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Roque Gameiro 

No ano em que se completa o 50.0 aniversário da morte de mestre Roque 

Gameiro, seria injusto não relembrar a quantos ainda o conheceram e admiraram e 

também às novas gerações, a obra imortal desse notável mestre do desenho e da 

aguarela e o inovador das artes gráficas em Portugal. 

Nasceu Alfredo Roque Gameiro a 24 de Abril de 1864 em M inde (Porto de 

Mós)filho de Manuel Roque Gameiro (Migança) e de Ana de Jesus. Foi para Lisboa 

em 1874. Casou em 1888 com D. Maria da Assunção de Carvalho Roque Gameiro. 

Do consórcio nasceram: Raquel (n .1889), Manuel (n.1892), Helena (n.1896), 

Mamia (n.1901), e Ruy (n .1907). 

Com dez anos apenas vem à conquista de Lisboa, para a companhia do irmão 

mais velho, Justino Guedes, proprietário de uma litografia. Inicialmente, o pequeno 

Alfredo aspira a uma carreira de oficial da armada, mas o sonho da vida do mar tor

nou-se irrealizável. Emprega-se como aprendiz de desenhador litógrafo na oficina de 

J. Guedes. De 1874 a 1883 entrega-se aos estudos nocturnos e à laboriosa actividade 

litográfica - seu ganha-pão. Frequenta a Escola de Belas-Artes de Lisboa, e partilha 

o seu tempo entre os trabalhos puramente técnicos e a pintura de aguarela. 

E aqui é possível desde já estabelecer três momentos capitais na vida do artista: 

o desenhador litógrafo, o ilustrador de publicações e o pintor aguarelista . 

DE DESENHADOR LITÓGRAFO A DIRECTOR 

DA COMPANHIA NACIONAL EDITORA 

Foi com efeito , na qualidade de aprendiz de litógrafo que Gameiro se iniciou 

nas oficinas gráficas da litografia Guedes, situadas à Rua da Oliveira do Carmo n. 12. 

das quais veio a ser director técnico. Aí teve oportunidade de desenvolver os seus 

conhecimentos naquela matéria. Desenhou e litografou coisas banais, como rótulos 

para caixas de fósforos, de vinhos, de conservas, de bolachas, de graxa, e outros . 

mas, executou igualmente trabalhos mais exigentes como estampas, retratos, 

cromos e cartazes, etc. O trabalho esmerado saído de suas mãos tinha uma qualida

de superior, muito distinguido e apontado pela-crítica. 



Veio o ano de 1883 e surge a ideia de serem criadas no país algumas indústrias. 

Aberto um concurso para bolseiros de artes gráficas no estrangeiro, no tempo 

em que era ministro das Obras Públicas António Augusto de Aguiar ( 1838-1887), 

Gameiro concorre e é admitido. Dirige-se para a Alemanha, onde se demora , no 

estudo dos mais modernos processos de 1 itografia, na mundialmente famosa Escola 

de Artes e Ofícios de Leipzig; mas, vencido por uma profunda nostalgia, volta ao 

país decorridos pouco mais de três anos. No regresso, assume a direcção da ·com

panhia Nacional Editora, onde desenvolve notável actividade, gerando aí uma ver

dadeira revolução nas artes gráficas. É exemplo dessa revolução o excelente «AI bum 

de Costumes Portuguezes», bem demonstrativo da sua vocação técnica, lançado es

cassos anos após a sua estadia em Leipzig, tinha então 24 anos. O alto nível dos 

produtos saídos desta empresa, demonstram claramente o grau de competência de 

Gameiro. Em 1888 figuravam já na « Exposição Industrial Portugueza» em Lisboa, 

com admiração e louvores públicos. 

Não se restringiu, no entanto a sua actividade às artes gráficas, pois aproveita 

algum tempo para se dedicar à sua verdadeira paixão a aguarela. Entretanto, era 

nomeado para ·professor da Escola Industrial Príncipe Real, (1894), mas foi breve 

a passagem pelo magistério. 

