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É com entusiamo que apresentamos neste edifício centenário mais uma 

exposição que revela com detalhe facetas da vida e obra do Mestre Alfredo 

Roque Gameiro.

Aqui, iremos vislumbrar o estudante, que viajou para a Alemanha (Leipzig) 

para estudar na Academia Real de Artes e Ofícios, e a forma como essa 

experiência influenciou a sua Arte.

Através da exposição “Alfredo Roque Gameiro: A arte como obra e vida”, fica-

remos ainda a conhecer melhor a sua faceta de docente, defensor da experi-

mentação em sala de aula.

O seu comprometimento com a sociedade onde vivia, bem como a 

importância que dava à memória coletiva, são aspetos indissociáveis deste 

homem e artista, que ao longo da sua vida, estudou, criou e deixou obra para 

as gerações futuras. Deixou-nos, sem dúvida, memórias coletivas.

Ricardo Franco Faria

O Vereador da Cultura
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Com o município da Amadora a celebrar o seu 43.º aniversário, é com 

indisfarçável prazer que damos as boas-vindas à exposição “Alfredo Roque 

Gameiro: A arte como obra e vida”.

Com obras do Museu José Malhoa, do Museu Nacional de Arte Contemporânea 

do Chiado e de coleções particulares, a quem agradecemos, bem como de 

novas peças recentemente incorporadas no acervo da Casa Roque Gameiro, 

esta exposição apresenta particularidades do percurso de Alfredo Roque 

Gameiro que modelaram a sua obra.

Esta viagem pela vida do artista conduz-nos à Alemanha, onde estudou, à 

sala de aula, onde lecionou, e a outros espaços e tempos, onde o seu cariz 

cívico se destacou.

Aluno. Professor. Artista. Patriarca de uma grande família. Cidadão ativo na 

sociedade.  Alfredo Roque Gameiro é todos eles, um homem que se relacionou 

com o mundo através da Arte, verdadeira edificadora da sua vida e obra. 

Carla Tavares

A Presidente da Câmara
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Em Roque Gameiro, arte e vida são duas realidades que 

se interligam, quando não mesmo se sobrepõem. Para 

o artista, a arte possuía uma função muito mais abran-

gente do que simplesmente ser bela, agradável ou deco-

rativa. Deveria representar a realidade em que vivia, 

pensava e sentia. Vista sob este viés, a arte exprime uma 

visão do mundo, que, tendo subjacente uma visão de 

época histórica e antropológica, reflete uma vida pessoal. 

Do mesmo modo que não é possível a uma pessoa viver 

uma vida que não seja a sua, é, igualmente, impossível 

fazer uma arte que expresse uma vida que não seja aquela 

que vive. Daí que a arte, como afirmava Ludwig Nieper1, 

seja “um processo contínuo e inesgotável, porque a vida 

não cessa, reproduz-se ininterruptamente.”2 

A ideia professada por Nieper, que Roque Gameiro 

conheceu em Leipzig, na Academia Real de Artes e 

Ofícios, onde estudou, foi por ele perfeitamente interio-

rizada. Para o artista português, a arte deveria expressar 

a própria realidade social, ser a representação do 

1 Ludwig Nieper (1826-1906). Pintor e gravador alemão, dirigiu a Acade-

mia Real de Artes e Ofícios de Leipzig, entre 1872 e 1901.

2 Nieper, Ludwig e Springer, Anton (1890). The Royal Art Academy and 

School of Applied Arts in Leipzig. Festschrift and official report.  With a scien-

tific treatise on “the tasks of the graphic arts”. Leipzig, Drugulin. (p. 3)

momento, cabendo-lhe a ele, através dos seus olhares e 

emoções, proceder a este registo, como se cada obra se 

tratasse de uma página de um diário pessoal.

Neste processo de criação reside uma das ideias 

fundamentais da arte de Roque Gameiro. A represen-

tação da realidade não tem subjacente uma ideia de 

imobilismo ou a simples valorização do passado. O 

artista tem a exata noção, que o que ele representa é 

o momento e este, como a sua perceção do mundo, é 

suscetível de mudança.

A exposição “Alfredo Roque Gameiro: a arte como 

obra e vida”, agora inaugurada na Casa Roque Gameiro, 

fala-nos do artista e do modo como a arte moldou a sua 

existência. Conduz-nos, numa viagem, pelos percursos 

seguidos pelo artista, que o levaram de Minde a Lisboa, 

passando por Leipzig, Paris, Praga e Amadora. Como o 

fio de Ariadne, que guia Teseu de volta ao exterior, trans-

porta-nos ao íntimo do artista, à sua aprendizagem e ao 

modo como ele a interiorizou e projetou na sua obra. Ao 

mesmo tempo que nos permite compreender o universo 

das sensações, representações e responsabilidades, que 

enformaram o seu trabalho. Porque para Roque Gameiro 

a arte deve ser muito mais do que um simples fruir da 

beleza. O artista é portador de uma visão e criador de um 

ato responsável que o compromete perante a sociedade. 
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Daí a contínua preocupação em salvaguardar a memória 

do património etnográfico e arquitetónico português, 

que perpassa a sua obra.

Por isso, para além do artista, não deixaremos de 

valorizar o professor, que ensinou nas escolas por 

onde passou e no seu ateliê-oficina, atribuindo à arte 

uma função importante como fator de conhecimento e 

elemento construtor de uma memória coletiva.

O escritor brasileiro Monteiro Lobato, após assistir 

à sua exposição no Rio de Janeiro, referiu que a arte 

se instalou de forma permanente na vida de Roque 

Gameiro3. Esta afirmação, não sendo errada, está longe 

de ser completa. A arte impregnou a existência do artista, 

assumindo-se como um elemento fundamental do 

processo de construção da sua vida e da sua consciência.

3 Lobato, João Bento Renato Monteiro (1921). Artistas Portugueses em Ter-

ras de Vera Cruz. São Paulo, edição de autor. (p.34)

FIG. 1  
Retrato do Mestre Roque Gameiro 
executado a óleo pelo seu amigo  
José Malhoa, sem data.  
Museu José Malhoa.
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Quando em dezembro de 1883, o Ministro das Obras 

Públicas, António Augusto Aguiar, lançou um programa 

de bolsas de estudo no estrangeiro, destinado a habi-

litar artistas portugueses com as competências essen-

ciais ao exercício da docência nas escolas industriais, 

Alfredo Roque Gameiro trabalhava já na oficina litográ-

fica de seu irmão, Justino Guedes. 

O seu percurso, até aí, não tinha sido diferente 

daquele traçado por muitos jovens, que vinham do inte-

rior para a capital, em busca da concretização dos seus 

sonhos e que se viam obrigados a entrar no universo 

laboral para fazer face às vicissitudes do quotidiano. 

Ainda aluno do Colégio Académico Lisbonense, come-

çara a trabalhar como aprendiz na oficina litográfica 

Castro & Irmão. Frequentaria a Escola de Belas Artes, 

entre 1881 e 1882. Neste ano, participaria na exposição 

evocativa do primeiro centenário da morte do Marquês 

de Pombal, organizado pela Comissão Executiva dos 

Estudantes de Lisboa.

Em simultâneo com as aulas na Escola de Belas 

Artes, Alfredo Roque Gameiro trabalhava na oficina de 

Justino Guedes. Aqui desenvolveria as suas aptidões 

como desenhador e entraria em contacto com a técnica 

de impressão. João Baptista de Sousa, que o conheceu 

em Leipzig, definiu-o como “um jovem, mas promissor 

FIG. 2 
Alfredo Roque Gameiro, 1876.  
Fonte: www.tdp.pt
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FIG. 3 
Escola de Belas Artes, desenho à pena aguarelada,  
de Alfredo Roque Gameiro, in Portugal Pittoresco, 1903. 
Biblioteca Nacional de Portugal.

