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ROQUE GAMEIRO 

Alfredo Roque Gameiro, pintor aguarelista, nasceu em Minde (Porto de Mós) a 
4 de Abril de 1864 e faleceu em Lisboa a 5 de Agosto de 1935. 

Apaixonado do mar, seu companheiro de infância, Roque Gameiro pensou 
seguir a carreira de oficial da Armada e para tal fez os seus estudos secundários, 
findos os quais se matriculou na Escola Politécnica. Mas, com mágoa, não lhe foi 
possível seguir a Carreira Naval; emprega-se na Litografia Justino Guedes, seu 
irmão, como aprendiz de litógrafo, onde desenvolve os seus conhecimentos de 
desenhador. Discípulo de Casanova e Manuel Macedo, com 23 anos apenas, e de 
parceria com este, Rafael Bordalo Pinheiro e Columbano lança-se na publicação do 
livro «Costumes Portugueses» onde reúne antigos tipos populares portugueses, em 
belíssimas cromolitografias. 

Mais tarde, num concurso para pensionista do Estado em Escolas estrangeiras de 
Artes Gráficas, Roque Gameiro vem a ser admitido, e parte para a Alemanha (1893), 
onde permanece dois anos, a estudar na Escola de Artes e Ofícios de Leipzig. Aí, 
destaca-se entre os seus colegas, pela qualidade dos seus trabalhos, tendo-lhe sido 
atribuídos dois prémios de estímulo. Regressado de Leipzig, assume a direcção 
artística das Oficinas da Companhia Nacional Editora, cargo que deixou em 1894, 
em virtude de ter sido nomeado professor da Escola Industrial Príncipe Real, onde 
permanece alguns anos. Da sua actividade como ilustrador, resultaram obras impor
tantes como: «Lisboa Velha», «Quadros da História de Portugal», «As Pupilas do 
Senhor Reitor», «História da Colonização do Brasil», etc. , etc., em que o mestre se 
revela capaz de reconstituições históricas à moda do seu tempo. Mas foi na paisa
gem, e sobretudo como intérprete do mar, dos trechos da nossa costa alcantilada e 
arenosa que Roque Gameiro evidenciou a pujança da sua força criativa; «fixando de 
maneira saborosa o colorido e o encanto dos nossos rincões sertanejos». Acentua 
José A. França que «Roque Gameiro deve ser tomado como o marinhista mais fino e 
mais hábil que, dentro do sistema romântico-naturalista, houve em Portugal, 
ganhando nesse domínio vantagem ao rei D. Carlos». 

Roque Gameiro recebeu numerosos prémios entre os quais destacamos : 
3.ª Medalha na i.a Exposição do Grémio Artístico; i.a Medalha em aguarela e 
desenho do Grémio Artístico ( 1897-98); medalha de honra na Sociedade Nacional de 
Belas-Artes ( 191 O); medalha de ouro no Salon de Paris ( 1900); gran prix, na Exposi
ção Internacional do Rio de Janeiro (1908); medalha de honra de l. ª classe na 
Exposição Internacional de Barcelona ( 1924); grande prémio na Exposição Interna
cional Comemorativa da Independência do Brasil. Em 1923, foi eleito membro da 
Real Academia de Belas Artes de S. Fernando de Madrid - distinção raras vezes 
concedida a artistas estrangeiras. Em 1934 foi nomeado cidadão de Lisboa tendo 
recebido a medalha de Ouro da cidade em 1934. 

A vasta obra do incansável artista, encontra-se dispersa por colecções particula
res em Portugal e no estrangeiro, e está representado nos museus: Nacional de Arte 
Contemporânea, da Cidade de Lisboa, e Arte Contemporânea de Madrid, de Viseu, 
no Museu do Minde (actualmente em obras) e no Museu José Malhoa, nas Caldas da 
Rainha. 

J. H. 

«0 panegírico de Roque Gameiro está feito e a crítica da sua grande obra, 

também, felizmente, já a fizeram há muito, homens parcimoniosos no emprego dos 

adjectivos que hoje servem para todos, até mesmo para aqueles que à falta de talento 

se escudam com uma pretensa forma que só eles, os eleitos, sentem e compreendem. 

Ve nd o Roque Gameiro, como disse Ri beiro Artur, adivinha-se logo o artista; 

aq uela cabeça que Ramalho soberbamente desenhou a pastel tem a luminosa 

fantasia da arte que anima e inquieta, e ao contrário dos que nada valem, inspira, pela 

modéstia da atitude, a mais profunda simpatia. Falar da obra deste glorioso artista, 

desde os seus primeiros trabalhos na Companhia Nacional Editora, à volta dos seus 

brilhantes estudos na Escola de Artes e Ofícios de Leipzig, até às aguarelas primoro

sas da Pupilas do Senhor Reitor, é tecer um hino de glória à Arte, que Gameiro tem 

cultivado com ingualável honestidade e com carinhos sem par. 