O ILUSTRADOR DE PUBLICAÇÕES 

Dedicou Gameiro longos anos da sua vida artística à actividade de ilustrador de 

publicações. E será necessário remontar aos finais do século XI X, para aí surpreen

dermos os artista atarefado com programas, capas de livros, ilustração de livrinhos, 

e edições especiais de Natal, dos jornais: «Ü Século», «Diário de Notícias», e 

«Comércio do Porto». Infelizmente, não foi ainda possível realizarmos um inventá

rio satisfatório da sua produção nos domínios da Ilustração, mas será de realçar 

desde já as seguintes edições:« Album de Costumes Portuguezes » (1888), já citado 

obra de reconstituição de tipos populares ancestrais, em belas cromolitografias, em 

cuja factura trabalhou com Manuel de Macedo, Columbano, Condeixa, Malhoa, 

e Rafael Bordalo Pinheiro. Foi igualmente erudito colaborador artístico com seu 

discípulo Alberto Sousa nos« Quadros da História de Portugal »(1917), onde reve

la talento nas reconstituições históricas, de que aliás foi um grande precursor em 

Portugal. Realiza as ilustrações da edição de luxo das« Pupilas dos Senhor Reitor» 

(1908),«com discreto sentido sentimental» e da colossal obra « História da Coloni 

zação Portuguesa do Brasil ».cuja direcção artística lhe foi cometida pelo responsá

vel literário Carlos Malheiro Dias . Nessa qualidade se desloca ao Brasil para «in 

loco» estudar o ambiente e recolher dados . 

Ilustra« Lisboa Velha » (1925) prefaciada por Afonso Lopes Vieira, com nu

merosas reproduções de aguarelas e desenhos representando aspectos de Lisboa an

tiga, alguns hoje infelizmente destruidos pelo camartelo bárbaro do homem; é um 

trabalho relevante do ponto de vista documental, e da maior importância para a 

sensibilização e estudo do património histórico-monumental da cidade de Lisboa. 

Colabora com seu colega Manuel de Macedo na ilustração de« Os Lusíadas»(1900), 

e nas« Obras Completas de Garrett» (1904) . lntervem ainda na execução artística 

de outros livros de menor projecção: direcção artística da« História das Toiradas», 

(1900) de Eduardo Noronha, onde colaboram entre outros, Manuel de Macedo, 

Alfredo de Morais, R. Gameiro e Alberto Sousa; de parceria com Manuel de Macedo 

ilustram com litografias a cores « A Ambição D'um Rei » 1904, de Eduardo No

ronha e« Leonor Teles» (1905), de Marcelino Mesquita;« A Ala Dos Namorados» 

de António de Campos Junior; e « Portugal de Algum Dia » ( 1933) com colabora

ção 1 iterária de Gustavo Matos Sequeira, em que são reproduzidas cenas, costumes e 

usos de outros tempos. 

Roque Gameiro foi pois uma figura importante na arte de ilustrar, da época 

romântica-natural is ta. 

O PINTOR AGUARELISTA 

Se como litógrafo e ilustrador, Gameiro se notabilizou, foi como aguarelista, 

que a sua obra se tornou conhecida e admirada no país, com reflexos além fron

teiras. Com efeito, desde muito cedo, a crítica o apontou como o maior aguarelis

ta português. Pintor dos bairros pobres, de vielas enviesadas e prédios quinhentistas. 

Para termos uma noção da trajectória percorrida pelo pintor aguarelista, será 

necessário recuarmos ao tempo em que foi bolseiro na Alemanha onde pintou o 

pequeno e histórico quadro a aguarela, intitulado « Begónia » porventura a pri

meira manifestação hoje conhecida do mestre na arte de aguarelar. 

Foi no entanto em 1892 que R. Hogan e Enrique Casanova, pintor aguarelista 

espanhol, mestre de reis e de príncipes fundaram uma « Sociedade dos Aguarelistas 

Portugueses » em Lisboa, onde se procurou desenvolver este processo de pintura. 

R. Gameiro, teve ensejo de manifestar o seu entusiasmo por essa técnica mal co

nhecida em Portugal, recebendo lições de Casanova, mas em breve se distingue do 

grupo. Tanto assim, que logo na 2!'exposição do« Grémio Artístico», é galardoado 

com a 3. medalha e no ano seguinte no « Salão do Palácio de Cristal » no Porto, 

obtem uma menção honrosa, sendo proclamado o 1?aguarelista português. 



Era tão exímio no tratamento das figuras como nas paisagens e com o mesmo 

nível de qualidade pintava os « grandes vultos e cenas da história pátria, como as 

figuras e cenas populares, às quais dava além do primor do desenho e da riqueza do 

colorido, um halo de poesia e de sonho em tudo exprimindo o seu carácter. Ele es

tudou e reconstituiu como ninguém, nas suas preciosas aguarelas, as figuras dos sé

culos XVII, XVIII e XIX, enquadradas ou não em ambientes de rigor histórico e a

propriada expressão pictural.» . 

