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“Pincéis, Sabões e Castanhaes: Manuel Roque Gameiro entre o tempo da 
arte e da indústria” é, claramente, uma exposição que ficará na memória 
de quem visita e conhece a Casa Roque Gameiro.

Traz-nos facetas do percurso pessoal, artístico e empresarial do 
segundo filho mais velho de Alfredo Roque Gameiro, Manuel Roque 
Gameiro, que apesar de seguir a tradição familiar e praticar o dese-
nho à vista e a aguarela de paisagem, também trilhou caminhos mais 
experimentalistas.

O seu espírito empreendedor conduziu-o ao fabrico de produtos arte-
sanais de saboaria, mas a Arte nunca foi colocada de parte. Fazia parte 
do seu ADN e acompanhou-o sempre, quer através da pintura e aguarela, 
quer nas incursões pelo mundo da ilustração e da caricatura.

Desenhos, aguarelas, objetos pessoais e outros relacionados com a 
sua faceta empresarial, fazem parte desta exposição que nos permite 
conhecer com mais detalhe as motivações e o percurso de Manuel Roque 
Gameiro.

José Agostinho Marques
O Vereador da Cultura
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Mais uma vez, é com renovado orgulho que acolhemos na Casa Roque 
Gameiro uma exposição sobre um dos filhos do Mestre Alfredo Roque 
Gameiro.

Desta vez, Manuel Roque Gameiro é o protagonista da exposição “Pin-
céis, Sabões e Castanhaes: Manuel Roque Gameiro entre o tempo da arte 
e da indústria”.

Além da vertente artística, espelhada pelas pinturas, desenhos, agua-
relas, postais e ilustrações que criou e que são a base criativa desta mos-
tra, não nos podemos abstrair da importância sentimental da mesma, já 
que esta Casa foi o lar durante alguns anos de Manuel Roque Gameiro e 
da sua família.

A Vida e a Obra de Manuel Roque Gameiro ficou plasmada entre os 
pincéis, que o acompanharam desde muito novo, os sabões, que desa-
fiaram a sua faceta empresarial, e Castanhaes, quinta na vizinha Sintra, 
onde viveu os últimos anos da sua vida, não muito longa, mas profícua na 
dimensão e diversidade artística.

Carla Tavares
A Presidente da Câmara
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DO CONTE X TO SOCIAL  
AOS CIRCUITOS DA PINTUR A
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Manuel Roque Gameiro nasceu na última década do 
século XIX a 12 de Abril de 18911. Uma década marcada 
pelo Ultimato Inglês (1890) e consequente agitação 
social e política, traduzidas nas reacções nacionalis-
tas e anti-britânicas ao movimento de contestação à 
monarquia. Por seu turno, a grave crise económica 
que o país já atravessava, «evidenciava o atraso estru-
tural da economia nacional e a sua dependência face 
às grandes potências industrializadas.» (S/A., 2016, 
p.3). Embora a crise do Ultimato tenha terminado for-
malmente em 1891, o momento acabou por marcar o 
final do regime monárquico em Portugal e a emer-
gência do movimento republicano que culminou em 
1910, com a implantação da I República.

1 Das fontes consultadas, a ‹Grande Enciclopédia Portuguesa 
e Brasileira› refere como data de nascimento 1890 (vol.XII, 
p.125) , o catálogo ‹Alfredo Roque Gameiro:: A casa, a família 
e a obra’ aponta como data de nascimento 1892 (S/A, 2016, p.4) 
e no Jornal de Sintra é referido o ano de 1893 (Silva, 1943, s.p.). 
O registo de óbito refere que Manuel Roque Gameiro nasceu em 
1891, em Lisboa, na freguesia da Estrela, tendo sido conside-
rada a fonte mais fidedigna.

Filho de Alfredo Roque Gameiro e Maria da Assun-
ção Carvalho, Manuel cresceu numa época que car-
regava a «consciência generalizada de fragilidade 
nacional» (S/A., 2016, p.3). O pai, republicano, «não 
fazia acepção de monárquicos» e tinha «o ímpeto de 
querer mudar o rumo político, social e cultural, vendo 

Fig.1
Manuel Roque Gameiro (atribuído a)
Sem Título 
Desenho da Casa da Venteira
23 × 34 cm, s/d 
Colecção particular 
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relativamente estável. O naturalismo português, 
«longo ciclo estético da pintura contemporânea nacio-
nal» (Silva, 1995, p.334) mantinha uma sólida prepon-
derância no país na última década do século XIX e na 
primeira década do século XX. A prática do paisagismo 
e da pintura ao ar livre, da representação da natureza 
e da vida camponesa – que caracterizavam a pintura 
de Silva Porto e Marques de Oliveira3 e, entre outros, a 
de José Malhoa, Henrique Pousão, Columbano e João 
Vaz – fazia o seu percurso no país, com vários e des-
tacados artistas comprometidos esteticamente com 
ele. Para tal contribuiu a consolidação da crítica de 
arte, com uma presença assídua em revistas como 
a ‹Ilustração Portugueza›, ‹A Ilustração›, ‹Farpas› ou 
‹Gatos› e o empenho na divulgação do naturalismo por 
autores como Fialho de Almeida e Ramalho Ortigão. 
Também as exposições no Grémio Artístico e, desde 
1901, as dinamizadas pela Sociedade Nacional de 
Belas Artes (SNBA) contribuíram para que ao longo 
da primeira metade do século XX – mesmo depois de 
irromper a estética modernista no país – se manti-
vesse «o sucesso e a visibilidade das sucessivas gera-
ções de naturalistas» (Silva, 1995, p.352).

A forte vocação artística da família influenciou 
Manuel Roque Gameiro desde jovem, notando-se que 
procurou integrar-se no trilho e património que pai e 
irmãs foram edificando no território das artes. Famí-
lia numerosa, todos os filhos do casal Roque Gameiro 
seguiram uma carreira artística.

3 Que passaram por uma estada prolongada em Paris, onde con-
tactaram com a escola de Barbizon, trazendo esses conheci-
mentos para Portugal.

Fig.2
Cliché Casa da Venteira 
Colecção particular

que muito do carácter e tradições populares portu-
guesas se esboroava (...)» (Leandro, 2017, p.8). 
Ainda criança, Manuel Roque Gameiro acompanhou 
a mudança da família para a Venteira, em 1898, para 
uma casa cujo projecto foi executado por Alfredo 
Roque Gameiro e Raul Lino2. Rodeada de campos 
lavrados, a casa gozava de relativo isolamento e 
embora estivesse situada próximo da recente estação 
de caminho-de-ferro, permitia uma vivência regular 
com o meio rural e com a natureza (Fig.1 e 2).

Se em termos políticos e sociais o período da 
infância e adolescência de Manuel Roque Gameiro 
foi de ruptura – com a passagem da monarquia para 
a república – em termos artísticos este foi um período 

2 De acordo com o jornal ‘A Amadora’ «O projecto foi executado 
pelo distinto aguarelista Sr. Roque Gameiro. havendo uma 
parte da vivenda, a do lado norte, delineada pelo arquiteto 
Sr. Raul Lino.» (S/A., 1912, p.6).
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Alfredo Roque Gameiro, pintor naturalista, vivia 
um período importante da carreira na época de 
juventude de Manuel, tendo-se notabilizado sobre-
tudo pela técnica aguarelista, abordando temáticas 
centradas na captação de aspectos naturais, pai-
sagísticos e pitorescos, quer arquitectónicos, quer 
etnográficos, como a recolha de imagens de costu-
mes tradicionais (Elias, 2016, p.7). Raquel Roque 
Gameiro, filha primogénita, «Desde cedo se habituou 
a observar o mundo pelo prisma naturalista que o pai 
lhe deu a ver (...)» (Leandro, 2017, p.8) seguindo um 
trabalho constante de aguarela e ilustração. Os res-
tantes irmãos, todos mais novos que Manuel, segui-
ram percursos similares. Helena dividiu a sua trajec-
tória entre a pintura, a aguarela e o ensino, Màmía 
entre a pintura a óleo e a ilustração e Ruy concen-
trou-se no domínio da escultura.

A integração da família Roque Gameiro na vida 
social da Venteira e arredores foi imediata. A este 
nível, importa sublinhar que a nova via ferroviária 
proporcionou alterações profundas na vivência das 
populações suburbanas. Por seu turno, como João 
Cravo refere, o comboio constituiu «uma atracção 
para uma burguesia que busca uma nova forma de 
socialização (...)» (Cravo, 2005, p.22) e que encon-
trou nos subúrbios um novo espaço de interven-
ção política, social e cultural. Foi o que aconteceu 
com a família Roque Gameiro, que durante o período 
que viveu na Venteira foi integrando, estimulando e 
dinamizando diferentes iniciativas e organizações. 
Exemplo disso foi a participação nas Festas da Árvore 
(Fig.3) ou a integração na Liga de Melhoramen-
tos da Amadora, criada em 1909 e da qual Alfredo 
Roque Gameiro fez parte. A este nível, a Sociedade 

de Instrução, ligada à referida Liga e com uma forte 
presença republicana e maçónica, fundou em 1910 
a Escola Alexandre Herculano, onde Alfredo Roque 
Gameiro e Raquel Roque Gameiro dirigiram a sala de 
desenho (Cravo, 2005, p.23).