A côr não tem segredos paraRoque Gameiro, e o desenho, por onde mais e 

melhor se pode aquilatar dos méritos dum artista, tem em Gameiro um cultor 

irrepreensível. Senhor duma perfeita técnica, os seus trabal hos são interpretações 

delicadas e correctas, onde, talvez, haja um pouco de demasiado detalhe, mas onde 
tembém a luz vibra cheia de verdade e o sentimento canta numa paixão sublime pela 

Arte. 
Enfim, Roque Gameiro, é na pureza absoluta do termo, um grande artista a 

quem devíamos esta homenagem.» 

ANTO OLIVA 

Do jornal «A Venteira», 15. Dez. 192 1 



«Pertence ao mestre Roque Gameiro àquela boa raça dos artistas com solidez -
solidez em tudo, na arte e na vida. Este feitio de homens cada vez mais raros em um 
tempo em que a tantos avassala a éorruptora tentação do Dinheiro -alicerça-se em 
bases que continuam a ser, e sempre hão-de ser, as mais belas: na altura moral de suas 
dignidades, na técnica poderosa e seríssima de suas obras, e na limpidez, carinho e 
ambiente de seus lares, de que a Casa da Amadora se enobrece como exemplo. 

Do Lar Patriarcal de Roque Gameiro têm saído, para seguirem claros rumos de 
vida, as Filhas do artista, discípulas de seu Pai, artistas elas próprias de pobro, 
gracioso e original talento. E, ao calor da lareira em cuja fábrica piedosamente 
colaboraram as suas mãos e as de todos os se~s, a vida do bom mestre tem decorrido, 
serena no labor, segura nos triunfos, honrada nos êxitos. 

Mas este homem caseiro, que estima, ao jeito dum flamengo, o recato dos 
interiores, pertence também à grande escola dos artistas caminheiros, os quais 
elegem para oficina de trabalhos os campos e as praias, os vales e os montes, se 
embebem de luz e de ar livre, se encantam com a côr e a linha dos aspectos e com o 
carácter das gentes que os povoam. O grande desenhador e aguarelista conhece a 
palmos a terra da sua Pátria, por onde há mais de quarenta anos jornadeia. Sempre 
vestido de briche nacional, rude estofo tão azado para as calmas do Verão como para 
os frios do Inverno, este homem, moço de espírito, achou o segredo da perpétua 
juventude no enternecimento com que jamais se cansa de colher as fisionomias 
doces, severas ou amplas de Grei. Para guardar-lhe os traços suaves ou grandiosos, 
tem subido as serras ásperas e tem desenhado, ao ritmo das vagas, a bordo de batéis 
de pescadores. Com poder comunicativo de homem lhano em quem as lhanas 
criaturas do povo adivinham um parente quanto superior, porém afável, demorou-se 
a conversar, de mão a mão, com marítimos, lavradeiras e zagais, cujo carácter 
transfunde em seus desenhos. E deste modo, trespassado de lusitanismo, Roque 
Gameiro tem produzido, com tão exemplar seriedade e tão adestrado talento, o que 
se me afigura um vasto Livro de Horas português. Creio, em verdade, que este mestre 
descende dos nossos admiráveis iluminadores dos séculos XV e XVI, os quais nos 
legaram terníssimas páginas, tão sentidas nas atmosferas, nas árvores e nas persona
gens, que ainda agora as reconhecemos por bem nossas, desta terra e desta alma. 
Publicou a Lusitânia, no seu fascículo de Natal, a reprodução de uma iluminura do 
Livro de Horas de D. Manuel. Quando se olha para esta paisagem invernal, em cujo 
céu se recortam um campanário e ramos despidos, e se considera a fisionomia das 
casas, mais aquela preciosa nota rústica do burrito parado no caminho, dir-se-ia que 
respiramos o familiar perfume desse chão. Sentimos, então, que céu, árvores, coisas e 
gentes, todos são de Portugal, e que o desenhista manuelino - de certo modo bom 
caminheiro, por tão curioso do natural como Roque Gameiro se tem mostrado -
vem a ser um dos avoengos deste artista, iluminador de modernas Horas nacionais.» 

AFONSO LOPES VIEIRA 
IN «LISBOA VELHA» 

De ARTUR PORTELA, por ocasião da morte do artista. 
...................................................................... 

«Do século XIX até nossos dias, três grandes nomes ficarão na- história da arte: 
Columbano, Malhoa e ele. 

