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Resumo
A Casa Roque Gameiro, na Amadora, alberga quatro silhares de azulejos, de 

grande qualidade, integráveis no movimento Arts and Crafts, movimento fundamentado 
e posto em prática por William Morris a partir da ideologia estética de John Ruskin, 
em Inglaterra, em especial através da firma Morris & Co, ideias que serão também 
veiculadas a partir de propostas Arte Nova (em especial  da Jugenstil e da Modern 
Style). Neste artigo tenta-se perceber o percurso genético destes silhares, através de 
três figuras: Rafael Bordalo Pinheiro, Raul Lino e do promotor da obra, Alfredo Roque 
Gameiro (em especial dos dois últimos). 
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abstRaCt
The Casa Roque Gameiro, in Amadora, houses four tiled ashlars, of high quality, 

integrated in the Arts and Crafts, movement founded and implemented by William 
Morris, through the aesthetic ideology of John Ruskin, in England, in particular from 
the firm Morris & Co, ideas that will also broadcast from New Art proposals (in particular 
the Jugenstil and the Modern Style). In this article we try to understand the genetic 
pathway of the tiled ashlars, through three figures: Rafael Bordalo Pinheiro, Raul Lino 
and the owner of the work, Alfredo Roque Gameiro (particularly the latter two).
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“(…) para serem autênticas, as artes arquitectónicas implicam a inclusão de 
uma certa dose de beleza e interesse em todos os artigos utilitários essenciais, 
os quais o utilizador deseja possuir e o fazedor deseja fazer.”

(in Morris, 2003, p.113.)
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do temPo, do esPaço e dos ambientes CRiados Pelas Coisas

Se atentarmos na segunda metade do século XIX europeu, mesmo que 
simplificando a baliza cronológica, será impossível perder de vista a complexidade 
daquele tempo: complexidade social, económica, política e, claro, cultural. Aqui, no 
campo onde se move a arte, há duas tendências (mais uma vez se simplifica no 
sentido da clarificação de conceitos) – uma, que podemos considerar claramente 
maioritária e oficial, genericamente é designada como ecletismo1, embora seja mais 
esclarecedor o termo no plural, ecletismos – a outra tendência “(…) minoritária, sinuosa 
(…)” como se lhe refere Burón (1993, p.13) gera uma série de movimentos que se vão 
tornar seminais das vanguardas dos século XX, procurando, não a narrativa gráfica do 
passado, mas novas formas de expressão. Jesus Gutiérrez Burón, o autor já referido 
e que nos ancora esta primeira parte do texto, sub-intitulou a sua reflexão como 
“Entre o progresso e a modernidade” (sublinhado nosso), reputando esses termos 
como paradigmas do século (XIX). Perante o progresso tecnológico (poder-se-á dizer 
industrial), surge como sistema harmónico a ideia de modernidade, mesmo que essa 
modernidade pareça vertiginosa, substitutiva2 e até efémera. 

Neste contexto de progresso e modernidade, em que se sugere, ou melhor, se 
reivindica e grita pela mudança e pela velocidade, o passado, paradoxalmente, surge 
como sujeito icónico e segurança identitária numa discussão severa e grave, com a 
Inglaterra, obviamente, a iniciá-la, não fosse ela, precisamente, a nação da Revolução 
Industrial3. Se John Ruskin4 é um dos profetas desta discussão, Morris5 e os homens 
do Arts and Crafts6 e da Domestical Revival serão os seus concretizadores.

A arquitectura proposta por arquitectos como Philip Webb7 ou Baillie Scott, ao 
ser projectada de dentro para fora e portanto anunciadora do organicismo, remete 
interiormente para a criação de ambiências intimistas8, embora formalmente 
procurando sempre, ou quase sempre, o historicismo. Com efeito, estas ambiências 
são estruturadas por elementos que valem tanto pelo material utilizado como pela 
decoração, esta marcadamente medievalista – melhor, marcada por uma visão 
oitocentista da Idade Média – móveis, papéis de parede, tecidos impressos e bordados, 
azulejos, cerâmicas, vitrais – toda uma panóplia de objectos que concorrem para a 

1 Cf. Burón, 1993, p.13.

2 Substitutiva no sentido da aceitação do sucedâneo, o substituto do verdadeiro (cf. Morris, 2003, p.131).

3 Embora a História Económica, hoje em dia, se afaste deste termo, antes falando em “Industrialização”, utiliza-se 
aqui “Revolução” pela sua carga simbólica.