Fig.3
Alfredo Roque Gameiro
Postal da festa da Árvore de 1913 
Câmara Municipal da Amadora
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Terá sido também neste espírito que foi criado o pri-
meiro cinema da Amadora, que contou novamente com 
a colaboração dos Roque Gameiro. O lazer das popu-
lações era uma tendência na viragem para o século XX, 
momento que viu nascer em Portugal diversos salões de 
cinema, com repertórios bastante variados e destinados 
a públicos distintos. Foi assim que, a par das activida-
des culturais e lúdicas que as cidades de Lisboa e Porto 
ofereciam, outras vilas e cidades do país passaram a 
ter salões e sociedades destinadas ao entretenimento 
popular. Tal aconteceu na Amadora através, entre outros 
exemplos, da criação do salão animatográfico, para o 
qual Manuel Roque Gameiro terá contribuído. Segundo 
o jornal ‘A Amadora’, este salão foi inaugurado a 1 de 
Março de 1911 «por iniciativa dos srs. Manoel Gameiro, 
Jorge Ottolini e Eduardo Gomes, seus primeiros proprie-
tários.» (S/A, 1912a, p.7). Este terá sido também um dos 
locais utilizados para a angariação de fundos dinamiza-
dos pela Liga e destinados à construção de novos edifí-
cios escolares na freguesia (Cravo, 2005, p.23).

O E XERCÍCIO D A P IN T UR A E O S  CIRCUI T O S  
QUE M ANUEL ROQUE G AMEIRO IN T EGROU

No campo da pintura e do desenho, os primeiros exer-
cícios conhecidos de Manuel Roque Gameiro são de 
1904 (Fig.4) e denotam uma vontade de praticar o 
desenho à vista, procurando reproduzir a realidade 
que lhe era mais próxima. Tratam-se de algumas natu-
rezas mortas (Fig.5) e retratos de membros da famí-
lia (Figs.6 e 7), feitos seguramente antes dos 15 anos. 
As sessões de desenho e pintura ao ar livre que Alfredo 
fazia com os filhos terão tido uma influência importante 

em Manuel, sabendo-se que «Cada um escolhia o seu 
motivo para pintar, e o pai apenas apreciava os tra-
balhos dos filhos no fim de cada sessão.» (Mantero, 
2016, p.9). Denotam-se nestes desenhos caracterís-
ticas do primeiro naturalismo, que irrompia pelo país 
com todo o fulgor e que o pai praticava, embora seja 
pouco provável que esse propósito fosse consciente, 
dada a tenra idade de Manuel. Ainda assim, são exer-
cícios que, tal como os que realizou em 1907 (Fig.8), 
se ajustam às características que Raquel Henriques 
da Silva aponta para o «(...) culto naturalista: a crença 
de que o belo era na Natureza que estava e não nos 
museus; que as iconografias clássicas de ressonância 
histórica ou erudita eram definitivamente passado e 
menos interessantes que a celebração dos rituais anti-
quíssimos da vida camponesa; que os pintores tinham 
uma espécie de missão a cumprir num mundo a adivi-
nhar-se dominado pela indústria e pelas cidades (...).»  
(Silva, 1995, p.334).

A data provável de início da actividade pública de 
Manuel Roque Gameiro como pintor e aguarelista terá 
sido 1909. Foi nesse ano que participou numa expo-
sição de pintura nos Armazéns Grandella (Lisboa), 
promovida por Francisco Almeida Grandella e que 
decorreu entre 05 e 15 de Julho. Manuel expôs aí duas 
aguarelas – ‘Arribana’ e ‘Casa Saloia’4 – apresentan-
do-se como «Manuel Migança (M. Roque Gameiro)» 
(S/A., 1909, p.16), um pseudónimo que adoptou em 
homenagem ao avô e que de forma intermitente con-
tinuou a utilizar para assinar algumas obras. Entre os 
mais de cem expositores e das trezentas obras instala-
das em três salas do edifício também se encontravam 

4 Ambas de paradeiro desconhecido.
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Fig.4 e 5
Manuel Roque Gameiro (atribuído a)
Sem Título 
Desenhos de Màmía, de flores e um pormenor 
de mão de boneca (frente e verso)
Grafite s/ papel, 32 × 22 cm, s/d
Colecção Particular
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Fig. 6
Manuel Roque Gameiro
Desenho da Prima Celeste Guedes 
Grafite s/ papel, 32 × 22 cm, 1904
Colecção Particular 

Fig.7
Manuel Roque Gameiro (atribuído a)
Desenho da Avó Assunção, 
Grafite s/ papel, 32 × 22 cm, s/d
Colecção Particular 

Nota :
No canto superior direito, surge anotado pela mão de Alfredo 
Roque Gameiro, a avaliação monetária do desenho, 25 reais.
Segundo Joana Leitão de Barros, era frequente este 
incentivo aos filhos.
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Fig.8
Manuel Roque Gameiro 
Sem Título
Desenho de Mámìa e de figura masculina
Grafite s/ papel, 34 × 23 cm, 1907 
Colecção particular 
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obras de Alfredo, Raquel e Helena Roque Gameiro. 
O jornal ‘Vanguarda’ deu nota dessa participação, 
destacando as obras de Alfredo, mas mencionando 
também como merecedoras de destaque as obras de 
Raquel, Helena e Manuel (S/A, 1909a, s.p).

Em 1910, Manuel Roque Gameiro integrou a  
‘8ª Exposição da SNBA’, com a aguarela ‹O Moinho da 
Rovilheira›5. Foi com esta pintura, à venda no certame 
por quinze mil réis, que o júri da SNBA lhe atribuiu uma 
medalha de 3ª classe6. Na secção de aguarela partici-
param também Alfredo Roque Gameiro (com quinze 
obras) e Raquel Roque Gameiro (com quatro obras). 
No catálogo, em frente ao nome de Manuel Roque 
Gameiro, surge novamente o nome Manuel Migança.

A SNBA, fundada em 1901 a partir da fusão de 
duas associações de artistas – a Sociedade Promotora 
(1860) e o Grémio Artístico (1890), descendente do 
‹Grupo do Leão› – mantinha à época os mesmos prin-
cípios das anteriores instituições, funcionando como 
associação cultural. O projecto da sede foi aprovado 
em 1906 e a inauguração na Rua Barata Salgueiro 
aconteceu em 1913, pelo que a 8ª Exposição realizou-
-se nas salas da Escola de Belas Artes (S/A.,1910, 
p. 3). Embora tenha sido sócio titular da SNBA, Manuel 
Roque Gameiro só voltou às exposições da Sociedade 
em 1913, na ‘Décima Exposição da SNBA’, onde uma vez 

5 De paradeiro desconhecido (42 × 52 cm).
6 Como forma de assinalar o mérito das obras expostas, a SNBA 

atribuía neste período aos participantes os seguintes prémios: 
Medalha de Honra (uma em cada das artes representadas); 
Medalha de 1.ª classe (duas em cada uma das três artes represen-
tadas); Diploma de Medalha de 2.ª Classe (três em cada uma das 
artes representadas); Diploma de Medalha de 3.ª Classe (qua-
tro em cada uma das artes representadas) e Diploma de Menção 
Honrosa (número de atribuição ilimitado) (S/A, 1910, p. 6 e 7).

mais integrou a secção de aguarela com quatro obras7, 
apresentando-se como Migança. Embora estas obras 
não tenham tido reproduções conhecidas e não se 
conheça o seu paradeiro, é dedutível pelos títulos que 
se tratassem de obras de carácter paisagístico, assen-
tes na representação de cenários de ar livre, à seme-
lhança da aguarela que expôs em 1910 na SNBA.

Pese embora a SNBA fosse, à época, uma institui-
ção recente e a viragem vanguardista só se tenha feito 
mais tarde, não deixa de ser merecedor de destaque o 
facto das primeiras obras de pintura de Manuel Roque 
Gameiro terem partilhado o mesmo espaço exposi-
tivo que as obras de Falcão Trigoso, José Malhoa, Mily 
Possoz, Emmerico, entre outros.

Este circuito associado a uma carreira institucional 
no domínio das artes plásticas – que Alfredo Roque 
Gameiro e os restantes filhos consolidaram – é per-
ceptível sobretudo nos primeiros anos da carreira 
profissional de Manuel.

Em 1911, no contexto da abertura do atelier de 
Alfredo Roque Gameiro, na Rua D. Pedro V, em Lisboa, 
expôs com as irmãs Raquel e Helena, apresentando 
cinco obras8. Da exposição deram notícia vários jor-
nais sendo que, de uma forma geral, Raquel, Manuel 
e Helena são apresentados como discípulos de Alfredo 
Roque Gameiro, a quem são dirigidas as maiores aten-
ções. As referências a Manuel Roque Gameiro e às obras 
da sua autoria são escassas: No ‹Diário de Notícias› 

7 De acordo com o catálogo expõe: Jardim de Queluz, Estudo 
(Damaia), Dia de Chuva (Minde) e Árvores (Estrada de Que-
luz) (S/A, 1913, p. 40).

8 De acordo com o catálogo expõe: Encosta, Estrada Velha de 
Queluz, Estrada Velha de Queluz, Um regato em Valejas e 
Linda-a-Velha.
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diz-se que «O sr. Manuel Roque Gameiro exporá, algu-
mas aguarelas em que manifesta a sua diligência em 
acertar.»(S/A, 1911, s.p.). O ‹O Século› considera que 
«O sr. Manuel Roque Gameiro não desmerece da famí-
lia. As suas paizagens teem colorido e estão bem na 
companhia dos excellentes trabalhos da exposição.» 
(S/A, 1911d, s.p.). O ‹País› destaca a «(...) affirmação 
de qualidades notáveis.» de Manuel (S/A, 1911c, s.p.), 
o ‹O Mundo› o «(...) talento e estudo.» (S/A, 1911b, s.p.) 
e ‹A Luta› refere que «Rachel, Helena e Manuel Gameiro 
expõem também pequenas telas que denunciam admi-
ráveis faculdades, preanunciadoras d’uma brilhante 
carreira na arte da pintura.» (S/A, 1911a, s.p.).