FIG. 4 
Almoçageme, aguarela de Alfredo Roque Gameiro, 1882. 
Museu José Malhoa.

novas dinâmicas entre os agentes económicos. Nesse 

sentido, levaria a cabo um ambicioso projeto de reforma, 

que conduziria à criação de escolas industriais e de 

desenho industrial, e de museus industriais e comer-

ciais, em Lisboa e no Porto. 

Entendia o ministro que estes museus deveriam 

assumir-se como verdadeiros núcleos dinamizadores 

do próprio ensino industrial, através da organização 

artista, dotado de uma constante preocupação em aper-

feiçoar os seus conhecimentos, que não se satisfazia 

em executar somente os trabalhos mais simples. O seu 

espírito inquieto e a procura pela perfeição levavam-no 

a privilegiar as tarefas com maior grau de dificuldade”4.

No ocaso de 1883, a vida de Alfredo Roque Gameiro 

sofreria um impulso determinante, muito por ação de 

um homem, que, tal como o artista, pensava a socie-

dade portuguesa, de forma prospetiva: António Augusto 

Aguiar. O Ministro das Obras Públicas do governo de 

Hintze Ribeiro, conhecedor da realidade da Europa 

mais desenvolvida e dos seus avanços na área tecnoló-

gica, tinha a perfeita consciência da importância de uma 

reforma do ensino técnico, que permitisse a criação de 

4 Sousa, João Baptista de (1907). Artistas portugueses na Alemanha. Coim-

bra, Imprensa da Universidade, (p.28). João Baptista de Sousa era ins-

petor do Ministério das Obras Públicas. Engenheiro de formação, licen-

ciado pela Escola Politécnica de Paris, foi, em 1884, encarregue de 

acompanhar os estudantes portugueses em Leipzig.
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de cursos elementares ou de exposições, que promo-

vessem produtos e equipamentos, mas fossem, também, 

um ponto de encontro de culturas, ciências e inovações 

técnicas5. 

Perante a falta de formadores qualificados à concreti-

zação deste projeto, António Augusto Aguiar lançaria um 

programa de bolsas de estudo6 para escolas estrangeiras. 

O objetivo deste programa estava perfeitamente enun-

ciado num relatório do Ministério das Obras Públicas, 

apresentado às Cortes, em 1884, no qual se afirmava 

que “abrir escolas e contratar mestres estrangeiros é, 

sem dúvida, um passo importante, mas não suficiente. 

É preciso que os melhores dos nossos artistas aperfei-

çoem os seus conhecimentos nas escolas estrangeiras. 

E que concluída a sua formação regressem ao país para 

divulgar o que aprenderam. Foi com esse objetivo que 

o governo decidiu subsidiar a deslocação ao estrangeiro 

de artistas, interessados em aprofundar os seus conheci-

mentos técnicos e científicos.”7

Alfredo Roque Gameiro apresentaria a sua candidatura 

a este programa, vindo a ser aceite, escolha que, tendo em 

conta os critérios estabelecidos, nos permite supor que, 

apesar de jovem, seria já um artista reconhecido.

5 Martens, João Baptista Ferrão de Carvalho (1884). A obra legisladora do 

senhor ministro António Augusto Aguiar. Coimbra, Imprensa da Universi-

dade. (p. 32)

6 França, José-Augusto (1990). A arte em Portugal no século XIX, volume II. 

Lisboa, Bertrand Editora. (p. 66)

7 Martens, João Baptista Ferrão de Carvalho (1884). A obra legisladora do 

senhor ministro António Augusto Aguiar. Coimbra, Imprensa da Universi-

dade. (p.33)

FIG. 5 
Pedido de bolsa de Alfredo Roque Gameiro, 1884.  
Museu de Aguarela Roque Gameiro, Minde.

Transcrição do documento: ‘Diz Alfredo Roque Gameiro 

da Silva que tendo sido proposto pelo seu mestre e 

proprietário da Lithographia Guedes em conformidade 

da portaria de 15 de Dezembro p.p. para ir praticar ao 

estrangeiro a Preparador e conductor de machinas litho-

graphicas, desenho e processo do chromo e oleografia e 

tendo juntado á proposta os documentos e provas praticas 

das suas habilitações.

Vem humildemente pedir a V.ª Exª a sua protecção para 

que o supplicante seja um dos oito operários que V.ª Exª 

tem a despachar’ E.R.M.
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Transcrição do documento: ‘Eu abaixo assignado 

Alfredo Roque Gameiro da Silva, Lithographo, soltº 

maior, morador na Rua da Oliveira ao Carmo nº 12. 

Constituo meu bastante procurador meu irmão Justino 

Roque Gameiro Guedes, Industrial, casado resi-

dente n’esta cidade podendo substabelecer e o auto-

rizo durante o tempo que estiver ausente d’esta deixo a 

receber mensalmente da tesouraria pagador do Minis-

tério d’Obras Publicas ou d’onde e de quem devido for a 

pensão de trinta e seis mil reis que me foi arbitrada na 

Alemanha a Lythographia, dando e passando os compe-

tentes recibos. Lisboa 20 de Abril de 1884.’ 

FIG. 6 
Pedido de apoio de bolsa de Alfredo Roque Gameiro  
pelo irmão Justino Guedes, 1884.  
Museu de Aguarela Roque Gameiro, Minde.

FIG. 7 
Documento de Alfredo Roque Gameiro  
a designar o irmão seu procurador, 1884.  
Museu de Aguarela Roque Gameiro, Minde.

Transcrição do documento: ‘Diz Justino Roque 

Gameiro Guedes, proprietário da Lithographia sita na 

R. da Oliveira do Carmo n-12 que tendo proposto em 

conformidade da portaria de 15 de Dezembro p.p. para 

ir estudar ao estrangeiro o Snr Alfredo Roque Gameiro 

da Silva a Preparador e conductor de machinas lithogra-

phicas, desenho do chromo e oleografia e tendo juntado 

á proposta os documentos e provas praticas das habili-

tações do proposto. 

Vem respeitosamente pedir a V. Ex a sua protecção para 

que o proposto seja um dos oito operários que V.ª Exª 

tem a despachar’ 
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Roque Gameiro chegaria a Leipzig numa época algo 

conturbada. A escola vivia um processo de reestrutu-

ração. O novo diretor, Ludwig Nieper, afirmar-se-ia, de 

imediato, como um inovador, que procuraria superar as 

velhas discussões académicas em torno do que era arte. 

Para além da mudança de nome ocorrida em 1876 (passou 

a chamar-se Academia Real de Artes e Ofícios em vez de 

Academia de Belas Artes de Leipzig), Nieper, durante o seu 

mandato, levaria a cabo um conjunto de reformas estrutu-

rais, que revolucionariam o ensino das artes na Academia. 

Entre as medidas tomadas contam-se a reestruturação de 

alguns departamentos, como o de artes arquitetónicas e 

o de escultura (encerrados temporariamente) e a imple-

mentação de outros, entre os quais o de criação fotográ-

fica, uma novidade na época. Embora algumas destas 

reformas tivessem sido concretizadas posteriormente à 

passagem de Roque Gameiro por Leipzig, é um facto que 

a sua implementação viria apenas a dar outra amplitude 

a práticas em curso na escola. Foi o que se passou relati-

vamente ao ensino da fotografia8

O mestre alemão tinha a perceção clara da impor-

tância da fotografia na sociedade do seu tempo. Enquanto 

forma de expressão artística, com uma linguagem e 

uma estética próprias, a fotografia não só respondia 

às necessidades das novas indústrias em utilizar a 

imagem impressa (rótulos de produtos, cartazes, jornais 

e revistas ilustrados, paisagens avulsas ou em álbuns), 

como também satisfazia o desiderato de uma parte da 

burguesia emergente, que via no retrato a expressão de 

uma ascensão social. 