4 John Ruskin – crítico de arte, mais esteta que historiador, desenhador de arquitectura, defendeu o neo-gótico 
como atitude própria do protestantismo do norte da Europa. Esteve na base das ideias estéticas da Irmandade 
Pré-Rafaelita e das ideias de William Morris (V. entre outras obras, Ruskin, 1907).

5 Wiliiam Morris (1834-1896) – escritor, polemista,  pintor, empresário, ideologicamente assumido como socialista. 
Pegando nas ideias de Ruskin, Morris pretendeu combater o que considerava a demasiada industrialização 
das artes decorativas, fundando uma firma que genericamente ficou conhecida como Arts and Crafts e que 
emprestou o nome ao movimento artístico assim conhecido.

6 Juntamente com os da Irmandade Pré-Rafaelita, sendo que alguns estavam em ambos os grupos.

7 É o caso da Red House, a casa que Webb projecta para Morris e em que o próprio dono o ajuda na sua 
decoração, para ali se mudando em 1860 (cf. Mignot, 1994, p. 283 e, sobretudo, Davey, 1997, pp.39-42).

8 O próprio gosto Vitoriano já por aí seguia. Veja-se o caso do arquitecto John Nash.
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criação de um ambiente mais ou menos quente e familiar, à medida do gosto burguês 
e da classe média da época9.

Em 1862, durante a International Exhibition de South Kensington, William Burges, 
ao serviço da Ecclesiological Society, organiza uma Medieval Court, um espaço onde 
se exibiria arte decorativa neo-gótica. Uma das empresas que mais se destacou nesta 
Medieval Court foi a Morris, Marshall, Faulkner & Co, fundada em 1861 por William 
Morris. Na altura, a empresa exibe móveis, tecidos, azulejos, vitrais, etc., de Philip 
Webb, Dante Daniel Rosseti, Ford Madox Brown, Burne-Jones e do próprio Morris. A 
partir daqui, a empresa terá algum sucesso e, a partir de 1870 esse sucesso estará 
ligado, em grande parte, aos papéis de parede e têxteis impressos, sobretudo com 
base em cartões de Morris e de Derle, seu assistente, numa fase em que a empresa 
já se chamava Morris & Co, estando sob o controlo exclusivo deste.

De todos os produtos manufacturados (ou semi-manufacturados) no âmbito 
do movimento Arts and Crafts, os papéis e os textéis impressos e próprios para 
forrar paredes (e também os vitrais, mas esses com outro valor decorativo) serão 
precisamente os maiores responsáveis pela criação dos ambientes atrás referidos (e 
na época requeridos). Obviamente que os papéis de parede, especificamente, têm 
aqui um papel fundamental pelo preço e pela facilidade de aplicação. Mesmo assim 
havia queixas quanto ao preço destes materiais, teoricamente menos nobres, que a 
partir de 1870 se tornam mais acessíveis, devido, sobretudo, a novas qualidades de 
papel (cf. Anscombe, 1991, p.116).

Para além dos papéis e textéis, houve também produção de azulejos (e outras 
cerâmicas de revestimento) Arts and Crafts, mas nunca logrando uma grande 
aceitação, apesar de alguma boa qualidade, por exemplo do trabalho de William de 
Morgan, em especial a partir de 1880 (v. Anscombe, 1991, p.140). Só a partir de 1900 
esta arte azulejar sofrerá algum desenvolvimento em Inglaterra, com Crane e Voysey 
entre outros, mas já numa fase mais ligada à Arte Nova.

o sinCRetismo10 PoRtuguês e a azulejaRia

Devido à sua posição geográfica num canto da Europa, embora com fácil ligação, 
através da navegação, a outros povos europeus bem como a África e, por aí, ao Médio 
Oriente e à Ásia, Portugal desde muito cedo que está aberto a propostas estético-
construtivas, embora afeiçoando essas propostas às suas condições climáticas, 
geomorfológicas e vivenciais. Quase que se pode dizer que o entrecruzar dos mundos 