É no ‹Diário de Notícias› e no ‹O Occidente› que se 
encontram dados de maior relevância. Num artigo 
assinado por E.N. no Diário de Notícias é afirmado que 
«Manuel Roque Gameiro, Migança, corrobora mais uma 
vez o velho rifão de que: «filho de peixe sabe nadar». 
Não porque ele se atirasse a qualquer rio para experi-
mentar as suas qualidades de natação, mas por que se 
espraiou a analisar os campos, a examinar as encos-
tas, a surprehender os segredos do matiz dos relva-
dos, a extasiar-se ante uns lindos scenarios de Linda-
-a-Velha e a obrigar-nos a admirar com ele a paisagem, 
e ao mesmo tempo as suas magnificas aptidões.» (E.N., 
1911, s.p.). No mesmo jornal, Hypolito Cardoso con-
sidera que «Manuel Roque Gameiro vai para as paisa-
gens largas, arrojadamente e na Encosta há tons de um 
relevo vivo que lembram certos quadros italianos, na 
Estrada Velha de Queluz, árvores tranquilas à beira, 
abençoando de paz um prado ao fundo das casas, 
onde as vacas pastam em silêncio – dão um conjunto, 
se não original, cheio do interesse que ele mesmo teve 
ao fixá-lo.» (Raposo, 1911, s.p.).

Fig. 9
Manuel Roque Gameiro
Estrada Velha de Queluz
Aguarela, c. 1911
Paradeiro Desconhecido
Fonte: Jornal O Occidente 11.11.1911

Por seu turno, ‹O Occidente› diz que «(...) Manuel, 
espraia-se pela paisagem, como a que lhe merece 
as suas atenções de observador, porque é ella tam-
bém a que offerece mais variedade de pontos de vista, 
maiores impressões ao artista, ora quando o sol irra-
dia com todo o explendor da sua luz, ora quando desce 
para o occaso, com toda a melancolia das horas tristes 
da tarde.» (S/A, 1911e, s.p.). Numa edição posterior 
são reproduzidas algumas obras da exposição, entre 
as quais ‹Estrada Velha de Queluz›9 (Fig 9) de Manuel 
(C.A, 1911, p.253).

9 Embora este seja um exercício especulativo, é possível consi-
derar a hipótese de que esta obra possa ser uma das apresen-
tadas na Décima Exposição da SNBA em 1913 com o título Árvo-
res (Estrada de Queluz).
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Fig.10
Manuel Roque Gameiro
Paisagem
Aguarela, 29,5 × 24 cm, 1925 
Coleção Museu da Aguarela Roque Gameiro, CAORG, Minde



17

Fig.11
Manuel Roque Gameiro (atribuído a)
Sem Título (Paisagem)
Aguarela, 24 × 27 cm, s/d 
Colecção Particular 
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O trabalho de Manuel Roque Gameiro diversificou-
-se a partir de 1910. O exercício da pintura e de agua-
rela de paisagem manteve-se ao longo da sua vida, 
comprovado pela existência de algumas pinturas atri-
buídas à sua autoria e datadas da década de 1920 e da 
década de 1940, embora com interregnos e intermitên-
cias. A abordagem pictórica das mesmas denota uma 
permanência no registo naturalista (Figs. 10 e 11), 
ainda que, em alguns casos, haja uma ‘modernização’ 
da pincelada (Fig.12) e dos valores lumínicos (Fig.13).

No final da sua vida, Manuel voltou ao circuito mais 
conotado com as artes plásticas, embora de carác-
ter mais regional, integrando a I e a II Exposição de 

Artistas Sintrenses, realizadas em 1943 e 1944. A ideia 
de realizar uma exposição de artistas sintrenses par-
tiu de Mário Travassos Valdez (Rio Dez), editor-re-
dactor do Jornal de Sintra que assumiu a organização 
do evento (Silva, 1943, s.p.). Sem júri, os artistas par-
ticipantes foram acolhidos e anunciados ao longo de 
várias edições do Jornal de Sintra, que ia em simultâ-
neo divulgando as regras de participação, o local e o 
dia da inauguração, assim como outros aspectos rela-
tivos ao evento.

De acordo com o que foi publicado no jornal, Manuel 
Roque Gameiro inscreveu-se apenas dois dias antes da 
inauguração da exposição (S/A, 1943, s.p.), que se rea-
lizou a 15 de Setembro, no Palácio Municipal do Parque 
da Liberdade, em Sintra (na altura denominado Parque 
Doutor Oliveira Salazar). Ao todo, participaram nesta 
primeira edição quarenta e sete artistas em diferentes 

Fig.12
Manuel Roque Gameiro (atribuído a)
Sem Título (Paisagem)
Aguarela, 53,5 × 35 cm, s/d 
Colecção Particular 
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Fig.13
Manuel Roque Gameiro 
Sem Título (Paisagem)
Aguarela e guache s/ papel, 23 × 23 cm, 1925 
Colecção Particular 
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modalidades. A participação de Manuel, com três dese-
nhos a lápis de cor – com os títulos: ‘Serra de Sintra’, 
‘Trecho da Lagoa Azul’ (ambos de paradeiro desconhe-
cido) e ‘Caminho do Castelo dos Mouros’ – foi sendo 
destacada em várias edições do jornal. Na edição onde 
se publicaram as biografias dos artistas e os títulos dos 
trabalhos, saiu um artigo de José da Silva a descrever a 
iniciativa. Em relação a Manuel Roque Gameiro, é dito 
tratar-se de um dos artistas consagrados presentes 
«com três maravilhosas telas» (Silva, 1943, s.p.). Numa 
edição posterior, foram publicadas algumas fotos da 
exposição, sendo uma delas, relativa ao espaço reser-
vado às «Galerias de Arquitecto Norte Júnior, San-
tos Silva e Manuel Roque Gameiro» (S/A, 1944, s.p.) 
(Fig.14). A última edição a fazer referência à I Exposi-
ção de Artistas Sintrenses aconteceu pouco depois, a 
23 de Janeiro de 1944, onde foi publicado um poema 
sobre a exposição, por Gílcia David. Um dos seus versos 
reporta-se precisamente a esse espaço: «Norte Júnior, 

Fig.14
Fotografia da ‘Galeria Norte Júnior, Santos Silva e Manuel Roque 
Gameiro’
Jornal de Sintra Nr. 510, 9 Janeiro 1944
Fonte: Jornal de Sintra, Foto: CPC e HE

Fig.15
Etiqueta no verso da obra
Caminho do Castelo dos Mouros
para a I Exposição de Artistas Sintrenses

Alonso e Gameiro/ Três nomes já por todos conhecidos/ 
Trouxeram-nos, do último ao primeiro,/ Quadros que 
não podem ser esquecidos.» (David, 1944, s.p.). ‹Cami-
nho do Castelo dos Mouros›, a única obra conhecida de 
Manuel aqui apresentada, representa uma paisagem 
bucólica desenhada a lápis de cor, deixando vislumbrar, 
entre a encosta da serra, o castelo dos Mouros. Assi-
nada ‹Manuel›, conserva ainda hoje no verso a etiqueta 
de identificação da exposição, com o nome do autor, o 
título e o preço atribuído (Fig.15 e 16).

Ao contrário do que aconteceu na primeira edição, 
Manuel Roque Gameiro inscreveu-se cedo na II Expo-
sição de Artistas Sintrenses (S/A, 1944a, s.p.), apre-
sentando três pinturas. E uma vez mais, numa repor-
tagem sobre a exposição, refere-se que o «Jornal de 
Sintra abraçou, com entusiasmo, a iniciativa e deu lhe 
vulto; desenvolveu-a, projectou-a para além do círculo 
vicioso da intriga e dos inúteis. Artistas consagrados 
como Arquitecto Norte Júnior, Santos Silva (Alonso), 
Manuel Roque Gameiro e Prof. Adolfo d’Almeida 
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Fig.16
Manuel Roque Gameiro
Caminho do Castelo dos Mouros
Desenho a lápis de cor, 59 × 74 cm, 1943 
Colecção particular 
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Fig.17
Manuel Roque Gameiro 
Sem Título (Peixes)
Desenho a pistola, aplicação a aerógrafo, por 
pulverização de camadas sucessivas de tinta, com 
auxílio de máscaras (stencil), 77,5 × 64 cm, 1922
Colecção Particular
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serviram-lhe – e servem-lhe – de fortes pilares.» 
(Silva, 1944, s.p.). Embora não sejam reproduzidas 
imagens das obras cedidas por Manuel, é aí mencio-
nado que as pinturas foram realizadas «à pistola». E 
este é um dado importante, na medida em que revela 
a utilização de uma técnica conotada nesta altura mais 
com a pintura industrial e a ilustração do que com a pin-
tura artística. Permanece identificada e datada (1922) 
uma obra de Manuel Roque Gameiro, executada com 
aerógrafo (Fig.17) e onde estão representadas várias 
espécies piscícolas em sobreposição. Uma obra que 
em si mesma poderá ser um exercício das potenciali-
dades da técnica de pintura por pulverização, que tal 
como o esfumado e o degradé, permite trabalhar por 
camadas. A proposta de substituir o pincel por instru-
mentos conotados com a imagem reproduzida, pró-
pria da ilustração publicitária ou da pintura industrial, 
demonstra, em certa medida, uma atitude desafiadora 
à pintura de cavalete, que era habitual na família. Con-
siderando a exactidão da datação, importa destacar a 
atitude experimentalista de Manuel, atitude que se terá 
mantido até ao final da vida10.

10 Poderá ter sido este carácter experimentalista e o uso da pintura à 
pistola que levou o autor da pequena nota biográfica sobre Manuel 
Roque Gameiro, publicada na ‹Grande Enciclopédia Portuguesa e 
Brasileira’ a referir que Manuel foi «Influenciado pelas modernas 
correntes de arte, deu aos seus trabalhos um cunho avançado, 
expondo nos salões dos Independentes várias pinturas de feição 
moderna com processos de técnica moderna entre nós e sobre 
cuja orientação trabalhava ùltimamente.» (S/A, [195-?],p.125). 
De referir que sobre a participação de Manuel Roque Gameiro nos 
salões dos Independentes não foi encontrada qualquer documen-
tação, sendo que os catálogos não referem a sua participação, 
pelo que será de supor que se trata de uma informação imprecisa.
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UM PERCURSO SINGUL AR  
E INDEPENDENTE
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Manuel Roque Gameiro faleceu poucos dias depois 
da inauguração da II Exposição de Artistas Sintrenses, 
a 25 de Agosto11. O Jornal de Sintra de 27 de Agosto 
de 1944 noticiou a morte do artista com consterna-
ção12, voltando ao tema na edição de 3 de Setembro, 
com um artigo assinado por Rio Dez, onde era refe-
rido que Manuel «forte na sua arte, não desdenhou, 
como outros consagrados, em ombrear com os mais 
fracos – alguns principiantes – a quem dava conselhos 
e ensinamentos.» (Dez, 1944, s.p.). O autor referia 

11 No registo de óbito é referido que Manuel Roque Gameiro fale-
ceu na sua casa (Vila Fontes, em Sintra), de artério esclerose.

