros certeiros, um móvel 
vermelho para toda a parafernália, capas para a chuva, botas e cha-
péus. José Pedro Martins Barata ainda recorda o forte e inesquecível 
aroma a pólvora queimada e cabedais que exalava por toda a casa; o 
chão abaulado do vestíbulo de quadrados pretos e brancos, de onde 
partia uma escada em caracol e, particularmente, o charme de uma 
casa vivida que foi crescendo organicamente. Jorge Ottolini era uma 
figura divertida, que sobressaía; mas julgo não ser temerário afirmar 
que era Raquel quem “caçava” os maiores proventos para a família… 
Segundo testemunho escrito de Ana Mantero, enquanto Roque Gamei-
ro morou na Venteira, as filhas de Raquel «adoravam ir brincar para a 
casa do avô, ir à horta às escondidas com o tio Ruy comer as cenouras 
que ainda não tinham tido tempo para crescer, sentar-se na borda da 
“concha”», o repuxo com nicho de azulejos e banco de pedra corrido 
que sobreviveu até hoje, e «Ana, a mais velha das netas, acompanhava 
o avô até nas suas idas para a praia»34.

32  XAVIER, Gabriela – Damas e varões ilustres da Amadora: exposições de 
caricaturas de Raquel e de Roque Gameiro. Amadora: Câmara Municipal da Amadora; 
Casa Roque Gameiro, 2000, p.20; SIMÕES, Artur Martinho; CALLIXTO, Vasco – Reunião 
da “Velha Guarda” da Amadora: breves notas sobre a história da Freguesia. Amadora: 
Sociedade Tipográfica, 1973, p. 19.

33  PT/MNE/CICL/IC-1/01330/03. Camões, I.P. Instituto de Alta Cultura Livro.2, 
Processo n.º 1392.

34  MANTERO, Ana - «Memorias de um outro tempo». In Alfredo Roque Gameiro: a 
casa, a família e a obra. Amadora: Câmara Municipal da Amadora, 2016 [1ª ed. do artigo 
em 1997], p. 10.
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Fig. 10 - Raquel Roque Gameiro e Jorge Ottolini, c. 1911. Fotografia. Colecção particular.

A rubrica «Senhoras em evidencia» d’O Jornal da Mulher de Maio 
de 1911, augurava à nossa artista um futuro promissor. Outras 
Pintoras antes dela, como Margarida Costa (1881-1937) tinham 
recebido destaque no mesmo periódico, mas não muitas. «D. 
Raquel Gameiro é uma artista ainda muito nova, mas já notavel 
pela originalidade dos seus desenhos e aguarelas, que certa-
mente annunciam um largo e brilhante futuro. Tem-se dedicado 
á illustração de publicações para a mocidade e para a infancia, 
género em que se distingue da maioria dos nossos illustrado-
res, porque o seu espirito juvenil sente e compreende melhor o 
que agrada aos pequeninos leitores e o seu lapis firme imprime 
grande naturalidade ás scenas que tão graciosamente traça»35.
No final do ano de 1911, Alfredo Roque Gameiro instalou atelier, 
escola e espaço de exposição na Rua D. Pedro V, 30, em Lisboa. 
Um lugar que fora anteriormente o atelier-oficina do monárqui-
co Jorge Colaço, passou para um artista republicano. Deu, as-
sim, início a um período que marcaria, principalmente, a vida 
dos seus primeiros três filhos, mas que a todos se transmitiria, 

35  «Senhoras em evidencia: Arte», O Jornal da Mulher, (15 Maio 1911) 169.

inclusivamente mais tarde a seus genros Leitão de Barros e Mar-
tins Barata (que ali sediaram o semanário Domingo Ilustrado 
que, entre outras, dava notícias das actividades do clã) e outros 
descendentes: «Uma familia de artistas, a que preside o bello 
espirito de Roque Gameiro, resolveu deixar momentaneamente 
o lar acariciador da pittoresca Amadora e vir estabelecer o seu 
atelier na antiga officina de Jorge Colaço, á entrada da rua D. 
Pedro V. É ali que que o ilustre aguarellista vae inaugurar um cur-
so, e, dentro de poucos dias, abrir ao publico uma exposição»36. 
Quanto ao curso, as curtas palavras do anúncio, que se incluía 
no catálogo, são elucidativas: «Cursos de desenho e aguarella 
| Ensino do natural | Para os dois sexos em dias alternados | 
Dão-se todos os exclarecimentos (sic)»37. Raquel daria ali aulas 
particulares e usaria o espaço para expor ao longo da sua vida. 
Em determinados períodos, o atelier de sua irmã Helena na Rua 
do Arco a S. Mamede, 44 (1º ou 3º andar), ou a casa de sua prima 
Hebe, na Rua S. Domingos à Lapa, n.º75, serviram também para 
leccionar em Lisboa.
A exposição inaugurou em 9 de Novembro, às duas da tarde, e 
apesar da invernia foi um momento muito concorrido. D. Assun-
ção fez “as honras da casa” e a sua gentileza ajudou a dar calor 
ao evento que teve apresentação prévia a alguma imprensa, que 
sempre fez referência a «suas galantes filhas, as sr.as D. Rachel e 
D. Helena»38 e seus «quadros de valor», bem como a seu filho Ma-
nuel que «faz[ia] uma affirmação de qualidades notaveis»39. Como 
Eduardo de Noronha escreveu no Diário de Notícias, os filhos ma-
nifestavam-se como «diplomas vivos e artisticos»40 do pai.
Centrando-nos em Raquel, um articulista destacava: «Casinha 
saloia, em que afirma, uma vez mais, os seus reconhecidos méri-
tos de artista»41. O título da pintura era Casa saloia, mas, por vezes 

36  «Exposição de Roque Gameiro», O Seculo, (5 Nov. 1911) [Consult. 15 Jul. 2017]. 
Disponível em WWW:<URL: http://tribop.pt/.

37  Exposição Roque Gameiro: relação das obras expostas. Lisboa: Imprensa Libanio 
da Silva, 1911, [p.4]. [Consult. 15 Jul. 2017]. Disponível em WWW:<URL: http://tribop.pt/.

38  «Exposição de aguarellas», O Paiz, (9 Nov. 1911) [Consult. 15 Jul. 2017]. Disponível 
em WWW:<URL: http://tribop.pt/.

39  Idem, ibidem.

40  E. N. [NORONHA, Eduardo de] - «Exposição Gameiro» Diario de Noticias, (10 Nov. 
1911) [Consult. 15 Jul. 2017]. Disponível em WWW:<URL: http://tribop.pt/.

41  «Exposição de Roque Gameiro», O Século, (5 Nov. 1911) [Consult. 15 Jul. 2017]. 
Disponível em WWW:<URL: http://tribop.pt/.
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estropiaram-no superlativamente para Cozinha saloia, dado o 
panorama que a pintura dava a contemplar... Raquel expôs treze 
obras no total42, mas apenas cinco eram passíveis de aquisição. 
Dos filhos era a que expunha em maior número, o que não é 
difícil de compreender. Observava-se que não exibia ilustração, 
porém, mais adiante, fazia-se referência a um trabalho de pu-
blicidade no domínio das Artes Gráficas: «As aguarelas que a 
artista expõe – estudos de figura, da natureza, e de interiores 
quasi que todas, - assinalam sobre um aspecto mais amplo o 
talento da aguarelista distintíssima»43. Louvava-se a qualidade 
e o carácter: «facil é constatar á primeira inspecção do olhar a 
sobria maestria, a ciencia perfeita, a espontaneidade viva com 
que a artista apreende e fixa os jogos e reflexos da luz, a visão 
colorida das cousas, não se temendo de defrontar-se com te-
mas de execução e interpretação os mais dificeis. E – detalhe 
que toma as proporções de preponderante no exame da sua 
obra – de toda ela exhala-se a feminilidade. Ha como que uma 
ternura emotiva, ou um especial requinte, revelador infalivel da 
mulher, em todos os seus trabalhos de artista, mesmo quando, 
como n’esse admiravel projeto de cartaz para a casa de vinhos 
Ramos Pinto, em que Pan espreme na boca entreaberta de uma 
ninfa um cacho de uvas, a sua imaginação audaciosa se impõe 
com uma firmesa viril. Esse é mesmo em nosso entender uma 
das paginas mais salientes da obra numerosa da ilustradora das 
Toadas da nossa terra e da expositora da Sociedade Nacional 
de Belas Artes»44. Com a leitura de crónicas e críticas do tempo, 
facilmente se conclui que o viril se tornou “viral” para distinguir 
uma obra com carácter…
Por seu turno, Eduardo de Noronha, apreciava: «a doce sensibili-
dade de uma mulher que alia á delicadeza caracteristica do seu 
sexo o aproveitamento de lições valiosas, e que acentua cons-
tantes progressos, expõe treze aguarelas, todas boas, mas em 
que “Casa Saloia” e no “Desejo” nos maravilha pela bela escolha 

42  Um pateo em Carenque; Malmequer… bem me quer; Á porta; Os rochedos da 
Avenca; Retrato; Na primavera; No pateo da mestra; Interior; Desejo; Casa saloia; 
Retrato; Colcha; Vestido pintado. Exposição Roque Gameiro: relação das obras 
expostas. Lisboa: Imprensa Libanio da Silva, 1911, [p.3].

43  «As filhas de Gameiro», Illustração Portugueza, (27 Nov. 1911) 691.

44  Idem, ibidem, 691-692.

do assunto, segurança e firmeza de execução»45. Mas o Desejo 
nem a todos maravilhou, como podemos constatar pelas pala-
vras de Hipólito Raposo, ficando clara a sua preferência: «Na Pri-
mavera, Casa saloia, muito pessoais, em verdade, vão além do 
Desejo, estudo psicológico pouco perfeito. A todos sobreleva na 
minha impressão, Um pateo em Carenque, rodeado de florescen-
cias de primavera, parecendo que das alfaias, das madeiras de 
uma porta do estabulo tão felizmente deixada aberta uma pala-
vra se desprende, a resumir aquele trecho rustico: quietude!»46.

Fig. 11 – Vestido pintado e Colcha de Raquel Roque Gameiro na Exposição Roque 
Gameiro, no atelier da Rua D. Pedro V, 1911. Fonte: O Jornal da Mulher, (15 Nov. 1911) 63.

Raquel expôs também Arte Aplicada: uma Colcha e um Vestido 
pintado, trabalhos que «chamaram a attenção dos visitantes 
pela sua originalidade. O vestido é executado em crépe da Chi-
na, decorado com uma bela estilisação de brincos de princeza, 
constituindo uma toilette de requintado gosto artistico. A Colcha 
é tambem um gracioso trabalho, em “arte nova”, sem exageros, 
vendo-se bem que o desenho é manejado por mãos peritas»47. 
Mais espaço houvesse para falarmos do «sem exageros»… Dava-
-se ainda a informação que no dia anterior algumas senhoras se 
tinham inscrito no curso de aguarela48.

45  E.N. «Exposição Gameiro», Diário de Notícias, (10 Nov. 1911). [Consult. 7 Mar. 2017]. 
Disponível em WWW:<URL: http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/. Menção também 
para este sítio electrónico que tanto tem facilitado a consulta a investigadores 
nacionais e internacionais.

46  RAPOSO, Hipólito - «Uma familia de artistas», Diário de Notícias, (27 Nov. 1911). 
[Consult. 15 Jul. 2017]. Disponível em WWW:<URL: http://tribop.pt/.

47  «Roque Gameiro expõe as suas aguarelas», O Século, (10 Nov. 1911). [Consult. 15 
Jul. 2017]. Disponível em WWW:<URL: http://tribop.pt/.

48  Idem, ibidem.
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Em 1912, Raquel deu à luz a sua primeira filha: Ana (1912-2004). 
Teria mãos particularmente dotadas para tricot e croché, con-
cebendo desenhos destas Artes Aplicadas, por exemplo, para 
a revista Eva. Raquel representá-la-ia diversas vezes, como, de 
resto, toda a futura descendência, o que podemos observar no 
magnífico Auto-retrato familiar com as filhas Ana, Manuela e Gui-
da [e uma criada] na Foz do Arelho [?] , 1916 (p. 6), e noutras obras 
que podemos ver nesta exposição (p.39). Consta como memória 
familiar que passados vários anos a sua neta Chapim, de petit 
nom, seria, em bebé, um outro modelo muito apreciado.
Na X Exposição da S.N.B.A., em 1913, a nossa artista exibiu cinco 
aguarelas e registou morada no Bairro Herédia, n.º9, em Ben-
fica49. Participou na I Exposição de Aguarela que decorreu na 
S.N.B.A., em Janeiro de 1914, onde apresentou dois trabalhos50. O 
endereço mostrava um novo número: o 17, talvez porque a prole 
estivesse a crescer. Nesse ano nasceu Manuela (Néné) (1914-?), a 
sua segunda filha, que mais tarde trabalharia em Desenho Cien-
tífico, conceberia também algumas capas para a revista Eva e 
seria montadora na Companhia Portuguesa de Filmes Sonoros 
Tobis Klangfilm.
Conforme Gabriela Xavier observou, Raquel e seu pai deram ori-
gem às caricaturas do espectáculo Damas e varões ilustres da 
Amadora, em 1914. Realizado no Salão de Festas dos Recreios 
Desportivos foi «constituído por projecções, numa lanterna má-
gica, de caricaturas de algumas personalidades locais (…). As 
transparências em suporte de vidro, resultantes da reprodução 
fotográfica, a preto e branco, das caricaturas, foram também co-
loridas»51. Delfim Guimarães, poeta, editor e figura destacada da 
vida social amadorense, foi o autor do texto em forma de versos 
desta diversão, e cruzar-se-ia várias vezes na vida de Raquel. As 
personagens que os recitavam eram Mademoiselle Venteira, re-
presentada por Helena Roque Gameiro e D. Amadora, a que Sara 
Pebre deu voz. Foi esta última que recitou as quadras destinadas 
a Raquel: «Bonitos bilhetes / Postaes illustrados / Ninguem terá 

49  Retrato; Retrato; Tanquesinho; Croquis; Trecho do Jardim da Senhora Marqueza 
da Fronteira em S. Domingos de Bemfica (sic). Sociedade Nacional de Belas-Artes: 
decima exposição. Lisboa: Ofic. Ilustração Portugueza, 1913, p. 40.

50  Dia de cosedura; Retrato. Sociedade Nacional de Bellas Artes Exposição de 
Aguarella: primeira Exposição de Aguarella. Lisboa: Imprensa Libanio da Silva, [1914], 
p.21.

51  XAVIER, Gabriela – Op.cit., p.7.

tantos / Nem mais apurados. // Tem duzias, tem centos / Milhei-
ros, milhões; / Dez mil albuns cheios / Com taes colecções! // 
Aquilo só visto! / Que grande Babel! / Que forte mania / Que tem 
a Raquel!»52 Outras jovens teriam também participado, recitan-
do pequenos poemas alusivos à antiga Porcalhota, à Amadora e 
respectiva Liga de Melhoramentos53. Além da sua auto-caricatura 
ao estirador fazendo alusão à consabida paixão por postais (fig. 
12), Raquel desenhou diversas personalidades54, entre as quais o 
seu marido, que caricaturou montado num cavalinho de pau, fi-
cando a interrogação se queria, apenas, aludir à sua paixão pelo 
hipismo…

Fig. 12 - Raquel Roque Gameiro – Auto-caricatura [destinada ao espectáculo Damas e 
varões ilustres da Amadora], [c. 1914]. Desenho a grafite. Casa Roque Gameiro.

52  Idem, ibidem, p.30.

53  Idem, ibidem, p.8.

54  Azevedo Neves; uma figura feminina possivelmente a “Rabiteza”; a Professora 
Filomena de Jesus Pinto; Hebe [Gonçalves Gomes] e Chiquinho; Maria José Gomes; 
Sara Pebre; Jorge Ottolini; Maria Hermínia Aprígio Gomes e Maria Júlia Guimarães; 
Mademoiselle (uma professora primária rodeada de chamas de onde é troçada pelos 
seus “diabinhos”); Roque Gameiro; Luís Guimarães; Bastos (pae); Libania Leal; Regina 
Dupuy e Isaura Lírio; Madame Santos; Fernanda Santos; Eduardo Gomes; Sr. Santos; 
Fraulein Hawemann; e seu irmão Manuel Roque Gameiro. Idem, ibidem, passim.
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Raquel não deixava os certames: exibiu cinco aguarelas55 na 
XII Exposição da S.N.B.A. em 1915. Nesse ano nasceu sua filha 
Margarida, que seguiria os seus passos como ilustradora, as-
sinando Guida Ottolini (1915 - 1992). Trabalhou para a revista 
Eva, entre muitas outras, ilustrou livros e manuais escolares e 
é mais um percurso que merece ser resgatado.
No estado presente da investigação, julgo que a nossa artista 
terá voltado a ilustrar para o livro A phonetic method: english 
book I, de J. Alves de Oliveira dado ao prelo em 1916. Mais tar-
de recordaria em carta a Ana de Castro Osório: «Casei; nasce-
ram os filhos e / vi me forçada a deixar os meus desenhos /
para durante uns anos me dedicar só / aos filhos, assim que 
os vi mais cri/adinhos, comecei de novo os meus queri-/dos 
trabalhos»56. O que se esqueceu de dizer é que continuou a 
desenhar e pintar nesse ínterim, bastando recordar o fabuloso 
[Engomando], 1917, (ver p. 4). No mesmo ano concebeu um dos 
doze cartazes da série Quadros Educativos, que veicularam 
princípios republicanos, publicou na Sphinx e participou nas 

55  O despertar; Antes do banho; No claustro; Caminho para o Castelo dos Mouros 
(Sintra); Natureza Morta. Sociedade Nacional de Belas-Artes: decima segunda exposição. 
Lisboa: Typ.do Annuario Commercial, 1915, p. 69.