9 Em Portugal, ambiências próximas dessas foram conseguidas, sobretudo, a partir de atitudes de coleccionismo, 
ainda românticas, no sentido da constituição de bric-a-brac. É o caso da Casa dos Patudos de José Relvas 
(reconstrução de Raul Lino em 1904), em que pela musealização ainda hoje se percebe esse gosto decorativista. 
Mais próximo destes ambientes ingleses, pode-se referir o Casulo, a casa de José Malhoa em Figueiró dos Vinhos, 
com uma 1ª fase de 1895 e uma 2ª de 1898, neste caso da autoria de Ernesto Reynaud (cf. Cravo, 1997, p.9).

10 Embora o conceito de sincretismo seja normalmente ligado a formas de pensamento religioso e, talvez por isso, 
com conotações pejorativas (para além de ligações à psicologia), utilizamo-lo aqui como opção ao ecletismo, 
onde haverá, por norma, uma via mais gráfica com elementos de origem diferenciada. No sincretismo essa via 
não é verificável, havendo uma atitude de re-combinação e não apenas de composição de elementos.
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mediterrâneo e atlântico11, leva à criação de uma atitude12 sincrética, capaz de captar 
o melhor de cada uma das propostas vindas de fora, dos vários mundos, e casá-las 
com a especificidade do lugar. Nota-se isso bem, por exemplo, com o Românico do 
Noroeste, com o Gótico Meridional, ou de uma forma ainda mais profunda, com a 
Arquitectura Chã (século XVI/XVII). Mas onde essa característica se encontra ainda 
mais em evidência, e de uma forma temporalmente alargada e transversal ao mundo 
das formas, é na azulejaria.

Com efeito, a azulejaria portuguesa é um dos fenómenos estéticos mais 
intrinsecamente embebidos na construção do ser português, aliando as suas 
características funcionais (controlo da temperatura, reflexão da luz, entre outras) a 
uma capacidade decorativa que, plasticamente, se casa muito bem com a maneira 
de estar portuguesa e que se adapta também muito bem às propostas que vinham 
do exterior. Só como exemplo, pensemos nos azulejos maneiristas, considerados os 
primeiros azulejos intrinsecamente portugueses, ou numa situação de ainda maior 
evidência, a azulejaria barroca, tanto a do ciclo dos mestres como a da grande 
produção joanina. “Intimamente ligado à arquitectura (…) O azulejo brinca com a 
luz. Capta-a, modela-a, transfigura-a. Transfigurando-a faz o mesmo ao espaço. Por 
isso o azulejo é também cenográfico, transformando formas simples em ambientes 
delicadamente cromatizados, por vezes ingénuos, mas sempre criativos13. Por outro 
lado, de certa forma o azulejo português assume uma “mediterranização” do espaço 
português, mas não deixa de incorporar (aliás como já foi dito) influências de outros 
mundos, inclusivé do norte da Europa, caso dos azulejos holandeses, que para além 
de por cá serem usados, também influenciaram os nossos pintores de azulejos (cf. 
Meco, 1993, pp.214-215).

a Casa Roque gameiRo e a sua azulejaRia

Num contexto urbano especificamente português, a Amadora é hoje uma das 
maiores cidades do país. Contudo, em finais do século XIX, o seu território situado 
imediatamente a Norte do de Lisboa e junto a duas estradas importantes, Lisboa-Sintra 
e Lisboa-Mafra14, era ainda uma zona rural, composto por pequenas aldeias e lugares15, 
quintas e casais agrícolas. Em 1887 inaugurou-se a linha de caminho-de-ferro de Lisboa-
Sintra e a futura estação da Amadora (nesta altura designada como Porcalhota), vai-se 
revelar fundamental para o desenvolvimento económico da região16, fixando população, 
facilitando alguma indústria, fomentando os serviços e consolidando o território.

11 Não é possível aqui evitar uma referência ao Prof. Orlando Ribeiro e, especialmente, à sua obra Portugal, o 
Mediterrâneo e o Atlantico (1963).