12 Transcreve-se a notícia do falecimento de Manuel Roque Gameiro 
no Jornal de Sintra: «Á última hora/ Faleceu em Sintra o artista 
ROQUE GAMEIRO/ Inesperadamente, sentiu-se mal e faleceu às 
16 horas de sexta-feira, na sua maravilhosa casa-museu da pito-
resca Quinta Fontes, em Sintra, o grande artista da pintura, nosso 
estimado amigo sr. Manuel Roque Gameiro, de 51 anos de idade, 
filho de Mestre Roque Gameiro, também já falecido. O funeral 
do ilústre artista, que acarinhou com todo o entusiasmo a inicia-
tiva deste jornal da I e II Exposição dos Artistas Sintrenses, em 
que expôz trabalhos de relêvo, deve realizar-se hoje para Lisboa. 
Deveras contristados, damos esta dolorosa noticia, associando-
-nos à dor que alanceia o coração amantíssimo de sua inconso-
lável esposa e demais família.» (S/A, 1944b, s.p.).

Fig.18
Manuel Roque Gameiro na Quinta dos Castanhaes
Sintra, s/d. 
Fonte: Colecção Particular
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ainda ter conhecido Manuel «(...) no ambiente creado 
na realização da I Exposição dos Artistas Sintrenses, a 
que se dedicou carinhosa e desinteressadamente.» e 
ser Sintra a sua paixão, a «terra eleita» onde nos últi-
mos anos «Temperava na alma a sua sensibilidade de 
artista e o seu gosto pelo rústico.» (Dez, 1944, s.p.).

De facto, Manuel tinha ido viver para Sintra em 
194113 (Fig.18). A casa adquirida neste período com 
a sua esposa, Etelvina Cifka Duarte Roque Gameiro, 
seria no sopé da serra, uma «casinha saloia [que] era 
um mimo em delicadeza e um interessantíssimo docu-
mentário local.»14. José Pedro Martins Barata, sobrinho 
de Manuel, recorda ter aí passado umas férias grandes. 
Teria cerca de doze ou treze anos e nessas férias ajudou 
nos trabalhos de recuperação da casa do tio. Recorda-
-se que «A casa, adquirida quando já muito abandonada 
pelos anteriores proprietários tinha sido reconstruida 
com simplicidade e bom gosto, mas sem falsos decora-
tivismos e pseudo casticismos, numa época dominada 
em força pelo Secretariado Nacional de Informação» 
(José Pedro Martins Barata, 2020, comunicação pes-
soal). Acompanhou nessa altura «tarefas auto impos-
tas de refazer o paisagismo da Quinta dos Castanhaes» 
e ajudou «a escavar caminhos na encosta da mata mal 
cuidada» (José Pedro Martins Barata, 2020, comunica-
ção pessoal). O tio, do que Martins Barata se recorda, 
«observava os trabalhos, aprovava-os, (...), limitando-
-se mais a verificar que eu fizesse os trabalhos de casa 
e os desenhos que ele entendia que todos os Roque 

13 Com base na biografia publicada no Jornal de Sintra, onde é 
referido que Manuel  «tem residência própria em Sintra há 2 
anos.» (Silva, 1943, s.p.).

14 Jornal de Sintra (Dez, 1944, s.p.).

Gameiro tinham obrigação de saber fazer. Outra das 
rotinas diárias era tratar da égua «Branquinha» que o 
Tio Manuel tinha comprado por impulso do cunhado 
cavaleiro (...). O tio Manuel era mais dado à contem-
plação da natureza e da fauna e à observação da pas-
sarada abundante nos Castanhais, que estudávamos 
com método e prazer. O gosto pela paisagem e pelas 
suas representações reflectia-se na sua colecção de 
obras de arte, que enchia as paredes dos quartos e 
pequenas salas e pequenos corredores.» (José Pedro 
Martins Barata, 2020, comunicação pessoal) (Fig.19).

Ainda outras casas existem na memória do sobri-
nho de Manuel Roque Gameiro, embora pouco se saiba 
sobre a sua vivência nesses espaços. Uma casa em 
Campo de Ourique, construída em tecido urbano já con-
solidado, e outra à entrada do Lumiar, demonstrando a 
aposta do casal Cifka Duarte Roque Gameiro, nas novas 

Fig.19
Desenho de José Pedro Martins Barata que ilustra a sua memória 
da Quinta dos Castanhaes, 2020
Fonte: José Pedro Martins Barata
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Fig. 20
Etelvina Cifka Duarte Roque Gameiro, s/d
Foto: Colecção Particular

áreas urbanizadas e criadas a partir da expansão do eixo 
Alvalade – Av. do Campo Grande. A casa de Campo de 
Ourique, na Rua Infantaria 16, nº 92-94, recebeu o Pré-
mio Valmor em 1931, tendo como proprietário e pro-
motor da obra Manuel Roque Gameiro. Era uma casa 
de dois andares, de desenho moderno serôdio, com 
um baixo relevo na fachada, e projectada por Miguel 
Simões Jacobetty Rosa e António Maria Veloso dos 
Reis Camelo (David, 2016). A casa ainda existe hoje, 
mas assemelha-se pouco ao traçado original, fruto de 
obras de ampliação empreendidas por Raquel Roque 
Gameiro, em 1957, que veio a ser sua proprietária. 
A moradia situada na Alameda das Linhas de Torres 
nº 146, tem a assinatura do Arq. Keil do Amaral. Após a 
morte de Manuel, Etelvina Cifka Duarte Roque Gameiro 
(Fig. 20) terá herdado a casa, e empreendeu obras de 
ampliação, conforme atesta o processo de obra que 
deu entrada na década de 50, na Câmara Municipal de 
Lisboa15. A volumetria e a área da moradia mantêm-
-se hoje muito próximas às que os desenhos e plantas 
desenhados por Keil do Amaral mostram. 

NOVO S C ON T E X T O S,  NOVO S FOR M AT O S:  
A INCUR SÃ O DE M ANUEL ROQUE G AMEIRO N A IL U S T R A ÇÃ O, 
C ARIC AT UR A E  INDÚS T RI A

O percurso profissional de Manuel Roque Gameiro 
foi rico e pouco linear, manifestando conhecimento e 
respeito pelo percurso artístico trilhado pela família 
mas, em simultâneo, vontade de independência rela-
tivamente ao mesmo. Poderá ter sido essa vontade 

 15  Arquivo Municipal de Lisboa, PT/AMLSB/FKL/03/007

que conduziu Manuel para territórios do fazer e do 
produzir considerados na época mais populares e com 
objectivos sociais mais concretos. Durante as décadas 
de 1920 e 1930 terá sido gravador no Instituto Geo-
désico e Cadastral (S/A, 2016a, p.54; S/A, [195-?], 
p.125), actividade profissional que certamente lhe 
assegurou alguma estabilidade financeira, permitin-
do-lhe explorar novos caminhos. Terá sido assim que 
Manuel se lançou, quer na via da ilustração e da cari-
catura, como também no território industrial de pro-
dução de artigos de limpeza domésticos.
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das classes mais abastadas, tendo surgido indústrias 
de dimensões diversas que comercializavam produ-
tos mais acessíveis. A isto não foi alheia a reforma da 
saúde pública e as suas implicações legais sobre a 
população. Estas tiveram impacto ao nível dos cui-
dados de higiene e consumo a eles associados, esti-
mulando a aquisição de produtos, quer ao nível do 
domínio da saúde pública – na higienização de equi-
pamentos e instituições –, quer ao nível do domínio 
da saúde privada – na higiene e beleza domésticas.

A época, caracterizada a este nível pela democra-
tização dos produtos de higiene e limpeza, pela espe-
cialização da produção de artigos e patenteamento de 
marcas como a Claus-Porto ou a Confiança (Fig.21 e 
22), permitiu que Manuel Roque Gameiro desenvol-
vesse o seu espírito empreendedor, lançando-se na 
produção de produtos de saboaria.

Fig.21
Sabonete Musgo Real, Claus
Porto, 1930 
Colecção Particular

Na segunda metade do século XIX surgiram em 
Portugal alguns complexos fabris de relevo. Lis-
boa transformou-se num dos locais com maior acti-
vidade industrial, datando deste período (1859) a 
abertura da fábrica de sabões criada pelo Visconde 
da Junqueira em Alcântara e que em 1865, conjun-
tamente com outras unidades fabris, veio a integrar 
a Companhia União Fabril (CUF). De acordo com o 
alvará que aprovava os estatutos da CUF, estava pre-
vista a produção de «Sabões e sabonetes de todas as 
qualidades (...)» (Sequeira, 2015, p.89), denotando-
-se aqui uma abrangência considerável de produtos 
ligados à saboaria.