Pode dizer-se sem exagero que, com o artista que desaparece, morre a aguarela 
portuguesa. Não a que muitos consideram um género menor, nem aquela que busca 
no impressionismo e nos motivos anedóticos de pequenas dimensões, a sua razão de 
ser, mas a aguarela de grande fundo, forte, vigorosa, vibrante, com todos os segredos 
e magias orquestrais da côr, quadro completo, senhora da sua beleza e da sua 
individualidade, que vivia por si e que, como nenhuma outra, nos dava a imagem de 
Portugal.» 

De RAUL LINO, no catálogo da exposição do 1. 0 centenário do nascimento do 
artista. 
...................................................................... 

«Entendíamo-nos muito bem. Aproveitávamos domingos ou feriados para per
correr arredores de Lisboa ou regiões do Alentejo, porquanto o pouco tempo livre 
que tínhamos e o meio individual de transporte de que dispúnhamos - que eram as 
bicicletas - não nos permitiam ir mais longe. Mas as nossas vidas prenderam-nos 
para sempre à capital e foi assim que o meu grande Companheiro acabou por ser o 
poeta que nas suas aguarelas melhor soube cantar e ... cantarolar os encantos e os 
recantos da nossa amada Lisboa antiga. 

Perdoe-se-me não ter sabido apagar mais a minha pessoa nos entrelaços desta 
pequena silva ditada pela saudade!» 



«Dentro desse esquema (fixação de imagens da terra Portuguesa) cabe ainda um 
aguarelista notável: Alfredo Roque Gameiro (1864-1935) marinhista sensível e fixa
dor de tipos lisboetas, na esteira do seu mestre Manuel de Macedo, com o qual 
colaborou ainda em ilustrações famosas de livros.de luxo. Mais cedo que os outros 
paisagistas, e logo depois de Carlos Reis, mereceu ele a medalha de honra da SNBA, 
em 1910.» 

JOSÉ AUGUSTO fRANÇA 
IN «A ARTE EM PORTUGAL NO SÉC. XIX» 

«Retrato Da Mãe Do Artista» 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Nazaré - Foz do Rio Alcoa 
Nazaré - Rapazes Brincando 
Cais de embarque 
Quinta de Rio de Milho 
Estudo de Mulher de Ovar 
Casa em Minde 
Xaile Antigo - estudo 
Série "Costumes do Séc. XVIII" 

Série "Costumes do Séc. XVIII" 

1 O - Série "Costumes do Séc. XVIII" 

11 Série "Costumes do Séc. XVIII" 

12 - Uma audiência na Rua 
13 - Tutto il mondo 
14 - O Homem do Capote 
15 Estudo de Modelo 
16 Pedra da Papôa 
17 Retrato da Mãe do Artista 
1 8 - Auto-Retrato 
19 Estudo para "O Vira" 
20 Estudo para "A Moda que passa" 
21 Mar · 
22 Nazaré 
23 Gruta na Praia da Ursa 
24 - Gruta na Praia da Ursa 
25 Quinta em Almoçajeme 
26 Nas Berlengas 
27 - Arco da Adraga 

CATÁLOGO 
28 - Luso 
29 - Escadinhas de São Miguel 
30 - Lavadeiras do Rio Mondego 
31 Capela da Arrifana 
32 - S. Pedro do Sul 
33 - Uma Quelha em S. Romão 
34 - Retrato da Minha Filha 
35 - Estudo para "O Caçador e a Lavadeira" 
36 - Em Queluz (D. João VI e D. Carlota) 
37 Avó 
38 - Rua da Nazaré 
39 - Ilha dos Amores 
40 - Onda 
41 - Arco da Adraga 
42 - Praia Grande 
43 - Quinta do Conde-Colares 
44 - Cova do Sono - Berlengas 
45 Avô 
46 - Retrato da Má mia 
4 7 Serra da Estrela - estudo 
48 Berlengas 
49 Mar 
50 Nazaré 
51 Serra da Estrela 
52 - Depois da Tempestade 
53/ 66 - Ilustrações Para a Edição de Luxo 

de "As Pupilas Do Sr. Reitor" 





«Pedra da Papôa» 

.. 

. .. 

«Retrato de Julio Diniz» 



Estudo para ilustração de «As Pupilas do Sr. Reitor» .«0 Homem do Capote» 



Da Série «Costumes do Séc. XVIII» 

«Uma Quelha em São Romão» 



À Famílta Roque Gameiro 
Ao Museu José Malhoa 
Ao Museu dos CTT 

À Fundação Calouste Gulbenkian 
À Exma. Sr.ª M.ª do Carmo de Matos 
À Exma. Sr.ª M.ª da Luz Wara de Andrade 
Ao Exmo. Sr. José Hormigo 

Os nossos agradecimentos pela 
colaboração prestada. 
C.M.A. 