Poderemos em suma distinguir grosso modo algumas fases temáticas distintas 

na obra de Game iro : a paisagem, cenas rurais, aspectos urbanos, o retrato e final

mente a marinha. Esta seria a derradeira predilecção do artista . 

Diria Armando de Lucena, pintor e historiador de arte, que «conforme os vá

rios ciclos da sua actividade assim variam os processos oficinais: ora minucioso 

no descritivo dos temas focados ora sumário na expressão dos motivos dominan

tes da paisagem, no gesto das figuras, nos agrupamentos humanos, na composição, 

finalmente, das obras, já grandes quadros mesmo quando de pequenas dimensões. 

Tudo em suma, repassado de beleza e graça, com aquele irresistível poder de suges

tão ... Apaixonado pela luz cor e pela vida rural da sua terra, a paisagem foi para o 

artista, uma constante obsessão. O mar teria sido, porventura, a última paixão da 

sua vida. Quem o observasse em horas de profundo recolhimento poderia surpreen

dê-lo, à beira do mar, sondando aqueles misteriosos movimentos da água e de for

mas consecutivas, e a construir mentalmente a arquitectura amorosa das vagas ... ». 
Como pintor, concorre a quase todas as exposições do Salão do Grémio Artís

tico, que em Lisboa se realizavam. 

O Grémio Artístico, era uma associação cujos fins se destinavam essencial 

mente a «promover a cultura das artes plásticas», e nascera nos finais de 1888, do 

«Grupo do Leão», que depois se dissolvera. Em 1890 são aprovados os estatutos e 

eleita a primeira direcção. Neste salão, passará Gameiro a expor assiduamente, ao 

lado do rei D. Carlos t? outros. E logo em 1892, obtém aí uma terceira medalha. 

«Nunca mais deixa de marcar a sua presença em exposições por meio de êxitos e re

compensas, no meio de louvores unânimes ... » Vem mais tarde (1896-97) a receber 

as 1~ medalhas de aguare!a e desenho .. 

No entanto o Grémio Artístico teve uma vida relativamente curta, mas mesmo 

assim realizou um programa de nove exposições anuais (1891-1899), data em que se 

funde com a Promotora dando origem a Sociedade Nacional de Belas Artes ( 1901 ). 

É a partir daqui que o vemos neste Salão, como assíduo expositor, nas grandes mos-
Retrato da Mãe do Artista - 1904 
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A Moda que passa - Estudo Arco do Marquês do Alegrete 



Mais importante ainda que a data evocativa em si mesma, é quanto a nós a 

dinâmica a imprimir à iniciativa, traduzida na intenção de proceder à organização 

e montagem, num futuro próximo, da CASA-MUSEU ROQUE GAMEIRO, a ser 

fundada no local exacto da residência e atelier que foi do pintor, em plena Vente ira. 

E o primeiro passo simbólico para a instituição da mesma, foi desde já encetado 

pela filha do próprio mestre, a pintora D. Mamia Roque Gameiro Martins Barata, 

que fez oferta à Câmara e cidade da Amadora, de uma preciosa colecção de dese

nhos originais de seu pai . 

O projecto em curso, no momento em que vão passados 50 anos depois da 

morte do pintor, será pelo alcance cultural, motivo de justificada satisfação e or

gulho para os habitantes presentes e futuros desta cidade. 

J. Hormigo 



, 
CATALOGO 

1 - BEGÓNIA, aguarela, 250X180, (1884) - Pertence à Exma Sra. D. Maria 
Helena Mantera. 

2 - PAISAGEM ALEMÃ, aguarela, 165X245, (1886) - Pertence à Exma Sra. D. 
Magda Sena Belo. 

3 - MOUZINHO DE ALBUQUERQUE, aguarela, 515X360, (1908) - Pertence à 
Exma Sra. D. Maria Cândida Tavares de Almeida. 

4 - VISTA DA TRAFARIA, aguarela, 215X290, (1899) - Pertence ao Exmo Sr. 
Dr. Elizio Vilaça . 

5 - COSTA DA CAPARICA, aguarela, 235X295, (1899) - Pertence ao Exmo Sr. 
Dr. Elizio Vilaça . 