Foi só no início do século XX que a indústria apos-
tou na especialização dos artigos produzidos. Por seu 
turno, na primeira metade deste século, os produ-
tos de limpeza e higiene deixaram de ser exclusivos 

Fig. 22
Pó de sabão Confiança, 1930 
Colecção Particular
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Segundo conta o sobrinho Martins Barata, Manuel 
terá aproveitado o facto de no país se ter desconti-
nuado a distribuição de um dos sabões mais utili-
zados na limpeza doméstica para produzir um pro-
duto similar, procurando com isso fidelizar clientela 
(José Pedro Martins Barata, 2020, comunicação pes-
soal). O sabão em causa era o sabão macaco (Monkey 
Brand soap), originalmente criado nos EUA, mas que 
foi massificado pela Lever Brothers (Liverpool) no 
arranque do século XX. A imagem de marca deste 
sabão era, como o nome indica, um macaco, dese-
nhado nas embalagens com uma aparência huma-
nizada, tornando o produto facilmente reconhecí-
vel. Manuel Roque Gameiro, porventura aludindo de 
forma directa ao sabão macaco, registou as marcas 
Chimpanzé e Gorila e criou uma pequena indústria 
artesanal que produzia sabões para comercialização.

No perímetro do fazer artístico, importa reter a 
actividade de ilustração e caricatura de Manuel Roque 
Gameiro, desenvolvida também por algumas das suas 
irmãs. Manuel revelou neste aspecto ter sensibilidade 
para a produção iconográfica destinada às massas, 
no sentido do seu trabalho não ter em conta unica-
mente os salões de exposições, mas também a cir-
culação e disseminação em formatos que atingiam 
audiências mais vastas.

Neste sentido, o trabalho de Manuel não se res-
tringiu ao circuito tradicional artístico dos espaços 
institucionalizados, onde o pai e os irmãos se moviam 
com mais sucesso e frequência. E é precisamente no 
circuito dos novos meios de circulação da comunica-
ção, que podemos conhecer a faceta mais contempo-
rânea e moderna de Manuel Roque Gameiro.

A sua actividade de ilustrador deixou testemu-
nhos nos postais e revistas ilustradas portugueses, 
dois dos veículos de circulação das imagens mais em 
voga no final do século XIX e princípios do século XX 
(fig. 23). O contexto de ávida circulação de imagens 
que caracterizou este período, conduziu à dissemi-
nação do trabalho de ilustração e de caricatura, que 
então se começaram a constituir como meio de veicu-
lação da informação.

A grande maioria da população portuguesa era 
analfabeta na primeira década do século XX. Ainda 
assim, a incorporação da iconografia no bilhete-pos-
tal, que deu origem ao postal ilustrado, e a imprensa, 
em particular o jornal, encontrou neste período um 
terreno fértil de desenvolvimento, «com constantes 
reestruturações tecnológicas para aumento de tira-
gens e simplificação de composição.» (Macedo de 
Sousa, 2010, p.87).

Fig. 23
Autor desconhecido
Bilhete postal, 1910-1919 
Fundação Mário Sores e Maria Barroso
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juntando-se aos intelectuais, escritores e políti-
cos que faziam das revistas e jornais o seu púlpito.» 
(Sousa, 2020, p.317).

A introdução da fotografia e da impressão mecâ-
nica, no final do século XIX, levou a um aumento signi-
ficativo da imprensa ilustrada (Sousa, 2018, p.215) e 
da notoriedade dos seus colaboradores, como acon-
teceu com Alfredo Keil, António Monteiro Ramalho 
Júnior, Carlos Relvas e João Ribeiro Cristino da Silva, 
entre outros. Houve também uma maior diversifica-
ção dos formatos e, ao jornal, juntou-se a revista ou 
magazine (Lobo, 2009, p. 15), como aconteceu, por 
exemplo, com a ‹Ilustração Portugueza› (Fig. 24).

Relativamente à sátira e ao humor, desde a primeira 
metade do século XIX que tinham também presença na 
imprensa do país, embora «a data oficial do nascimento 
da caricatura de imprensa em Portugal [seja] o dia 12 
de Agosto de 1847, com o aparecimento do Suple-
mento Burlesco de O Patriota.» (Macedo de Sousa, 
2010, p.10). Tal como acontecia com os artistas grá-
ficos e fotógrafos, os ilustradores satíricos e caricatu-
ristas gozavam de uma certa notoriedade, sobretudo 
quando colaboravam para várias revistas e jornais16.

16 Como J. P. Sousa refere, importa destacar que «os produtores 
de iconografia para as revistas ilustradas portuguesas colabo-
ravam simultaneamente, ou em sucessão, para várias revistas 
ilustradas (...) possivelmente porque, conforme já se afiançou, 
ou enviavam espontânea e voluntariamente as suas contribui-
ções para essas publicações (...), não tendo, portanto, qual-
quer contrato com qualquer das revistas; ou porque, quando 
eram pagos (casos dos gravadores e de alguns fotógrafos, 
como Joshua Benoliel), seriam, normalmente, pagos à peça, 
não tendo estatuto de exclusividade em nenhuma publicação.» 
(2020, p.323). Esta realidade aplicava-se provavelmente tam-
bém aos caricaturistas e ilustradores satíricos.

Fig. 24
António Soares
Capa da Ilustração Portugueza nr. 823 1921 
Créditos da imagem: BLX-Hemeroteca Municipal de Lisboa

A imprensa ilustrada existia em Portugal desde 
meados do século XIX, com uma presença significa-
tiva entre leitores. Os dispositivos iconográficos então 
utilizados, como a xilogravura, a litografia e o dese-
nho fotogravado trouxeram «uma novidade de relevo 
ao universo da imprensa: os artistas tornaram-se 
colaboradores assíduos das publicações periódicas, 
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A revolução republicana deu um novo impulso à 
imprensa satírica, sendo que entre 1910 e 1926 foram 
criados cerca de setenta títulos (grande parte desa-
pareceu no mesmo período), a maioria republica-
nos (Macedo de Sousa, 2010, p.87). Existiu uma rela-
ção entre o humorismo e o republicanismo, assim 
como existiu uma relação entre este e o modernismo. 
Tal como Osvaldo Macedo de Sousa (2010, p.87) refere, 
embora se encontrassem republicanos entre os natu-
ralistas, a coincidência temporal do naturalismo com a 
monarquia levou a que existisse uma conotação entre 
a corrente artística e o regime político. Por seu turno, 
o modernismo e, por sua via, o humorismo, represen-
tavam a força da novidade, sem associações ao pas-
sado e por isso indissociáveis do contexto republicano.

A principal e mais destacada excepção a esta con-
dição foi Rafael Bordalo Pinheiro que, embora fazendo 
parte da geração dos primeiros naturalistas «assumiu, 
com generalizado consenso, a passagem entre os 
séculos XIX e XX.» (Silva, 1995, p.341). As caricaturas 
e ilustrações que criou, nomeadamente o Zé Povinho, 
assumiam, como Raquel Henriques da Silva afirmou 
«com notável capacidade de simbolização, as funções 
sociológicas de uma arte comprometida com os ritmos 
da vida.» (Silva, 1995, p.341).

M ANUEL ROQUE G AMEIRO : IL U S T R ADOR E  C ARIC AT URIS TA

Manuel Roque Gameiro introduziu-se no universo da 
ilustração e da caricatura com algumas obras surpreen-
dentes. Datam de 1911 e 1912 dois postais ilustrados 
da sua autoria sobre a temática da revolução republi-
cana. O primeiro, assinado como Migança, representa 

caricaturalmente o exílio da família real após a revolução 
de 1910, fazendo um paralelismo com a fuga da família 
de Jesus para o Egipto. Montados sobre um burro, cujo 
focinho é substituído pelas feições de Paiva Couceiro, 
estão representados D. Afonso como José, D. Amé-
lia como Maria e D. Manuel II como Jesus (Fig.25).  
O segundo postal, também com a assinatura de Migança, 
alude às incursões realizadas por forças monárqui-
cas com a intenção de derrubar o regime republicano. 
No postal, Henrique Paiva Couceiro, principal líder das 
incursões contra a I República, aparece representado 
de uniforme azul a entrar num quarto onde se encon-
tra uma figura masculina que, representando o clero, 
apresenta as vestes de uma prostituta. As paredes do 
quarto, forradas com as cores monárquicas, contêm 
ainda a representação de dois quadros que reforçam a 
mensagem. O título e a frase contidos no postal elimi-
nam quaisquer dúvidas: «Entrada Napoleão...Couceiro/ 
Entra...filho, entra...senão a republica acaba por se con-
solidar, e tu perdes esta excellente occasião…» (Fig.26).

Circulavam no país vários postais ilustrados sobre 
esta temática e como Osvaldo Macedo de Sousa 
refere, o postal era um «importante veículo de circu-
lação das caricaturas das principais figuras do regime 
republicano, assim como de algumas sátiras políti-
cas.» (Macedo de Sousa, 2010, p. 75).

À semelhança da imprensa ilustrada, também o 
bilhete postal se afirmava como um meio privilegiado 
para a caricatura e a ilustração. O mercado dos pos-
tais ilustrados aumentou de forma significativa durante 
a I República, em editoras de todo o país e inclusive do 
estrangeiro. As técnicas de impressão «eram as mais 
variadas, desde a litografia à fototipia e à tipografia – 
resultando neste caso quase sempre com uma fraca 
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Fig. 25
Manuel Roque Gameiro 
Bilhete postal
8,8 × 13,9 cm, 1911 
Fundação Mário Soares e Maria Barroso
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Fig.26
Manuel Roque Gameiro 
Bilhete postal
8,8 × 13,9 cm, 1912 
Biblioteca Nacional de Portugal
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qualidade.» (Ventura, 2010, p.9). Era raro terem a data 
de edição e o editor, sendo que em alguns casos os pos-
tais indicam a casa comercial onde eram vendidos (Ven-
tura, 2010, p.9). No verso do postal assinado por Manuel 

em 1912 vem indicada a proveniência: «Union Postale 
Universelle/ Portugal/ Guedes/ Pap. e Typ., Rua Áurea, 
80 – Lisboa.», mas não se conseguiu confirmar o con-
texto de encomenda ou produção destas obras.