8 Nieper, Ludwig e Springer, Anton (1890). The Royal Art Academy and 

School of Applied Arts in Leipzig. Festschrift and official report.  With a scien-

tific treatise on “the tasks of the graphic arts”. Leipzig, Drugulin. (p.10)

Nas aulas de pintura e gravação da Academia de 

Leipzig, os alunos eram confrontados com uma visão 

transversal da arte. A fotografia era entendida como arte 

e eles aprendiam a utilizá-la como premissa das suas 

composições pictóricas e gráficas8.

Alfredo Roque Gameiro interiorizaria a importância 

destas orientações para o seu trabalho. Ainda em Leipzig, 

passaria a utilizar técnicas pictóricas mais fluídas, livres e 

espontâneas e recorreria à fotografia para a obtenção de 

reproduções mais fidedignas. Não seria, assim de estra-

nhar, que, no regresso a Portugal, já diretor artístico da 

Companhia Nacional Editora encetasse um processo de 

pesquisa e experimentação no sentido de perceber a real 

amplitude da influência da fotografia nas artes gráficas. 

A utilização do negativo em vidro pelo artista seria uma 

consequência desta sua preocupação. O artista rapi-

damente perceberia as vantagens desta técnica, que 

permitia, não só uma mais rápida e económica dupli-

cação das cópias, como também respondia ao deside-

rato de uma sociedade, onde a imagem, cada vez mais, 

se afirmava como valor de culto.

Na academia de Leipzig, Roque Gameiro deparar-

-se-ia com um mundo novo. A escola tinha programas 

curriculares, que abrangiam várias dimensões das artes 

gráficas, desde as oficinas de litografia às de xilogravura, 

passando pelas aulas de gravura, ilustração e edição de 

livro, os quais, posteriormente, procuraria implementar 

na Escola do Príncipe Real e na Escola de Arte Aplicada 

de Lisboa, de que viria a ser diretor. 

Mas, sobretudo, confrontar-se-ia com uma nova reali-

dade, que representava a contra factualidade do que se 

passava em Portugal. João Baptista de Sousa refere que 

“os jovens artistas que chegavam a Leipzig ficavam, de 

imediato, impressionados com o ambiente vivido na 



20

academia onde se alimentava o génio e a criatividade dos 

alunos, através de metodologias inovadoras e da utili-

zação de técnicas e equipamentos modernos.9 Com efeito, 

a Academia Real de Artes e Ofícios encarnava o espírito 

de mudança, que, nesta época, influenciava o ensino das 

artes gráficas. Os seus programas de estudos visavam a 

formação de especialistas, que respondessem às necessi-

dades da sociedade emergente. O que levaria à adoção de 

propostas pedagógicas inovadoras propiciadoras de uma 

aprendizagem baseada na pesquisa e experimentação.

Esta marca de inovação e modernidade tinha subja-

cente um conceito de arte diferente daquele que era 

veiculado pelas academias tradicionais. Ludwig Nieper 

estava longe de ser uma figura consensual. Criticado, 

por muitos, pelo seu espírito reformador e pelo seu prag-

matismo, partia de um pressuposto, para ele, incontor-

nável: “A arte expressava a vida”. Na lição inaugural do 

9 Sousa, João Baptista de (1907). Artistas portugueses na Alemanha. Coim-

bra, Imprensa da Universidade. (p.10)

FIG. 8 
Negativo em vidro da caricatura de Guilherme Gomes,  
da autoria de Alfredo Roque Gameiro, 1914.  
CMA / Casa Roque Gameiro 

FIG. 9 
Negativo em vidro colorido da caricatura de Libânio da Silva,  
da autoria de Alfredo Roque Gameiro, 1914.  
CMA / Casa Roque Gameiro 
 

Estes negativos pertencem a um conjunto de caricaturas de personalidades 

locais executadas por Raquel e Alfredo Roque Gameiro no âmbito do 

espetáculo ‘Damas e Varões Ilustres da Amadora’ constituído por projeções, 

numa lanterna mágica, em 1914. As transparências em suporte de vidro, 

resultante da reprodução fotográfica, a preto e branco, das caricaturas,  

foram coloridas pelos dois artistas.
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FIG. 10 
Assadeira de sardinhas, aguarela de Alfredo Roque Gameiro,  
sem data.  
Coleção Particular.

FIG. 11 
Estudo O Vira, aguarela de Alfredo Roque Gameiro, sem data.  
Coleção Particular.
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ano letivo, era comum ouvi-lo dissertar sobre o papel 

social do artista, sublinhando que este nunca deveria 

desvalorizar a função que lhe estava imputada: “captar a 

essência da vida e revelá-la no seu processo de criação.”10 

A arte, considerada sob esta perspetiva, é parte da socie-

dade e sendo transmitida e divulgada como outra qual-

quer forma de expressão humana, instrói e contribui para 

a identidade de um povo.11 Ideia que não passaria desper-

cebida a Alfredo Roque Gameiro, já que se tornaria num 

dos elementos estruturantes da sua obra.

10 Nieper, Ludwig e Springer, Anton (1890). The Royal Art Academy and 

School of Applied Arts in Leipzig. Festschrift and official report.   With a 

scientific treatise on “the tasks of the graphic arts”. Leipzig, Drugulin. (p.5)

11 Sousa, João Baptista de (1907). Artistas portugueses na Alemanha. Coim-

bra, Imprensa da Universidade. (p.8)

A pedagogia implementada na escola de Leipzig 

assentava numa filosofia de educação, que considerava 

que o processo educativo deveria partir do âmbito indi-

vidual e da experiência vivida para potenciar nos alunos 

a sua criatividade. Subjacente à prática pedagógica insti-

tuída, existia um princípio estruturante das aulas: por si 

só a arte não existe, ela reflete-se e reflete a sociedade.12 

Daí que os programas curriculares contemplassem, para 

além das disciplinas específicas, o contributo de outras 

áreas de saber, que envolviam tanto as ciências experi-

mentais e exatas, como a física, a anatomia, a zoologia e a 

12 Nieper, Ludwig e Springer, Anton (1890). The Royal Art Academy and 

School of Applied Arts in Leipzig. Festschrift and official report. With a scien-

tific treatise on “the tasks of the graphic arts”. Leipzig, Drugulin. (p.15)

FIG. 12 
Max Klinger, professor da escola de Leipzig.  
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Max_
Klinger

FIG. 13 
Prosky – Bohemia, aguarela de Alfredo Roque Gameiro,  
executada em 1886 durante a sua estadia em Leipzig, Alemanha.  
CMA / Casa Roque Gameiro 
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mecânica, como as ciências sociais e humanas (a história 

e a sociologia). Neste contexto, a arte era muito mais do 

que uma manifestação estética. Constituía, também, um 

veículo para experienciar ou ler uma realidade social, 

histórica e cultural em mudança. Elemento que na obra 

de Roque Gameiro se revelaria fundamental. O artista 

buscaria nas paisagens, nas tradições, nos tipos humanos 

e na história nacional, a resposta às suas inquietações, 

enquanto artista e cidadão. Preocupar-se-ia em preservar 

uma memória identitária, histórica e social, o que o levaria 

a representar paisagens, quadros históricos ou simples 

figuras anódinas como a assadora de castanhas.

Nos três anos que estudaria em Leipzig, Roque Gameiro 

aproveitaria para viajar. Visitaria Praga, Paris e Nuremberga. 