56  BNP. Espólio de Osório de Castro. Esp.N12, pasta 92.

exposições mencionadas e não me parece crível que exibis-
se apenas obras de anos anteriores... Não é pouco, mas a sua 
voracidade empreendedora talvez não lhe consentisse ver de 
outro modo…
Em pleno na sua experiência directa como mãe, concebeu O 
livro de bèbé. uma obra de vulto que marcaria gerações. Dada à 
estampa em 1917, com versos de Delfim Guimarães e assinando 
na capa e no rosto «Raquel (Gameiro) Ottolini» a nossa ilus-
tradora dedicou-o a seus pais e Delfim Guimarães a suas filhas. 
Esta «biografia de infância», ou melhor, este «cofre de ternura 
e recordações» guardou também diversas tendências estéti-
cas. Recebeu várias edições e versões, como mais adiante se 
lerá e teve um êxito editorial e comercial enorme, inspirando, 
inclusivamente, outros autores. O quadro mental e cultural 
das épocas que reflecte e a que se vai ajustando, permitiria fa-
zer, se espaço existisse, uma análise dos momentos estéticos, 
históricos e da cultura material que atravessou. Irei tomar de 
empréstimo as palavras que o Almanaque Silva lhe dedicou:
«Em 1917, O Corpo Expedicionário Português, mal equipado e 
treinado, deixava-se massacrar nas trincheiras lamacentas de 
França e em Portugal a ingovernável vida política da Primeira 
República tinha um desfecho previsível na ditadura presiden-

 

Fig. 13 – «O pêso da criança» - página ilustrada por 
Raquel Roque Gameiro para a 1ª edição d’O livro de 
bèbé. Lisboa: Papelaria Guedes, 1917, p. 17. Os versos são 
de Delfim Guimarães. A autoria foi uma parceria com 
esse escritor. Biblioteca Silva.

Fig. 14 – «O pêso da criança» - página ilustrada por 
Raquel Roque Gameiro para a 3ª edição O livro de bèbé. 
Lisboa: Composto e impresso nas Oficinas da Empreza 
do Anuário Comercial; Deposito Geral na Papelaria 
Paleta d’Ouro de J. Luiz Ribeiro, 1925, p. 17. Biblioteca 
Silva.

Fig. 15 – «O pêso da criança» - página ilustrada por 
Raquel Roque Gameiro para A história do bèbé. Lisboa: 
Papelaria da Moda, [1941], [p.15]. Versos de várias 
escritoras portuguesas. Consultar nota de rodapé n.º 
105. Colecção particular.
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cialista de Sidónio Pais. No meio de tanto horror e desolação, 
nasceu um glorioso hino à vida e à esperança num futuro riso-
nho para as crianças portuguesas… bem, não para todas. O Li-
vro de Bèbé, edição da Papelaria Guedes, registava os episódios 
notáveis dos primeiros anos de vida da criança. Em jeito de diá-
rio, anotado pelos extremosos pais, constituía uma memória de 
tempos felizes onde não faltava sequer lugar para uma madei-
xa de cabelo. Se alguns dos sucessos descritos são interclassis-
tas e universais, como o primeiro dente ou a primeira palavra, 
outros eram atributo de elite possidente e letrada, como a pri-
meira vacina, a primeira papinha ou o primeiro exame. Há qua-
tro versões do livro, de 1917 a 1969. Na primeira, O Livro de Bèbé, 
a autoria era dividida pelas ilustrações Belle Époque de Raquel 
Roque Gameiro (…) e pelos versos xaroposos do escritor Delfim 
Guimarães. Na edição de 1925, mantiveram-se as quadras mas 
Raquel redesenhou os episódios no seu caraterístico traço a 
uma cor. Na terceira versão, A História do Bèbé, com datação 
provável da década de 40, Raquel renovou as ilustrações para 
os mesmos temas com textos de vários autores, adicionando 
episódios finais relacionados com o aumento da escolarida-
de e a renovada influência da Igreja. A imutabilidade do tra-
ço nas segunda e terceira versões, que acumularam reedições 
sucessivas ao longo de três décadas, acrescenta um interesse 
adicional à sua comparação. Podemos apreciar dois retratos 
de época, onde evoluem trajes, penteados e hábitos sociais. 
Evolui também a gramática decorativa da ilustradora, da luxu-
riante natureza vegetal Art Nouveau de 1925 à sóbria Art Deco, 
de ornamentação mais geométrica. (…) No tocante prefácio da 
derradeira edição, a um ano da sua morte, Raquel refere as 
dedicatórias das várias edições às sucessivas gerações Roque 
Gameiro: primeiro aos pais, em seguida aos filhos, depois aos 
netos, e, por último aos bisnetos, quando os seus olhos cansa-
dos já precisam das mãos da sua filha Guida Ottolini com quem 
reparte a autoria deste A História do Bébé – Recordações»57.
O que podemos acrescentar? Que a terceira versão é de 1941, o 
que em momento próprio se afiança; o nome das autoras dos 
novos versos (nota 105, p.32); e que temos a felicidade de ex-

57  ALMANAQUE SILVA - «Baby boom», (11 Dez. 2011). [Consult. 5 Mar. 2017]. 
Disponível em WWW:<URL: /https://almanaquesilva.wordpress.com/tag/o-livro-do-
bebe/.

por mais uma maravilhosa, inédita e comovente variante deste 
Livro-História dedicada ao bisneto Pedro da Silveira Machado, 
que ainda recorda a forma de brincar da bisavó que tudo fazia 
nascer no papel.

        

Figs. 16 e 16 a) – Raquel Roque Gameiro - Duas páginas do Livro-história do bébé 
exclusivamente concebida para um bisneto: História do / Pedro Caste-/lo Branco da 
/ Silveira / Machado /: lembrança da / bisavó Raquel / colaboração / de / Wanda / 
e / Pedro, c. 1965. Ilustrações em lápis de cor. A caligrafia da área manuscrita é de 
Vanda Ottolini.

Voltando ao fio do tempo, que pertence a época conturbada, 
Raquel não deixou de participar na Quarta Exposição de Agua-
rela, Desenho e Miniatura, em 1918, com duas peças da primei-
ra secção58, sendo uma o retrato de sua irmã Helena. Em 1919, 
na V Exposição de Aguarela Desenho e miniatura, mostrou sete 
trabalhos59 e foi agraciada com a segunda medalha. Da ilustra-
ção de livros não se apartava: Ali-Bábá e os quarentas ladrões, 
com adaptação de Carlos Frederico, parece ter sido a primeira 
de muitas adaptações e/ou traduções deste autor que Raquel 
ilustraria. Entretanto, nesse ano de 1919, nasceu o seu quarto e 
último filho, Alfredo (1919-1986). Além de outros, existe um belo 
desenho que o representa já em jovem adulto, como caçador.

58  Na praia; Retrato de Helena Roque Gameiro. Sociedade Nacional de Belas-
Artes: quarta Exposição de Aguarela, Desenho e Miniaturas. Lisboa: Typ. do Annuario 
Commercial, 1918, p.18.

59  Intimidade; Entre amigas; Na praia; Ternura; No verão; Retrato; Retrato. Sociedade 
Nacional de Belas-Artes: quinta Exposição de Aguarela, Desenho e Miniaturas. Lisboa: 
Typ. do Annuario Commercial, 1919, p.27.
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Fig. 17 – Os quatro filhos de Raquel Roque Gameiro Ottolini e Jorge Ottolini: Alfredo, 
Néné, Guida e Ana, c. 1921. Fotografia. Colecção da família Leitão de Barros.

IV. Médio – Maior de Todos
Falange
Na revista ABC, que tanto promovia a alegria de viver, 

noticiou-se em 1920 uma exposição conjunta de Alfredo e Raquel 
Roque Gameiro60. Com belíssimas ilustrações da nossa artista foi 
publicado em 1922, O fuso da moira de João da Selva, um dos mui-
tos livros em que o seu traço se entreteve a fantasiar Orientes 
diversos, perpassando, por vezes, a atmosfera dos Ballets Russes, 
como podemos ver na capa desta publicação. Nesse ano, Alves de 
Oliveira deu à estampa Método de inglês: primeiro livro para uso 
da 2.ª classe dos liceus, onde se repetiram algumas ilustrações da 
publicação de 1916, e se incluíram outras. Saiu também Método de 
inglês: segundo livro para uso da 3ª, 4ª e 5as classes dos liceus.
Um passo significativo na internacionalização da sua obra ocorreu 
com a participação na Exposición de Acuarelistas Portugueses, em 
Madrid, que decorreu no Círculo de Bellas Artes e inaugurou em 6 
de Novembro de 192361.
Organizada em Portugal por seu pai, foi apoiada com uma pe-
quena subvenção do Ministério da Instrucção Pública português, 
onde a Direcção Geral de Belas-Artes se integrava.  

60  Ver WWW:<URL:http://tribop.pt/Imprensa/1911-1920.

61  «Exposición de acuarela portuguesa», La Epoca (5 Nov. 1913). [Consult. 16 Jul. 
2017]. Disponível em WWW:<URL: http://tribop.pt/.

Fig. 18 – Raquel Roque Gameiro – Página de caderno de desenho onde representou a 
sua filha Guida Ottolini desenhando e, provavelmente, o filho Alfredo dormindo, c. 1920. 
Grafite s/ papel, 24,3 x 16,8 cm. Colecção particular.

E, há que referir, «incansavelmente» preparado em Lisboa pelo fu-
turo cineasta Leitão de Barros, que tinha casado há pouco com sua 
irmã Helena, mas que era há muito próximo da família, e pelo jor-
nalista e diplomata João Melo Barreto, à época ministro de Portugal 
em Madrid.
Destaque-se o que a imprensa espanhola referiu, à época, sobre a 
nossa artista: «Raquel Gameiro ha elegido otro sector de la acuare-
la inglesa: el de la ilustración editorial. Su Teatro de fantoches en la 
playa es la obra que supo mejor expresar esta orientación para lá 
que está magníficamente dotada. No hay en España, y desde luego 
en Portugal es la primera, outra artista á quien compararla. En In-
glaterra, sí. Los nombres de Kate Greenaway, Alice Woodward, Olive 
Allen, acuden á la memoria. Es la misma sutileza espiritual, idêntica 
finura de tintes, iguales gracia rítmica y fantasía»62. E aqui pode ver 
uma versão do Teatro de fantoches na praia. Rafael Marquina es-
crevia: «Helena y Raquel Roque Gameiro siguen com aprovechado 
impulso la senda gloriosa que les marca su destino. La nota “Duran-
te a missa” de la segunda (…) es de una gracia noble y delicada»63. 

62  LAGO, Silvio - «Los acuarelistas portugueses», La Esfera, (Nov. 1923). [Consult. 16 
Jul. 2017]. Disponível em WWW:<URL: http://tribop.pt/.

63  MARQUINA, Rafael - «Los acuarelistas portugueses», Heraldo de Madrid, (7 Nov. 
1923). [Consult. 16 Jul. 2017]. Disponível em WWW:<URL: http://tribop.pt/.
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Fig. 19 - Raquel Roque Gameiro - Teatro de fantoches na praia, 1922. Ass. Aguarela, 36, 5 
x 54 cm. Colecção particular.

Outro cronista resumia: «Raquel, es admirable de dibujo y de gra-
cia en la composición “Teatro de fantoches na praia”, que puede 
competir con los mejores dibujos ingleses de ese género»64. Esta 
obra consta ter sido adquirida pelo Museo de Arte Moderno, que 
corresponde hoje ao Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
mas a nossa artista não se encontra na lista de autores do Mu-
seu65. Devido às suas características estará hoje integrada noutra 
colecção?
Entretanto as suas ilustrações continuavam a ajudar o ensino, no-
te-se a 1ª edição do manual escolar Res romanae: ensino secun-
dário: livro-método da língua latina para a terceira classe (1923) 
de Francisco Augusto Xavier Rodrigues.
António Sérgio publicou, em 1924, Na terra e no mar com belas 
ilustrações de Raquel (ver p. 46), não seria a última vez a recorrer 
ao seu traço e saiu a 2ª edição de Histórias maravilhosas, que Ra-
quel ilustrou para Ana de Castro Osório66. Partilhando páginas com 
outras e outros ilustradores, Elsa Althusse, Cottinelli Telmo, Rocha 
Vieira, Stuart Carvalhais, com o seu futuro cunhado Jaime Martins 

64  G.P. - «Exposición de acuarela portuguesa», Informaciónes, (16 Nov. 1923). 
[Consult. 16 Jul. 2017]. Disponível em WWW:<URL: http://tribop.pt/.

65  GOT, Antonio - «Los acuarelistas portugueses», La Libertad, (18 Nov. 1923). 
[Consult. 16 Jul. 2017]. Disponível em WWW:<URL: http://tribop.pt/. Apesar das 
diligências nada mais consegui apurar.

66  Ao dédalo das edições de Ana de Castro Osório, somaram-se situações como um 
título de capa, diverso de um título de folha de rosto. Fica nota de aviso à navegação.

Barata e sua irmã Mamia, deu vida a Varinha de condão: contos 
para crianças, de Fernanda de Castro e Teresa Leitão de Barros, 
livro dedicado a António Gabriel, ou seja, a António Quadros. Neste 
«encontro de estrelas» como lhe chamou Jorge Silva, Raquel de-
senhou o conto «O Príncipe Sol», e entre as fabulosas ilustrações 
encontra-se a reproduzida na página 55 «…junto da qual se ajoe-
lhou, pedindo-lhe notícias…», cujo original podemos ver nesta ex-
posição e uma reprodução desse original na p. 43.
Também em 1924 foi dado à estampa A nossa terra: livro de leitura 
para a 1ª, 2ª, 3ª 4ª e 5ª classes de Xavier Rodrigues, ilustrado por 
Raquel e Rocha Vieira. Somaria edições pelo menos até 1933, res-
tando apurar se 1924 é, efectivamente, o ano da primeira edição. 
Este manual escolar contemplava «Lendas, Monumentos, Costumes 
e Instituições, canções regionais, paisagem, arte, indústrias, educa-
ção moral e cívica». O sofisticado grafismo da ilustração da capa, 
apresenta uma mãe a mostrar aos seus filhos a Torre de Belém. 
Duas laranjeiras enquadram a cena e sobressai o traje materno, mi-
nhoto sim, mas um tanto modernizado. No miolo, sucedem-se as 
figuras históricas de Vasco da Gama a Manuel Godinho de Herédia, 
as casas de habitação tradicional ou erudita, mas a maioria desses 
desenhos são de Rocha Vieira, portanto, há que distinguir. 

Fig. 20 – Capa e ilustrações no miolo de Raquel Roque Gameiro para o livro de Antó-
nio Sérgio - Contos gregos. Série B, n.º 2. Lisboa: Livrarias Aillaud e Bertrand, 1925. 
Colecção particular.



22

Mão inteligente: Raquel Roque Gameiro (1889-1970) - Ilustração e Aguarela

Contos gregos, com cativante capa e ilustrações no interior, foi 
dado à estampa por António Sérgio em 1925, o mesmo sucedendo 
a Maria da Luz Sobral com Barquinhos de papel: contos para crian-
ças, dedicado a Carolina Michaëlis de Vasconcelos e com belíssimas 
ilustrações. Nesse ano saiu nova edição (a 3.ª) com variantes, do 
Livro de bèbé.
No Domingo Ilustrado de 27 de Dezembro de 1925, noticiava-se uma 
exposição conjunta de Raquel e Manuel Roque Gameiro, na “sua 
sede”, ou seja, no atelier da Rua D. Pedro V: «A grande ilustradora e 
pintora D. Raquel Roque Gameiro Ottolini, que com seu irmão Ma-
nuel, outro artista cheio de merito e herdeiro de supremas faculda-
des de seu pae, exibem actualmente numa das salas de o “Domingo 
Ilustrado”, uma notabilíssima exposição de arte»67.
A.P., muito provavelmente Artur Portela (1901 - 1959), referiu-se en-
tusiasticamente a essa exposição: «Raquel Roque Gameiro Ottolini 
é hoje, pelo trabalho já realizado, muito excepcional, verdadeira-
mente notavel – uma figura que não nos pertence. O seu nome é 
citado em Espanha por José Francês como a primeira ilustradora da 
peninsula. Os seus quadros são vendidos em Inglaterra – país onde 
parece ter nascido a arte da aguarela, tão fresca, tão luminosa, tão 
candida, tão fugitiva de sonho e tão fluida de traço ela nos apare-
ce. Raquel é uma personalidade já liberta de pruridos de escola. 
Mancha como ninguem. A aguarela inglesa não lhe deu um mol-
de, nem mesmo uma imitação. Libertou-a dos nossos horizontes, 
talvez demasiadamente restritos ao bater ancioso do seu pensa-
mento. A expositora tem, quanto a mim, como principal qualidade, 
uma maneira muito “pessoal” de vêr, quasi igual à sua maneira de 
realizar. Os assuntos, pela apresentação que ela lhes dá – são sem-
pre inéditos. Ninguem os focou ainda banalizando, (sic) Os quadros 
de Raquel são teatro novo, teatro moderno, teatro extranho para 
a musica dos olhos. O scenario da “Feira Saloia” é extraordinario. 
Ninguem como Raquel, absolutamente ninguem, consegue em cen-
timetros de cartão, dando ás mascaras e ás mãos das figuras todo 
o relevo, resolvendo as dificuldades sem luta, nem indecisões, mas 
de frente, energicamente, brilhantemente – animar, viver, sacudir, 
colorir, desenhar, fixar, destacar, comover a boa multidão da feira. 
São dezenas de tipos que vivem, que não pozam. Detalhes dum co-
mico ingenuo, provinciano, rostos alegres, vermelhos como o barro 
das cantarinhas novas – e uma tal garra no desenho, másculo, de-

67  «Actualidades gráficas», Domingo Ilustrado. Lisboa, N.º 50, (27 Dez. 1925) 10.

cisivo, plástico, directo, que o deslumbramento é inevitavel e justo. 
“Alemtejanos (sic) vindos da feira” é um quadro de costumes. É uma 
familia com o seu carro, que é quasi o lar. “O garoto” tocando, o avô 
abrindo caminho, numa posição de vanguarda, como para evitar os 
perigos e sacrificar-se pela sua grei, caso seja preciso. Atraz a filha, 
a pequenita desta, boneca de domingo, o pai e, por ultimo, a avó, 
trôpega, cansada, feliz de ter sido berço de duas gerações. “Saloios 
de Colares” é lindo pela sinfonia dos barros e pelo equilibrio das 
côres. “Minde” deu a Raquel alguns belos apontamentos etnográfi-
cos, magistrais de desenho. “Ovarinas” são fresquissimos, humildes 
de sorriso, de graça pitoresca, de enleio, mordidas por um lapis ex-
pressivo, movimentado, dinâmico»68.
Esse mesmo “lápis” manifestava-se, em 1926, na capa e miolo d’O 
que canta o pintassilgo de Jane Bensaúde e Agostinho de Campos, 
bem como n’Os contos do Joãosinho: o murganho da cidade, de Emí-
lia de Sousa Costa. Nesta primeira parte a escritora compilou contos 
escandinavos, russos e japoneses. N’O cavalo encantando: tirado das 
mil e uma noites, também cavalgaram os traços de Raquel.
Destaque-se agora o artigo «A mulher portugueza nas artes plásti-
cas» de Ana de Castro Osório com uma referência à nossa artista. 
Neste texto tão significativo revela-se, mais uma vez, o pioneirismo 
desta escritora na valorização da ilustração e das ilustradoras: «Es-
pecialisaremos entre as pintoras, as ilustradoras, pela qualidade 
mais imediatamente aplicavel do seu trabalho, como Raquel Roque 
Gameiro Ottolini, hoje uma consagrada que tem o seu nome marcado 
entre as melhores aguarelistas e começou aos 15 anos69 como ilus-
tradora, tão interessante como ingenua, dos contos “Para as Crean-
ças” que ainda lia no deslumbramento da alma radiosa da infancia. 
As suas ultimas ilustrações e a exposição de aguarelas de costumes 
que ha mezes realisou no “Atelier” de Roque Gameiro são uma ver-
dadeira alegria e uma grande e triunfante compensação para quem 
a viu ensaiar os primeiros passos na Arte e lhe deu toda a confiança 

68  «As exposições de Raquel Roque Gameiro Ottolini Manuel Gameiro, Antonio 
Saude, Narciso Morais Avelino Cunhal e Alfredo Morais», Diario de Lisboa, (23 Dez. 
1925) 3. Algumas referências do Diário de Lisboa foram colhidas no utilíssimo sítio 
electrónico da Fundação Mário Soares. Por falta de espaço omitimos noutras notas 
esta informação.