O aumento exponencial de postais ilustrados 
durante este período levou a que muitos artistas uti-
lizassem este formato, entre eles Alonzo, Moraes e 
Rocha Vieira. Alguns destes postais têm uma simi-
litude iconográfica significativa com os postais de 
Manuel e os códigos, metáforas e simbólicas das 
mensagens são também significativamente homo-
géneos, reiterando um claro apoio à causa republi-
cana (Fig.27 e 28).

Embora em algumas das curtas notas biográficas 
publicadas sobre Manuel Roque Gameiro17 se refira 
a sua colaboração com vários títulos da imprensa 
de época – tais como O Xuão, A Capital, suplemento 
O Século, o Riso e Notícias Ilustrado, apenas se encon-
traram evidências de ilustrações da sua autoria rea-
lizadas durante a década de 1920 para a ‹Ilustração 
Portugueza› e para o ‹O Domingo Ilustrado›.

A ‹Ilustração Portugueza› existia desde 1903. Lan-
çada pelo jornal ‹O Século› foi uma das revistas com 
maior longevidade no país, tendo sido publicada até 
1993. De edição semanal, a revista utilizava a imagem 
como linguagem privilegiada, apostando essencial-
mente no desenho e na fotografia. Aí colaboraram 
muitos dos desenhadores mais destacados da pri-
meira metade do século XX, entre os quais Almada 
Negreiros, Amarelhe, Apeles Espanca, Bernardo 

17 Por exemplo: Ventura, A. (2010) Os postais da I República. Lis-
boa: Tinta da China, p.180; Macedo de Sousa, O.(2010) As cari-
caturas da Primeira República. Lisboa: Tinta da China, p. 196.

Fig.27
Rocha Vieira
Bilhete postal
13,4 × 9,2 cm, 1911
Fundação Mário Soares e Maria Barroso

Fig.28
Moraes
Bilhete postal, 14 × 9,3 cm, entre 1910-1919 
Fundação Mário Soares e Maria Barroso
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capas ilustradas que reflectiam a imagem da sociedade 
cosmopolita de então e, em particular, da mulher cos-
mopolita, como se pode observar nas capas realiza-
das por Jorge Barradas (1921), António Soares (1921), 
Milly Possoz (1922) e Stuart Carvalhais (1922) (Fig.30 
e 31). O ilustrador com o maior número de colabora-
ções nesta revista foi António Soares, mas «Leal da 
Câmara, Amarelhe, Stuart e Barradas faziam-lhe uma 
pequena concorrência (...)» (Lobo, 2009, p.102).

As duas capas criadas por Manuel Roque Gameiro 
na ‹Ilustração Portugueza› «estilizavam temas de 
carácter folclórico ou regional» (Lobo, 2009, p.103) 
desviando-se, ao nível do tema, da rota modernista 

Fig.29
Stuart Carvalhais 
Capa da Ilustração Portugueza nr. 839 1922
Créditos da imagem: BLX-Hemeroteca 
Municipal de Lisboa

Fig. 30
Milly Possoz 
Capa da Ilustração Portugueza nr. 838 1922 
Créditos da imagem: BLX-Hemeroteca 
Municipal de Lisboa

Fig.31
Amarelhe
Capa da Ilustração Portugueza nr. 849 1922 
Créditos da imagem: BLX-Hemeroteca 
Municipal de Lisboa

Marques, Cottineli Telmo, Ferreira da Costa, Gaspar 
Teles, Leal da Câmara, Jorge Barradas, Manuel Gus-
tavo, Rocha Vieira e Stuart Carvalhais (Fig.29).

Se até 1920 a ‹Ilustração Portugueza› manteve 
«o programa oitocentista que eclecticamente conti-
nuava a defender (...)», publicando «nas suas capas 
um roteiro paisagístico e etnográfico português, atra-
vés de continuas imagens fotográficas (…)» (Lobo, 
2009, p.101), a partir de meados desse ano as capas 
da revista começaram a ser entregues a ilustradores, 
cujas representações gráficas assumiram impacto na 
própria visualidade da revista. Neste período, a ligação 
ao modernismo fez-se em grande medida por via de 
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Fig. 32
Manuel Roque Gameiro 
Capa da Ilustração Portugueza nr. 828, 1921 
Créditos da imagem: BLX-Hemeroteca Municipal de Lisboa
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que a revista transparecia. Não obstante, em termos 
iconográficos, as composições apresentam-se moder-
nizantes, de desenho simplificado e limpo e com uma 
conjugação arrojada de cores e formas. A primeira 
capa publicada (Fig.32), na última edição de 1921, não 
está assinada na imagem, sendo a autoria revelada no 
interior da revista (Manoel Gameiro). Representa-se 
aí uma vendedora de peixe, com o traje tradicional e a 
canastra sobre a cabeça tendo como cenário, por trás, 
a cidade. As linhas depuradas do desenho, simplifi-
cando a representação dos edifícios e pormenorizando 
o padrão da saia da vendedora, contrastam entre si e 
atribuem à ilustração o carácter modernizante que já se 
referiu. Menos complexa mas ainda assim com muitos 
pontos de contacto é a ilustração que Alice Rey Colaço 
fez para a capa da edição de 10 de Dezembro (Fig.33).

Por seu turno, a segunda capa realizada por Manuel, 
publicada a 11 de Fevereiro de 1922, representa uma 
camponesa, com os cestos de fruta e legumes nos bra-
ços e tendo como cenário uma paisagem rural. Incluindo 
a assinatura na ilustração (Manuel Gameiro), Manuel 
trabalhou uma vez mais os padrões do tecido da saia 
mas adoptou aqui um desenho de carácter mais geo-
metrizado, tanto na representação dos campos como na 
figura feminina (Fig.34). As duas ilustrações assumem a 
bidimensionalidade do suporte, planificando os volumes 
e reduzindo os sombreados. No cômputo geral do tra-
balho artístico de Manuel Roque Gameiro as duas ilus-
trações são sem dúvida representativas de um momento 
alto da sua carreira, tanto em termos de criatividade, 
como em termos de visibilidade.

Manuel Roque Gameiro colaborou na mesma altura 
com o semanário ‹O Domingo Ilustrado›, editado ape-
nas entre Janeiro de 1925 e Dezembro de 1927. Este 

semanário procurou um certo eclectismo, tanto ao 
nível dos temas tratados como ao nível do público alvo 
e durante praticamente todo o seu período de existên-
cia (do terceiro número à extinção) foi dirigido por Lei-
tão de Barros e Martins Barata. As afinidades familia-
res entre os Roque Gameiro, os Leitão de Barros e os 
Martins Barata já existiam nessa altura. Helena Roque 

Fig.33
Alice Rey Colaço
Capa da Ilustração Portugueza nr. 825 1921 
Créditos da imagem: BLX-Hemeroteca Municipal de Lisboa
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Fig. 34
Manuel Roque Gameiro 
Capa da Ilustração Portugueza nr. 834, 1922 
Créditos da imagem: BLX-Hemeroteca Municipal de Lisboa



39

Gameiro casou com José Leitão de Barros em 1923 e 
Màmía Roque Gameiro casou com Jaime Martins Barata 
em 1926. Mas já antes dos laços matrimoniais das irmãs 
de Manuel a relação entre as famílias era estreita e tanto 
os circuitos culturais como a produção artística das famí-
lias se cruzavam com regularidade.

Apenas foi possível identificar dois pequenos dese-
nhos assinados (Manuel Gameiro) neste periódico. 
Localizados nos cantos inferiores da página 2, estão 
inseridos em espaços que o semanário dedicava ao 
humor, fazendo sempre aí publicar breves comentá-
rios ao quotidiano, num estilo pretensamente anedó-
tico que cruzava ilustração e texto. É na edição de ‹O 
Domingo Ilustrado› de 25 Janeiro 1925 (nr. 2) que apa-
recem os desenhos de Manuel Roque Gameiro, a ilus-
trar as rúbricas ‹Ligas› e ‹Marcações› (Fig.35). Com um 
grafismo baseado no contorno das formas e assente 
numa linha nervurada, são desenhos muito simples, 
transmitindo inclusive algum descuido técnico. Embora 
estes desenhos pareçam ter sido produzidos exacta-
mente para as ‹anedotas› que ilustram18, constata-
-se que o jornal re-publicava os mesmos desenhos 
em diferentes anedotas, como aconteceu com um dos 

18 Em ‹Ligas›, ao texto «– Vou organizar uma liga feminista contra a 
queda dos ministérios!/ – Porque não organiza, a senhora, antes 
uma liga contra a queda das meias?» corresponde o desenho 
de uma figura feminina, com uma pose altiva e meias descuida-
das e uma figura masculina que olha precisamente para as per-
nas da mulher, numa pose indagante. Em ‹Marcações›, ao texto 
«– Então ela marcou-te a entrevista?/ – Não, filho! Marcou-me 
entre a vista...com a ponteira do chapéu.» corresponde o dese-
nho de duas figuras masculinas em pose de conversa, sendo 
que o da direita apresenta um penso curativo entre a testa. Tra-
tam-se ambas de mensagens conservadoras, tipificadamente 
machistas, ao jeito anedótico da época.

Fig.35
Página do Domingo Ilustrado nr. 2 1925 
Créditos da imagem: BLX-Hemeroteca Municipal de Lisboa

Fig.36
Pormenor de página do Domingo Ilustrado nr. 93 1926 
Créditos da imagem: BLX-Hemeroteca Municipal de Lisboa
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desenhos de Manuel que reaparece no ‹O Domingo 
Ilustrado› nr.93, p.3 (1926)19, desta feita sem identifi-
cação de autoria (Fig.36).

M ANUEL ROQUE G AMEIRO : P RODU T OR DE S A BÕE S

Manuel Roque Gameiro integrou-se no ar dos tem-
pos. Para melhor documentar o seu percurso, é rele-
vante debruçarmo-nos sobre o enquadramento que 
terá motivado o filho mais velho do Mestre Roque 
Gameiro a empreender o fabrico de sabão, tornan-
do-se empresário de uma pequena indústria artesa-
nal de sabões destinados ao uso doméstico, regista-
dos com as marcas Chimpanzé e Gorila.