Neste seu périplo, contactaria com o trabalho de vários 

artistas. Entre eles estava Max Klinger, futuro professor da 

escola de Leipzig, um jovem, já na altura controverso, cujas 

ideias tinham alguns pontos de contacto com as do artista 

português. Klinger considerava que as gravuras e as artes 

gráficas deveriam ter um papel novo e significativo nas 

artes, distinto da pintura, pelo facto de suportarem dife-

rentes soluções técnicas e se abrirem à exploração de novas 

situações criativas e conceptuais. Como Roque Gameiro, 

Klinger tinha uma visão transversal da arte. Sustentava 

que as diferenças entre o naturalismo e o realismo eram 

perfeitamente conciliáveis, uma vez que ambos partiam de 

uma observação fiel da realidade e refletiam, quer a expe-

riência apreendida ao longo do tempo pelo artista, quer as 

suas sensações. O mesmo dirá, por outras palavras, Roque 

Gameiro, em entrevista a Norberto Araújo: “A natureza não 

é aquilo que se vê, mas aquilo que se sente.13

13 Pereira, Fernando António Baptista (2009). Roteiro do Museu de Agua-

rela Roque Gameiro (coord.). Minde, Centro de Artes e Ofícios Roque 

Gameiro. (p.20)

FIG. 15 
Companhia Nacional Editora no Largo do Conde Barão,  
sem autoria e sem data.  
AML/Arq. Fotográfico PT/AMLSB/POR/050902

FIG. 14 
Logotipo da Companhia Nacional Editora.  
Fonte: www.tdp.pt
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Com as aulas, acumularia a realização de alguns traba-

lhos para a Litografia Meissner & Buch, uma das mais 

importantes da Alemanha, e continuaria a litografar compo-

sições artísticas para o seu irmão. O génio do artista portu-

guês não passaria despercebido à própria imprensa alemã, 

que acompanhava os passos do jovem estudante. Diz-nos 

João Baptista de Sousa que o Ilustrate Zeitung, jornal de 

Leipzig, logo após o seu regresso, publicara a seguinte 

notícia: “O jovem e promissor artista português, Alfredo 

Gameiro, regressou ao seu país. Desejamos um futuro 

risonho a este jovem artista que foi um dos alunos mais 

notáveis que passou pela academia de Leipzig.14

Alfredo Roque Gameiro voltaria a Portugal em 1887. 

Assumiria o cargo de diretor das oficinas litográficas da 

Companhia Nacional Editora, criada a partir da compra 

da Casa Editora David Corazzi15, por um consórcio de 

empresários à frente do qual se encontrava o seu irmão 

Justino Guedes. Ao mesmo tempo desenvolveria outras 

vertentes artísticas, como pintor, sobretudo de aguarela, 

e ilustrador, e exerceria a atividade de professor, no seu 

ateliê-escola, situado na Rua D. Pedro V, em Lisboa, na 

Escola Industrial do Príncipe Real e na Escola de Arte 

Aplicada de Lisboa, da qual seria o primeiro diretor. Em 

todos estes domínios, existiu um elemento aglutinador 

que configurou a sua existência: a arte, para ele, mais do 

que uma paixão ou modo de vida, seria um elemento de 

transformação, que moldaria a sua personalidade, o seu 

trabalho e a sua conceção do mundo. 

14 Sousa, João Baptista de (1907). Artistas portugueses na Alemanha. Coim-

bra, Imprensa da Universidade. (p.11).

15 David Corazzi (1845-1896). Publicista e editor, é considerado um pio-

neiro no uso de técnicas publicitárias, a que recorria com o objetivo 

de conquistar novos públicos e de abrir novas vias para a divulgação 

do livro, nomeadamente com a criação de coleções de cariz popular.

FIG. 16 
Exemplo da técnica de reprodução por Gelatinographia de desenho 
intitulado ’Rosa Damasceno’, por Alfredo Roque Gameiro.  
Coleção particular.

O princípio de pesquisa e experimentação, cuja impor-

tância Roque Gameiro interiorizara na Alemanha, manter-

-se-ia um elemento estruturante da sua atividade, nos 

vários domínios em que se viu envolvido, como artista e 

professor, mas também, como responsável pela conceção 

e orientação gráfica da Companhia Nacional Editora. O 

lugar de diretor não inibiria o espírito de eterno aprendiz 

que sempre o moveu. Continuaria a estudar e a testar, 

visando o aperfeiçoamento de novas técnicas de gravação 

e impressão, que se traduzissem, não só numa melhor 

qualidade do trabalho, como também numa maior renta-

bilidade, através da redução de custos e do número de 
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procedimentos necessários à sua execução. Em 23 de 

dezembro de 1889, apresentaria o pedido de registo da 

patente de invenção de um novo processo para a repro-

dução de desenhos denominado Gelatinographia. Na 

memória que acompanharia o requerimento, descrevia-se 

o processo, que consistia em “gravar ou desenhar o que 

se quer reproduzir sobre gelatina ou matéria gelatinada 

ou gomada transparente”, seguindo-se, para o efeito, três 

procedimentos alternativos, com idênticos resultados na 

reprodução da “estampa, fotografia ou aguarela que se 

pretende reproduzir.”16

Nos finais do século XIX, Roque Gameiro era já um 

artista conceituado, alcançando diversos prémios em 

Portugal e no estrangeiro. Participaria, entre 1891 e 1898, 

16 Cfr. Ormigo, Mendes (1982). “Subsídios para o estudo da vida e obra 

de Roque Gameiro”, A Voz da Amadora, 7 de maio. (p.11).

FIG. 17 
Estudo sobre figura do século XVII, 
Alfredo Roque Gameiro,  
3º medalha  da Exposição  
do Grémio Artístico de 1994.  
Fonte: www.tdp.pt

FIG. 18 
Epístola, retrato do pai de Roque 
Gameiro, 2ª medalha da Exposição  
do Grémio Artístico de 1896. Levada  
à Exposição Internacional de Paris em 
1900. Obra perdida na sequência do 
naufrágio do vapor Santo André,  
em 1901, quando regressava de Paris 
para Lisboa em frente a Peniche.  
Fonte: www.tdp.pt

em todas as exposições organizadas pelo Grémio Artís-

tico, de onde sairia com vários prémios e menções (1893 

e 1894, terceira medalha, 1895, segunda medalha, 1896, 

primeira medalha, 1897, medalha de honra).

A consagração internacional aconteceria em Paris, 

em 1900, no Salon International, onde viria a receber 

uma medalha de ouro, e na Exposição Universal, que lhe 

renderia uma menção honrosa. Numa época marcada 

pelo cosmopolitismo, de que a cidade-luz constituía 

paradigma, Roque Gameiro afirmava-se, através de uma 

busca pela autenticidade nacional e a valorização das 

culturas tradicionais, fazendo da sua produção artís-

tica um instrumento ao serviço da preservação do patri-

mónio histórico e etnográfico. 

Em 1908, receberia o grand prix na Exposição Interna-

cional do Rio de Janeiro. A crítica brasileira sublinharia o 

trabalho do artista, evidenciando a sua capacidade para 
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mostrar uma sociedade em mudança “onde uma moder-

nidade, paulatinamente, se vai impondo a um passado, 

que resiste nos costumes e tradições do seu povo.”17 

Monteiro Lobato escreveria mesmo: “O traço, em Roque 

Gameiro, não obedece apenas a regras técnicas ou esté-

ticas, revela uma preocupação ética, que sublinha a fina-

lidade social e cultural da arte: educar, preservando a 

memória de uma nação”17.

Dois anos depois do reconhecimento no Brasil, seria 

homenageado pela Sociedade Nacional de Belas Artes, 

presidida pelo seu amigo Columbano Bordalo Pinheiro, 

através de uma exposição coletiva, que reuniria algumas 

das suas aguarelas mais importantes.