69  Ana de Castro Osório remete para o ano de 1903, ou seja, para aquelas 
ilustrações que conhecemos assinadas. Consoante o mês de saída dos fascículos e 
livros daria 14 ou 15 anos. Não desejava mencionar os “desenhos aleijadinhos”, não se 
lembrava, ou, efectivamente, seriam já deste cômputo de 1903?
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da fé no seu real talento e no seu trabalho profiado (sic) e honesto»70.
Raquel escreveu a Ana de Castro Osório em carta firmada na Ama-
dora, em 7 de Maio de 1926, referindo que não agradecia pessoal-
mente, devido aos seus muitos afazeres. Nela testemunhava «o 
maior reconheci-/mento pelas amaveis referencias / feitas á mi-
nha humilde pessoa / no lindo artigo escripto pela mi-/nha Ex. ma 
amiga em “O Pri-/meiro de Janeiro”»71. 
Em 1927, recebeu o primeiro prémio do Concurso para execução 
de Ex-libris da Biblioteca da Imprensa Nacional de Lisboa, sendo 
o júri presidido por Columbano Bordalo Pinheiro. A edição de 1927, 
d’O Mandarim de Eça de Queiroz, foi certamente trabalho de gran-
de responsabilidade, mas também muito a seu contento, e mais 
uma encomenda da Livraria Chardron de Lello e Irmão Ltd. Raquel 
concebeu dezassete soberbos desenhos a preto e branco e dois a 
cores. Nesse ano tão rico em publicações fez ainda divertida capa 
e ilustrou O perú aviador de Emília Sousa Costa (ver p. XX). Em par-
ceria com seu irmão Ruy Roque Gameiro ilustrou Florinhas de S. 
Francisco: contadas às crianças de Maria da Luz Sobral. A capa é de 
sua autoria e este livro seria editado 

Fig. 21 - Ilustrações de Raquel Roque Gameiro para o livro de Eça de Queiroz - O Man-
darim. Porto: Livraria Chardron de Lello & Irmão, Lda., 1927, p.95. Colecção particular.

70  OSÓRIO, Ana de Castro - «A mulher portugueza nas artes plásticas», O Primeiro 
de Janeiro. Porto, (16 Abr. 1926) 1.

71  BNP. Espólio de Osório de Castro. Esp.N12, pasta 92.

em tradução italiana72. Aladino e a lâmpada maravilhosa: tirado 
das mil e uma noites e Ali Bàbá e os quarenta ladrões: tirado das 
mil e uma noites, receberam ilustrações suas.
As Mil e uma noites prolongaram-se para 1928, com Sindbad, o 
marinheiro a ser dado à estampa. Nesse mesmo ano editaram-
-se vários livros “históricos” de Francisco José da Rocha Martins 
“com mão” de Raquel: Relicário de paixão; Desvario de Rainha; 
Cavaleiro da morte; Madre Paula; O decepado; O gran-capitão; 
Senhora de bem fazer; D. João de Castro; O bichinho de conta. 
Para a ilustração de Contos do Joãozinho: parte II, Emília de Sou-
sa Costa recorreu de novo à nossa artista, bem como para a ter-
nurenta História do Menino Jesus, que recebeu, mais tarde, tra-
dução em castelhano e italiano. Por volta de 1928, elaborou um 
cartaz de divulgação da Assistência Nacional aos Tuberculosos 
intitulado: Auxiliai a construção de Sanatórios.
Na XXVI exposição da S.N.B.A., em 1929, Raquel Roque Gameiro 
expôs sete trabalhos73 e uma das quatro obras intituladas Sce-
nas da Praia da Nazareth foi reproduzida no catálogo. É possível 
que uma dessas cenas corresponda a obra que reproduzimos 
na p. 40. Nesse certame, a nossa artista foi agraciada com a 1ª 
medalha na secção de aguarela. No livro de João Rosa, Alentejo 
pitoresco, foi reproduzida a obra Pátio.
Entretanto, Emília de Sousa Costa “deu a roer” Fruto proibido, 
com capa de Raquel e A viagem a Liliput, de Jonathan Swift foi 
expedição para os seus desenhos. Saiu nesse ano de 29, a 5ª 
edição de Contos maravilhosos de Ana de Castro Osório. E para 
essa amiga escreveu da sua Vivenda de Santo Huberto, em 7 
de Dezembro de 1929, deixando importante nota: «Começo por 
agradecer a sua gentileza ocu-/pando-se da minha umilde (sic) 
pessoa na Pa-/gina Feminina do Diario Popular, que com / tanta 
competência dirige. Na minha fra./ca opinião acho essa pagina 
explendida (sic) / pela sua orientação, basta para isso o seu be-/
lo artigo. A proposito digo-lhe / que se alguma vez precisar para 
esse jornal / ou qualquer outro de desenhos de modas ou arte 
aplicada, já cá tenho três desenhado_/ras abilitadas para isso. 

72  PT/MNE/CICL/IC-1/01330/03. Camões, I.P. Instituto de Alta Cultura Livro.2, 
Processo n.º 1392. Entrada 14 de Abril de 1934. Doc. 1 – Requerimento, n.º 4006, datado 
de 14 de Abril de 1934, folio 4.

73  Quatro obras intituladas Scenas da Praia da Nazareth; Estudo; Retrato; Feira das 
Mercês. Sociedade Nacional de Belas-Artes XXVI Exposição. Lisboa: Tip. Do Comercio – 
Oficina Grafica, L.da, 1929, p.41.
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Pois a minha mais / nova já se encarregou desde há quasi um / 
ano da parte artistica do “Jornal da Mu-/lher” edição da pape-
laria Au Petit Peintre / Não recomendo o aspéto artistico desta 
publi-/cação, porque em geral os trabalhos apre-/sentados não 
são ao gosto da pequena mas / sim do editor»74…

Falanginha
Em 17 de Maio de 1930, inaugurou a grande exposição Mulheres 
portuguesas organizada por Maria Lamas, Cristóvão Aires (filho) 
e Gustavo de Matos Sequeira, nas salas do jornal O Século, por 
iniciativa do semanário Modas & Bordados “braço armado do 
mundo feminino” desse jornal diário. Raquel apresentou, na 
Sala J, «Mercado, Praia da Nazaré, Á beira do mar, Mulheres de 
Leiria, Volta da Feira, são quatro documentos nitidos do talen-
to da artista, três aguarelas esplendidas. A cidade e as serras 
é outra aguarela feita para ilustrar uma edição do romance de 
Eça. Mais três ilustrações (desenhos á pena), para o «Livro de 
Bébé», acrescentam a documentação desta artista»75. Na Sala 
E, exibiu os ex-libris de Jeanne de Almeida Nogueira, Inácio de 
Araújo Lima, Aníbal Fernandes Tomás, Delfim Guimarães e Albino 
Forjaz de Sampaio76.
Também em 1930, participou na VII exposição de aguarelas da 
S.N.B.A. e foi agraciada com uma suprema e rara distinção: a 
medalha de honra. No mesmo ano elaborou a capa e ilustrou 
a História da Feialinda, de Emília de Sousa Costa, Le petit élève 
de français e La Douce France ambos de Rodrigues Lapa e Câ-
mara Reys. Saíram, ainda em 30, Fábulas de Esopo contadas às 
crianças.
Para a representação portuguesa na Exposition Internationale 
Coloniale, Maritime et d’Art flamand d’Anvers, correntemente de-
signada em português por Exposição Internacional de Antuérpia, 
decorrida em 1930, Raquel concebeu as ilustrações que compu-
nham as capas das oito brochuras que serviriam de catálogo. 
Assim, as chamadas províncias ultramarinas: Angola, Cabo Verde, 
Guiné, Índia, Macau, Moçambique, S. Tomé e Timor foram verti-

74  BNP. Espólio de Osório de Castro. Esp.N12, pasta 92.

75  AIRES (filho), Cristóvão; SEQUEIRA, Gustavo de Matos – Catalogo da Exposição da 
obra feminina antiga e moderna, de caracter literario, artistico e scientifico do certame 
Mulheres portuguesas. Lisboa: O Século, 1930, p.40.

76  Idem, ibidem, p.21.

das em estampa colorida. De todas, é Angola a que sobressai 
ao olhar contemporâneo e não por razões de natureza estética 
(outras ressaltariam segundo cada sensibilidade, contexto e en-
tendimento). Raquel representou a terra angolana como se fosse 
o Alentejo, inclusivamente com ceifeiras brancas e brancos cei-
feiros… (ver p. 46).

Fig. 22 – Raquel Roque Gameiro - Maria da Saudade, [c.1930]. Desenho a tinta-da-chi-
na, 14,3 x 15 cm. Colecção particular.

Raquel foi a única mulher ilustradora d’“As Marias de Portu-
gal”, concurso organizado pelo Diário de Notícias, em 1930, que 
consistiu numa colecção de sessenta imagens, com quadras-a-
divinhas e respectivos versos com as variantes do nome Maria. 
Essas componentes deviam-se recortar do jornal e compilar na 
respectiva caderneta. A par de Alfredo Morais (que desenhou o 
cabeçalho), Bernardo Marques, entre outros, Raquel desenhou à 
pena onze formosas Marias. Saliente-se que os nomes que lhe 
couberam, ou que escolheu, são na sua maioria de grande pie-
dade, apesar dessa característica não ser um exclusivo, dada a 
abundância. O que é certo é que não ilustrou a Maria dos Pra-
zeres… Contudo, é um regalo para os olhos ver as raquelianas 
Marias: da Fé; do Rosário; da Saudade; da Ascensão; da Caridade; 
do Espírito Santo; das Candeias; da Madre de Deus; da Santíssi-
ma Trindade; da Bonança. Nesta exposição podemos ver o ori-
ginal e a versão impressa da Maria da Saudade, a n.º 15, a que 
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correspondia a seguinte seistilha: «Quem parte Saudade leva, / 
quem fica tristeza tem, / cantava o Manel Ceguinho; / a distancia 
é como a treva: / se a gente procura alguem / anda sempre per-
didinho!». Mas se estes eram os versos canónicos do concurso, 
tal não deteve Eufrásia de Almeida Rijo de publicar, mais tarde, 
e em livro seu, outras quadras, correspondendo a seguinte à XV: 
«Uma formosa ilusão, / Sonhava ver a verdade; / E acordou no 
coração / Da Maria da Saudade»77. O mote prestou-se a cantiga 
de Teatro de Revista: «Marias da nossa terra / sempre na berra 
todos os dias / dêem vivas ao concurso porque sempre é um re-
curso / que valoriza as Marias». E porque a letra continua, sugiro 
que procure no YouTube, por exemplo, na voz de Lina Demoel, 
vedeta dos anos 20 e 30.
A partir de 20 de Dezembro de 1930, quando suas irmãs Helena 
e Mamia dirigiram a revista, mas também depois e ao longo da 
década, Raquel concebeu inúmeras ilustrações e capas para a 
revista Eva78. Ao longo do tempo vemos a abordagem a diversas 
concepções estéticas e representações da mulher e do homem, 
como fica claro nas figs. 23 e 24.
Mário Gonçalves Viana publicou, em 1931, Férias no campo: ce-
nas da vida infantil com ilustrações da nossa artista, e assiste-se 
também ao brotar de Florecillas de San Francisco contadas a los 
niños de Maria da Luz Sobral, em edição catalã na editora Luis 
Gili (sic) de Barcelona.
Ilustrou Contos dos meus netinhos: natal 1931 e A Mulher no Lar, 
ambos de Emília de Sousa Costa; História maravilhosa, de Teresa 
Leitão de Barros, recebeu capa e belas ilustrações; e A Virgem, de 
Nuno de Montemor, ostentou capa da nossa artista. 
Ilustrou e fez as capas de Bagos de romã: contos que Maria do 
Carmo Peixoto lançou em 1932, e os seus traços fizeram a mesma 
viagem n’O avião da felicidade de Celestino David. Com belíssima 
capa (fig. 25) e ilustrações foi também dado à estampa o manual 
escolar O bom amigo: livro de leitura para a 1.ª classe, por Este-
fânia Cabreira e Oliveira Cabral. A primeira edição do famoso e 
colonialista Joanito africanista, de Emília de Sousa Costa, osten-
tou capa e ilustrações (figs. 26 e 27) de Raquel.

77  RIJO, Eufrásia de Almeida – Marias de Portugal. Lisboa: Parceria A.M. Pereira, 1931.

78  Ver https://almanaquesilva.wordpress.com/raquel-roque-gameiro/.

       

Figs. 23 e 24 – Capas de Raquel Roque Gameiro para a revista Eva, (15 Out.1932) e (12 
Ago. 1933). Biblioteca Silva.

Fig. 25 – Capa de Raquel Roque Gameiro para o manual escolar de Estefânia Cabral e 
Oliveira Cabral - O bom amigo: livro de leitura para a 1.ª classe. Porto: Livraria Simões 
Lopes, 1932. Biblioteca Silva.
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Figs. 26 e 27 – «…Parece que estamos em Sintra!» e «Meninas vamos ao Vira» ilus-
trações de Raquel Roque Gameiro para o livro de Emília de Sousa Costa – Joanito 
africanista, 2ª ed. Porto: Livraria Figueirinhas, 1949, p.59, p.65. Colecção particular.

Com seu pai e sua irmã Helena inaugurou, em 1 de Fevereiro de 
1933, um certame no Salão Silva Porto, na Invicta. Nesse «famoso 
salão da rua de Cedofeita», expôs pela primeira vez na cidade, 
exibindo cerca de vinte trabalhos. A exposição foi concorridíssi-
ma e um sucesso de vendas, existindo testemunhos vários nos 
periódicos nortenhos: «Possui notáveis faculdades de ilustrado-
ra, já tão larga e belamente reveladas em inumeros trabalhos 
espalhados por O Comercio do Porto Ilustrado. Esta talentosa 
artista tem mesmo uma especial tendencia para ilustrar livros 
infantis – e muitos, e tão brilhantemente ela já tem ilustrado – 
enriquecendo-os sobremaneira com a fina arte e a delicada ex-
pressão dos seus desenhos e das suas aguarelas»79. E acrescen-
tava-se, definindo-se o seu tipo de “modernismo”: «Como eximia 
e cintilante ilustradora que é, e sabendo-se integrar na época 
hodierna – esta distintíssima pintora na estilização da sua arte 
abarca a compreensão da estética da arte nova. Assim, os seus 
quadros teem um atraente cunho modernista, não dum moder-
nismo irritante e incompreensível – mas dum modernismo ado-
rável, simpático, agradável, que se não pugilata com os canones 
da arte, com as exigências do belo e com as determinantes da 
lógica. As figuras fixadas nas suas aguarelas, apesar do seu ar 
estilizado, teem um hálito de realismo flagrante – teem carácter. 
Plenas de verdade as perspectivas e toda a vida que se agita 

79  «Exposição Roque Gameiro e suas filhas D. Raquel e D. Helena», Comercio do 
Porto, (2 Fev. 1933). [Consult. 16 Jul. 2017]. Disponível em WWW:<URL: http://tribop.pt/.

nos cartões. Precioso como relevo de arte e como flagrância de 
realismo e observação o quadro n.º36-A, que valeu á expositora 
a Medalha de Honra da Sociedade Nacional de Belas-Artes. To-
dos os seus quadros expostos são admiraveis. Na praia – com 
uma surpreendente linha do horizonte – Á beira-mar e Praia da 
Nazaré – duma perspectiva de mestre – são trabalhos magnífi-
cos; é simplesmente admiravel a fluídica transparência da agua 
do mar. Volta da Feira, Volta do trabalho e Mercado da Nazaré 
teem pitoresco, movimento, ambiente. Mulheres de Leiria e No 
Alto Alentejo são verdadeiras obras-primas. Magnífico o Interior. 
Á varanda e Visita aos presos são dois interessantes e curiosos 
motivos trabalhados talentosamente. Saloia é um trabalho de 
figura deveras notavel. Deve-se ainda admirar na sr.ª D. Raquel 
Roque Gameiro, além das suas privilegiadas faculdades de tra-
balho, a originalidade como escolhe e arranja os motivos das 
aguarelas»80.
Em 7 de Abril de 1933 inaugurou a XXX exposição da S.N.B.A. e a 
nossa artista apresentou cinco trabalhos81. Numa rápida e não 
assinada visão de conjunto publicada no Diário de Lisboa salien-
tava-se: «Na aguarela há que exaltar Raquel Roque Gameiro, cujos 
quadros são maravilhas de portuguesismo, alegre e pitoresco»82.
Os tamanquinhos do Gregório de Maria da Luz Sobral “saíram” 
em 1933 e Raquel fez a sua capa e ilustrações. Oliva Guerra deu 
à estampa Serenidade, «Magnífica edição com um lindo desenho 
na capa, de Raquel»83, glosando o Castelo de Almourol (ver p. 47). 
Mais dois livros de Emília de Sousa Costa, com capa e ilustrações 
suas, saíram em 1933: No reino do sol (o mesmo livro seria mais 
tarde ilustrado por Ofélia Marques), e Tagaté - Ás do Futebol. No 
artigo de Aleixo Ribeiro «A alma dos pescadores e a luta no alto 
mar», d’A Ilustração, nº5 de 1933, são reproduzidas aguarelas da 
nossa artista. Água de Neve de Nuno de Montemor recebeu be-
líssima capa e ilustrações de Raquel em 3.ª e 4ª edição de 1933, 

80  Idem, ibidem.

81  Interior, (Póvoa e Meadas, Alentejo); No Alto Alentejo; Volta da Feira (1925); Volta 
do trabalho, (Armamar); Volta do trabalho. Sociedade Nacional de Belas Artes 30.ª 
Exposição de Pintura Escultura Arquitectura Desenho e Gravura. Lisboa: Sociedade 
Industrial de Tipografia, L.da, 1933, p.62.