12 Alguns chamar-lhe-ão um espírito.

13 In Cravo, 1997, p.8

14 De início uma única estrada, que se subdivide em duas, precisamente na Amadora.

15 Porcalhota, Falagueira, Amadora, Venteira, Damaia, por exemplo.

16 Em 1907 o nome Amadora passa a designar toda a região, sendo-lhe atribuída a categoria de vila em 1937 e 
de cidade em 1979.
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Curiosamente, neste final de oitocentos, a região começa por atrair elementos de 
uma média burguesia mais ou menos intelectualizada, que a procura para vilegiatura, 
sendo que alguns desses elementos aqui acabam por se fixar. Muitos aqui encontram 
boas condições de trabalho, ou pela boa situação geográfica e de transportes ou 
pela facilidade de obtenção de mão-de-obra barata tendo em conta uma camada 
populacional de origem rural, mas em boas condições para se transformar.

Alfredo Roque Gameiro é um dos homens ligados ao primeiro caso. Em 1898 
aqui começa por construir uma casa de veraneio para a família. Em nenhuma fonte 
vem explicada a sua vinda para a região mas, para além das boas condições para a 
vilegiatura, na época já abordadas por alguns jornais de Lisboa, a tal facto não deve 
ser alheio o gosto pelas caminhadas e a procura de motivos de interesse para as suas 
aguarelas. Constrói então, nesta data no Alto da Venteira, uma casa, por ele desenhada, 
que estará muito próxima da discussão que na altura era feita, entre outros, por Ricardo 
Severo ou Adolfo Coelho, da Casa Portuguesa. Na realidade, esta primeira fase da casa 
será um pastiche etnológico e arqueológico de elementos construtivos encontrados em 
vários pontos do país, bem como em vários momentos da nossa História Arquitectónica, 
embora bem harmonizados pelo gosto do dono da obra.

Fig. 1 – Fachada principal da Casa Roque Gameiro (projecto de 1898)

Em 1900 Roque Gameiro e a família avançam para a ampliação da casa, 
provavelmente (e obviamente) porque se decidem fixar na Amadora. A ampliação é 
debuxada por Raul Lino17, um jovem amigo de Alfredo (que se diz seu discípulo) que 
até aí apenas tinha feito um projecto não aceite (aliás, desclassificado no concurso, v. 

17 Como era corrente nesta altura, o projecto de alteração não foi assinado. A referência a Raul Lino data de um 
artigo publicado no jornal A Amadora, em 1912 (cf. S.a., 1916, p.6 e também v. a.a.v.v., 1997; Cravo, 1997, p. 14 
e Cravo, 2000).
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A.A.V.V., 1970, p.9) para o Pavilhão de Portugal para a Exposição de Paris de 1900. 
Porquê esta escolha? Por razões de amizade, proximidade e, talvez pela necessidade 
que havia de se fazer um projecto que respeitasse a natureza relativamente agreste do 
lugar, galgando um terreno extremamente inclinado. No fundo Gameiro pretendia algo 
parecido com a intencionalidade da Domestical Revival inglesa quanto à Natureza e 
Lino, pela sua estadia em Inglaterra conhecê-la-ia bem (aliás como vai demonstrar em 
muitas das suas obras18).

Fig. 2 – Fachada tardoz da Casa Roque Gameiro (projecto de Raul Lino de 1900)

Podemos então assumir que três homens se podem constituir como contribuíntes 
para a decoração da casa, embora sempre enquadrados pelo gosto do dono – o 
próprio Alfredo Roque Gameiro – debuxador da primeira fase, Raul Lino – o arquitecto 
da segunda e Rafael Bordalo Pinheiro. Será na obra e nas idiosincrasias de cada 
um destes homens que poderemos encontrar as fontes dos silhares – de que aqui 
se pretende dar nota – de influência Arts and Crafts da Casa Roque Gameiro. Fácil 
é chegar às ligações que cada um deles teria com as ideias estéticas do referido 
movimento19. Comecemos por Rafael Bordalo Pinheiro.