6 - RETRATO DA ESPOSA DO ARTISTA, aguarela, 735X445, (1891) - Per
tence à Exma Sra. D. Màmia R. G. Martins Barata. 

7- RETRATO DA MINHA FILHA, aguarela, 720X510, (1904). 

8 - MÁM IA, aguarela, 245X185, (1919) - Pertence ao Ex mo Sr. Arquitecto José 
Pedro R. G. Martins Barata. 

9 - RETRATO DE ANA, aguarela, 240X 170, sem data - Pertence à Ex ma Sra. 
D. Guida Ottolini Coimbra . 

10 - AUTO-RETRATO, aguarela, 400X295, sem data. 

11 - RETRATO DA ESPOSA DE DELFIM GUIMARÃES, aguarela, 225X150, 
(1908) - Pertence à Exma Sra. D. Maria Cândida Tavares de Almeida. 

12 - RETRATO DE DELFIM GUIMARÃES, aguarela, 750X520, sem data - Per
tence à Exma Sra. D. Maria Luisa Guimarães Madeira. 

13 - RETRATO DA MÃE DO ARTISTA, aguarela, 1040X790, (1904).- Premiado 
com a Medalha de Oiro na Exposição de Paris. 

14 - SERRA DA ESTRELA - ESTUDO, aguarela, 180X275, sem data - Pertence 
à Exma Sra. D. Manuela R. G. Ottolini. 

15- SERRA DA ESTRELA, aguarela, 180X270, sem data - Pertence à Exma. Sra. 
D. Màmia R. G. Martins Barata. 

16 - ESTUDO DE FRADE NOS CAPUCHOS, aguarela, 135X95, sem data - Per
tence à Exma Sra. D. Guida Ottolini Coimbra. 

17 - QUINTA DO CONDE - .COLARES, aguarela, 120X160, sem data - Pertence 
à Exma Sra. D. Maria Helena Mantera. 

18- RIO DE MILHO, aguarela, 155X190, sem data. 



19 - ENCOSTA NA ESTRADA DAS ÁGUAS LIVRES, aguarela, 720X525,(1909) 
Pertence à Exma Sra. D. Manuela R. G. Ottolini. 

20 - AZAMBUJA, aguarela, 180X250, sem data - Pertence aos herdeiros do Exmo 

Sr. Clarimundo Emílio. 

21 - RIO MINHO, aguarela, 165X240, sem data - Pertence à Exma Sra. D. Ana G. 

Ottolini Castelo Branco. 

22 -A EIRA DA CARVOEIRA, aguarela, 250X370, sem data - Pertence à Exma 
Sra. D. Maria Adelaide Brás Fernandes. 

23 - FOLHA DE ÁLBUM, aguarela, 150X235, sem data. - Pertence ao Exmo Sr. 
Arquitecto José Pedro R. G. Martins Barata. 

24 - 1 LHA DOS AMORES, aguarela, 170X240, sem data - Pertence à Ex ma Sra. 
D. Maria Helena Mantera. 

25 - CAR VOE 1 RA, aguarela, 270X 185, sem data - Pertence ao Ex mo Sr. Pedro 
Luis Mettelo Nápoles. 

26 - SENHORA DO PORTO - CARVOEIRA, aguarela, 180X270, (1915) - Per
tence às Exmas Sras . D. Maria do Rosário F. R. Matos Venade e 
D. Maria do Carmo F. R. Matos. 

27 - SENHORA DO PORTO, aguarela, 180X270, sem data - Pertence às Exmas 

Sr·ªs D. Maria di Rosário F. R. Matos Venade r D. Maria do Carmo F. 
R. Matos. 

28 - PONTE DE AVÔ, aguarela, 180X270, sem data - Pertence ao Exmo Sr. 
Arquitecto José Pedro R. G. Martins Barata. 

29 - AVÔ, aguarela, 150X230, sem data - Pertence à Ex ma Sra. D. Manuela R. G. 
Ottolini . 

30 - AVÔ, aguarela, 230X150, sem data - Pertence à Exma Sra. D. Ana Ottolini 
Castelo Branco. 

31 - AVÔ, aguarela, 210X150, sem data - Pertence à Exma Sra. D. Maria Helena 
Mantera . 

32 - MOINHO NO BARREIRO, aguarela, 310X240, sem data - Pertence à Exma 
Sra. D. Màmia R. G. Martins Barata. 

33 - CABEÇA DE BURRO, aguarela, 205X310, sem data - Pertence à Exma Sra. 
D. Ana G. Ottolini Castelo Branco. 