82  «A 30.ª exposição de Belas Artes», Diário de Lisboa, (8 Abr. 1933). [Consult. 16 Jul. 
2017]. Disponível em WWW:<URL: http://tribop.pt/.

83  Diário de Lisboa, (3 Fev. 1933) 1.
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de resto, realizaria com o mesmo cunho estético e na mesma 
data a magnífica capa do livro de Emília de Sousa Costa, Quem 
tiver filhas no mundo.

Fig. 28 - Capa de Raquel Roque Gameiro para o livro de Nuno de Montemor - Água de 
Neve. 4ª ed. Lisboa: Tipografia da União Gráfica, [1933]. Colecção particular.

No mesmo ano, a capa do 1º número de Natal do Tic-Tac, 2ª série 
foi de sua autoria. Nessa época o Tic-Tac teve «como editor outro 
célebre artista da Amadora, António Cardoso Lopes (Tiotónio), 
que no início de 1936 se abalançou a projecto ainda de maior 
vulto, criando uma das mais emblemáticas revistas da história 
da BD portuguesa: O Mosquito»84, onde Raquel Roque Gameiro 
também traçaria.
Por volta de 1933, foi editada uma bela série a sépia que fazem 
parte do conjunto Portugal, Nazaré, praia de pescadores e de 
turismo, (ver p. 48) com reproduções de aguarelas que concebeu 
anteriormente. Teriam sido publicados por iniciativa do Secre-
tariado de Propaganda Nacional? E foi justamente num destes, 
firmado na Amadora, em 6 de Janeiro de 1934, que Raquel res-
pondeu a Julieta Ferrão agradecendo a oferta do livro Rafael Bor-

84  «Capas e números de Natal – 1». [Consult. 12 Jul. 2017]. Disponível em WWW:<URL: 
https://ogatoalfarrabista.wordpress.com/tag/ze-pacovio/

dalo e a faiança das Caldas que considerou «interessantíssimo», 
reconhecendo quanto à autora que «só V. Ex.ª o poderia escre-
ver, entusiasta e conhece-/ dora como é do assunto». Nesse ano, 
Emília de Sousa Costa publicou Triste vida a da raposa, com ca-
pas e ilustrações da nossa artista.
Em 14 de Abril de 1934, Raquel Roque Gameiro submeteu um 
requerimento dactiloscrito dirigido ao Presidente da Junta de 
Educação Nacional (J.E.N.), instituição que pouco depois recebe-
ria outras designações até à denominação que se tornaria mais 
conhecida: Instituto de Alta Cultura. Apresentando-se como «ar-
tista pintora e ilustradora, discipula de seu pai» requereu admis-
são ao «concurso de bolsa para artista ilustradora nas condições 
do edital»85. Raquel prestou provas de concurso para a bolsa de 
ilustrador em 12 de Maio, na Escola de Belas-Artes de Lisboa86. 
No dia 16 de Maio, comunicaram-lhe: «A Comissão Executiva da 
Junta de Educação Nacional, em sua sessão de hoje, aprovando a 
proposta da Comissão de Educação Artística, resolveu conceder 
um subsídio de viagem a D. Raquel Roque Gameiro Ottolini»87. 
No dia seguinte, documento mais completo assinado pelo Se-
cretário Geral, A.[ugusto] Celestino da Costa, informava e, simul-
taneamente, solicitava resposta para prosseguir com o acordo a 
celebrar, pois «atentos seus (sic) altos méritos artístico» tinham-
-lhe concedido «um subsídio para visitas a museus e outros cen-
tros de cultura artística»88. Raquel respondeu em carta de 22 de 
Maio, firmada na Amadora, ao «Dr. Celestino da Costa» e além de 
agradecer, esperava «dever a V. Ex.ª o favor / das suas ordens, 
afim de ter in-/formações sobre o que me cum-/pre fazer». Vol-
vido um dia, a Comissão Executiva da J.E.N. resolveu atribuir a Raquel 

85  PT/MNE/CICL/IC-1/01330/03. Camões, I.P. Instituto de Alta Cultura Livro.2, 
Processo n.º 1392. Entrada 14 de Abril de 1934. Doc. 1 – Requerimento, n.º 4006, datado 
de 14 de Abril de 1934, folio 1. O edital foi publicado no Diário do Governo, n.º 71 – II 
série de 27 de Março de 1934.

86  PT/MNE/CICL/IC-1/01330/03. Camões, I.P. Instituto de Alta Cultura Livro.2, 
Processo n.º 1392. Entrada 14 de Abril de 1934. Doc. 2 – Telegrama 4 de Maio de 1934. 
Quem escreveu a Raquel foi o Secretário Geral do Ministério da Instrucção Pública: 
Luís Simões Raposo. Prestou provas nesse dia, às 13h00.

87  PT/MNE/CICL/IC-1/01330/03. Camões, I.P. Instituto de Alta Cultura Livro.2, 
Processo n.º 1392. Entrada 14 de Abril de 1934. Doc. 3 – Resolução, datado de 16 de 
Maio de 1934. Comissão Executiva da Junta de Educação Nacional.

88  PT/MNE/CICL/IC-1/01330/03. Camões, I.P. Instituto de Alta Cultura Livro.2, 
Processo n.º 1392. Entrada 14 de Abril de 1934. Doc. 4 – Ofício, n.º 4145, de 17 de Maio 
de 1934. Comissão Executiva da Junta de Educação Nacional. 
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Ottolini um subsídio de 7.500$00, «para uma missão de estudo artís-
tico fóra do País»89. O documento seguinte em forma de ofício datado 
de 15 de Junho de 1934, menciona a quantia de «sete mil (…) para 
despesas de viagem e instalação, durante o corrente mês de Junho». 
Mais indicava: «Esta bôlsa será concedida nas condições gerais do / 
Regulamento da Junta (Decreto N.º 20.352) e com as obrigações de 
efectuar os estudos que menciona no seu requerimento»90.
Em 11 de Outubro de 1934, o encarregado do expediente solicitou-lhe 
«o resumo de actividade junto e de o devolver a esta Secretaria com 
a maior urgència possível»91. Pelo processo consultado, deduz-se 
que foi a Londres apenas em 1935, caso contrário as datas ficariam 
desencontradas. Se a obra é, acima de tudo, o que me dá a mão para 
a entender e também o que fala mais alto, este resumo datado de 30 
de Dezembro de 1935, foi a voz própria, em primeira mão, mais signi-
ficativa que encontrei ao longo desta investigação, dando a conhecer 
muitos dos seus interesses e opções estéticas.
Num período em que a maioria dos artistas escolhia Paris como des-
tino de eleição, não surpreende excessivamente que Raquel tenha 
rumado à capital Britânica, considerando os seus entusiasmos e ofí-
cio específico: «Durante a minha estada em Londres, procurei / apro-
veitar o tempo o melhor que pude em prolon-/gadas visitas a quasi 
todos os museus e galerias d’Ar-/te abertos no mez de Maio, época 
de maior mo-/vimento cultural na Capital ingleza (sic)/ Entre os mu-
seus que vi, devo destacar dois, que mais / me interessaram, não só 
pelo que tinham de inédito, para mim, como pelo que tocaram o meu 
sentir co-/mo ilustradora. São eles o Brithish (sic) Museum, e / Vic-
toria and Albert Museum. / No primeiro os documentos históricos da 
Antiga Roma, / Grecia, Egito, e as coléções de iluminuras; no / Victoria 
and Albert, os costumes, as tapeçarias e bor-/dados de todas as epo-
cas, ilustrações dos grandes es-/pecialistas inglezes entre eles Artur 

89  PT/MNE/CICL/IC-1/01330/03. Camões, I.P. Instituto de Alta Cultura Livro.2, 
Processo n.º 1392. Entrada 14 de Abril de 1934. Doc. 5 – Resolução, 23 Maio de 1934. 
Comissão Executiva da Junta de Educação Nacional.

90  PT/MNE/CICL/IC-1/01330/03. Camões, I.P. Instituto de Alta Cultura Livro.2, 
Processo n.º 1392. Entrada 14 de Abril de 1934. Doc. 7 – Ofício n.º 4335, do Ministério da 
Instrução Pública Junta de Educação Nacional, datado de 15 de Junho de 1934. 

91  PT/MNE/CICL/IC-1/01330/03. Camões, I.P. Instituto de Alta Cultura Livro.2, 
Processo n.º 1392. Entrada 14 de Abril de 1934. Doc. 8 –Ofício, n.º 4855datado de 11 
de Outubro de 1934. Encarregado do Expediente pelo Secretário Geral da JEN. Resumo 
que voltaria a ser pedido em 27 de Dezembro pelo encarregado da contabilidade. 
Instituto de Alta Cultura Livro.2, Processo n.º 1392. Entrada 14 de Abril de 1934. Doc. 9 – 
Ofício, n. 35/2887 datado de 27 de Dezembro de 1934. O encarregado da Contabilidade 
da JEN.

Rackham, e tu-/do o que se refere a processos de gravura e enca-
der-/nação de livros, bem como a recente exposição de figu-/rinos e 
Arte no Teatro. Ainda neste mu-/seu me foi dado tambem admirar as 
aguarelas de Tur-/ner, realisando assim uma ambição que crescera 
comigo / desde a infancia! / Resumo em seguida as impressões co-
lhidas em to-/dos os outros museus, por se tornar difícil e longa, uma 
/ descriminação minuciosa. / Em “The Nacional (sic) Gallery” onde 
muito gostosamente / me demorei, fui impressionada especialmen-
te pela é-/poca primitiva; notei alguns retratos de celebrida-/des 
sociais, em pintura inferior, contrastando com / Holbeins e alguns 
artistas desconhecidos da mesma / escola, mantenho a minha ad-
miração por toda / a pintura italiana antiga tão bem representa-/
da nesta galeria. / Na “Tate Gallery” interessou-me toda a escola in-/
gleza, tendo uma grande desilusão com os pré-Ra-/faelistas Burne-
-Jones e Rosseti; É rico em / pinturas modernas. Confesso continuar a 
não com-/preender Matisse, ao passo que confirmo a minha / admi-
ração por Manet. / “Walace Collection”. “London Museum”. “Abadia / 
de Westminster.” “Torre de Londres”. “Imperial / War Museum.” Neste 
ultimo assegurei a minha / admiração pela tradicional superioridade 
dos inglezes / como retratistas, com William Orpen em pri-/meiro lo-
gar. Em todos os outros há muito que / aprender e que admirar (sic) 
/ Nas galerias que visitei, pude ainda, mercê des-/ta oportunidade 
que a Junta me proporcionou / e que não poderei olvidar, o prazer, 
ambicionado / de ver no original as aguarelas de Russel Flint / que 
eu de ha tanto admirava através das repro-/duções. / Com o valioso 
patrocinio dos Ex.mos Senhores / Embaixadores de Portugal, Dona 
Genoveva de / Lima Ulrich e Dr. Ruy Ulrich, expuz u-/ma coleção de 
aguarelas minhas com paysa-/gens e costumes portuguezes, numa 
das salas / da Casa de Portugal em Londres. Essa / exposição teve 
para mim um alto valor moral / pela decidida simpatia com que fo-
ram apreci-/ados os meus quadros pelos críticos inglezes, en-/tre 
eles o do diário “Times” e da revista “The / Studio”»92.
Ao interesse que demonstra sobre a «Arte no Teatro», pode não ser 

92  PT/MNE/CICL/IC-1/01330/03. Camões, I.P. Instituto de Alta Cultura Livro.2, 
Processo n.º 1392. Entrada 14 de Abril de 1934. Doc. 10 – Resumo, n. 8043. Pode ser 
um bom rascunho, pois existem pequenos excertos cortados e correcções a lápis, 
mas é também o único documento deste teor que se encontra no processo e esses 
traços podem ser anotações de quem leu o documento. Raquel receberia simpático 
memorando de entrega em 21 de Janeiro de 1936. Instituto de Alta Cultura Livro.2, 
Processo n.º 1392. Entrada 14 de Abril de 1934. Doc. 11 – Memorandum, n.º 36/10, (21 
Jan. 1936). Ministério da Instrução Pública - Junta de Educação Nacional. Consultei, 
sem sucesso, todos os números disponíveis de 1934 a 1936 da revista The Studio, mas 
nem todos os anos se encontram completos… Darei continuidade à pesquisa.
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alheio o trabalho que realizou, em 1934, para o 23º quadro “Histórias 
de Crianças” da revista Lua Cheia, espectáculo para o qual concebeu 
os figurinos das personagens João Ratão (ver p. 47), Branca Flôr e O 
Príncipe com Orelhas de Burro, que podemos ver nesta exposição.
Regressando às publicações, em 1935, saiu com capa sua Coração de 
barro: romance de Nuno de Montemor, o mesmo sucedendo a Miss 
seculo XX: romance (cenas da vida do Minho) de Alberto Mário de 
Sousa Costa e do mesmo autor a 4ª edição de Duas vezes amantes: 
Romeu e Julieta. Carlos Frederico adaptou e deu à estampa Quatro 
historiazinhas, livro que encerra ilustrações de Raquel e Laura Costa 
e capa desta última. Como já se apontou, uma nova edição poderia 
suscitar alterações gráficas de fundo e se a publicação mudasse de 
editora, era mais provável a modificação. Foi o que ocorreu com a 
2ª edição de Quatro novelas, derradeira capa que Raquel Roque Ga-
meiro concebeu para Ana de Castro Osório. Não se encerre o capítu-
lo desta feminista, sem referir um livro não datado e ilustrado pela 
nossa artista: Surprezas do Natal e outras histórias. Ainda em 1935, 
Raquel Roque Gameiro fez uma importante exposição individual a 
que me dedicarei futuramente.
Como Raquel referiu no resumo das suas actividades como bolseira 
da J.E.N., expôs, em 1935, na Casa de Portugal, em Londres, sendo 
em seguida convidada e participando na significativa Society of Wo-
men Artists Exhibition, em 1936, onde exibiu e colocou à venda duas 
obras93. Contudo, não se tornaria membro desta instituição. Nesse 
ano elaborou a capa para o n.º 1 da revista Joaninha94 e não se 
ficou pelo n.º 1. Também em 1936, Raquel ilustrou A viagem a 
Lilliput e a história que lhe dá sequência, Uma viagem a Brob-
dingnag para o jornal infantil Mickey, que no ano seguinte Car-
los Frederico deu à estampa, em livro.
Na I.ª Exposição de Arte Retrospectiva (1880 a 1933) da S.N.B.A., 
inaugurada em Janeiro de 1937, só os artistas mais prestigiados 
tiveram representação e Raquel Roque Gameiro usufruiu, com 
toda a justiça, do seu lugar. Participou com a aguarela Feira 

93  COTTON, Rebecca – New submission from ‘Contact form from SWA Website’! [Em 
linha]. Correio electrónico para Sandra Leandro. 2 Ago. 2017. [Consult. 2 Ago. 2017]. 
Comunicação pessoal. As obras que expôs correspondem aos números de catálogo 
564 - Peasant from Cintra, posto à venda por £42 e 639 - Fish Wives, passível de 
aquisição por £21.

94  LEANDRO, Sandra - «Páginas para artistas: modos de permanecer na imprensa 
periódica portuguesa». In LOUSADA, Isabel; CHAVES, Vania Pinheiro – As mulheres e a 
imprensa periódica, vol. 2, p.270. Disponível em WWW:<URL: http://pt.calameo.com/
read/001827977b88bd814ba15.

saloia95, e na modalidade de miniatura foi agraciada com a 1ª 
medalha, a par de Maria de Jesus Conceição Silva96.
Corografia de Portugal e seu império de Estefânia Cabreira e 
Oliveira Cabral editado em 1937 encerra raquelianas ilustra-
ções. Augusto de Santa-Rita lançou De marçano a milionário: 
a vida dum Rockfeller, com capa e ilustrações de sua magnífica 
mão. Emília de Sousa Costa publicou, com bela capa de Raquel, 
A paixão da Ti’Joaninha.

Fig. 29 – Capa de Raquel Roque Gameiro para o livro de Emília de Sousa Costa - A pai-
xão da Ti’Joaninha. Lisboa: Guimarães & C.ª Editores, 1937. Colecção particular.

Falangeta
Por ocasião do décimo aniversário da investidura de António de 
Oliveira Salazar na pasta das Finanças, Raquel Roque Gameiro, 
elaborou, em 1938, cartazes de propaganda para o regime. Gene-
ricamente intitulados «A lição de Salazar», dois são de sua auto-
ria: «Não havia portos que satisfizessem as exigências da econo-
mia nacional (…) está a construí-los o Estado Novo....»; «Graças 
à restauração financeira, iniciada em 1928, os títulos do Estado e 
a moeda portuguesa(...) são hoje dos mais acreditados no mun-
do». Tal como muitos outros artistas, cumpriu ao longo da sua 

95  Sociedade Nacional de Belas Artes 1.ª exposição de Arte retrospectiva. Lisboa: 
Sociedade Industrial de Tipografia, 1937, p.28.

96  TAVARES, Cristina Azevedo – Naturalismo e naturalismo na pintura portuguesa 
do séc. XX e a Sociedade Nacional de Belas-Artes. Vol. I. Lisboa: Universidade Nova de 
Lisboa, 1999. Tese de Doutoramento, p.509.
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vida diversas encomendas públicas, sendo conveniente destacar 
António Ferro, personalidade que pontificou no Secretariado de 
Propaganda Nacional (S.P.N.). Fundado em 1933, deu-lhe conti-
nuidade através do Secretariado Nacional de Informação, Cultu-
ra Popular e Turismo (S.N.I.), em 1945 até ao “exílio” deferido por 
Salazar logo no início dos anos 50. De resto, a produção artística 
foi usada naquele tempo e noutros «como instrumento de va-
lorização simbólica»97 e a Política do Espírito gizada por Ferro, 
serviu, em plenitude, essa intenção. O dia do meu menino: guia 
da mocidade do Império da autoria de Silva Tavares e publicado 
pela Agência das Colónias, em 1938, ia na mesma senda, encer-
rando ilustrações de Raquel.