Tal como aprendera em Leipzig, a arte, na obra 

de Roque Gameiro expressava a vida, por ele vivida 

ou que ele procurava recuperar, através de memórias 

ou da evocação do passado. Esta exigência faria com 

que o seu trabalho, enquanto ilustrador, tivesse uma 

base experiencial e de pesquisa muito forte. Vimo-la 

presente nas composições realizadas para a edição de 

Os Lusíadas, da Empresa da História de Portugal, e para 

a As Pupillas do Senhor Reitor de Júlio Dinis. Se relativa-

mente à primeira obra se deve sublinhar o trabalho de 

investigação que permitiu ao artista ajustar os desenhos 

ao texto e à época em que ele foi escrito, já, relativa-

mente ao livro do escritor portuense, impõe-se realçar o 

carácter experiencial de que se revestiu o seu trabalho. 

O artista dirigiu-se ao local da história, conviveu com 

as populações, inspirou-se nas figuras humanas que 

conheceu para traçar as personagens da obra. “Como 

17 Lobato, João Bento Renato Monteiro (1921). Artistas Portugueses em Ter-

ras de Vera Cruz. São Paulo, edição de autor. (p.11).

FIG. 19 
Costa da Caparica, Alfredo Roque Gameiro, 1ª medalha  
na Exposição do Grémio Artístico de 1897, e medalha de honra  
na Exposição Universal de Paris em 1900.  
Obra também perdida na sequência do naufrágio do vapor  
Santo André, quando regressava de Paris.  
Fonte: www.tdp.pt 

FIG. 20 
Diploma de medalha da 8ª Exposição do Grémio Artístico, 1897. 
Fonte: www.tdp.pt
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FIG. 21 
Provando o jantar, aguarela de Alfredo Roque Gameiro, medalha de honra na Exposição  
da Sociedade Nacional de Belas Artes em 1910. (fotografia de José Pessoa, 1999).  
Museu Nacional de Arte Contemporânea. Museu do Chiado.
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FIG. 23 
Ilustração ‘Sobem à capitaina; e toda a gente’, de Os Lusíadas,  
Canto VII, est. XXVIII, 1900.  
Biblioteca Nacional de Portugal. 

FIG. 22 
Estudo da ilustração ‘Sobem à capitaina; e toda a gente’  
de Os Lusíadas, Canto VII, est. XXVIII, 1900.  
Fonte: www.tdp.pt
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FIG. 24 
Estudo da ilustração ‘Clara! – disse Margarida em voz baixa,  
puxando o vestido da irmã.’ da página 290  
de As Pupillas do Senhor Reitor 1900.  
Fonte: www.tdp.pt
 
Nota: para a construção da personagem Clara,  
o artista utilizou como modelo a filha Raquel.

FIG. 25 
Ilustração ‘Clara! – disse Margarida em voz baixa,  
puxando o vestido da irmã.’ da página 290  
de As Pupillas do Senhor Reitor 1900.  
Fonte: www.tdp.pt
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FIG. 26 
Travessa do Terreiro do Trigo. Ilustração da Estampa 26.  
Lisboa Velha, 1925.  
Fonte: www.tdp.pt

FIG. 27 
Rua de S. Miguel Alfama. Ilustração da Estampa 89.  
Lisboa Velha, 1925.  
Fonte: www.tdp.pt
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FIG. 28 
Carlos Malheiro Dias e Alfredo Roque Gameiro à esquerda  
de Helena Roque Gameiro, restantes elementos  
do lado direito desconhecidos, Rio de Janeiro, 1920.  
Coleção particular.

ilustrador – diria numa entrevista ao Diário de Notícias 

– “tive que deixar de parte qualquer outra atitude que 

não fosse assente nas fontes de informação e na minha 

natural inspiração.”18 

Este sentido pedagógico da arte, que mobilizaria 

Roque Gameiro, ganharia uma expressão mais buri-

lada naquela que viria a constituir a sua última grande 

obra, Lisboa Velha, datada de 1925, onde estava bem 

presente uma acentuada preocupação em preservar a 

memória do património etnográfico, histórico e arqui-

tetónico português e, sobretudo lisboeta. O álbum, 

composto pela reprodução de desenhos e aguarelas 

reproduzindo zonas antigas de Lisboa, era, segundo o 

18 Cfr Abreu, Maria Lucília (2005). Roque Gameiro, O Homem e a Obra. 

Lisboa, ACD Editores. (p.34-35). 

FIG. 29 
Carregamento de especiarias em Calicute, obra exposta  
na Exposição Internacional Comemorativa do Centenário  
da Independência do Brasil.  
Fonte: www.tdp.pt

FIG. 30 
Diploma recebido na Exposição Internacional Comemorativa  
do Centenário da Independência do Brasil.  
Fonte: www.tdp.pt
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autor, o resultado de uma “natural e saudosa atração 

pelas coisas do passado, que [..] pouco a pouco iam 

desaparecendo da fisionomia da cidade […]. Essa tarefa 

é este livro […].”19

“L’homme est devenu artiste, l’art a transformé 

l’homme“, assim se referia, em 1915, Marcel Magne, 

professor do Conservatório Nacional de Artes e Ofícios 

de Paris à obra de Eugène Delacroix. Seis anos depois, 

em 1921, Monteiro Lobato, no rescaldo do périplo brasi-

leiro de Alfredo e da filha Helena por terras do Brasil, 

utilizaria esta mesma afirmação para caracterizar o 

percurso do artista português na arte20. Trata-se, sem 

dúvida, de uma bela síntese da vida.

19 Gameiro, Alfredo Roque (ilustr.) e Vieira, Afonso Lopes (pref.). (1992). 

Lisboa Velha. Vega (1.ª ed. 1925. Lisboa: Tipografia da Empresa do 

Anuário Comercial). (p.7).

20 Lobato, João Bento Renato Monteiro (1921). Artistas Portugueses em Ter-

ras de Vera Cruz. São Paulo, edição de autor. (p.12).

FIG. 31 
Foz do Alcôa, aguarela  
de Alfredo Roque Gameiro, s.d.  
Museu José Malhoa.
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O pedagogo  
Alfredo Roque Gameiro
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Em 1894, Alfredo Roque Gameiro foi nomeado professor 

na Escola Industrial do Príncipe Real. À sua nomeação 

não terá sido estranha a memória publicada, um ano 

antes, por Alfredo Bensaúde, autor do Projeto de 

Reforma do Ensino Técnico, publicado em 189221. Na 

página 12 desta memória, pode ler-se o seguinte: “Os 

professores desta escola devem possuir conhecimentos 

e uma formação, que sejam compatíveis com as fina-

lidades que levaram à sua criação. Além de conheci-

mentos artísticos, torna-se necessário que entendam 

como as artes e as indústrias se podem interligar, porque 

a sociedade dos novos tempos faz desta ligação uma 

exigência da modernidade. Alguém, com espírito cria-

tivo, dotado de uma prática de rigor e capacidade de 

organização, que se adapte à maneira de ser dos portu-

gueses. Se a natureza do meu trabalho o permite, penso 

que o jovem artista Roque Gameiro é uma das pessoas 

indicadas para o assumir. Tem qualidades humanas e 

21 Mineralogista e engenheiro com formação na Alemanha, Alfredo Ben-

saúde (1856-1941), exerceu funções docentes no Instituto Industrial e 

Comercial de Lisboa, onde foi um dos grandes impulsionadores dos 

métodos laboratoriais de ensino. Em 1893, foi convidado pelo Minis-

tério das Obras a dar um parecer sobre o perfil que deveriam ter os 

docentes da Escola Industrial do Príncipe Real.

uma formação de excelência, adquirida na Academia de 

Leipzig. A meu ver é uma das pessoas indicadas para 

integrar o corpo docente desta escola.”22

Embora a informação existente sobre esta fase da sua 

vida não seja abundante, sabemos que, quer na Escola 

Industrial do Príncipe Real, quer, mais tarde, na Escola 

de Arte Aplicada de Lisboa, teve uma intervenção ativa. 