34 - PROVANDO O JANTAR - ESBOÇO, desenho a tinta da china e lápis, 
175X250, sem data - Pertence ao Exmo Sr. Arquitecto José Pedro 
R. G. Martins Barata. 

35 - COIMBRA, aguarela, 300X445, (1917) - Pertence às Exmas Sr.as D. Maria do 
Rosário F. R. Matos Venade e D. Maria do Carmo F. R. Matos. 

36 - BAILARICO SALOIO - ESTUDO, aguarela, 380X180, sem data - Pertence à 
Exma Sra. D. Màmia R. G. Martins Barata. 

37 - ESTUDO PARA UM QUADRO DA MONDA, aguarela, 180X200, sem data 
Pertence à Exma Sra. D. Manuela R. G. Ottolini . 

38 - ESTUDO, aguarela, 130X130, sem data -Pertence à Exma Sra. D. Manuela 
R. G. Ottolini. 

39 - A MODA QUE PASSA - ESTUDO, aguarela, 320X185, sem data. 

40 - O HOMEM DO CAPOTE, desenho a grafite, 525X465, sem data. 

41 - PRAIA DA NAZARÉ, aguarela, -185X275, (1927) - Pertence aos herdeiros 
do Exmo Sr. Clarimundo Emílio. 

42 - NAZARÉ, aguarela, 170X240, sem data. 

43 - NAZARÉ, aguarela, 185X270, sem data - Pertence à Ex ma Sra. D. Aida Lino 

44 - NAZARÉ À TARDE, aguarela, 180X270, sem data - Pertence à Exma Sra. D. 
D. Maria A. Martins Barata Cabral. 

45 - NAZARÉ - NA FOZ DO ALCOA, aguarela, 185X270, sem data - Pertence à 
Exma Sra. D. Manuela R. G. Ottolini. 

46 - PEQUENO ESTUDO DE MAR, aguarela, 90X130, sem data - Pertence à 
Exma Sra. D. Guida Ottolini Coimbra. 

47 - ONDA, aguarela, 150X210, sem data - Pertence ao Ex mo Sr . Dr. J. M. Leitão 
de Barros. 

48 - MAR, aguarela, 170X185, sem data . 

49 - CHUVA NO MAR. aguarela, 115X 155, ( 1924) - Pertence à Ex ma Sra. O.A. 
Martins Barata Cabral. 

50 - DEPOIS DA TEMPESTADE, aguarela, 470X370, (1923) - Pe,rtence à Exma 
Sra. O. A. Martins Barata Cabral. 

51 - O CRUZADOR, aguarela , 200X250, sem data . 

52 - O ARCO DA ADRADA, aguarela, 185X275, sem data - Pertence à Ex ma Sra. 
Sra . O. Manuela R. G. Ottolini . 

53 - O ARCO DA ADRAGA, aguarela, 180X270, sem da.ta - Pertence à Ex ma Sra . 
D. Maria Helena Mantera . 

54 - O ARCO DA ADRAGA, aguarela , 625X800, (1923). 

55 - S. MARTINHO DO PORTO, aguarela, 290X225, (1919) - Pertence à Exma 
Sra. D. Guida Ottolini Coimbra. 

56 - A COVA DO SONO, aguarela, 180X270, sem data - Pertence à Exma Sra. 
O. Maria Helena Mantera. 

57 - A ROCHA DA PRAIA DAS MAÇÃS, aguarela, 345X500, sem data - Per-
tence ao Exmo Sr . Dr. J. M. Leitão de Barros. · 

58 - GRUTAS NA PRAIA DA URSA, aguarela, 330X265, sem data. 

59 - PRAIA GRANDE, aguarela, 210X160, sem data - Pertence à Exma Sra. D. 
Maria Helena Mantera . 

60 - MAR 1 N HA, aguarela, 180X265, sem data - Pertence aos herdeiros do Ex mo 
Sr. Clarimundo Emílio. 

61 - COSTA DA CAPARICA, aguarela, 420X730, (1910) -Pertence à Exma Sra . 



D. Isabel Bramão. 

62 - MARINHA, aguarela , 350X530, sem data - Pertence à Exma Sra . D. Magda 
Sena Belo. 

63 - PRAIA DAS MAÇÃS, aguarela, 180X270, (1925) - Pertence à Exma Sra. D. 
Aida Lino. 