Figs. 30 e 31 – Raquel Roque Gameiro – Dois cartazes da série A lição de Salazar: Não 
havia portos que satisfizessem (…) e Graças à restauração financeira (…). 2 cartazes: 
color.; 79 x111 cm. Lisboa: Lith. de Portugal, 1938. Biblioteca Nacional de Portugal. 

97  SILVA, Raquel Henriques da – «Sinais de ruptura: “Livres” e Humoristas». In 
História da Arte Portuguesa, vol. III. Lisboa: Círculo de Leitores, 1995, p. 393.

Com capa e ilustrações da nossa artista, saiu também em 1938, 
Mestre burro em calças pardas de Emília de Sousa Costa. N’O 
livro de ouro das conservas portuguesas é de sua autoria, entre 
outras, uma das aguarelas publicadas no artigo de José de Bra-
gança, «Os pintores modernos da vida do mar».
Raquel inaugurou em 16 de Dezembro de 1939 a Exposição de 
aguarelas e desenhos de Raquel Roque Gameiro e seus discí-
pulos na S.N.B.A.. No catálogo inscreveu a morada do atelier de 
sua irmã Helena, que o emprestava para dar aulas. Raquel apre-
sentou onze obras98 e exibiam trabalhos oito discípulas e um 
discípulo.. Não nos esqueçamos que ao longo de muitos anos 
manteria a sua missão como mestra de aulas particulares. Como 
professora dedicada que era, seguia os progressos dos seus alu-
nos e indicava o reinício da leccionação, o que se pode consta-
tar, por exemplo, em carta redigida na Amadora, em 27 de Outu-
bro de 1940, destinada à sua discípula e amiga Fernanda Matos e 
Silva: «Tenciono começar as lições na proxima / 6ª feira 1. / Terei 
muito prazer em a tornar a ver, / e conhecendo os seus dotes 
de inteli-/gencia e persistencia no estudo, es-/tou certa que me 
apresentará uma / boa bagagem de trabalhos feitos du-/rante 
estas longas ferias (sic) / As lições este ano são as 3as / e 6.as 
das 10 ao meio dia»99.
A crítica publicada no Diário de Lisboa, sobre a exposição de 
Dezembro de 1939, revela como à época os trabalhos de uma 
ilustradora não pertenciam ao mundo da arte100 e que a docên-
cia não podia travar uma artista… Acusavam-na de falta de pre-
sença em certames: «Ha um nome muito grande que quero já 
apontar – castigando-o da sua ausência nestas coisas de arte; 
Raquel Roque Gameiro, a primeira aguarelista portuguesa. O seu 
talento não pode condenar-se ao professorado, trabalhando tão 

98  Idílio beirão; Gente da Beira; Na horta; Terra e mar; Flores do campo; Mãi (sic) 
e filho; A senhora Rosa de S. João das Lampas; Nazaré; Retrato da minha filha Néné; 
Retrato da minha filha Guida; Retrato do meu filho Alfredo. Excepto os retratos dos 
filhos todas as obras podiam ser adquiridas. Catálogo Raquel Roque Gameiro e seus 
discípulos na Sociedade Nacional de Belas-Artes. S.l.:s.n., [1939], [p.2]. Refiram-se os 
discípulos: Beatriz Campos; Eliane Cordier; Guida Ottolini; Margarida Maria Guedes; 
Maria Adelaide Macedo Correia; Maria Filomena Andrade e Sousa; Maria Hermínia 
Craveiro Lopes de Oliveira; Maria Teresa Selvagem; Pradelina Namorado Simões; 
Álvaro Santos Silva.

99  «Raquel Ottolini carta manuscrita 1940». [Consult. 1 Maio 2017]. Disponível em 
WWW:<URL: http://www.doutrotempo.com/livros/carta-manuscrita/237/.

100  A própria Raquel, em carta não completa, aponta exactamente no mesmo 
sentido…
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pouco. Exigimos, para nossa satisfação espiritual, que apareça, 
nas exposições, com regularidade, cumprindo assim o seu de-
ver de artista»101. “Mimos” idênticos não ficaram ali contidos, 
passaram ainda para algumas (poucas) referências actuais à sua 
trajectória. A quantidade de trabalho que desenvolveu ao longo 
da vida é pasmoso, no entanto, talvez não lhe perdoassem a falta 
de assiduidade em determinados salons... Sobre a razão dessa au-
sência, creio existir registo idêntico ao de sua irmã Helena102 e em 
1945 pertenceria, como de resto se lerá, a uma suave dissidência.
Continue-se a leitura da crónica do Diário de Lisboa, em que se dá 
conta de alguma alteração nos timbres de cor: «Nesta exposição, 
rodeada pelas suas discipulas, as suas onze obras são outras tan-
tas maravilhas. Dois retratos, recantos da Nazaré, notas rusticas, 
um belo tipo de camponesa, e um lindo ramo de flores agrestes. 
Não precisava ser assinado. Raquel conhece-se a (sic) distancia. A 
sua côr, sem nada perder da sua luminosidade de manhã de sol, 
trocou alguns dos seus timbres, mas a tecnica incomparavel, o 
sentimento de doçura cristã, a doce expressão da sua alma con-
servam-se inalteráveis. Os dois retratos são vivos – como que fa-
lam! Um é feito, em aguarela, em gamas claras. Uma rapariga, de 
beleza fresca, levemente tocada de melancolia, que desabrocha 
como uma rosa. O outro – é um rapaz, admiravelmente desenhado, 
numa construção vigorosa, que parece saltar em volume e expres-
são da materia que o tornou prisioneiro. As flores são admiraveis. 
Aguarela ainda rica, cromática, em que as flores campezinas, esti-
lizadas preciosamente, parecem, nas suas tintas puras, como que 
um esmalte de tons faiscantes. Ficará esta obra num museu? A 
praia da Nazaré, com a sua duna de oiro, salpicada de peixe, e 
aquelas notas humanas de ternura, tão pessoais no talento da 
artista, como o pequerrucho, dormindo na saia da mãi (sic) vale, 
não apenas pela maestria da execução – incomparavel – mas pela 
ternura da artista, o seu encanto pelas coisas simples, que nin-
guem reproduz como ela. Veja-se ainda aquele grupo aldeão, com 
o réco, a caminho da feira, tão flagrante de realidade, pagina rural 
de beleza, e a queijeira, uma anciã, mapa geográfico, de rugas, que 

101  «Uma linda exposição de Raquel Roque Gameiro e das suas discipulas», Diario 
de Lisboa, (17 Dez. 1939) 5.

102  LEANDRO, Sandra (coord.) – Flor de água: Helena Roque Gameiro (1895-1986) 
– Aguarela e Artes Aplicadas. Amadora: Câmara Municipal da Amadora; Casa Roque 
Gameiro, 2016, p.16.

se pode considerar uma verdadeira cabeça de raça»103. E, natural-
mente, as publicações, prosseguiam: Maria Mim, de Nuno de Mon-
temor, foi dado à estampa em 1939 com capa e ilustrações suas.
No ano da Exposição do Mundo Português, em 1940, Raquel 
participou com três aguarelas104 na XXXVII Exposição de Pintura, 
Aguarela, Desenho, Pastel, Gouache Gravura e Escultura que de-
correu entre Abril e Maio, na S.N.B.A. Em Dezembro esteve pre-
sente na Exposição de arte e bibliografia infantil organizada pela 
Câmara Municipal de Lisboa no Palácio Galveias.

Fig. 32 - Raquel Roque Gameiro, década de 40. Fotografia. Colecção particular.

1941 encontrou-a ocupada com a edição d’A história do bèbé e, 
possivelmente, no ano anterior, já andaria atarefada com esta e 
outras publicações de grande tiragem. A carta que escreveu na 
Amadora para a escritora e amiga Fernanda de Castro, em 26 de 
Maio de 1941, foi fundamental para o esclarecer. Raquel decidiu 
substituir os versos do Livro de bèbé de Delfim Guimarães, por 

103  «Uma linda exposição de Raquel Roque Gameiro e das suas discipulas», Diario 
de Lisboa, (17 Dez. 1939) 5.

104  Nazaré; Azenhas do Mar; Saloio. Exposição de Pintura, Aguarela, Desenho, Pastel, 
Gouache Gravura e Escultura. Lisboa: s.n., 1940, p.41.
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versos de escritoras portuguesas105, fazendo assim a versão His-
tória do bèbé: «Senhora D. Fernanda / Minha boa Amiga / Sinto-
-me felicissima com o seu belo so-/neto! É um mimo e indescu-
tivelmen-/te (sic) o melhor do meu livro. Re-/cebi o quando já 
havia passado pelo / desgosto de renunciar á sua colabo-/ração 
e já tinha na tipografia outros / versos para o substituir. Fiquei / 
radiante como deve calcular, e feliz-/mente veio ainda a tempo 
de tu-/do se remediar. / Para que a minha boa Amiga / podesse 
avaliar bem o meu com-/tentamento era preciso que sentisse / 
toda a dmiração (sic) que eu lhe consa-/gro e que não sei expri-
mir por pa-/lavras. / Enquanto não agradeço pessoalmen-/te, 
creia-me sua admiradora Ami-/ga gratissima»106.
Em 1941, publicou-se também O livro da primeira classe107 que 
recebeu duas capas distintas, mas as mesmíssimas ilustrações 
no seu interior. A primeira mostrava um Lusito (menino) e uma 
Lusita (menina) trajados com as respectivas fardas da Mocidade 
Portuguesa e fazendo, com o braço, a saudação fascista. Pode-
mos ver um projecto da concepção na fig.33. Mas esta capa foi 
substituída por razões que se tornariam evidentes. A segunda, 
bem conhecida ainda hoje, pois recebe sucessivas reedições em 
fac simile, ostenta num círculo um menino e uma menina que 
estudam, possivelmente, a lição de aritmética (fig. 34).
Com a aplicação que se conhece, Raquel dedicou-se também ao 
desenho de selos, bilhetes-postais e telegramas ilustrados para 
a Administração Geral dos C.T.T. (ver p. 48) especialmente na dé-
cada de 40, mas também na seguinte. Concebeu principalmente 
postais de Boas Festas, mas não só. Se o espaço e o tempo con-
sentissem, esta nota merecia ser desenvolvida. 
As palavras que tomarei de empréstimo, fixam por outros olhos e 
logo no início da frase uma das constantes já apontadas: «Den-
tro desse mesmo espírito de enobrecimento das figuras do povo

105  Além da destacada autora que se mencionou – Fernanda de Castro -  esta versão 
conta com versos das seguintes escritoras: Albertina Paraíso, Beatriz Pereira Tovar, 
Branca de Gonta Colaço, Cândida Ayres de Magalhães, Clotilde Mateus, Domitila de 
Carvalho, Graciete Branco, Laura Chaves, Ludovina Frias de Matos, Maria do Carvalhal, 
Maria de Carvalho, Maria Lúcia, Maria Madalena de Martel Patrício, Marta de Mesquita 
da Câmara, Oliva Guerra, Virgínia Mota Cardoso.

106  FAQ. Arquivo Histórico da Fundação António Quadros. Correspondência, caixa 
0016. Carta de Raquel Roque Gameiro, Amadora Maio 1941. CRG. [Disponível na 
Fundação António Quadros, Portugal].

107  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NACIONAL - O livro da primeira classe. Porto: Lello & 
Irmão, 1941.

Fig. 33 – Raquel Roque Gameiro - [Projecto para a capa da primeira versão d’O livro 
da primeira classe], c. 1941. Desenho a grafite e desenho aguarelado, 22 x 29 cm. Co-
lecção particular.

Fig. 34 – Capa de Raquel Roque Gameiro para MINISTÉRIO DA EDUCAÇÁO NACIONAL - O 
livro da primeira classe. 5ª ed. Lisboa: Livraria Sá da Costa – Editora, 1951. Biblioteca Silva.

destacamos a primeira emissão “Costumes Portugueses”, de 
1941, com a apresentação dos pitorescos e tradicionais costu-
mes e trajos populares com desenhos de Raquel Roque Gameiro 
– nas figuras da mulher da Nazaré, a tricana de Coimbra, o saloio 
dos arredores de Lisboa, a peixeira de Lisboa, a vianesa, o cam-
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pino do Ribatejo e a ceifeira do Alentejo»108. Podemos vê-los, em 
bloco, nesta exposição e reproduzidos na p. 48.
Não foi apenas para os C.T.T. que cumpriu aquele tipo de enco-
mendas. Por exemplo, em 1942, elaborou cinco postais a cor ver-
sando a Jornada das mães de família, para o S.P.N.. Nesse mesmo 
ano, com a instituição do Prémio Roque Gameiro (Salão de Inver-
no), Raquel foi escolhida como membro do júri representando a 
S.N.B.A.109.
No final do ano de 1943, foi possível visitar a Exposição de de-
senhos e aguarelas de Raquel Roque Gameiro, no atelier da Rua 
D. Pedro V110. A revista Modas e Bordados de 19 de Janeiro de 
1944 reproduziu na capa, a pintura Pastorinha, presente naquela 
mostra e acompanhando-a de termos simpáticos.
Consta que participou na Exposição de Artistas Portugueses, 
organizada pelo Ministério da Educação, no Rio de Janeiro, em 
1945, assunto que se explorará futuramente. Nesse ano Estefânia 
Cabreira e Oliveira Cabral deram à estampa História da Pátria 
Portuguesa, que encerra ilustrações de Raquel. Lamentavelmen-
te não foi possível cotejar com a edição de 1935. Em Junho de 
1945, participou na I exposição do Grupo de Artistas Portugueses 
(G.A.P.) na S.N.B.A., ao lado de pintores como Veloso Salgado e 
António Soares111. Esta agremiação reuniu-se, principalmente, 
sob o patrocínio do primeiro: «Como se apresenta a 1.ª exposi-
ção do “Grupo de Artistas Portugueses”, dissidencia (sic) mais ou 
menos velada da grande exposição anual? Simples, simpática e 
decente. Podia mesmo ser considerado o verdadeiro salon, se al-
guns de lá transitassem para esta, e vice-versa»112… Sobre a nossa 
artista, referia-se: «Raquel Roque Gameiro fecha o ramilhete (sic) 
dos aguarelistas. Num quadrinho, uma estrada, de grandes arvo-
redos sem folhas, palpita um clarão de beleza. Quem dera que a 
vida fôsse aquela estrada – acompanhada de sol»113…

108  WEBER, Cristina - «As artes plásticas e a arquitetura em Portugal no Estado 
Novo». [Consult. 12 Abr. 2017]. Disponível em WWW:<URL: http://bh1.fpc.pt/Nyron/
Library/Catalog.

109  TAVARES, Cristina Azevedo – Op. cit., p.196. 

110  Exposição de Desenhos e Aguarelas de Raquel Roque Gameiro. Lisboa: s.n., 1943.

111  TAVARES, Cristina Azevedo – Op. cit., p.444.

112  «Nas Belas-Artes inaugurou-se a exposição dum Grupo de Artistas Portugueses sob a 
lição dos grandes mestres», Diário de Lisboa, (2 Jun. 1945) 4.

113  Idem, ibidem, 5.

A S.N.B.A. viu inaugurar, em 19 de Janeiro de 1946, a Exposição Re-
trospectiva da obra de Roque Gameiro, da qual foi uma das orga-
nizadoras114. Foram justamente as três filhas “comissárias” que, 
em carta datada de 11 de Janeiro 1946, convidaram António Ferro 
a estar presente: «Por este meio vem a família / do citado artista 
convidar V. Ex.ª / para que se digne, honrar / o acto da inaugura-
ção com / a sua presença»115, o que, de facto, aconteceu. 
De 1 a 10 de Dezembro de 1946 participou na quarta exposição 
de artes plásticas do G.A.P. que decorreu no Salão Silva Porto na 
Invicta. Também em Dezembro de 1946 inaugurou, mais uma vez no 
atelier da Rua D. Pedro V, a Exposição de Desenho Aguarela e Pas-
tel de Raquel Roque Gameiro e suas discípulas. Acompanhada por 
vinte e seis discípulas e um discípulo, a nossa artista apresentou 
dezoito trabalhos116. A.P., presumivelmente Artur Portela. observava: 
«Raquel é um caso de milagre! (…) Um dos seus trabalhos defini-
tivos é o “Inverno”. Á beira de uma estrada, de um só lado, velhas 
arvores desnudas, que entrelaçam as suas ramarias negras. A poe-
sia está naquele emaranhado lacoontico, todo morte, e a realidade 
naquela saloia, batida pelo vento e frio,, (sic) com o burrico á frente, 
numa marcha rápida. Há ainda um fundo de pasto, verde e húmi-
do e umas casas. A visualidade é perfeita; a tecnica completa. Em 
“Choupos” – como Antonio Nobre gostaria de os ver! – a folhagem 
pequenina e cintilante á luz dir-se-ia que estremece com o vento. 
Aproxime-se o visitante do trabalho, e veja a simplicidade do toque, 

114  TRINDADE, Ciríaco - «Ecos e comentários», O Figueirense, (2 Fev. 1946). [Consult. 
14 Jul. 2017]. Disponível em WWW:<URL: http://tribop.pt/.

115  FAQ. Arquivo Histórico da Fundação António Quadros. Correspondência AFC-AF. 
Caixa 0016. Carta de Helena, Raquel e Mamia Roque Gameiro. Lisboa 11. Janeiro.1946.