De acordo com as memórias de José Pedro Martins 
Barata, a pequena saboaria de fabrico artesanal terá 
tido o seu lugar de produção em Campolide. O sobri-
nho de Manuel vem em auxílio de uma descrição do 
lugar e da simplicidade de equipamentos e processos 
de fabrico empregues. Segundo relata Martins Barata, 
a fábrica funcionou no casarão apalaçado que o pai de 
Manuel, Mestre Roque Gameiro, adquirira, entretanto, 
em Campolide, para uso da família. Entre o sótão e o 
espaço da cave, dois funcionários laboraram durante 
anos para dar forma aos sabões20.

A pasta destinada ao fabrico do sabão «era prepa-
rada numa estância de tábuas postas no chão, e amas-
sada à «enxada»» (José Pedro Martins Barata, 2020, 

19 O desenho das duas figuras masculinas aparece aqui como 
ilustração do título ‹Velocidades›, com o texto: «Há mais de 
dois meses que não falo à minha mulher.../– Estás zangado 
com ela?/ – Não, é só porque só ela é que fala.».

20 Não foi possível precisar, com exactidão, as datas de laboração.

comunicação pessoal). O equipamento principal era 
uma mesa de madeira com uma bitola em metal com as 
dimensões do sabão, onde se encontrava «um êmbolo 
comandado por um pedal que o fazia subir de modo a 
que a massa de sabão chegasse a atingir a espessura 
desejada do produto final.» (José Pedro Martins Barata, 
2020, comunicação pessoal) (Fig. 37). A massa era com-
pactada manualmente, e quando extravasava a medida 
pretendida, o excesso era retirado com uma espátula. Já 
com o formato desejado, o sabão ainda mole era levado 
até ao sótão para secar num tabuleiro. À medida que 
os sabões secavam, eram testados quanto à sua con-
sistência (se esfarelassem eram colocados de novo na 
estância misturadora). Quando completamente secos 
eram então embrulhados na embalagem, pela opera-
dora, uma vizinha da família. O processo manual pro-
duzia uma curiosa marcação de dedo na pasta, carac-
terística de todos os sabões Chimpanzé.

Segundo o Arq. José Pedro Martins Barata, não é 
fácil precisar os ingredientes que estavam na origem 
da pasta do sabão Chimpanzé. No contexto da produ-
ção de sabões para uso e higiene domésticos, decla-
rou existirem na altura três tipos de sabão: o amarelo, 
destinado à lavagem do soalho de madeira (sobrados), 
o azul e branco, destinado à lavagem de roupa, e por 
fim um sabão com propriedades abrasivas, usado para 
limpar os tachos e panelas que iam ao lume. Era nesta 
categoria que se inseria o sabão Chimpanzé. Na com-
posição da pasta do sabão Chimpanzé, provavelmente 
estariam ingredientes como areia e/ou pó de mármore, 
para representar a componente abrasiva, uma gordura 
industrial (coconote?) e um alcalino para a saponifica-
ção da gordura, como era a potassa (José Pedro Mar-
tins Barata, 2020, comunicação pessoal).
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Entre 1920 e 1929 encontram-se nos Boletins da 
Propriedade Industrial três registos de marcas em 
nome de Manuel Roque Gameiro: ‘sabão chimpanzé’21 
(1920), ‘CHIMPANZÉ’22 (1921) e ‘GORILA’23 (1929). 
Embora só no primeiro caso o pedido de registo de 
marca mencione o produto a que a mesma correspon-
dia, as três marcas foram registadas na classe 14ª e 
seriam destinadas a sabões para uso doméstico, sabão 
para arear e sabão de pedra-pomes24. Em 1945, após a 
morte de Manuel, a sua esposa, Etelvina Cifka Duarte 
Roque Gameiro, pediu a transmissão das três marcas 
de sabão para o seu nome25, tendo a mesma sido efec-
tuada a 3 de Agosto de 1945. Etelvina assumiu a par-
tir dessa altura a continuidade do negócio familiar, 
podendo ter sido nesse período que as embalagens 
dos sabões adoptaram a chancela ‘Produtos Etelva’. 
Em 1947, Etelvina Cifka Duarte Roque Gameiro deu 

21 O registo encontra-se no Boletim da Propriedade Industrial nº 11 
1920 (2 de Junho de 1921), referindo que o registo de marca se 
fez a 25 de Novembro de 1920 com o Nº26:647 – Classe 14ª, em 
nome de «Manuel Roque Gameiro, português, comerciante, resi-
dente na Amadora, em Lisboa, representado pelo A.O.M.P., Car-
los Granja »(p.712).

22 O registo encontra-se no Boletim da Propriedade Industrial nº 1 
1921 (22 de Julho de 1921), referindo que o pedido de registo 
de marca se fez a 17 de Janeiro de 1921, com o Nº 26:967 – 
Classe 14ª, no mesmo nome e representação (p.33).

23 O registo encontra-se no Boletim da Propriedade Industrial 
nº 1 1929 (27 Fevereiro de 1929), mencionando que o pedido 
de registo da marca Gorila se fez a 10 de Janeiro de 1929, com o 
Nº 37:895 – Classe 14º, por «Manuel Roque Gameiro, português, 
comerciante e industrial, com fábrica na Travessa Estêvão Pinto, 
32, Lisboa, representado pelo A.O.M.P., Dr. Carlos Granja» (p.20).

24 Cópia da sentença proferida pelo 5.° juízo civel da comarca de Lis-
boa referente à marca nacional n.° 66 033. Boletim da Propriedade 
nr. 11 (1953), p.726.

25 Boletim da Propriedade Industrial nº 2 (3 de Agosto de 1945), p.98.

entrada de um processo de contestação relativo ao 
registo da marca ‘Símio Portugal’ (Nº 66:033)26, feita 
pela Sociedade Portuguesa de Sabões, destinada 
«a sabão para uso doméstico, sabão para arear, sabão 
de areia e sabão com pedra-pomes.», que muito se 
assemelharia aos produtos por si fabricados e comer-
cializados. O Director-Geral do Comércio ter-lhe-á 
dado razão mas o processo foi longo, uma vez que em 
1953 a Sociedade Portuguesa de Sabões recorreu da 
decisão, alegando que «a marca figurativa Símio» não 
tinha «qualquer semelhança gráfica, fonética ou cro-
mática» com as marcas do sabão Chimpanzé, Chim-
panzé e Gorila, ganhando o processo27.

26 Boletim da Propriedade Industrial nº 3 (22 de Novembro de 1947).
27 Cópia da sentença proferida pelo 5.° juízo civel da comarca de Lis-

boa referente à marca nacional n.° 66 033.Boletim da Propriedade 
nr. 11 (1953), p.726.

Fig. 37
Desenho de José Pedro Martins Barata
que ilustra a sua memória da máquina de prensar sabões, 2020
Fonte: José Pedro Martins Barata



42

ao registo de um desenho a contorno e mancha a 
preto, que depois se destina a ser decomposto em 
vários, consoante o número de cores.

A embalagem deste sabão terá tido variações28. 
Numa delas, a mais fiel à imagem do registo, apre-
senta-se a mesma composição, embora com a adi-
ção de cor (Fig.41) e das frases: «Produtos Etelva/ 
O melhor dos sabões, CHIMPANZÉ LIMPA E PULE». 
Na outra, dominada por  «uma mancha gráfica agres-
siva, com contorno e cores fortes» (Marcelo, 2010, 
p.47) (Fig. 42), vermelho e azul, a composição é dis-
tinta da anteriormente descrita, sendo bipartida na 
direcção horizontal entre uma mancha azul de fundo, 
que enquadra a cabeça de um símio, e um padrão de 
barras, a vermelho, sequenciadas verticalmente. Sen-
sivelmente a meio encontra-se uma faixa branca com 

28 Outra hipótese é tratarem-se de sabões diferentes, ainda que 
produzidos pela mesma marca.

Fig.38
Registo da marca GORILA 
Boletim da Propriedade Industrial nº 1 1929 (27 Fevereiro de 1929)
Foto: CPC e HE

Fig.39
Registo da marca CHIMPANZÉ
Boletim da Propriedade Industrial nº 6 1922 (20 de Julho de 1923)
Foto: CPC e HE

Os Boletins da Propriedade Industrial onde as mar-
cas foram registadas por Manuel, apresentam deta-
lhes sobre os elementos gráficos adoptados. Para o 
registo da marca ‘GORILA’ e da marca ‘CHIMPANZÉ’ 
apenas foi registado o lettering, sem recurso a outra 
figuração (Fig. 38, 39). Já a marca ‘sabão Chimpanzé’, 
sobre a qual permanecem mais dados na actualidade, 
foi registada com uma composição gráfica precisa, 
que teve variações ao longo do tempo.

Originalmente, a marca aparece no Boletim com o 
desenho de um símio que, pela sua constituição, apre-
senta mais semelhanças com um gorila do que com 
um chimpanzé. Na modelação da figura foi utilizada 
a técnica de desenho por trama paralela, que com 
maior ou menor concentração, forma a percepção do 
claro-escuro do corpo e estabelece a textura do pêlo 
(Fig.40). O aspecto orgânico da figura do símio con-
trasta com o padrão de fundo, representado por bar-
ras horizontais. A imagem ali publicada corresponde 
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a inscrição «CHIMPANZÉ de luxo». O que resta da ima-
gem original é a cabeça do símio, tratado grafica-
mente da mesma forma e com a representação da 
cabeça a três quartos. É também de salientar a ilus-
tração do folheto que acompanha os sabões, que apre-
senta sugestões e advertências para o seu uso. Aí se 
representa a cabeça do referido símio mas, desta feita, 
colada a um corpo humano. É certamente uma refe-
rência à confiança que se deve dar ao produto (Chim-
panzé de Luxo), realçando a sua categoria extra, atra-
vés desta ilustração. O luxo é aqui simbolizado através 
das vestes do símio: fraque, colete, laço, colete, luvas e 
cartola. A pose da figura ilustrada aponta para o texto, 
composto por vários tipos de letras desenhadas, e que 
descreve as formas de utilização.