Deparou-se, por um lado, com as dificuldades resul-

tantes de um quotidiano marcado pela precariedade e 

a contingência, que limitavam a aquisição de equipa-

mentos e a contratação de professores e, por outro, com 

as resistências de setores da academia, que eram contrá-

rios às mudanças.

Carlos Adolfo Marques Leitão23, amigo e colega na 

Escola Industrial do Príncipe Real foi um dos persona-

gens que partilhou das preocupações do professor e 

22 Bensaúde, Alfredo (1893). Memória sobre os requisitos que devem presi-

dir à escolha do corpo docente das escolas técnicas. Lisboa, Typographia 

da Academia Real das Sciencias. (p.12).

23 Coronel de Infantaria, Carlos Adolfo Marques Leitão (1855-1938), distin-

guiu-se enquanto professor, tendo sido diretor do Real Colégio Militar, 

da Escola Industrial Marquês de Pombal. Foi ainda diretor do ensino 

de desenho da Escola Normal e professor de desenho e geografia de 

D. Luís e do infante D. Manuel, além de deputado e vice-presidente do 

Conselho Superior do Ensino Industrial e Comercial.
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Alfredo Roque Gameiro, na linha de Max Klinger, atri-

buiu, enquanto docente, uma atenção especial às gravuras 

e às artes gráficas. Tinha a perfeita noção da sua impor-

tância no mundo em que vivia, em que a imagem cada 

vez mais se tornava dominante. Consciente das novas 

possibilidades abertas pelas artes gráficas, em termos 

de linguagem, técnicas e conceitos, fez das suas aulas 

um espaço laboratorial, onde a experimentação era uma 

constante. O trabalho do artista, a seu ver, não resultava 

somente da sua inspiração, mas também da pesquisa e da 

experiência repetida. Até chegar ao produto final, condu-

zido pela intuição e pela razão, pelas suas vivências e 

pelos valores, o artista vai acrescentando novos elementos 

à composição, diferenciando-os e reajustando-os. No fim, 

tem à sua frente uma imagem que consiste na última das 

muitas sínteses anteriores. Este aspeto é perfeitamente 

visível em Estudo de um cão ou nas várias ilustrações que 

desenhou para a História de Portugal, de Pinheiro Chagas. 

FIG. 33 
Estudo de cão, desenho a grafite aguarelado  
de Alfredo Roque Gameiro, sem data.  
Coleção particular.

FIG. 32 
Retrato de Helena Roque Gameiro,  
aguarela de Alfredo Roque Gameiro, sem data.  
Coleção particular.

da vontade de modernizar o ensino das artes gráficas, 

tarefa que não considerava fácil, dado que implicava uma 

profunda alteração de mentalidades e de ferramentas 

conceptuais. A sua amizade com Roque Gameiro levá-

-lo-ia, de resto, a promover a organização de um ciclo 

de conferências dedicado ao ensino das artes, uma das 

quais, de sua autoria, se realizaria no ateliê do artista, na 

Casa Roque Gameiro, em 1917.
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FIG. 34 
História de Portugal, Popular  
e Ilustrada, de Pinheiro Chagas, 
ilustrações de Roque Gameiro, 
Manuel de Macedo e Alfredo Morais, 
Empresa História de Portugal, 
Lisboa, 1899 a 1905.  
CMA / Biblioteca Municipal 
Fernando Piteira Santos.

FIG.35 
História de Portugal, Popular  
e Ilustrada, página 5 ilustração 
de Alfredo Roque Gameiro. 
Biblioteca Nacional de Portugal.

Em finais de 1918, Alfredo Roque Gameiro seria convi-

dado pelo Ministro da Instrução Pública, José Alfredo 

Mendes de Magalhães, a apresentar os seus contributos 

para um projeto de reforma do ensino das artes gráficas. 

O objetivo da reforma preconizada pelo ministro era 

claro: implementar um “ensino moderno, que prepa-

rasse os alunos para a vida profissional, exigindo-lhes a 

constante realização de trabalhos práticos de aplicação 

dos conhecimentos teóricos adquiridos.”24

A demissão de José Alfredo Mendes de Magalhães, 

em dezembro de 1919, inviabilizaria a concretização da 

reforma, mas não impediria Alfredo Roque Gameiro de 

apresentar algumas propostas de modernização.

24 Pedrosa, Júlio Magalhães (1919). Relatório apresentado ao Ministério de 

Instrução Pública sobra a reforma do ensino proposta pelo senhor minis-

tro José Alfredo Mendes de Magalhães. Coimbra, Imprensa da Universi-

dade. (p. 4).

O artista defenderia a separação do ensino industrial do 

ensino das artes figurativas e gráficas, dadas as suas espe-

cificidades. Proporia, do ponto de vista curricular, a imple-

mentação de um plano de estudos, inspirado no modelo da 

academia de Leipzig, que viabilizasse uma formação ajus-

tada às necessidades de uma sociedade, cada vez mais 

marcada pelo peso da imagem. O ensino artístico, segundo 

ele, deveria ter uma componente laboratorial, que desen-

volvesse nos alunos o gosto e o interesse pela pesquisa e 

experimentação, mas também possuir uma base teórica e 

histórica, que os dotasse dos conhecimentos indispensá-

veis à execução técnica e, simultaneamente, lhes transmi-

tisse uma perspetiva evolutiva das artes. Daí a importância 

de tornar a escola um espaço que recriasse as condições 

de trabalho que eles iriam encontrar na vida profissional.25

25 Pedrosa, Júlio Magalhães (1919). Idem. (p. 10).
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Um ano depois de ter assumido a função de diretor 

da Escola de Arte Aplicada de Lisboa, Alfredo Roque 

Gameiro retomaria o seu espírito reformador, iniciando, 

com alguns dos seus alunos e colegas, o desenho de 

um projeto de ensino das artes, inspirado no modelo 

da Academia Julian26. Refere Virgílio Martins Machado, 

seu aluno nesta instituição que o objetivo que movia o 

professor era criar uma escola que pudesse concorrer 

com os estabelecimentos existentes, “onde se ensinasse, 

para homens e mulheres, cursos de pintura, artes deco-

rativas e fotografia. O que distinguiria esta escola das 

demais existentes era uma maior liberdade dos planos 

de estudos e a possibilidade facultada aos alunos de 

utilizarem as instalações da escola para se iniciarem na 

26 Rudolphe Julian (1839-1907). Pintor francês, criador, em 1867, de uma 

escola privada, que viria a ser uma das mais importantes escolas pri-

vadas do seu tempo.

sua atividade.”27. Um projeto desta amplitude envolvia 

custos económicos enormes, razão pela qual não terá 

sido concretizado, ficando pela fase inicial de conceção.

É, ainda, Virgílio Martins Machado, que nos recorda, 

nas suas memórias, que logo nas primeiras aulas o 

professor chamava a atenção dos presentes para as 

imagens que polvilhavam as ruas da cidade (anúncios, 

cartazes, notícias de jornais), que faziam parte do seu 

quotidiano, interagindo com eles e condicionando a sua 

perceção da realidade.28 

As suas aulas, seja nas instituições em que lecionou, 

seja no ateliê na Rua D. Pedro V. transmitiam uma 

mensagem, cujo real significado percebera em Leipzig: 

a arte era parte integrante da sociedade e se ser artista 

27 Crr. Machado, Virgílio Martins(1945). Memórias de um gravador. Lisboa, 

edição de autor. (p. 26).

28 (Idem) (p. 24).