116  Sintra, Sintra, Choupos (Cucos), Velha oliveira, Na horta (Nazaré), Inverno 
(Queluz), Arrábida, Lapa de Santa Margarida (Arrábida), Praia de Alportuche (Arrábida), 
Nascer do sol (Arrábida), Praia de banhos, Gloxínias, Gloxínias, Mau tempo, Lavadeiras 
da Nazaré, Lavadeiras, Olhando o mar (Nazaré), Loures (este último trabalho foi 
acrescentado à mão e pode não se encontrar registado em todos os catálogos que 
sobreviveram). Exposição de Desenho Aguarela e Pastel de Raquel Roque Gameiro e 
suas discípulas. Lisboa: Casa Portuguesa, 1946, [p.3]. Fora todos os outros de outros 
tempos e que não estiveram nesta exposição, note-se a quantidade de discípulos: 
Beatriz Campos, Fernanda Silva de Almeida, Maria Avelina Vasconcelos Melo, Maria 
do Carmo de Sousa da Câmara, Maria da Conceição Bustorff Silva, Maria da Conceição 
Mexia, Maria Filomena de Andrade e Sousa, Maria Helena Leitão Pacheco, Maria 
Helena Marques Cardoso, Maria Hermínia Craveiro Lopes de Oliveira, Maria Joana dos 
Reis Vale, Maria José Silva Araújo, Maria Julieta Ferreira da Costa, Maria de Lourdes 
Paganini, Maria de Lourdes de Portugal e Mello, Maria da Luz Bettencourt da Câmara, 
Maria Madalena dos Santos Garcia, Maria da Madre de Deus Pimenta, Maria Manuela 
de Magalhães Godinho, Maria Paulina Chanceleiros, Maria Sofia Teixeira Viana, Maria 
Teresa Cid Leitão, Maria Teresa Leite Faria, Marie Thérèse Estrade, Marília de Menezes 
da Cunha Maia, Pradelina Cândida Namorado Costa; Rui David de Matos e Silva.



34

Mão inteligente: Raquel Roque Gameiro (1889-1970) - Ilustração e Aguarela

aligero (sic) subtil. Mas a mão incomparavel de Raquel replica logo, 
vigorosa, naquele lenho da velha oliveira, de raizes descarnadas, 
drama das idades, de uma formidável arquitectura vegetal, onde a 
côr não é uniforme, antes se enriquece de tons e contra-tons, que 
encontram como um prolongamento na terra esboroada, almagre e 
oiro, da planura alentejana. Ainda aquelas “Lavadeiras da Nazaré”. 
Que tipos! Como as figuras das mulheres se recortam no ambiente 
pálido, que o disco cristalino da agua reflecte. A alegria da faina 
irradia, propaga-se, canta na retina!»117.
Por ocasião do Oitavo Centenário da Tomada de Lisboa, em 1947, 
expôs uma aguarela - Peixeiras - no Salão de Lisboa, mostra que 
decorreu no Salão de Exposições do S.N.I. Por estes anos teria mu-
dado de casa para o Calhariz de Benfica, como regista no catálogo. 
Raquel participou na 5ª Exposição de Artes Plásticas do G.A.P. que 
reuniu quarenta artistas entre 17 e 31 de Maio de 1947 118. No mesmo 
mês e ano participou no Primer Salón Internacional de la Acuarela 
Hispano-Portuguesa / Acuarelistas de Espanã y Portugal, organiza-
do pela Dirección General de Relaciones Culturales del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, em Madrid.
Raquel exibiu trabalhos na Exposição de arte portuguesa em Luan-
da e Lourenço Marques (actual Maputo) iniciativa que decorreu em 
1948119. Nesse ano Contos do Natal, da autoria de uma outra Pintora, 
Maria Simões Anjos, recebeu capa e belas ilustrações no seu miolo. 
A História do nosso amor: o livro de oiro dos noivos e bencasados 
(sic), de Augusto de Santa-Rita, com primeira edição em 1950, foi 
mais um livro concebido para se tornar um êxito editorial na esteira 
do Livro/História do bebé e encerrou trabalhos seus. Em 1951, mos-
travam-se 62 estudos de desenho e pintura das alunas de Raquel 
Roque Gameiro120.
No início dos anos 50, embora permanecendo em Benfica, mudou 
de casa como indica o cabeçalho de carta dirigido a Fernanda de 
Castro, em 11 de Dezembro de 1952: «Sua Casa/ Estrada de Benfica / 
463 r/c Dto / Lisboa». Os direitos de autor da História do bèbé eram 

117  A.P. - «Uma exposição notavel de aguarelas Raquel Gameiro e as suas 
discípulas», Diário de Lisboa, (4 Dez. 1946) 6.

118  TAVARES, Cristina Azevedo – Op. cit., p.445-446.

119  Exposição de arte portuguesa em Luanda e Lourenço Marques. S.l.: Ministério 
das Colónias, 1948.

120  62 estudos de desenho e pintura das alunas de Raquel Roque Gameiro. [Lisboa]: 
s.n., 1951.

o mote da missiva: «Como temos ambas o tempo muito ocu-/pado, 
resolvi privar me do prazer que te-/ria de lhe falar pessoalmente, 
e escre-/ver-lhe. / Querendo registar em meu nome o di-/reito de 
propriedade literaria e artis-/tica do livro “A Historia do Bébé”, ve-/
jo-me obrigada a importunar todas / as minhas gentis colabora-
doras / com as tão desagradaveis praches / legais. / Espero pois 
dever-lhe o grande favor de / assinar a declaração que junto envio, 
/ confirmando assim a oferta que em / tempos teve a bondade de 
me fazer, da / poesia “O Nascimento”»121.

Fig. 35 - Raquel Roque Gameiro com os netos (excepto a última ainda não nascida: Ma-
ria João). Da esquerda para a direita: Luís Filipe, Rui, Maria Manuela (Manéu), Helena 
Maria (Chapim), ao colo da avó encontra-se Teresa, e logo após Vanda e Jorge Manuel 
(Bébé). Início dos anos 50. Fotografia. Colecção particular.

Raquel e seu marido visitaram a Ilha de S. Tomé em 1953, o que 
lhe inspirou imensas obras, notando-se que foi tema que a apai-
xonou lá e cá. Ela que tantas vezes concebeu representações de 
África, a partir da sua imaginação embebida em fotografias e pu-
blicações diversas, ficou fascinada com o contacto directo e com 
a possibilidade de representar “realisticamente”, as gentes, os 
costumes e a luxuriante vegetação daquela Ilha. Participou tam-
bém na Exposição de pintura em Vila Franca de Xira que decor-
reu na Biblioteca-Museu Municipal de 28 de Março a 4 de Abril. 

121  FAQ. Arquivo Histórico da Fundação António Quadros. Correspondência AFC- FC. 
Caixa 0016. Carta de Raquel Roque Gameiro. Lisboa 11 Dezembro 1952.
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Nesse ano exibiu trabalhos na XII exposição de artes plásticas do 
G.A.P. na S.N.B.A. As suas publicações não cessavam: A história do 
bebé: recordações… foi dada à estampa em 54, lembremos... Em 
1955, faleceu seu marido.
No ano seguinte organizou a Exposição de desenhos e aguarelas 
de Raquel Roque Gameiro na S.N.B.A.122. O cronista concedeu-lhe 
uma moldura que a distinguia dos modernismos: «Esta expo-
sição é um exemplo. Devem vê-la, não, apenas, o publico, mas 
também, os profissionais da beleza. Atente-se como Raquel Ro-
que Gameiro assenta, modelarmente, as bases da sua arte. Não 
se deixa levar, pela facilidade, que tantas vezes dá o mutilado, 
o inacabado, o para cá das coisas em formalismo real e em es-
sência ontológica. Tudo quanto faz – e há quadros bons e outros 
extraordinários – é bem desenhado, construído, impecavelmen-
te, aguarelado com uma inesgotável opulência de tonalidades. 
E não se diga que é academismo, rotina, esteriotipação natural. 
Afirme-se antes, que Raquel Roque Gameiro sabe subjugar a ins-
piração e, sem nada roubar ao seu fogo, por vezes tão veemente, 
como misterioso, insuflá-lo á estrutura plástica. (…) uma sensi-
bilidade á cor, que parece, na alquimia dos seus tons, não copia-
da, mas segregada gota a gota, dos verdes, azuis e amarelos, da 
própria Natureza»123.
Mais uma vez se sublinhava que era contida no número de ex-
posições, mas quando as realizava constituíam «sempre autênti-
cos acontecimentos». E prosseguia: «Um alto sentido decorativo, 
uma profunda emoção das coisas portuguesas; e um gracioso hu-
mor sobretudo, nas obras recortadas na crónica dos arrabaldes 
lisboetas, em que não são, apenas, expressos os tipos e a vida 
quotidiana concretamente, em todas as características regionais, 
mas a própria paisagem, e um determinado estilo arquitectónico 
– escrevemos bem! – em que os moinhos, as casas brancas, caia-
das de fresco, os beirais reluzentes de barro vermelho, as escadas 
exteriores, a flora e a fauna, a expositora fixa, embeleza, senti-
mentaliza, de deliciosas e inigualáveis pitorescos»124.

122  Exposição de desenhos e aguarelas de Raquel Roque Gameiro na Sociedade 
Nacional de Belas Artes. Lisboa, s.n., 1956.

123  «Uma bela exposição de aguarelas de Raquel Gameiro», Diário de Lisboa, (1956). 
[Consult. 7 Mar. 2017]. Disponível em WWW:<URL: http://mulheresilustres.blogspot.pt.

124  Idem, ibidem.

Fig. 36 – Raquel Roque Gameiro - [Mulher de S. Tomé], 1953. Ass. Aguarela, 37 x 32,5 
cm. Colecção particular.

Eram, no entanto, as aguarelas de S. Tomé «o fundo desta bela e 
alacre exposição»: «Dir-se-ia que, as tintas de água, descobriram 
pela primeira vez esse paradisíaco Bali, de selva luxuriante, em que 
as bananeiras, de grandes folhas, parecem leques de plumagens, 
que uma Cleopatra, embriagada de paixão, empunhasse nos dedos 
cravejados de esmeraldas e topazios. Tem um quadro, Subindo a 
Encosta, que é uma obra-prima. Dois corpos negros, uma mulher e 
um homem recortam-se, vigorosamente, moldados em ébano car-
nal, numa nudez edenica, que dir-se-ia pintada por Gauguin. No 
meio da vegetação exótica e sensual de seivas, que sobem das raí-
zes, mergulhadas no ventre calido da terra fecunda, aquelas duas 
figuras escalam um pico, no meio de farrapos molhados de névoa, 
tendo, a dezenas de metros abaixo dos pés, um mar precioso, que 
incorpora nas águas a própria luz e a própria cor do Céu e da terra 
da ilha mágica. Mas Raquel Roque Gameiro não trouxe apenas de 
ilha equatorial a paisagem mole e caprichosa, como um corpo de 
sultana, onde todas as espécies parecem germinar e crescer, mas 
figuras características e cenas típicas, como “Aldeia de Pescadores”, 
onde nós observamos a vida autóctone; Lavadeiras no rio, de pin-
celada moidinha, de exótico japonesismo; o Casal, de pretos, endo-
mingado, ele de chapéu novo de um rubro estranho, ela com uma 
manta, trasbordante de tintas – os dois alegres, de uma ingenuida-
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de tocante, com qualquer coisa de nupcial e sensual. E como artista 
soube dar-nos o fundo: retratos, tirados dos jornais e ilustrações, 
em que se notam figuras conhecidas, santos, e até “estrelas” de 
cinema. Atente-se como Raquel sabe aproveitar as naturezas mor-
tas dos frutos, do mar e da terra, não isolando-as, mas dando-lhes 
utilidade, função, nos mercados, eliminando assim o que podia ser, 
apenas decor, porque os torna elementos vivos, como que saboro-
sos, alguns, certamente, de paladar exótico, colocando-lhes á volta 
figuras de vendedeiras negras»125.
E o encanto do articulista continuava concentrando-se também em 
algumas obras que mostravam recantos de Portugal: «Duffy parece 
reviver, com traços miudinhos, naquela praia, em que o quadrado 
da lota, e às proas dos barcos enfileirados, visto em panorâmica, 
são elementos de uma composição, de voluntário carácter geomé-
trico»126.
Em 1957 participou no Salão de Inverno, na XX exposição de de-
senho, aguarela, pastel e gravura na S.N.B.A. No ano seguinte, 
em 8 de Março, inaugurou uma mostra individual no Salão Nobre 
do Ateneu Comercial do Porto. Nazaré, de João Correia Vieira foi 
dado à estampa em 1958, com capa e ilustrações da nossa artis-
ta. No início de 1959, mudou de residência para a Rua Infantaria 
16, 92, 1º, em Campo de Ourique.
Entre o final dos anos 50 e início dos anos 60, Raquel concebeu 
diversas capas para o Mensário do Povo, publicação que tinha a 
«orientação artística» de M. Couto Viana. Glosando temas etno-
gráficos as imagens que produziu são, em geral, de enorme eficá-
cia para uma fantasia lusitana rural. Observa-se a capa da fig. 37.
Raquel foi agraciada, em 1960, com o primeiro prémio pela sua 
representação no 5º Grupo – 1ª Secção «A imagem da flor» na X 
Exposição Nacional de Floricultura organizada pela Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, na Tapada das Necessidades.
Por iniciativa da Comissão Municipal de Turismo de Sintra, inau-
gurou no dia 1 de Abril de 1961 na galeria do antigo Casino da 
Estefânia, mais uma exposição daquela que era «considerada 
muito justamente a primeira aguarelista portuguesa»127. 

125  Idem, ibidem.

126  Idem, ibidem.

127  «Raquel Roque Gameiro vai expor em Sintra», Diário de Lisboa, (1961). [Consult. 
6 Mar. 2017]. Disponível em WWW:<URL: http://mulheresilustres.blogspot.pt.

Fig. 37 – Capa de Raquel para o Mensário das Casas do Povo representando uma ven-
dedeira com o traje que se usa em toda a região da Estremadura e que muito se asso-
cia a Leiria, (Nov. 1962). Biblioteca Silva.

Informava-se que «Em Sintra apresentará também motivos da 
paradisiaca região, bem como da sua vasta etnografia» existin-
do a plena certeza que seria «mais um êxito»128. Ainda em 1961, 
Maria João de Sousa Martins deu à estampa Bendito é o fruto: 
conselhos pré e post-natais, com ilustrações de Raquel.
Em 1962 participou no 57º Salão da Primavera da S.N.B.A. No 
mesmo espaço e no mesmo ano expôs trinta e nove aguarelas: 
«Os temas campestres, marítimos e populares alternam nas 
suas obras; mas uma nota de conjunto os prende: a delicadeza, 
a finura do traço, a transparência das tintas. Nos temas campes-
tres um nome nos vem ao bico da pena. É o de Julio Dinis. Ora 
digam-nos se aquele “Romantico” (…) com uma donzela pensa-
tiva, de vestidos afogados de há meio século, sentada na borda 
do tanque em que chapinha ramos, não é uma enamorada do 

128  Idem, ibidem.
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autor das “Pupilas”? E o “Minho” (…), com os bois atrelados, man-
sarrões, e os conversados trocando sonhos, ele de aguilhada ao 
ombro, ela de cantaro á cabeça? Do mesmo ambiente são aquela 
grande aguarela “Na Ribeira”, o “Milharal” e as cenas e paisa-
gens de Castanheira de Pera, de que salientamos “Vizinhos”. Nas 
aguarelas marinhas, Raquel Roque Gameiro entreteve-se deli-
ciadamente na Ericeira com seus nevoeiros, o céu muito azul e as 
ondas ora revoltas ora babosas de ternura. A praia dos Pescado-
res, com seu alto paredão a que aferram os musgos e a marezia, 
e o renque de casas ao cimo, deu-lhe boas obras, em particular 
aquele “15 de Agosto” com todo o movimentado colorido de uma 
feira popular. Queremos ainda destacar o da “Praia de Vieira de 
Leiria”, com os barcos em repouso, os pescadores, as mulheres, 
as crianças. É o ambiente de família de quem vive no mar. Nos 
desenhos (…) dá-nos a mesma delicadeza e firmeza de traço, 
quase ténue, uma vezes, como na “Peixeira” e na “Ceifeira alen-
tejana”; noutros trabalhos o traço carrega-se como na “Ceifeira” 
e naquela bela cabeça de “Mulher de Leiria”»129.
Em 1966 participou na exposição “As Artes ao serviço da Nação: 40º 
aniversário da revolução nacional” no Museu de Arte Popular. O esta-
do de saúde de Raquel, nomeadamente a visão, deteriorou-se princi-
palmente a partir de 1967. As reedições dos livros que ilustrou suce-
diam-se, o que, em parte, demonstra como o seu labor continuava a 
ser apreciado por editoras e público: Sindbad, o marinheiro: tirado de 
As mil e uma noites, dado à estampa em 1969, é apenas um exemplo, 
e no mesmo ano saiu, a duas mãos, A história do bébé: recordações 
com desenhos de Raquel e de Guida Ottolini.

V. Polegar
«A esperança está viva, a vida está certa: / guarda a mi-
nha mão, guardarei a tua.»
Alexandre O’Neill, excerto do poema Mãos in Poesias completas 1951/1983. 
Lisboa: INCM, p. 112.

Por uma vez a sombra desceu… em 1 de Outubro de 1970. Para quem 
aprecia sincronismos, no jornal Diário de Lisboa, saiu um artigo in-

129  «Aguarelas de Raquel Roque Gameiro», Diário de Lisboa, (1962). [Consult. 16 Jun. 
2017]. Disponível em WWW:<URL: http://mulheresilustres.blogspot.pt. Retirei nesta 
transcrição os números de catálogo das obras.

titulado «A mão»… E que difícil é largá-la agora… «Era daquelas ar-
tistas cujas obras dispensariam assinatura»130, isto se escrevia na 
sua despedida. O nome era escusado quando toda a mão deixava 
impressa com tanta nitidez a marca da sua identificação, a sua inex-
tinguível personalidade artística. Todas as obras estão atadas pela 
força do mesmo traço, pelos prodigiosos dotes de observação, pela 
“câmara clara” interna que dos olhos e mente passava às suas mãos 
e, em grande medida, pelo prazer de usufruir e criar beleza. Quase 
sem hesitações na representação da figura humana, por mais difícil 
que fosse o escorço, manifestou uma segurança inabalável na re-
produção em desenho de todas as coisas do inventário do mundo. 
Era inteira a fidelidade à percepção visual, mas a quimera que a 
ilustração proporcionava levou-a para além da regra formal.
Acima de qualquer tendência estética que tenha percorrido, o 
seu estilo estava no traço certeiro que tantas vezes fez esqua-
dria na assinatura do seu nome: ela era Raquel. Facilmente se 
distinguia. Influenciou o rumo da ilustração em Portugal e du-
rante a vida, como se pôde verificar, foi acompanhada por crítica 
extremamente favorável. Porém, por razões várias a História de 
Arte pouco a fixou. As suas obras atravessaram fronteiras, foram 
apreciadas em Madrid, Londres, Rio de Janeiro, Luanda, Louren-
ço Marques, além do insondável destino dos livros que ilustrou 
e que se espalharam especialmente pelo mundo lusófono. A sua 
específica linguagem universal pode ser entendida e valorizada 
em todo o lugar. Recomecemos por Portugal.
José Pedro Martins Barata, seu sobrinho, referiu algo que coin-
cidia com o que tinha intuído à medida que “lhe dava a mão”: 
«- Raquel tinha algo daquilo que Cézanne dizia a propósito de 
Monet – “Monet, ce n’est qu’un oeil, mais quel oeil!”. Não queria 
saber de políticas ou teorias: trabalhava».
A sua obra continuou a ser exposta em diversas mostras colec-
tivas até à actualidade recordemos, entre outras a Exposição 
Lisboa na obra dos artistas contemporâneos: aspectos, tipos, 
costumes organizada pela Câmara Municipal de Lisboa no en-
tão designado Centro de Artes-Plásticas dos Coruchéus, um ano 
após o seu desaparecimento131. As reedições continuaram: a Edi-
tora Lello, do Porto, voltou a dar à estampa Fábulas de Esopo, 

130  «Funerais D. Raquel Roque Gameiro», Diário de Lisboa, (3 Out. 1970) 17.