64 - VI LA FRANCA, aguarela, 180X250, (1912) - Pertence à Ex ma Sra. D. Mar ia 
Helena Mantero. 

65 - PRAIA, aguarela, 250X 185, sem data - Pertence ao Museu Casa dos Patudos. 

66 - BRASIL, aguarela, 155X205, sem data - Pertence à Ex ma Sra . D. Ana G. 
Ottolini Castelo Branco. 

67 - BRASIL, aguarela , 170X270, sem data - Pertence ao Exmo Sr . Arqu itecto 
José Pedro R. G. Martins Barata. 

68 ESBOÇO PARA AS PUPILAS DO SENHOR REITOR , desenho a láp is, 
330X230, sem data - Pertence ao Exmo Sr. J. Martins Barata Cabral. 

69 ESBOÇO PARA AS PUPILAS DO SENHOR REITOR, desenho a lápis , 
310X175, sem data - Pertence a G. A. Martins Barata. 

70 - ESBOÇO PARA AS PUPILAS DO SENHOR REITOR, desenho , 340X220, 
sem data - Pertence a D. R. Martins Barata Cabral. 

71 - ESBOÇO PARA AS PUPILAS DO SENHOR REITOR, desenho, 330X230, 
sem data - Pertence à Exma Sra. D. Ana G. Ottolin i Castelo Branco. 

72 - VISEU , aguarela e desenho, 593X643, sem data - Pertence ao Exmo Sr . Dr. 
José J . M. Hormigo. • 

73 - PRAIA DE PEDROUÇOS, aguarela, a negro e branco, sobre pepel sépia. 

380X500, sem data - Pertence ao Museu da cidade de Lisboa. 

74 - ESBOÇO PARA UM CARTAZ, aguarela, 315X220, sem data .- Pertence ao 
Sr. Arquitecto José Pedro R. G. Martins Barata. 

75 - BERLENGAS, aguarela, 185X270, sem data -Pertence à Exma Sra. D. Maria 
A. Martins Barata Cabral. 

76 - BE R LENGAS, aguarela, 190X280, sem data - Pertence ao Sr. Dr. A. R. G. 
Martins Barata. 

77 - RUA DA NAZARÉ, aguarela , 185X230, sem data - Pertence à Sra. D. Guida 
Ottol ini Coimbra. 

78 - CASTELO DE VIANA DO ALENTEJO, aguarela , 185X275, sem data - Per
tence ao Museu Casa dos Patudos. 

79 - CASTELO DE VIANA DO ALENTEJO, aguarela, 185X245, (1922) - Per
tence ao Museu Casa dos Patudos. 

80 - EVOCAÇÃO DE LISBOA NO SÉC. XVI , aguarela, 140X210, sem data - Per
tence à Exma Sra . D. Maria Helena Mantero. 

81 - MANHÃ GLORIOSA, aguarela, 95X125, (1932) - Pertence à Câmara Mun i
cipal da Amadora . 

82 - RUA DO BEM FORMOSO , desenho aguarelado, 335X250, sem data - Per
tence à Ex ma Sra. D. Maria Cân d ida Tavares de Almeida. 

83 ~ RUA DE S. MIG UEL - ALFAM A, aguarela, 6 50X4 10, sem data - Pertence 
ao Museu da Cidade de Lisboa. 

84 - RUA DE S. MIGUEL -ALFAMA, aguarela, 650 X410 , sem data-Pertence 
ao Museu da Cidade de Lisboa . 

8 5 - RUA DO VI GÁR IO - ALFA MA, aguarela, 3 74X2 21, sem data - Pertence ao 
Museu da Cidade de Lisboa. 

86 - P RI NCIPIO DAS ESCADINHAS DE S. MIGUEL, aguarela, 275X185, sem 
data . Ilustração para a obra «Lisboa Velha» - Pertence à Exma Sra. D. 
Maria da Luz Wasa de Andrade. 

87 a 98 - Série de caricaturas de figuras dos anos 1 O, relacionadas com a Amadora . 
Desenhos a lápis, alguns a tinta da china, sendo diversos aguarelados a 
claro-escuro. Foram gentilmente oferecidos à Câmara Municipal da Ama
dora, para a futura CASA - MUSEU ROQUE GAMEIRO, pela Exma 
Sra. D. Màmia Roque Gameiro Martins Barata. 

Deverá ler-se: 
83*- ARCO DO MARQUÊS DO ALEGRETE 