FIG. 36 
Retrato fotográfico de um grupo de estudantes femininos  
com o professor William Bouguereau na Academia Julian, 1890.  
Fonte: https://commons.wikimedia.org

FIG. 37 
Retrato fotográfico de um grupo de estudantes masculinos  
na Academia Julian, com Axel Gallén ao centro, década de 1890. 
Fonte: https://commons.wikimedia.org
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FIG. 38 
Fotografia de aula no Atelié escola da Rua D. Pedro V em Lisboa, c.1912.  
Coleção particular.
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pode ser o resultado de uma vocação, pode e deve ser, 

também, uma profissão. Por isso, nas suas aulas, o 

pedagogo Alfredo Roque Gameiro, procuraria desen-

volver nos seus alunos, muito mais do que as competên-

cias motoras inerentes à aprendizagem das artes. Para 

ele, a arte deveria constituir um elemento potenciador 

das faculdades de análise e síntese do espírito humano. 

“O Mestre – escrevia Virgílio Machado – não se limitava 

a mostrar e a ensinar técnicas, ensinava-nos a observar 

a realidade que nos rodeava e, através dos nossos olhos 

e sensações, interpretá-la. Dizia ele, que só imbuídos 

deste espírito poderíamos ser bons profissionais.”29 . 

Dito de outra forma, para Roque Gameiro, a escola 

deveria ter um papel fundamental na formação do 

educando, interiorizando e promovendo nele saberes 

e competências que o ajudassem a agir no meio em 

que vivia.

Este princípio, que consagrava profundos valores 

republicanos, seria partilhado com os seus filhos e os 

seus alunos.

29 Machado, Virgílio Martins (1945). Memórias de um gravador. Lisboa, 

edição de autor. (p. 24).

FIG. 39 
Cartão original das mensalidades das aulas  
do atelié R. D. Pedro V, sem data.  
Coleção particular.
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A arte e a 
sociedade
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Para Roque Gameiro, a arte possuía uma função muito 

mais abrangente do que simplesmente ser bela, agra-

dável ou decorativa. Deveria representar a realidade em 

que o artista vivia, pensava e sentia. Vista sob este viés, 

a arte exprimiria uma visão do mundo, que, tendo subja-

cente uma visão de época histórica e antropológica, refle-

tiria, igualmente, uma vida e uma experiência pessoais. 

Por outras palavras, a experiência do artista condicio-

naria o olhar e a captação da realidade, influenciando o 

produto final do seu trabalho. 

O artista parte da sua experiência pessoal para repre-

sentar a realidade, seja ela a realidade de um passado 

em que se foi construindo a identidade coletiva, seja ela 

a realidade do presente, que prospetiva o futuro.

Vivendo entre dois mundos em que um que já sabe 

que vai acabar e outro, cujos contornos ainda não sabe 

definir, mas se pressente inevitável e que acabará por 

acontecer a curto prazo, Roque Gameiro imputava à arte 

uma função social e cívica: preservar um património, 

histórico, etnográfico e consolidar uma memória coletiva.

A sua obra reflete o tempo em que viveu. Época 

conturbada, política e economicamente, que viu 

emergir novos protagonistas, ansiando por mudanças. 

A cedência do governo português ao Ultimato inglês, em 

1890, ameaçando com o corte de relações diplomáticas 

e com uma possível intervenção pela força, caso o nosso 

governo não retirasse a sua presença militar da região 

do Chire e das terras dos Macololos e dos Machonas, 

perto de Moçambique, lançaria o país numa profunda 

crise, originando o descontentamento popular e aumen-

tando o descrédito da instituição monárquica. Facto 

que viria a ser explorado pelo Partido Republicano para 

lançar uma intensa campanha contra a monarquia, que 

traria à colação um sentimento patriótico e antibritânico 

radical. No evolver deste fervor patriótico, Francisco Keil 

FIG. 40 
A Portugueza, de Francisco Keil do Amaral e Henrique Lopes  
de Mendonça (1890), Revista Occidente nº 405, de 21 março 1890, 
Coleção particular.
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do Amaral e Henrique Lopes de Mendonça comporiam 

A Portugueza, que viria a ser publicada no suplemento 

da Revista Occidente de 21 de março de 189030 e, após 

a implantação da República, em 5 de outubro de 1910, 

adotada como hino nacional.

Cerca de um ano depois da entrega do Ultimato, 

ocorria, no Porto, em 31 de janeiro de 1891, a primeira 

tentativa de implantação de um regime republicano no 

nosso país.

Alinhado com os valores do republicanismo, Alfredo 

Roque Gameiro não ficaria indiferente a este processo 

mutacional. Os seus desenhos e aguarelas evidenciariam 

a marca da época em que viveu e refletiriam o gosto e o 

imaginário de um período, marcado por um processo de 

“construção da nação” que, não tendo começado nesta 

fase, assumiria, no entanto, em finais de Oitocentos, 

princípios de Novecentos, grande fulgor, sobretudo ao 

nível da produção e divulgação intensa de imagens, 

narrativas e referências que definiam o que represen-

tava “ser português”. 

Numa época de acentuado patriotismo, Roque 

Gameiro chamaria a atenção para a importância de 

uma memória coletiva, resultante de uma construção ao 

longo da história, onde se vão cimentando as raízes da 

nação. O desenho Guerreiros Lusitanos remete-nos para 

esta ideia, para um passado longínquo onde se começou 

a consolidar a coesão de um grupo e a noção de pertença 

desse mesmo grupo a um território. Não será, assim, 

difícil de perceber a constante evocação do passado, que 

perpassa pelos seus trabalhos, como se o autor preten-

desse trazê-lo ao presente como forma de perpetuar a 

memória e de garantir uma identidade à sua obra.

30 Cfr. Revista Occidente (1890). Supplemento ao nº 405, de 21 de março.

FIG. 41 
Guerreiros Lusitanos, desenho a tinta-da-china aguarelado, ilustração 
da página nº 1 da História de Portugal, Popular e Ilustrada (1899-1905)  
CMA / Casa Roque Gameiro 

Quando analisamos a obra de Roque Gameiro, seja 

a sua produção de teor histórico e etnográfico, sejam os 

seus trabalhos de índole republicana onde o herói-povo 

se manifesta, percebemos quanto ele é metódico na 

execução das suas tarefas. O esboço era precedido de 

uma cuidadosa pesquisa documental, visível tanto na 

composição dos quadros históricos, que procurava 

reproduzir factos com o máximo rigor, como na abor-

dagem das paisagens e tipos humanos. Fazia estudos 

das paisagens in loco, visitava os lugares presumíveis 

das cenas que pretendia representar, elaborava croquis 

dos ornamentos e elementos arquitetónicos, interiori-

zava os costumes, as práticas profissionais e as tradi-

ções, visando imprimir a maior fidedignidade aos seus 

quadros. Estamos perante um pintor que se comporta 

como um antropólogo, que lê, interpreta e analisa os 

dilemas do mundo contemporâneo na sua relação com 

o passado. Na ilustração da obra As Pupillas do Senhor 
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FIG. 43 
Estudo de casacas militares de Alfredo Roque Gameiro, sem data. 
CMA / Casa Roque Gameiro 

FIG. 42 
Estudo de homens do povo de Alfredo Roque Gameiro, sem data. 
CMA / Casa Roque Gameiro 

Reitor, nos vários tipos rurais e urbanos que retrata, 

estão rostos e atores de uma sociedade em mudança, 

que refletem a identidade de um povo. 

Num país, onde a iliteracia constituía uma realidade 

confrangedora, onde os hábitos de leitura pouco mais 

eram do que residuais, a ilustração e os desenhos pode-

riam assumir uma importância maior, do ponto de vista 

informativo e cultural, tornando mais fácil o contacto e a 

compreensão com os acontecimentos da época.