Bordalo é, necessariamente aquele que está mais longe da casa e da sua 
construção, tendo apenas contribuído com algumas peças decorativas (os azulejos 
relevados da sala e a esfera armilar da cumeada) e a sua fábrica terá fornecido alguns 
materiais de construção, embora com valor altamente decorativo (telhas cerâmicas 
vidradas e remates). Parece que a ligação de Rafael a Roque Gameiro teria mais a ver 

18 Notem-se os casos, entre outros da sua casa própria, a Casa do Cipreste, em Sintra e da Casa da Comenda,  
na Arrábida.

19 Tal como é fácil chegar à ligação dos três, entre eles e entre um numeroso grupo de artistas e intelectuais, uns 
mais novos (caso de Lino), outros menos, mas que partilhavam algumas ideias, senão políticas, pelo menos 
culturais, relativas a Portugal – Delfim Guimarães, Visconde de Sacavém, Afonso Lopes Vieira, para além de 
Bordalo, Lino e Gameiro, entre outros. Mas essas serão contas de um outro rosário a ser desfiado.
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com o irmão deste, Justino Guedes, de que Bordalo seria amigo e cliente. Contudo, 
o facto de Alfredo Roque Gameiro ter desenhado a contracapa do “A Paródia”, onde 
se anunciava a morte do caricaturista e ceramista (cf. Sousa, 1998, p. 22) indicia 
uma ligação que ainda não foi plenamente estabelecida (cf. Cravo, 2005). A obra de 
Bordalo é tão abrangente e com um significado nacional tão forte que, em Portugal, 
especificamente, muitas vezes perdemos de vista as suas influências e a sua integração 
internacionais. Como caricaturista e ceramista, Bordalo Pinheiro movimenta-se entre 
o realismo político, o naturalismo e o historicismo românticos, mas também pela Arte 
Nova e, antes disso, pela sua raiz Arts and Crafts (cf. Cravo, 2005). Portanto, mesmo 
que não haja uma intervenção directa de Bordalo na Casa, ele poderá ser um veículo 
de formação de Roque Gameiro, conhecedor, com certeza, da sua obra.

Raul Lino nasce em Lisboa em 1879, filho de um negociante de materiais de 
construção, que teria negócios com as empresas de Justino Guedes. Aos 10 anos 
parte para Inglaterra, para um Colégio perto de Windsor e completa os seus estudos 
em Hannover, na Alemanha, a partir de 1893 (v. Cravo, 2000). Aqui, frequenta a 
Handwerker und Kunstgewerbeschule, “(...) uma escola de artes e ofícios, onde se 
dava particular importância ao ensino da carpintaria e ao desenho de móveis.” (Ribeiro, 
1994, p.27), tem aulas teóricas na Techische Hochschule e pratica arquitectura no 
atelier de Albrecht Haupt (cf. A.A.V.V., 1970, p.8). A Haupt, especialista na arquitectura 
do Renascimento português20, o próprio Lino atribui um papel decisivo na sua formação 
e, especialmente, no seu amor pelas coisas portuguesas (cf. A.A.V.V., 1970, p.8). É 
também através de Haupt que Raul Lino entra em contacto com as ideias de Ruskin e 
Morris, com as quais já teria contactado em Inglaterra (cf. Ribeiro, 1994, p.28). 

Quanto a Alfredo Roque Gameiro, de referir que, ainda adolescente (vem em 1874, 
com 10 anos, para lisboa) entra como aprendiz de litógrafo na Litografia Castro & Irmão, 
passando mais tarde para a Litografia Guedes, do seu meio-irmão Justino Guedes. 
Terá frequentado o ensino nocturno, inclusive o artístico. Mas o facto que aqui nos 
interessa é que, em 1883, parte com uma bolsa estatal para a Alemanha, para Leipzig, 
para se especializar nas novas técnicas litográficas. Esta iniciativa estaria ligada ao 
projecto das novas escolas industriais (v. Abreu, 2005, p.21) de António Augusto Aguiar, 
pelo que terá, mais tarde, ingressado como professor na Escola Industrial do Príncipe 
Real (foi seu Director em 1894). Entretanto, em Leipzig frequentou a Escola de Artes 
e Ofícios, mormente as aulas do pintor Ludwig Nieper, seu Director e trabalhou na 
Litografia Meissner & Buch, que se dedicava à reprodução artística de alta qualidade 
(cf. Mantero, 2014, p.20). Sabe-se também que Roque Gameiro terá aproveitado a 
estadia em Leipzig para visitar outros locais, principalmente Nuremberga.