131  Tipos de Lisboa, Friso de ovarinas, Varinas. Exposição Lisboa na obra dos 
artistas contemporâneos: aspectos, tipos, costumes. Lisboa: CML, 1971, p. 50.
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nos anos 70; Ali-Babá e os quarentas ladrões e O Cavalo encan-
tado, em 1977; Aladino e a lâmpada maravilhosa, em 1977 e 1990; 
Sindbad, o marinheiro e História do Joãozinho, em 1982; As via-
gens de Gulliver em 1971, 1977 e 1990.
Geraldes Lino na Tertúlia BD de Lisboa, prestou-lhe homenagem 
póstuma, em Outubro de 1994. A editora Compendium republi-
cou, em 1995, Na terra e no mar de António Sérgio. O Institu-
to Piaget reeditou O príncipe Luís e outras histórias de Ana de 
Castro Osório, com ilustrações de Raquel e de Leal da Câmara, 
em 1997. Em 2006, a editora Inapa reimprimiu os livros de Rocha 
Martins com as respectivas ilustrações da nossa artista: Relicário 
de paixão; Senhora de bem fazer e Madre Paula132.
Por uma vez a sombra desceu… em 1 de Outubro de 1970. Mas o 
instinto estético que se materializou nos seus desenhos conti-
nua a mover-se na claridade das páginas vivas que nos deixou, 
com tudo aquilo que «só com as mãos pode ser soletrado»133… 
Cada traço que desenhou pertencia às linhas da sua impressão 
digital, «perpétuamente»…

132  Teses e outros estudos, principalmente sobre Literatura Infantil referem-na, 
sites e blogs fazem-lhe menção. Diversos museus possuem obras suas entre as quais: 
Museu de Aguarela Roque Gameiro – Minde, Museu de José Malhoa, Museu Nacional 
de Arte Contemporânea-Museu do Chiado, Museu Municipal de Coimbra-Colecção 
Telo de Morais, Museu-Biblioteca Condes de Castro Guimarães - Cascais, Museu de 
Lisboa, Museu Nacional do Teatro e da Dança, Museu das Artes de Sintra e a sua obra 
encontra-se naturalmente dispersa por vários colecionadores particulares. O seu 
nome instalou-se no mapa ou em instituições como a Escola Básica 1 e Jardim-de-
infância Raquel Gameiro, na Amadora (Venteira); a Rua Raquel Roque Gameiro, em 
Lisboa (São Domingos de Benfica), não muito longe do Jardim Zoológico onde levava 
discípulas e discípulos para desenharem e pintarem; a Praceta Raquel Roque Gameiro, 
em Odivelas, marca-a na urbe; e acredito que muita geografia e equipamentos podem 
ainda receber o seu nome.

133  CESARINY, Mário - Corpo visível: poema. Lisboa: Assírio & Alvim; Fundação 
Cupertino de Miranda, 2010 [1ª ed. 1950].

Fig. 38 - Raquel Roque Gameiro com o primeiro bisneto Vicente, na Ericeira, Agosto de 1964. 
Colecção particular.
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1. Retratos, caricaturas e auto-retratos de família

Semelhança, exagero, caracterização psicológica e de 
ambientes permitem uma primeira aproximação a parte 
do universo privado de Raquel Roque Gameiro. 

Neste primeiro núcleo, destaque para o muito significativo Auto-
retrato com família em que Raquel se representa, elegantemente, 
com uma criada e as três primeiras filhas na praia: Ana, Manuela 
(Néné), Margarida (Guida), transparecendo ainda toda uma 
atmosfera Belle Époque, estando o mundo já em tempo de 
Guerra (ver p.6). Tem-se considerado que o seu enquadramento 
é a Foz do Arelho, contudo, ao longo deste estudo verifiquei que 
Raquel misturou realidade e fantasia e era “maestrina” em tema 
e variações… Neste caso e noutros pedi opinião a especialistas. 
Nuno de Sousa Neves* considerou: «Pelos diversos elementos 
constantes na imagem não se afigura plausível que se trate de 
uma tomada de vista única na área da Foz do Arelho. A estrutura 
dos topos de encosta não é consentânea com a localização 
referida, nomeadamente no que se refere ao vigoroso anticlinal 
(monte) presente. A ondulação (ou a sua ausência), a estrutura da 
enseada e a presença de embarcações fundeadas, assemelham-
se mais a uma tomada de vista E-W na Praia de Sesimbra, onde é 
também vagamente aceitável a presença de elevação semelhante 
ao anticlinal referido. Considera-se que poderá existir uma 
inspiração fundamental na Praia de Sesimbra, com a inclusão 
ficcional de elementos não existentes no local, provenientes de 
tomadas de vista S-N de diversos locais na Costa Oeste, como 
do Sítio da Nazaré e, eventualmente, da própria Foz do Arelho»…
A caricatura que fez de seu pai, a Auto-caricatura (ver p. 17) 
em que denuncia a sua «forte mania» de coleccionar postais 
e as expressões de gravidade, melancolia e profundidade de 
determinados retratos, que podemos ver nesta página, são 
extremamente reveladoras. Impõe-se ainda uma particular 
chamada de atenção para as vitrines com diverso material 
inédito: álbuns e cadernos de desenho desde os sete anos de 
idade, fotografias e um delicado retrato do pai desenhando (17-
7-1910).

* Nuno de Sousa Neves, Geógrafo, Universidade de Évora.

Raquel Roque Gameiro – [Alfredo Roque 
Gameiro 17-7-1910], 1910.  Ass.  Desenho, 
17,5 x 15,2 cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – [Retrato de Ana 
Ottolini], [c. 1920]. 
Ass. Desenho a grafite, 33,5 x 28 cm. 
Colecção particular. 

 

Raquel Roque Gameiro 
–[Retrato de Guida Ottolini], [c. 1920]. 
N. ass. Aguarela, 30,5 x 22,5 cm. Colecção 
particular. 

Raquel Roque Gameiro – Excursão 
aguarelista [caricatura representando 
seu pai Alfredo Roque Gameiro], [c.1914]. 
Ass. Desenho a grafite e tinta-da-china?, 
34,4 x 23,3 cm. Casa Roque Gameiro.

Raquel Roque Gameiro – Màmía, 1922. 
Ass. Técnica mista, Ø 40 cm. Colecção 
particular.
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Pintar com água, estar próximo dela e representá-la foi a fonte de 
algumas das mais notáveis obras de Raquel Roque Gameiro. No 
fabuloso Teatro de fantoches na praia, (1922) (ver p. XX), Raquel 

fixou um divertimento que (quase) desapareceu das nossas praias e das 
nossas ruas: os fantoches, conhecidos por Robertos, a que os bonecreiros 
emprestavam voz estridente. Nas suas barracas de pano, que balançavam 
em dias de vento, contavam histórias de touradas, barbeiros e tantos 
outros temas que, para regalo de todos, contemplavam ampla, mas 
fingida pancadaria. De assinalar a comovente representação de esforço 
das gentes de mar nas veias em [Puxando as redes na praia da Nazaré], [c. 
1916-1929], bem como a excepcional qualidade do ritmo ziguezagueante 
da sua composição.
Raquel representou frequentemente as fainas e festas das mulheres e 
dos homens da Nazaré e da Ericeira. Também, embora menos, de Vieira 
de Leiria e da Ilha de S. Tomé. Naturalmente sensível à paisagem, não lhe 
escaparam os rochedos da Avenca, o “anfiteatro” natural das Azenhas 
do Mar, as maravilhas da Arrábida e o romantismo da Praia das Maçãs. 
O belo panorama de Marinha, (1943) parece guardar o aroma da maresia, 
interrogar a escala da presença humana e reforçar o âmago de toda a 
Pintura: a contemplação e possibilidade de fantasia. Como observou 
Nuno de Sousa Neves «Por um conjunto de aspectos predominantes, tais 
como a forma do topo, dimensão e pequeno farol, a elevação mais ao 
fundo parece ser o Cabo da Roca. No entanto, a pintura cria a sensação de 
existência de uma foz de rio ou ribeira entre as duas cristas transversais 
presentes, que não se verifica numa tomada de vista para o Cabo da 
Roca em orientação NNE-SSW, considerando uma avaliação de distâncias 
baseada nos dois elementos de escala - pescador com cão e barco ao 
fundo. A eventual falsa sensação de embocadura de rio ou ribeira pode 
ser justificada pelo efeito do nevoeiro mas o mesmo não acontece com 
a linha de visibilidade que se afigura impossível. A orientação solar 
(da aurora) direcção da ondulação (SWW-NEE) é consentânea com a 
localização proposta embora a tipologia de ondas não seja a característica 
da área aceitável, sendo mais típica de locais como a Praia das Maçâs. A 
vegetação é consentânea com a vegetação dos topos perto do Cabo da 
Roca, já o tipo de rochas nem tanto, em particular na encosta em primeiro 
plano e na praia imediatamente abaixo do ponto de tomada de vista 
escolhido. Como opinião final, acho que se trata de uma composição de 
elementos, com duas ou três tomadas de vista, sintetizadas numa vista 
imaginária sobre o mar, integrando aspectos de diferentes locais como, 
por exemplo, a Praia das Maçãs, a Praia da Ursa e a Praia da Aroeira».

Raquel Roque Gameiro – [Puxando as 
redes na praia da Nazaré], [c. 1916-1929]. 
Ass. Aguarela, 48cm x 32,5 cm. Colecção 
particular, Nazaré. 

Raquel Roque Gameiro – Marinha 
[variações sobre o Cabo da Roca], 
1943. Ass. Aguarela, 46 x 59 cm. Museu 
Nacional de Arte Contemporânea – 
Museu do Chiado. Foto: Carlos Monteiro
(DGPC/ADF)

Ass. Aguarela, 46 x 59 cm

Raquel Roque Gameiro – Ericeira, 1955. 
Ass. Aguarela, 41 x 45,5 cm. Colecção 
particular.

Raquel Roque Gameiro – Cenas da praia 
da Nazaré [concertando as redes], 1929. 
Ass. Aguarela, 35,5cm x 25 cm. Colecção 
particular, Nazaré.

Raquel Roque Gameiro – Lavadeiras no 
rio “Água Grande” [na Ilha de S. Tomé], 
1953. Aguarela, 44 x 37 cm. Colecção 
Museu Nacional de Arte Contemporânea 
– Museu do Chiado.  Foto: Carlos 
Monteiro (DGPC/ADF)

Raquel Roque Gameiro – Uma vista da 
praia da Nazaré [vista imaginária], 1961. Ass. 
Aguarela, 60 x 64, 5 cm (c/ moldura). Museu 
Condes de Castro Guimarães, Cascais.

2. À Beira d´Água 

40



Mão inteligente: Raquel Roque Gameiro (1889-1970) - Ilustração e Aguarela

41

3. Interiores

Com uma notável acuidade visual, Raquel oferece-nos na 
sua Pintura-Desenho uma série de interiores repletos de 
detalhes. Transmite, com intensidade, a sensação táctil 

dos têxteis que ornamentam, aconchegam e resguardam corpos 
e espaços: as chitas, as cambraias, as caxemiras… A destreza da 
sua mão inteligente permitia-lhe abordar qualquer figura, mas 
é o mundo feminino que se destaca nestes interiores. Também 
nesta breve selecção se pretende mostrar vários estados da 
mulher: sociais, económicos, etários. Uma série repete o tema 
da loja, espaço interior com muita presença de exterior. São elas 
as protagonistas do lugar. Raquel Roque Gameiro – Interior 

(Nazaré), 1930. Ass. Aguarela, 39, 
5 x 37 cm. Museu Nacional de Arte 
Contemporânea – Museu do Chiado. 
Foto: Carlos Monteiro (DGPC/ADF).

Raquel Roque Gameiro – A loja dos 
potes [ou das panelas de três pés], [c. 
1930]. N. ass. Aguarela, 32,5 x 34,5 cm. 
Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – Estudo [Fiando na 
cozinha], c. 1930. Ass. Aguarela, 43,3 x 38,5 
cm. Colecção particular. 

Raquel Roque Gameiro – À hora do chá, 1919. Ass. Aguarela, medidas. Colecção Telo de 
Morais - Museu Municipal de Coimbra. 
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Em 1960, Raquel Roque Gameiro ganhou o primeiro prémio 
«A Imagem da Flor» da Câmara Municipal de Lisboa. No 
cômputo geral da sua obra não foi dos géneros mais 

representados em aguarela, mas todo o mundo vegetal e não 
apenas a flor lhe mereceu atenção, aproximando-se por vezes do 
Desenho Científico, ou servindo de motivo para elegantes frisos 
e molduras gráficas ao longo da vida. Nestes trabalhos podemos 
apreciar três associações entre o mundo vegetal e os pássaros, 
no entanto, Raquel representou muitos outros animais, quer ao 
modo naturalista quer em fantásticas ilustrações. Diversas vezes 
o ângulo das suas representações era um voo.
As peças mais conhecidas da nossa artista pertencem às técnicas 
da aguarela e do desenho, mas neste recanto da exposição, exibe-
se uma outra prática artística que dominou e foi mestra: o pastel. 
Nesta exposição podemos vê-la na obra [Flores e pardais], (1948). 
No entanto detenhamos o nosso olhar no belíssimo Depois da 
tempestade (1950) e especialmente na dita Paisagem decorativa 
(1950) em que um pintassilgo (Carduelis carduelis)* mira uma 
borboleta, num céu de flores que invadem uma árvore vetusta…
* João Rabaça, Biólogo, Universidade de Évora.

Raquel Roque Gameiro – Paisagem decorativa, 1950. Ass. Aguarela, 60 x 50,5 cm. 
Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – Depois da tempestade, 1950. Ass. Aguarela, 44,3 x 39,5. Museu 
de Aguarela Roque Gameiro, Minde. 

Esquema, com adaptações, da autoria de Sandra Santos (Historiadora de Arte, 
IHA - FCSH - UNL).
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Macieira-brava (Género: Malus, Espécie: Malus Silvestris) 
ou uma Ameixeira

Rosa trepadeira
(Rosa hybrid)

Rosa do campo 
(Rosa arvensis)

Rosa de Mccartney 
(Rosa bracteata)

Rosa/roseira brava 
(Rosa setigera)

Campainha/
Campânula/
Flor-de-sino

 (Campa nula 
medium) 

3 cores: 
rosa, 
azul 

e branca

Cravina 
(Dianthus chinensis) 
3 diferentes: 
branca, 
branca e vermelha, 
rosa e vermelha
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5. Desenho: fantasia ou verdade?

O Desenho, base de qualquer expressão ou projecto 
gráfico, estava-lhe nos dedos e a visão aguda nos 
olhos. Linguagem universal que pode representar 

mimeticamente, ou ficcionar na totalidade, Raquel conhecia-a e 
dominava a sua força. Desenhar sem sombras foi uma constante. 
Por norma as modulações do claro-escuro pareciam não ser para 
si, preferia os contrastes: ou a clareza da linha fluida e única que 
tudo definia com exactidão, ou o negro recorte das silhuetas. 
A reprodução visual da figura humana ou animal nunca a fez 
hesitar, o que não era extremamente comum para uma mulher 
artista do seu tempo, época em que poucas frequentavam a 
Escola de Belas-Artes acedendo e praticando a disciplina do 
Desenho de modelo. O seu traço não era académico… Maior foi, 
assim, o prodígio da sua mão inteligente.

Raquel Roque Gameiro – [Saloio de Almoçageme], [c. 1920]. Ass. Desenho a grafite, 
30 x 20 cm. Colecção particular. 

Raquel Roque Gameiro – [Vender e comprar], 1928. Ass. Desenho a grafite. 47 x 56 cm. 
Colecção particular. 

Raquel Roque Gameiro – [Fazendo malha], 1932. Ass. Desenho a grafite. 48x 43 cm. 
Colecção particular. 
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Se plasticamente os trabalhos de Raquel Roque Gameiro 
são, de forma geral, de excepcional qualidade, os 
registos etnográficos que diversas obras guardam são 

extremamente relevantes para estudarmos uma época histórica. 
A terra, os trajes, as habitações, as alfaias e outros objectos 
que representou, constituem um precioso arquivo iconográfico 
que remete para a História Cultural e das Mentalidades. Na 
esteira de seu pai, Raquel reproduziu visualmente os usos e 
costumes da região saloia, mas não se limitou a esta geografia. 
Vale a pena considerar os diferentes tempos de representação, 
desde o [Pastor alentejano], (1908) a Tavira, (1960), desde o 
prolongamento do olhar oitocentista que herdou principalmente 
de seu pai, ao seu contributo específico para a construção de 
uma iconografia do Estado Novo. Sublinhe-se que no início deste 
núcleo, surge uma relação variada entre a representação do 
ímpar e do par…

Raquel Roque Gameiro – [Pastor 
alentejano], 1908. Ass. Aguarela, 31 x 22 cm. 
Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – [Carregando], 
[década de 30]. Ass. Aguarela, 25 x 18,4 
cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – Minho, 1935. Ass. 
Aguarela, 42 x 48,5 cm. Museu de José 
Malhoa. Foto: Carlos Monteiro (DGPC/ADF).

Raquel Roque Gameiro - [A gaita de 
beiços], [década de 30]. N. ass. Aguarela, 
34,4 x 24 cm. Colecção particular. 

Raquel Roque Gameiro – [Transportando 
à cabeça], [década de 30]. Ass. Aguarela, 
25 x 18,5 cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro - [Pensativa], 
[década de 30]. Ass. Aguarela, 25,2 x  28,2 
cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – Tavira, 1960. Ass. 
Aguarela, 49 x 43 cm. Museu Nacional de 
Arte Contemporânea – Museu do Chiado. 