Não se tendo conseguido apurar pormenores da 
criação ou selecção destas embalagens, sabe-se 
que, nesta altura, era prática aceitável a utilização de 
«rótulos importados» que, como Nuno Coelho indica, 
«era uma expressão que se usava para suavizar a fal-
sificação de produtos de outros países» (2013, p.89). 
As marcas Chimpanzé e Gorila apresentavam seme-
lhanças de figuração em relação à congénere britâ-
nica Monkey Brand que exibia igualmente um macaco 
humanizado na embalagem através de um desenho 
com linhas fortes.

Terá aliás sido a generalização na representação 
de símios em embalagens e rótulos de sabões para 
uso doméstico que esteve na base da já referida con-
tenda entre Etelvina Cifka Duarte Roque Gameiro e 
a Sociedade Portuguesa de Sabões. Demonstrativo 
dessa generalização é a alegação final deste pro-
cesso, que refere que a figuração adoptada alude à 
natureza especial de um tipo de produto, que outrora 

Fig.40
Registo da marca ‘Sabão Chimpanzé’, 
Boletim da Propriedade Industrial nº 11 1920 (2 de Junho de 1921)
Foto: CPC e HE

Fig. 41
Rótulo de Sabão Chimpanzé
Fonte: http://garfadasonline.blogspot.com/2010/08/o-sabao-
tarzam-o-tarzan-portugues.html
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Fig.42
Sabão Chimpanzé e brochura interior
Colecção Particular
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se introduziu no mercado português pela firma 
inglesa Lever Brothers, o sabão macaco. Segundo os 
autos, a generalização deste produto levou a que o 
referido tipo de sabão deixasse de se constituir como 
um único produto, sendo aliás à mercê desse crité-
rio de generalização que as marcas de Manuel Roque 
Gameiro foram autorizadas para comercialização.

A vida de Manuel Roque Gameiro mantém-se 
ainda hoje com aspectos inescrutáveis. Da produ-
ção artística são poucas as obras que resistiram ao 
tempo. Outras haverá em acervos ou colecções pri-
vadas, às quais não foi possível aceder. Também no 
que se refere à ilustração mantêm-se algumas incóg-
nitas e interrogações por resolver. Numa carta redi-
gida à família, Manuel escreveu sobre o seu pai que 
«Os homens valem pela maneira como viveram, por-
tanto como pensaram»29. Também Manuel terá reflec-
tido na sua vida a sua forma de pensar. O seu percurso 
profissional e familiar, embora ainda pouco conheci-
dos e com novelos por deslaçar, demonstram uma ati-
tude franca e livre em relação a convenções sociais e 
familiares. Seguiu o seu caminho, um caminho pró-
prio, que em alguns momentos se fundiu com o dos 
restantes Roque Gameiro mas que, noutros momen-
tos, se afastou dele (Fig. 43).

29 Esta carta foi escrita à família Roque Gameiro, na ocasião da 
morte do pai Alfredo e da criação de um mausoléu em sua 
memória. Tem como início: “Razões que determinam a minha 
atitude em relação ao projecto de Mausoleu de meu Pai” (Casa 
Roque Gameiro).

Fig.43
Manuel Roque Gameiro
Foto: Colecção Particular
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Manuel Roque Gameiro (assinado)
Frente: desenho de Màmia
Verso: desenho de flores
Grafite s/ papel, 32 × 22 cm, 1904
COLECÇÃO PARTICULAR 

Manuel Roque Gameiro (assinado)
Desenho da Prima Celeste Guedes 
Grafite s/ papel, 32 × 22 cm, 1904
COLECÇÃO PARTICULAR 

Manuel Roque Gameiro (atribuído a)
S/T (Desenho de figura humana  
dedicado a Mámìa)
Grafite s/ papel, 32 × 22 cm, s/d
COLECÇÃO PARTICULAR 

Manuel Roque Gameiro (atribuído a)
S/T (Desenhos de criança e flores  
(frente e verso)
Grafite s/ papel, 32 × 22 cm, s/d
COLECÇÃO PARTICULAR

Manuel Roque Gameiro (atribuído a)
Desenho da Avó Assunção, 
Grafite s/ papel, 32 × 22 cm, s/d
COLECÇÃO PARTICULAR 

Manuel Roque Gameiro (assinado)
S/T (Desenho de figuras humanas) 
Grafite s/ papel, 34 × 23 cm, 1907 
COLECÇÃO PARTICULAR 

Manuel Roque Gameiro (atribuído a)
S/T. (Desenho da Casa da Venteira)
23 × 34 cm, s/d 
COLECÇÃO PARTICULAR 

Manuel Roque Gameiro 
Arribana
Aguarela, c. 1909
(referida no catálogo da  
Exposição dos Armazéns Grandella)
PARADEIRO DESCONHECIDO

Manuel Roque Gameiro 
Casa Saloia
Aguarela, c. 1909
(referida no catálogo da  
Exposição dos Armazéns Grandella)
PARADEIRO DESCONHECIDO

Manuel Roque Gameiro 
O Moinho da Rovilheira
Aguarela, 42X52 cm, c. 1910
(referida no catálogo da  
8ª Exposição da SNBA)
PARADEIRO DESCONHECIDO

Manuel Roque Gameiro 
Estrada Velha de Queluz
Aguarela, c. 1911
(referida no catálogo da  
Exposição Roque Gameiro)
PARADEIRO DESCONHECIDO

Manuel Roque Gameiro 
Estrada Velha de Queluz
Aguarela, c. 1911
(referida no catálogo da  
Exposição Roque Gameiro)
PARADEIRO DESCONHECIDO

Manuel Roque Gameiro 
Encosta
Aguarela, c. 1911
(referida no catálogo da  
Exposição Roque Gameiro)
PARADEIRO DESCONHECIDO

Manuel Roque Gameiro 
Um regato em Valejas
Aguarela, c. 1911
(referida no catálogo da  
Exposição Roque Gameiro)
PARADEIRO DESCONHECIDO

Manuel Roque Gameiro 
Linda-a-Velha
Aguarela, c. 1911
(referida no catálogo da  
Exposição Roque Gameiro)
PARADEIRO DESCONHECIDO

Manuel Roque Gameiro (assinado)
Bilhete postal
8,8x13,9 cm, 1911 

Manuel Roque Gameiro (assinado)
Bilhete postal
8,8x13,9 cm, 1912 

Manuel Roque Gameiro (atribuído a)
S/T (Desenho de rosto de criança  
dedicado a Mámìa) 
Grafite s/ papel, 25 × 21 cm, 1913
COLECÇÃO PARTICULAR 
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Manuel Roque Gameiro 
Jardim de Queluz
Aguarela, 80 × 72 cm, c. 1913
(referida no catálogo da Décima  
Exposição da SNBA)
PARADEIRO DESCONHECIDO
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Estudo (Damaia)
Aguarela, c. 1913
(referida no catálogo da Décima  
Exposição da SNBA)
PARADEIRO DESCONHECIDO
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Dia de Chuva (Minde)
Aguarela, 53 × 44 cm, c. 1913
(referida no catálogo da Décima Exposição 
da SNBA)
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Árvores (Estrada de Queluz)
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Capa da Ilustração Portugueza nr. 828, 
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Manuel Roque Gameiro (assinado)
Capa da Ilustração Portugueza nr. 834, 
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Manuel Roque Gameiro (assinado)
S/T (Paisagem)
Aguarela e guache s/ papel, 23 × 23 cm, 
1925 
COLECÇÃO PARTICULAR 

Manuel Roque Gameiro (assinado)
Paisagem
Aguarela, 29,5 × 24 cm, 1925 
MUSEU DE AGUARELA ROQUE GAMEIRO
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Desenhos em ‘Ligas’ e ‘Marcações’
Domingo Ilustrado nr. 2, 25 de Janeiro 
1925, p.2 

Manuel Roque Gameiro (atribuído a)
S/T (Paisagem)
Aguarela, 24 × 27 cm, s/d 
COLECÇÃO PARTICULAR 

Manuel Roque Gameiro (atribuído a)
S/T (Paisagem)
Aguarela, 53,5 × 35 cm, s/d 
COLECÇÃO PARTICULAR 

Manuel Roque Gameiro (assinado)
S/T (Peixes)
Pintura a pistola (?) , 77,5 × 64 cm, 1922
COLECÇÃO PARTICULAR

Manuel Roque Gameiro (atribuído a)
Caminho da Arrábida
Óleo s/ madeira, 74 × 89 cm, 1942
PARADEIRO DESCONHECIDO

Manuel Roque Gameiro (assinado)
Caminho do Castelo dos Mouros
Desenho a lápis de cor, 59 × 74 cm, 1943 
COLECÇÃO PARTICULAR 

Manuel Roque Gameiro 
Serra de Sintra
Desenho a lápis de cor, c. 1943 (?)
(referido no catálogo da I Exposição  
de Artistas Sintrenses)
PARADEIRO DESCONHECIDO

Manuel Roque Gameiro 
Trecho da Lagoa Azul
Desenho a lápis de cor, c. 1943 (?)
(referido no catálogo da I Exposição  
de Artistas Sintrenses)
PARADEIRO DESCONHECIDO

Manuel Roque Gameiro 
“3 pinturas realizadas à pistola”, c. 1944 
(?)
(referido no catálogo da II Exposição  
de Artistas Sintrenses)
PARADEIRO DESCONHECIDO

* Esta lista inclui toda a informação recolhida até ao momento, 
presente em catálogos, testemunhos e nas próprias obras. 
É possível que algumas obras sejam repetidas, mas o cruza-
mento de dados não permitiu esse apuramento, optando-se 
por listar todas as obras identificadas.
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