Roque Gameiro, através da ilustração, colocaria a arte 

ao serviço da leitura. Nos romances e contos por ele ilus-

trados, notar-se-ia a preocupação em interpretar o sentido 

da mensagem do autor, facilitando, assim, a leitura e a 

introdução no universo ficcional por parte do leitor. 

Os seus desenhos eram rigorosos, quer na abor-

dagem do tempo e do espaço (objetos de um estudo 

cuidadoso), quer na modelação das personagens, plenas 

de dinamismo e emoções. Pode-se falar, mesmo, da exis-

tência, nas suas ilustrações, de uma aproximação da arte 

à História, tão do agrado do pensamento republicano, 

mas também à estética literária, que reflete uma visão 

integradora e holística da arte.

A imagem, para Alfredo Roque Gameiro, teria de ser 

eficiente e não podia deixar dúvidas quanto à veracidade 

do tema retratado, porque era para ser vista, apreciada e 

lida por um público heterogéneo. 

Monteiro Lobato destacaria a importância da obra do 

artista para a formação de uma consciência regional e 

uma identidade nacional: “Roque Gameiro – escreveu –   

tem a exata noção de que o artista não pode estar desli-

gado da sociedade. Tem de passar uma mensagem.  

A mensagem passada na obra, pelo digno representante 

das artes lusas, une o passado ao presente, mostra um 

país e um povo em mudança, evidenciando como o novo 

se pode construir a partir do antigo. É uma mensagem 

de índole patriótica”31.

31 Lobato, João Bento Renato Monteiro (1921). Artistas Portugueses em Ter-

ras de Vera Cruz. São Paulo, edição de autor. (p. 9).
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FIG. 44 
Estudo da ilustração de As Pupillas do Senhor Reitor –  
Chronica da Aldeia, da página 335,  
Fonte: www.tdp.pt
 
Nota: a filha Raquel serviu de modelo à personagem Clara,  
e Hebe Gomes à personagem Margarida.

FIG. 45 
Ilustração de As Pupillas do Senhor Reitor –  
Chronica da Aldeia, da página 335,  
Fonte: www.tdp.pt
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FIG. 46 
Estudo da ilustração de As Pupillas do Senhor Reitor –  
Chronica da Aldeia, da página 335, com o título ‘E você, sua rata  
de sachristia, tem alguma coisa com isso?...’.  
Fonte: www.tdp.pt 

FIG. 47 
Ilustração de As Pupillas do Senhor Reitor – Chronica da Aldeia,  
da página 335, com o título ‘E você, sua rata de sachristia,  
tem alguma coisa com isso?...’.  
Fonte: www.tdp.pt 
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FIG. 48 
Gomes Freire de Andrade,  
Alfredo Roque Gameiro.  
Biblioteca Nacional Portugal.

FIG. 49 
Conquista de Lisboa aos Mouros. Alfredo Roque Gameiro,  
in Chagas Franco e João Soares, Quadros da História de Portugal, 1917.  
Biblioteca Nacional Portugal.

Não poderia estar mais certo Monteiro Lobato. Para 

Roque Gameiro, a arte tinha uma dimensão patriótica, que 

ia muito para além das circunstâncias do momento histó-

rico. A Pátria, para ele, era muito mais do que comunidade 

ocupando um determinado espaço geográfico. Era, sobre-

tudo, uma comunidade essencialmente cultural e afetiva, 

nela se incluindo elementos como a língua, a tradição, a 

arte e a religião. A valorização da componente afetiva e 

moral da Pátria seria uma constante, na obra do artista. 

Neste contexto, a evocação de um passado coletivo, 

mais ou menos mitificado, e a valorização das tradições 

e dos costumes, não seria um sinal de mera saudade do 

passado, mas antes um fator de fortalecimento da cons-

ciência nacional. 

O artista idealizava tornar a sociedade e a vida quoti-

diana num espaço aberto destinado à formação integral e 

permanente dos cidadãos. O que nos permite perceber a 

sua adesão à Festa da Árvore, sendo um dos dinamizadores 

do grupo que, em 1909, promoveu, na Amadora esta festivi-

dade cívica. Conceberia materiais de divulgação das festas 

(cartazes, postais e diplomas) e colaboraria com a Liga de 

Melhoramentos da Amadora, criada a partir das dinâmicas 

sociais e políticas geradas pela celebração de 1909.

“Família. Pátria e Arte”, o ex-libris que Roque Gameiro 

usava nas suas cartas, simboliza, de forma clara, aquilo 

que foi a sua postura perante a sociedade. A sua vida foi 

construída a partir de um universo de representações, 

apreendidas e consolidadas através dos tempos, de onde 



49

sobressaem o amor pela família, pela pátria e pela arte. 

Indissociável do artista, está o pai, mas também o cidadão, 

comprometido com a sociedade do seu tempo, que consi-

derava dever cívico a apresentação, em conjunto com 

Delfim Guimarães, de uma proposta de bandeira nacional32 

e não se coibiu, por imperativos patrióticos, de, através da 

imagem gráfica, defender a participação de Portugal na I 

Guerra Mundial, distanciando-se daqueles que exigiam aos 

artistas uma atitude de amorfismo relativamente à política.

Para concluir, gostaria de referir o seguinte: Alfredo 

Roque Gameiro teve o mérito de ver na arte um caminho 

para a educação, facto que o levou a defender que esta não 

deveria ser apenas fruída por uma minoria, mas contribuir 

para educar e sensibilizar uma população, muitas vezes 

lançada numa miséria que, mais do que económica, era 

também espiritual.

Não foi, de resto, de forma ingénua ou por mero dile-

tantismo que no telhado da sua casa, na Amadora, o artista 

ordenou a colocação de uma esfera armilar. Construção 

impregnada de profundo simbolismo, que nos parece 

querer sublinhar a fusão da obra do artista com a dimensão 

universal e intemporal do saber. 

Na Grécia Clássica existiam várias palavras para se 

referir ao tempo. Chronos é uma delas, designa a continui-

dade de um tempo sucessivo. O tempo é, nesta conceção, 

a soma do passado, presente e futuro. Outra é Kairós, que 

significa, na sua relação com o tempo, oportunidade. Uma 

terceira palavra é Aión, que designa a intensidade da vida 

humana, o destino do homem.

Alfredo Roque Gameiro, favorecido por Aión, traçou 

o seu destino, inspirado por Kairós criou / aproveitou as 

32 A proposta apresentada dividia a bandeira em três faixas de cor, sendo 

branca a do meio, onde assentava uma esfera armilar.

oportunidades que lhe surgiram para construir uma obra, 

que vai muito mais longe do que os limites impostos pelo 

tempo (Chronos). Razão tinham os gregos antigos, quando 

consideravam a “grande arte” verdadeiramente intemporal.

Antes de terminar, gostaria de expressar um desejo: 

impõem-se novos estudos sobre Alfredo Roque Gameiro, 

que abranjam facetas menos conhecidas da sua vida, 

como a de estudante ou professor, e que concretizados, 

certamente, contribuirão para um conhecimento mais 

profundo da obra de um artista, que constitui nome incon-

tornável da história da arte em Portugal.

FIG. 50 
Esfera Armilar da Casa Roque Gameiro, desenhada por Rafael Bordalo 
Pinheiro e produzida na fábrica de faianças artísticas das Caldas 
da Rainha.Figurou na proposta para a nova bandeira da República, 
apresentada a concurso em 1911, pelo poeta Delfim Guimarães e 
Alfredo Roque Gameiro. 
CMA / Casa Roque Gameiro
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FIG. 51 
S. Sebastião (Ericeira), aguarela de Alfredo Roque Gameiro, 1916. (fotografia de Carlos Monteiro, 1994)  
Museu Nacional de Arte Contemporânea. Museu do Chiado.
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