Raquel Roque Gameiro – [Burro], 
[década de 20]. Ass. Aguarela, 21 x 23 cm. 
Colecção particular.
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Desde cedo identificada como exímia ilustradora, não 
existem adjectivos suficientes para qualificar a sua prática 
neste domínio. Com traço firme, inalterável, exuberância 

cromática, ou em contraste de preto e branco, utilizando o lápis, 
a pena (parecia ter penas nos dedos), o pincel, Raquel concebeu 
capas e ilustrações de livros, periódicos, cartazes, postais, selos 
e de modo incidental figurinos e histórias aos quadradinhos. 
Em algumas das suas melhores composições, rompeu com a 
planimetria da ilustração, como podemos ver na ovelhinha 
que se escapa em «…junto da qual se ajoelhou, pedindo-lhe 
notícias…», (c. 1924) na figura adjacente.
É interessante notar as diversas tendências estéticas que 
atravessou: desde um predomínio dos valores naturalistas, à 
Arte Nova, à Arte Déco e, de novo, um naturalismo servindo o 
ideário que se associa ao Estado Novo. A sofisticação e eficácia 
perene das imagens que produziu, tanto se encontra em livros, 
como em jornais e revistas em que colaborou, entre os quais: 
O Jornal dos Pequeninos, Sphinx, ABCzinho, Diário de Notícias, 
Domingo Ilustrado, O Século, Modas e Bordados, Eva, Tic-Tac, 
Joaninha, O Comércio do Porto, Mickey, O Mosquito, Portugal 
Feminino, Lusitas.
Pela impressionante quantidade e qualidade, é difícil destacar 
um ou outro livro. Mas vale a pena referir as diversas versões 
do Livro de bébé (1917, 1925) que derivaram, mais tarde, em 
Histórias [1941] (ver p. 18) , 1954, 1969 (em parceria com a filha 
Guida Ottolini) e especialmente a felicidade de expor mais 
uma maravilhosa e inédita variante deste livro, dedicada 
exclusivamente ao bisneto Pedro da Silveira Machado. Saliente-
se também o conjunto de belas páginas concebidas, certamente, 
para manual escolar. Existem casos notáveis em que a fantasia, 
por desconhecimento da geografia ou provável intenção de 
propaganda, vai longe, como podemos ver p. 46 na capa da 
brochura para a Exposição Internacional de Antuérpia (Exposition 
Internationale Coloniale, Maritime et d’Art flamand d’Anvers), 
em que Angola é representada como mais uma idealização do 
Alentejo…

Raquel Roque Gameiro – «…junto da qual se ajoelhou, pedindo-lhe notícias…» 
[ilustração original para o livro de Fernanda de Castro e Teresa Leitão de Barros, 
Varinha de Condão], [c. 1924]. Desenho a tinta-da-china.  Colecção particular.

7. A boa impressão que nos deixou: Ilustração, Artes Gráficas e Figurinos
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Ilustração de Raquel Roque Gameiro 
para o fascículo de Ana de Castro Osório 
– Contos tradicionais portuguêses. 
N.º 77, 14ª série de “Para as crianças”. 
Setúbal: s.n., 1903, p. 115. Biblioteca 
Silva.

Capa de Raquel Roque Gameiro para o 
livro de Ana de Castro Osório – Para as 
crianças – Contos maravilhosos. Lisboa: 
Parceria A.M. Pereira – Livraria Editora, 
1929. Biblioteca Silva. 

Ilustração impressa de Raquel Roque 
Gameiro para o livro de João da Selva 
– O fuso da moira. Viseu: Tipografia 
Central, 1922, p.10. Colecção particular. 

Maria do Rosário - ilustração impressa 
de Raquel Roque Gameiro para o 
concurso do Diário de Notícias “As 
Marias de Portugal”, 1930. Cabeçalho de 
Alfredo Morais. Colecção particular. 

Ilustração impressa de Raquel Roque 
Gameiro - «Quando entrou no jardim 
encantado, o mais novo dos irmãos 
sentou-se a pensar no que faria» - para 
o livro de António Sérgio – Na terra e no 
mar. Paris; Lisboa: Livrarias Aillaud e 
Bertrand, 1924, p.41. Colecção particular. 

Capa da brochura «Angola» servindo 
parte do catálogo de Portugal para a 
Exposition Internationale Coloniale, 
Maritime et d’Art flamand d’Anvers 
(Exposição Internacional de Antuérpia), 
1930. 

Capa de Raquel Roque Gameiro para o 
livro de Emília de Sousa Costa – O perú 
aviador. Lisboa: Empreza do Diario de 
Noticias, 1927. Biblioteca Silva. 

Ilustração de Raquel Roque Gameiro 
para o livro de Nuno de Montemor - 
Água de Neve. 4ª ed. Lisboa: Tipografia 
da União Gráfica, [1933]. Colecção 
particular. 

7. A boa impressão que nos deixou: Ilustração, Artes Gráficas e Figurinos
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Ilustração impressa de Raquel Roque 
Gameiro - «Derreada sob o pêso brutal 
do feixe de lenha…» - para o livro 
de Emília de Sousa Costa - História 
da Feialinda: novela infantil. Lisboa: 
Empresa Nacional de Publicidade, 1930, 
p. 10. Colecção particular.

Biblioteca Silva. Tenho eu.

Capa de Raquel Roque Gameiro para 
a revista Eva, (12 Ago. 1933). Biblioteca 
Silva. 

Capa de Raquel Roque Gameiro para 
o livro de Oliva Guerra – Serenidade. 
Lisboa: s.n., 1933. Colecção particular.

Capa de Raquel Roque Gameiro para a 
revista Eva, (5 Set.1936). Biblioteca Silva.

Capa de Raquel Roque Gameiro para 
o livro de Emília de Sousa Costa – O 
avião da felicidade. Lisboa: Empreza 
Nacional de Publicidade, 1932. Colecção 
particular.

Raquel Roque Gameiro – Figurino “João 
Ratão” da revista “Lua Cheia”, 1934. 
Guache, aguarela e carvão, 24,5 x 19,3 
cm. Museu Nacional do Teatro e da 
Dança. Foto: Luísa Oliveira (DGPC/ADF).

Capa de Raquel Roque Gameiro para o 
livro de Emília de Sousa Costa – Tagaté: 
ás do futebol. Lisboa: Empreza Nacional 
de Publicidade, 1933. 

Raquel Roque Gameiro – Ansiedades, 
[década de 30]. Desenho a tinta-da-
china, 28,2 x 19,3 cm. Colecção particular.

7. A boa impressão que nos deixou: Ilustração, Artes Gráficas e Figurinos
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Raquel Roque Gameiro – …? Enigma?..., 
[década de 30]. Desenho a tinta-da-
china, 20,5 x 26, 5 cm. Colecção particular.

PORTUGAL - NAZARÉ - PRAIA DE 
PESCADORES E TURISMO. AGUARELA DE 
RAQUEL ROQUE GAMEIRO OTTOLINI”. 1 
postal: sépia, 1933. Museu Dr. Joaquim 
Manso – Nazaré.

Raquel Roque Gameiro – [Ilustrações para páginas de livro II], [década de 40]. 
Aguarela, 22,5 x 17 cm (cada). Colecção particular. 

Raquel Roque Gameiro – [Ilustração 
para página de livro I], [década de 40]. 
Aguarela, 22,5 x 17 cm. Colecção particular

ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS CTT – 
Bloco de selos Portugal “Costumes 
Portugueses”, 1941, elaborados por 
Raquel Roque Gameiro. Colecção 
particular. 

ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS CTT – [Luz de Natal] - arranjo gráfico de telegrama de 
«boas festas e felicidades no ano novo» elaborado por Raquel Roque Gameiro. 1 
telegrama: color., 1958. Biblioteca Silva. 

7. A boa impressão que nos deixou: Ilustração, Artes Gráficas e Figurinos
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Obras presentes na exposição

1. RETRATOS, CARICATURAS E AUTO-RETRATOS DE FAMÍLIA
Alfredo Roque Gameiro – Retrato de Raquel Roque Gameiro, 1890. Ass. 
Aguarela, 41x30, 2 cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – Auto-retrato familiar com as filhas Ana, Manuela e 
Guida [e uma criada] na Foz do Arelho [?], 1916. Ass. Aguarela, 25,5 x 35,5 cm. 
Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – [Retrato de Ana Ottolini], [c. 1920]. Ass. Desenho 
a grafite, 33,5 x 28cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – [Retrato de Guida Ottolini], [c. 1920]. N. ass. 
Aguarela, 30,5 x 22,5cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – Màmía, 1922. Ass. Técnica mista, Ø40cm. Colecção 
particular.

Raquel Roque Gameiro - Retrato da filha mais velha [Ana Ottolini], [c.1935]. 
Ass. Aguarela, 33,5 x 32cm. Colecção particular.

Obras nas vitrines:
Raquel Roque Gameiro – Páginas de um álbum de desenho de Raquel 
Roque Gameiro com desenhos e experiência de cor desde os sete anos de 
idade, [c. 1896]. 16 x 23, 3cm Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – [Alfredo Roque Gameiro 17-7-1910], 1910. Ass. 
Desenho, 17,5 x 15,2cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – [Retrato de Ana Ottolini em bébé], 1913. Ass. 
Aguarela, Ø 9, 4cm Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – Excursão aguarelista [caricatura representando seu 
pai Alfredo Roque Gameiro], [c.1914]. Ass. Desenho a grafite, 34,4 x 23,3 cm. 
Casa Roque Gameiro.

Raquel Roque Gameiro – Raquel [auto-caricatura], [c.1914]. Ass. Desenho a 
grafite, 34,3 x 23,4cm. Casa Roque Gameiro.

Raquel Roque Gameiro – Caderno de campo de Raquel Roque Gameiro, n. 
dat. Desenho, 13,6 x 20,2cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – Páginas do caderno de campo de Raquel Roque 
Gameiro com diversas representações da família, 1919-1920. 24,3 x 16,8cm. 
Colecção particular.

2. À BEIRA D’ÁGUA
Raquel Roque Gameiro - Teatro de fantoches na praia, 1922. Ass. Aguarela, 
36, 5 x 54cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – [Puxando as redes na praia da Nazaré], c. 1916-
1929. Ass. Aguarela, 48cm x 32,5cm. Colecção particular, Nazaré.

Raquel Roque Gameiro – Cenas da praia da Nazaré [consertando as redes], 
1929. Ass. Aguarela, 35,5cm x 25cm. Colecção particular, Nazaré.

Raquel Roque Gameiro – Marinha [variações sobre o Cabo da Roca], 1943. 
Ass. Aguarela, 46 x 59 cm. Museu Nacional de Arte Contemporânea – 
Museu do Chiado.

Raquel Roque Gameiro – Lavadeiras no rio “Água Grande” [na Ilha de 
S. Tomé], 1953. Aguarela, 44 x 37 cm. Colecção Museu Nacional de Arte 
Contemporânea – Museu do Chiado.

Raquel Roque Gameiro – Ericeira, 1955. Ass. Aguarela, 41 x 45,5 cm. 
Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – Uma vista da praia da Nazaré [vista imaginária], 
1961. Ass. Aguarela, 36 x 41 cm. Museu Condes de Castro Guimarães, 
Cascais.

3. INTERIORES
Raquel Roque Gameiro – [A engomar], 1917. Ass. Aguarela, 37,5 x 30,1cm. 
Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – À hora do chá, 1919. Ass. Aguarela, 38,5 x 36cm. 
Colecção Telo de Morais - Museu Municipal de Coimbra.

Raquel Roque Gameiro – A loja dos potes [ou das panelas de três pés], 
[c. 1930]. N. ass. Aguarela, 32,5 x 34,5 cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – Interior (Nazaré), 1930. Ass. Aguarela, 39, 5 x 37cm. 
Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado.

Raquel Roque Gameiro – [Mercearia - Nazaré], [c. 1930]. Ass. Aguarela, 49 x 34,5cm. 
Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – Estudo [Fiando na cozinha], c. 1930. Ass. Aguarela, 
43,3 x 38,5cm. Colecção particular.

4. A IMAGEM DA FLOR E A PRESENÇA DOS PÁSSAROS
Raquel Roque Gameiro - [Flores e pardais], 1948. Ass. Pastel, 78 x 62,5cm. 
Colecção particular. Flores: corriolas azuis (Convolvulus sabatius). 
Pássaros: pardais-domésticos (Passer domesticus) macho.

Raquel Roque Gameiro – Paisagem decorativa, 1950. Ass. Aguarela, 60 x 50,5cm. 
Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – Depois da tempestade, 1950. Ass. Aguarela, 44,3 x 39,5cm. 
Museu de Aguarela Roque Gameiro, Minde.

Raquel Roque Gameiro - Plantas criadas nas arribas, Ericeira, 1957. Ass. 
Aguarela, 29,5 x 23cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – [Botânica - Aloe],[década de 50]. Ass. Desenho 
aguarelado, 27,8 x 19cm. Colecção particular.
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5. DESENHO: FANTASIAS OU VERDADES?
Raquel Roque Gameiro – [Saloio de Almoçageme], n.dat. Ass. Desenho a 
grafite, 30 x 20cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – [Vender e comprar], 1928. Ass. Desenho a grafite. 
47 x 56cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – [Fazendo malha], 1932. Ass. Desenho a grafite. 
48x 43cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – [Figura feminina], 1933. Ass. Desenho a grafite. 
47x 55cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – Uma mulher a cavar a terra [cuidando do milho e 
das abóboras], 1942. Ass. Desenho a grafite, 25,8 x 23, 1 cm. Museu Condes 
de Castro Guimarães.

6. VERDADES OU FANTASIAS ETNOGRÁFICAS?
Raquel Roque Gameiro – [Pastor alentejano], 1908. Ass. Aguarela, 31x22 cm. 
Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – [Montada], [década de 20]. N. ass. Aguarela, 
48,8 x34cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – [Burro], [década de 20]. Ass. Aguarela, 21x23cm. 
Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – [Carregando], [década de 30]. Ass. Aguarela, 
25 x 18,4cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – [Transportando à cabeça], [década de 30]. Ass. 
Aguarela, 25 x 18,5cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro - [Pensativa], [década de 30]. Ass. Aguarela, 
25,2 x 28,2cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro - [A gaita de beiços], [década de 30]. N. ass. 
Aguarela, 34,4 x 24cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro - [Sentadas], [década de 30]. Ass. Aguarela, 
56 x 45,5cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – Minho, 1935. Ass. Aguarela, 42 x 48,5cm. Museu 
de José Malhoa.

Raquel Roque Gameiro – Tear em Minde, [década de 30]. Ass. Aguarela, 
37 x 35cm. Museu de Aguarela Roque Gameiro.

Raquel Roque Gameiro - [Mulher de S. Tomé], 1953. Ass. Aguarela, 37 x 32,5cm. 
Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – Nativa de S. Tomé, [1953]. Ass. Desenho 
aguarelado, 28 x 21,3cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – Descamisando o milho, 1957. Ass. Aguarela, 78 x 
68 cm. Museu Condes de Castro Guimarães.

Raquel Roque Gameiro – [Castanheira de Pêra], [década de 50]. Ass. 
Aguarela, 33,5 x 24,2cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – [Porcos], [década de 50]. Ass. Aguarela, 30,2 x 24,4 cm. 
Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – Tavira, 1960. Ass. Aguarela, 49 x 43cm. Museu 
Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado.

7. A BOA IMPRESSÃO QUE NOS DEIXOU: ILUSTRAÇÃO, ARTES 
GRÁFICAS E FIGURINOS
Raquel Roque Gameiro – «…junto da qual se ajoelhou, pedindo-lhe 
notícias…», [c. 1924]. Desenho a tinta-da-china. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – …? Enigma?..., [década de 30]. Desenho a tinta-
da-china, 20,5 x 26, 5cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – Branca Flôr-Lua Cheia [Figurino “Branca Flôr” da 
Revista Lua Cheia], 1934. Lápis, aguarela. e guache, 24,2 x 19.1cm. Museu 
Nacional do Teatro e da Dança. Expuseram-se fotografias do espectáculo.

Raquel Roque Gameiro –”O Príncipe com Orelhas de Burro”-Lua Cheia 
[Figurino “O Príncipe com Orelhas de Burro” da Revista Lua Cheia], 1934. 
Guache e lápis, 24,5 x 19,3cm. Museu Nacional do Teatro e da Dança.

Raquel Roque Gameiro – Figurino “João Ratão” da revista “Lua Cheia”, 
1934. Guache, aguarela e carvão, 24,5 x 19,3 cm. Museu Nacional do Teatro 
e da Dança.

Raquel Roque Gameiro – [Ilustrações para páginas de livro I], [década de 
40]. Aguarela, 22,5 x 17cm (cada). Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – [Ilustrações para páginas de livro II], [década de 
40]. Aguarela, 22,5 x 17cm (cada). Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – [Ilustração para página de livro I], [década de 
40]. Aguarela, 22,5 x 17cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – [Ilustração para página de livro II], [década de 
40]. Aguarela, 22,5 x 17cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – [Ilustração para página de livro III], [década de 
40]. Aguarela, 22,5 x 17cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – Ansiedades, [década de 30]. Desenho a tinta-da-
china, 28,2 x 19,3cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – [Almoço], n. dat. Desenho a tinta-da-china s/ 
papel vegetal. 15,2 x 29,4cm. Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – [Grafismo decorativo], n. dat. Desenho. 17,5 x 
33cm Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro – [Ilustração para a revista Eva], [década de 30]. 
Desenho. 27 x 18,5cm Colecção particular.

Raquel Roque Gameiro –História do Pedro Castelo Branco da Silveira 
Machado: lembrança da bisavó Raquel colaboração de Wanda e Pedro, c. 
1965. Ilustrações em lápis de cor.  25 x 21,5cm Colecção particular.

Vitrines – Além dos originais e do que foi mencionado na sala do piso 
-1, expuseram-se fotografias e na sala do piso -2 exibiram-se cerca de 
quarenta livros ilustrados e revistas; uma série de postais; um telegrama; 
um bloco de selos; um catálogo, álbuns, projectos para ilustrações, não 
havendo espaço para os arrolar. Pertencem a colecções particulares e 
alguns volumes à Biblioteca Silva. Se desejar mais informações escreva 
para: sandraleandro7@gmail.com
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Casa Roque Gameiro, Praceta 1.º de Dezembro, n.º 2 – Venteira, 2700-668 Amadora

ENTRADA GRATUITA

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

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

www.cm-amadora.pt