Nestes quase três anos que esteve em Leipzig, Gameiro não terá contactado 
directamente com o espírito Arts and Crafts, mas sabe-se que também nesta época, 
os círculos artísticos alemães discutiam estas questões. Relevante é o facto de Roque 
Gameiro ter privado com Julius Meissner (filho do fundador da Meissner & Buch) que, 

20 Albrecht Haupt, para além de arquitecto, interessou-se pela História da Arte, viajando por toda a  Europa e 
escrevendo mais de uma dezena de livros sobre o assunto. Interessou-se sobremaneira por Portugal, tendo 
escrito  A Arquitectura do Renascimento em Portugal (título original Die Baukunst der Renaissance in Portugal, 
1ª ed. 1890,  I vol. e 1895, II vol.), obra que influenciou durante muitos anos a historiografia da Arquitectura 
portuguesa (v. Haupt, 1986, pp.I-XXIV).
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agora à frente da empresa, modernizara a oficina nos anos 70 e a internacionalizara, 
abrindo escritórios no exterior, inclusivamente em Londres – com certeza que as ideias 
Arts and Crafts não devem ter escapado a Gameiro (bem como muitas litografias 
e outras impressões, ligadas ao movimento, lhe devem ter passado pelas mãos). 
Alfredo Roque Gameiro é, sobretudo, conhecido na História da Arte portuguesa 
como um grande aguarelista, melhor – o grande aguarelista português. Nessa sua 
faceta destacam-se, para além da sua técnica extraordinária, um apego aos valores 
tradicionais e ao naturalismo. É na sua obra gráfica, como litógrafo e ilustrador, e aqui, 
sobretudo aqui, na sua casa da Amadora (cf. Viegas, 1992, p.1), que se notam as 
influências Arts and Crafts (e também Jugenstil e Modern Style). 

Fig. 3 – Postal de propaganda à Festa da Árvore da Amadora de 1913 – Ilustração de Roque Gameiro

os silhaRes de influênCia “aRts and CRafts” da Casa Roque gameiRo21

A quem analise a azulejaria da casa Roque Gameiro, uma primeira questão 
imediatamente ressalta – o cuidado extremo colocado no revestimento azulejar, ora 
com azulejos especialmente produzidos para o efeito22, ora com azulejos industriais 
comercializados, embora aplicados de forma extremamente original (bem como 
com alguns apontamentos de azulejos e cerâmica antiga, aproveitados (e por vezes 
alicatados).

21 De uma forma menos documentada e menos reflexiva ao nível da essência dos fenómenos, foi esta questão 
já assumida pelo autor e pelo grande especialista na História do Azulejo português, José Meco, em publicações 
conjuntas anteriores, com a participação de Ana Maria Viegas numa delas (v. Viegas, 1992;  Meco, 1993 e Cravo, 
1997).

22 Para além dos azulejos da Fábrica de Faianças Artísticas das Caldas da Rainha, a maior parte dos azulejos da 
Casa terão sido produzidos na Fábrica de Cerâmica Constança, em Lisboa (cf. Cravo, 1997, p.19). 
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Fig. 4 – Padronagem do silhar do Quarto do Torreão

Basicamente, encontramos quatro silhares que se aproximam das ideias do 
movimento Arts and Crafts e/ou derivando já para a Arte Nova, no caso quase sempre 
mais próximo da Jugenstil e da Modern Style (e até da Secession Vienense) do que 
da Art Nouveau, o que se compreende tendo em conta a formação tanto de Roque 
Gameiro como de Raul Lino. Trataremos os quatro silhares, tendo em conta as 
menores ou maiores evidências das já referidas influências, começando das menores 
para as maiores.

Cozinha – Com as paredes revestidas integralmente por azulejos, a grande parte 
delas estão revestidas por um padrão de estampilha a azul e branco (os restantes são 
azulejos brancos e uma faixa castanha). Com um desenho de grande originalidade, 
com uma grande profusão de linhas curvas, através da rotação de um azulejo, 
consegue-se um padrão de 4X4, constituindo como que novelos de lã. Não sendo 
totalmente integrável em termos pelo menos formais nas Arts and Crafts, avança-se 
aqui para uma atitude de Design.
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Fig. 5 – Silhar da Cozinha

Alegretes do Terraço – Este conjunto é constituído por um padrão estampilhado 
de 2X2 azulejos, com folhas de hera e um centro com estames (cujas pontas são 
completadas por pequenos apontamentos a pincel). A técnica da estampilha é aqui 
diferente de outras da casa, podendo corresponder à fase de ampliação de 1900 (e 
eventualmente a uma plausível intervenção de Raul Lino). Trata-se de um padrão 
com uma geometrização bastante complexa e com uma total ausência de volume, 
integrável portanto nas ideias Arts and Crafts.
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Fig. 6 – Padrão dos Alegretes do Terraço

Sala de Costura2323 – Talvez o silhar graficamente mais próximo ao Arts and 
Crafts dos quatro mencionados neste trabalho. O padrão é de 2X2 azulejos, com 
uma delicada grinalda de malmequeres (três por azulejo) à volta do centro. Remata 
o silhar uma barra de dois azulejos de altura, composta também por malmequeres. 
A técnica é de azulejos estampilhados a azul sobre branco, com apontamentos a 
amarelo, a pincel, na barra. Curiosamente, se o conjunto é francamente Arts and 
Crafts, o tratamento das flores remete para o Jugenstil germânico.

Fig. 7 – Silhar e barra do Quarto de Costura (Sala de Entrada)

23 Normalmente referida como sala de entrada, é aqui chamada como sala de costura, 
pois seria essa a sua utilização durante o dia, por D. Maria Assunção, esposa de 
Roque Gameiro, aproveitando eventualmente as suas boas condições de luz.
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Quarto do Torreão – Magnífico conjunto de azulejos, um dos melhores conjuntos 
da azulejaria portuguesa do seu tempo. É um padrão de 2X2 azulejos, tecnicamente, 
um estampilhado a azul sobre branco, formado por troncos finos dos quais irradiam 
folhas e flores estilizadas, com apontamentos a pincel no interior das flores. É sem 
dúvida um desenho extremamente original, casando na perfeição a tradição do azulejo 
de padrão português, com a criação de ambientes Arts and Crafts. 

Curiosamente, a aplicação do silhar na sala não é, talvez, a mais feliz da casa, 
contudo a originalidade da concepção do desenho, brilhantemente ultrapassa essa 
peia. O esquema rotativo da aplicação permite uma composição contínua, próxima 
até das composições de alguns tecidos estampados ingleses. Raul Lino apresenta 
alguns azulejos parecidos, aplicados em 1901 na Casa Monsalvat e em 1903 na Vila 
Tânger.

 

Fig. 8 – Silhar do Quarto do Torreão

de Como as Coisas fazem os temPos

Com Raul Lino e, um pouco de Rafael Bordalo Pinheiro, a Casa de Alfredo Roque 
Gameiro na Amadora é um momento incontornável na recepção de propostas ligadas 
ao “(...) regresso às artes decorativas e à concepção artística de todos os objectos” (in 
Viegas, 1992, p.1), advogado pelo Arts and Crafts. 

Ainda numa fase embrionária da discussão da Casa Portuguesa, nota-se 
perfeitamente a vontade do dono da obra em marcar o seu tempo. Busca no passado, 
no conhecimento que tinha da História (até de uma maneira de certa forma arqueológica 
e etnológica – melhor, arqueográfica e etnográfica), aquilo que acredita ser a essência 
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da arquitectura portuguesa, mas não tem uma atitude passadista. Aliás, curiosamente, 
Gameiro é republicano e virá a ter, inclusivamente, um papel importante na Amadora 
da I República. Tal como nos Centenários de Camões e do Marquês de Pombal que 
indo ao passado se transformaram em armas republicanas pela inacção do regime 
monárquico, também as artes, inscrevendo-se no passado se tornam insurgentes e 
reivindicativas no seu tempo.
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Fig. 1, 2 e 4 a 8 – Fotografias do Autor
Fig. 3 – Postal Ilustrado, “A Illustradora”, ed., 1913. – Acervo do Autor
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